
  

فصل اول، در باره چهار مسئولیت سنگینی:سه فصل اول این مجموعه، سه گزارش هستند از ایران:انقالب اسالمی وضعیت از دست رفته اقتصاد ایران حاصل اجرای دستور خامنه : دوش خامنه ای می گذاردهستند که احمدی نژاد بر  بحران اتمی اگر . هرکس می ترسد استعفاء کند: هربار هم به او گفتیم اقتصاد دارد از دست می رود، گفت. ای است و قوه قضائیه و سپاه و بسیج خامنه ای . در سرکوبگریها قوه مجریه کاره ای نیست. حل نشد چون خامنه ای مانع بود طراحی و » بیت رهبری« مهندسی انتخابات را نیز . تصدی می کنند... و نیروی انتظامی و واواک و لباس شخصی و این گزارش، . تشریح شده اند» ۹۲خرداد  ۲۴مهندسی انتخابات «در فصل دوم، دالیل و عوامل و هدفهای        .اجرا می کند که خمینی » مداخله سپاه در سیاست«در فصل سوم، قلمروهائی که اینک سپاه در آنها نیز فعال است، بخصوص        .ین مهندسی و چگونگی پنهان کردن مقصد اصلی آن، تا پایان کار، آگاه می کندخواننده را از مراحل ا وضوع گزارش سوم م» اصول گرائی«حرام کرده بود و اینک واجب گشته است و نقش سپاه در انتخابات و پاسداری از  سال دیگر ایران بیابانی بدون آب، بنا بر این، بدون سکنه می  ۳۰تا : دخاتمی، وزیر کشاورزی بوده است و می گویعدم بازگشت رسیده است و دیگری از عیسی کالنتری، کسی که از دوره میرحسین موسوی تا پایان ریاست جمهوری یکی از یک اقتصاد دان که می گوید اقتصاد ایران به نقطه : فصل چهارم، دو اعالن خطر بس جدی را در بردارد      .است اوباما با حسن . ا ایراننماینده کنگره و شماری از مقامهای پیشین و کارشناسان و تحلیل گران امریکا به گفتگو ب ۱۳۱ایران و دیگری فراخوان  ایکی فراخوان نتان یاهو به جنگ ب: در فصل پنجم، دو فراخوان تشریح شده اند        . شود   روحانی رویه خصمانه در پیش می گیرد و یا از او دعوت به دیدار می کند؟
 4 صفحهدر

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

  )٨٢( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
 ) ٣(يه و تشکيل  سلسلۀ پھلوی انقراض سلسلۀ  قاجار

  
 زار؟ يتا كشته شد يكرا كشت«گفتا كه 

    »شد آنكه تو را كشت؟باز كه او را بك تا
  اليحة خلع سلطنت وقايع پس از  تصويب

  
، تدين به اتّفاق پس ازتصويب اليحه :به روايت سيف پور فاطمي

را تسليم  منزل سردار سپه رفته و متن اليحههيئت رئيسة مجلس به 
او كردند و درضمن تدين نطق مختصري مبني بر تبريك ايراد و 

  :در ضمن اظهارداشت
رد شخص سردارسپه و رئيس حكومت موقّتي تقاضا دا ازمجلس « 

پيش پرداخته و مقصرين سياسي  كه حقوق اعضاي دربار را مانند
توقيف شده اند و فعالً در  هم كه در جريان مخالفت با سلطنت او

سردارسپه درجواب هيئت رئيسة مجلس . زندان هستند آزاد بشوند
  :اظهار داشت

خي كه مجلس شوراي ملّي در راه تاري ازاين اقدام مهم و« 
برداشته و به حيات سياسي  دت ايران و انقراض سلسله قاجاريهسعا

 اين مملكت يك روح جديدي بخشيده است، فوق العاده مسرور
 اعطاي رياست حكومت و حسن توجهي كه در اين هستم و از

سرپرستي ايران به بنده نموده ايد، بي اندازه ممنون هستم و 
راي آبادي و ترقّي مجلس پنجم كه قدمهاي بزرگي باميدوارم 

  . موفّقيت هاي بزرگي احرازنمايند است درآتيه  نيز ايران برداشته
  

13 صفحهدر  

  اقتصاد از دست رفته،: چهار مسئولیت سنگین که بر دوش خامنه ای است ◀
  ۴ ص: اتمی، تقلب در انتخابات و سرکوبها بحران       
  ۶ ص :ش کردند و هدفهائی که می جویدعلل و دالیلی که ایجاب ،مهندسی انتخابات ◀
  ۷ص  :در تمام ارکان دولت رئیس جمهوری پیشاروی والیت مطلقه سپاه حاضر ◀
  ۹ ص :اقتصاد ایران قابل بازگشت نیست و ایران بیابان می شود: دو اعالن خطر ◀
   ۱۰ ص !همزمانی فراخواندن اوباما به جنگ با ایران وگفتگو با ایران؟ ◀
  ۱۲ ص: »تنفیذ«اعدامها و محکوم کردنها، در روزهای پیش از افزایش شمار  ◀

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

  نصراهللا نجاتبخش 
   10 -مردم با دكترين واليت فقيه حياتيل مطالبات تقاب

  مي تواند؟؟ روحاني روحاني مي خواهد؟ 

. يدرا به چشم د يمانتخابات رژ يها يتوان حاصل شعبده باز يگذرد، كم كم م يم يبه دو ماه از انتخاب روحان يكنزد
سرنوشت خودشان است  يينر و حضور مردم در تعابراز نظ يبرا يابزار يجهان ياسيو در عرصه س يددر  عصر جد انتخابات كه 

 يكه تحول خواهان و عدالت طلبان برا يانتخابات. كنند ياعالم وجود م يشانمحقق شدن خواسته ها يبرا آن  يقكه از طر
 ياه يبه رغم  از خود گذشتگ يكتاتوري،د يدر اعتراض به نظام ها يابانهادر خ يليونيخود  با حضور م به حقوق  يافتندست 

شده است،  يمضاعف يژگيو يدارا يرانمقوله در ا ينا. كنند يم  يستادگيجان و مال خود ا ينسنگ  يفراوان  و پرداخت بها
دچار  ينيو بند حكومت به اصطالح د يرهزار ساله شاهان، به طلسم و زنج يها يكتاتوريآوار د  ينياز سنگ يافتهنا يچرا كه خالص

در  ربا ينكه نسلها  و ا يمردم. بود يهفق يتدر قالب وال يانچنگال استبداد و سلطنت مال ن در شد يرشد اس يدشد و آنچه كه عا
از  يخواستشان كه همانا رهائ يافتنها آمده و بدنبال تحقق  يابانبه خ يرودآنها م اعتراض در آنچه بر  يسه نسل همزمان برا

  .بودند يبه آزاد يدناستبداد و رس
 16صفحهدر

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
 والیت فقیه؟

  
از  ،هموطنی نقدی بر دالیل بیست گانه بر تضاد والیت فقیه    

ق انسان و حقوق جمعی هر با قرآن و حقو ،مشروط و مطلق
نقد این نقد  ،روشی که بر می گزینم. ارسال کرده است ،جامعه
این روش بهترین روش است زیرا پوشش ناحق را از حق بر . است

این نقد، بیشترین .شکار می شودآمی گیرد و حق همان که هست 
نکه آچراکه نقد نقد کننده بی . توجه خوانندگان را طلب می کند

معلوم می کند والیت مطلقه فقیه زمینه در  ،جا بگذاردابهامی بر
نقش دارد و ) زور(= قدرت  ،نهاآدر  ،طرز فکرهائی دارد که

نقد کننده به  ،بدین قرار. معنی می دهد» قدرت بر» «والیت بر«
امیدکه نقد . هر ایرانی فرصت می دهد طرز فکر خود را بشناسد

   :را نقد کنندنقد به ایرانیان امکان دهد طرز فکر خود 
  

  :نآنقد اول و نقد ٭ 
کس  چهمانطور که گفتید اصل بر این است که هیچ کس بر هی     

باشید؟ اگر جمله تصمیماتش این باشد که گوش به فرمان پیامبر او نمی تواند در امور مردم تصمیم بگیرد و از . همه جهانیان نیستاما نکته این است که مگر خداوند مالک و صاحب . والیتی ندارد
  آیات قرآن را چه کنیم که خالف این را می گویند؟ . نکرده استپاسختان این است که خدا می تواند دخالت کند اما این کار را 

اگر صحیح است که کسی بر دیگری والیت  :نقد قول ناقد - ۱
نقض  ،صادر است ،خداوند ،ندارد و این حق از حق علی االطالق

اگر . ق از خداوند صادر نمی شودناحق می شود و ناح ،نآ
زادی آبخواهیم تناقض را با محروم کردن انسانها از استقالل و 
تناقض  ،خویش حل کنم و بگوئیم انسانها فاقد اختیار هستند

برانگیختن پیامبران برای انسانهائی  ،نآید و آدیگری ببار می 
نقض کتاب نیز هست زیرا بی . است که از خود اختیاری ندارند

  ختیار را کتاب به چه کار می آید؟ا
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تناقض بـازهم بـزرگ این . نقض مسئولیت انسان و معاد نیز هست
فریـدگار مـی دانـد کـه در آن اینکه خداوند آورد و آتری را ببار می 

پـس . محدود کننده ای جز زور نیسـت ،جهانی که او آفریده است
 ایـن کـار را بـا ،نقـض کنـد ،فریده او اسـتآاگر اصل و حقی را که 

خداونـد  ،اما سلطه زور بر حق. حاکم کردن زور بر حق باید بکند
جانشـین رابطـه ) زور(= زیرا رابطه بـا قـدرت . را بی محل می کند
رفع تناقض به اینسـت کـه خداونـد  ،بنا بر این. با خداوند می شود

 ،بـه سـخن دیگــر. حـق را بـا نـاحق نقـض نفرمایـد و نمـی فرمایـد
اطاعت از تصمیم های پیامبران نمـی خداوند انسانها را مجبور به 

  . کند
یه استناد می کند برای این کـه ثابـت کنـد خداونـد آناقد به این      

  و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن الله   :نساء ۶۴آیه   -  ۲٫۱   :مردم را مکلف به اطاعت از پیامبران می کند
ه بـه اذن و ما هـيچ پيـامبرى را نفرسـتاديم مگـر بـراى آنكـ: "ترجمه  " به اذن خدا از او اطاعت کننـد"در این آیه این عبارت آمده است که   ."خداوند از او فرمانبردارى كنند

  . استخداوند را می خواهـد و خداونـد ایـن اذن را بـه رسـوالن الهـی داده یعنــی اینطــور فــرض شــده کــه انگــار اطاعــت کــردن از کســی، اذن 
ن سـر آامـری کردنـد نبایـد از معنی اطاعت از ایشان یعنی اینکه اگـر    : صریحتر از آیه قبل این آیه است  .باز زد

  ضَلَّ ضَالالً مُبيناً  الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَْدَو ما كاَن لِمُؤْمٍِن َو ال مُؤْمِنٍَة إِذا قَضَى اللَُّه َو رَسُولُُه أَمْرًا أَْن يَکُوَن لَهُـمُ  : احزاب ۳۶آیه  -  ۲٫۲
باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند به گمراهى آشـکارى داشـته ) در برابر فرمان خـدا(پيامبرش امرى را الزم بدانند اختيارى هــيچ مــرد و زن بــا ايمــانى حــق نــدارد هنگــامى كــه خــدا و : ترجمــه

حکم رسولش صادر شـده اسـت از مـردم سـلب کـرده اسـت و ایـن مواردی که حکم خـدا و در این آیه خداوند حق تصمیم گیری را در    ! گرفتار شده است
این دستورات مربوط به مقام اجرا است نه تصمیم گیری و مـردم در خب این دو آیه را چگونه معنی می کنید؟ اگـر مـی خواهیـد بگوییـد   .یعنی اعمال والیت

وجود نـدارد کـه اطاعـت از رسـول را فقـط مخـتص بـه مقـام اجـرا مفصلش در بند بعد خواهد آمد و آنجا خواهیم گفت که هیج دلیلی اب تصمیم گیری امور خویش مـورد مداخلـه قـرار نمـی گیرنـد، جـو
   .کنیم باید تجدید نظر کنیماین جمله درست است که اگر آیه ای را در تناقض با آیه دیگر معنـی   .بدانیم

  
 
صـورت بسـنده  یعنـی بـه ،حتی اگر منطق صوری را بکار بریم  -  ۲

کنیم و وجود کلمـه اطاعـت و نبـود اختیـار از امـر پیـامبر را در دو 
یـه هـا گویـای آ ،هنـوز ،همان بپنداریم که ناقد پنداشته اسـت ،یهآ

  :نصب پیامبران به حکومت نیستند
یه ها به این معنی باشند کـه خداونـد بـه پیـامبر والیـت آاگر . ۱/۲

نقـض  ،این بخشـش ،اشدبمعنای حکومت کردن بر مردم را داده ب
انســان خـود انگیختــه یــا  ،مـی کنــد خلقـت او را کــه بــه شـرح بــاال

نقــض مــی کنــد . زادی خلــق شــده اســتآبرخــوردار از اســتقالل و 
افـزون بـر ). به شرح باال(اصل را و حاکم می کند قدرت را بر حق 

یعنـی نقـض  ،را» ولی امر«نقض می کند اصل انتخابی بودن  ،این
پیــامبر منتخــب  ،بنــا بــر آن ،ز ســوره فــتح را کــها ۱۸یــه آمــی کنــد 

بنـا . مؤمنان  بوده است و خداوند به این انتخاب رضـا داده اسـت
اصـل را بـر انتخـاب مـی  ،)ص(در مورد پیامبر  ،بر این که خداوند

  . خود این اصل را نقض نمی فرماید ،گذارد
 زنـان و ،بنـا بـر آن ،ناقض اصل دیگری می شود که ،نصب الهی      

همین جا خاطر نشان کنم کـه . مردان مؤمن اولیاء یکدیگر هستند
سوره توبه ناقض اصل کسـی بـر دیگـری والیـت نـدارد مـی  ۷۱یه آ

رفـع . حکومت بر یکدیگر معنی دهـد ،اگر والیت بر یکدیگر ،شود
(= تناقض به اینست که والیـت رابطـه ای خـالی از اعمـال قـدرت 

ری یکدیگر بر حق دوستی و بر یکدیگر باشد و شرکت در رهب) زور
  .معنی دهد) رابطه حق با حق( = دیگر حقوق 

حـق مـردم  ،اینک که حل تناقض به اینسـت کـه برگزیـدن ولـی    
   :این پرسش محل پیدا می کند ،باشد
از جملـه انسـان  ،فریـدهآاستعداد رهبری ذاتـی حیـات هـر  - الف 
  . این استعداد قابل انتقال نیست. است

یـا دارنـدگان آ. احبان استعداد رهبری می گیرندتصمیم را ص –ب 
می تواننـد بـه کـس و یـا کسـانی اجـازه دهنـد بـه  ،استعداد رهبری

نها تصمیم بگیرند؟ در کتاب ارکـان دموکراسـی بـه تفصـیل آجای 
به این انـدازه بسـنده مـی  ،در این جا. به این پرسش پاسخ داده ام

چــون حــق  ،کــنم کــه در دموکراســی هــای بــر اصــل انتخــاب نیــز
رهبــری و اختیــار و مســئولیت عضــو جامعــه برخــوردار از حقــوق 

نظر سازان ملت را فرض کرده انـد  ،شهروندی قابل انتقال نیستند
بـاوجود . بنـام ملـت اعمـال حاکمیـت کننـد ،تا که منتخبان مردم

جهت عمومی تحول به این سمت است کـه تصـمیم را مـردم  ،این

نـاممکن  ،بدین قرار. می کنندمی گیرند و اجرا را منتخبان تصدی 
» شـورا«ممکن مـی شـود و تنـاقض حـل مـی شـود اگـر تصـمیم را 

و اجرا را منتخب یـا منتخبـان مـردم ) امرهم شوری بینهم(بگیرد 
  . تصدی کند یا کنند

خداوند خلقت خویش را نقض نفرمـوده و بـه هـیچ  ،تا این جا     
بـه  پیامبری والیـت بمعنـای حاکمیـت نبخشـیده اسـت چـه رسـد

پس پیـامبرانی کـه خـود چنـین حـاکمیتی را نداشـته . »قدرت بر«
 ،به سخن دیگر. ن را به دیگری انتقال دهندآنمی توانسته اند  ،اند

منشاء فلسـفی دارد بـه شـرحی . والیت فقیه هیچ منشاء دینی ندارد
وری است که آدر خور یاد. که در جای خود شناسانده خواهد شد

 ،پیامبر نیست» قدرت بر«ی از حاکمیت و کلمه ا ،نه تنها در قرآن
از او  ،بـر پیـروان خـود ،یه ها هرگونه حاکمیت او راآبلکه فراوان 
  . سلب می کند

ســخن از اطاعــت از  ،ســوره نســاء ۶۴یــه آدر  ،بــا وجــود ایــن. ۲٫۲
معنـی اطاعـت از «پیامبران است و ناقد این طور پنداشته است که  پرسـش . » نبایـد از ان سـر بـاز زدایشان یعنی اینکه اگر امری کردند 

آیا اگر پیامبر خـالف حـق هـم حکـم  :اولی که پیش می آید اینست
کرد باید از او اطاعت کـرد؟ آیـا اگـر زور گفـت هـم بایـد اطاعـت 

حـق «ن کـه آاصـل پیـامبری و قـر ،کرد؟ هرگاه پاسخ مثبت باشـد
چـرا کـه بـه پیـامبر . باطل مـی گـردد ،توصیف شده است» المبین
رفـع ایـن تنـاقض بـه   .تکاب خالف حق داده شـده اسـتجواز ار

اینســت کــه پیــامبران جــز ابــالغ پیــام حــق بــه انســانها وظیفــه ای 
بـه معرفـت بـر  ،اطاعت از خداوند و رسـول او ،بدین قرار. ندارند

و عمـل بـه ایـن حقـوق تحقـق ) موضوع پیام(حقوق ذاتی خویش 
اشـد بـا مـی بایـد همـراه ب» معـروف«ایـن عمـل بـه . پیدا می کنـد

 ۳۰یــه آ(اجتنـاب از منکــر کـه امــر زور و اطاعـت از امــر زور اسـت 
  ).سوره مجادله ۲یه آسوره فرقان و  ۷۲و   ۴یه های آسوره حج و  

امر مهمـی کـه ناقـد از آن غافـل اسـت اینسـت کـه اطاعـت از . ۲/۳
غفلت از این مهم است . از پیام پیامبر است ،نیست ،شخص پیامبر

اگـر اطاعـت . را چنین نکبت بار کرده اسـتکه روزگار مسلمانان 
یه ناقض بسیاری از آیه های قـرآن مـی آ ،از شخص پیامبر مراد بود

تمامی منصبها کـه شـخص پیـامبر را مصـدر امـر و  ،نهاآدر  ،شد که
از  ،در این جا. از او سلب شده اند ،نهی و فعال مایشاء می گردانند

کـه قـرآن از پیـامبر  کتاب توتالیتاریسم نقل مـی کـنم منصـبهائی را
شماره ها به خوانندگان امکان می دهنـد در مأخـذ (سلب می کند 

  :)مأخذها را بیابند ،کتاب
قرآن در سلب مالکیت و اختیار تصمیم از قدرت هـای توتـالیتر،     

) ۱۷(وبیت و مظهریت خدا از شاخص قدرت، امـر بپس از سلب ر
رد خودکامـه قـانون پیامبر نیز حق ندا: را از آنِ خدا شمرد و گفت

و البتــه افــراد نیــز حــق ندارنــد حــالل را حــرام وحــرام را  اردذبگــ
و تــن دادن بــه حکومــت توتــالیتر را پیــروی از ) ۱۸(حــالل کننــد 

و با استقرار اصل شورا، بجای اصـل اطاعـت، ) ۱۹(طاغوت شمرد 
بنــا بــر قاعــده تخلیــف امــر و رهبــری سیاســی جامعــه هــا را از آنِ 

، حکـم و قضـاوت را از آنِ خـدا دانسـت ) ۲۰(اعضای آنهـا شـمرد 
و مقـرر کــرد کــه قضـاوت مقیــد بــه قسـط و عــدل و خــالی از )  ۲۱(

و آن را تابع اصول بیست گانه و حـافظ حقـوق و ) ۲۲(هوی باشد 
مراجعــه بــه طــاغوت بعنــوان ). ۲۳(هــای انســان گردانــد  منزلــت

ا و بـ) ۲۵(حـق را از آنِ خـدا دانسـت ). ۲۴(دادرس را ممنوع کرد 
، رابطه انسان و حق و »حق را ناحق و ناحق را حق کردن«سلب 

: بیشتر از آن رابطـة قـدرت بـا حـق را بگونـه ای بنیـادی تغییـر داد
دیگر این حق نیست که باید بـا قـول و فعـل ایـن و آن شخصـیت، 
این و آن مقام سنجید، بلکه قول و فعـل ایـن و آن مقـام اسـت کـه 

ســت و هــوای قدرتمــداران حــق خوا). ۲۶(بایــد بــا حــق ســنجید 
ذاتی هیچ شخص قدرتمدار و مقام و سازمان قدرت  و) ۲۷(نیست 

. حـق ضـابطه اسـت. بـا آنهـا در تضـاد نیـز هسـت. محوری نیست
با برقراری اصل خطاپـذیری . هرقول و فعلی را به آن باید سنجید

، اصـل معصـومیت )۲۸(انسان و مصـون نبـودن پیـامبران از خطـا
 –و سازمان های سیاسـی و رهبـری آنهـا .. .کلیسا و شخص پاپ و 

شکل جدید نظریـه معصـومیت کلیسـائی کـه بیشـتر نـزد احـزاب و 
  .را از اعتبار انداخت - رهبری های توتالیتر رایج است

هدایت انسانها نیـز کـه ملـک طلـق کلیسـا و کنیسـه شـمرده مـی     
هـای توتـالیتر آن را ملـک »شخصـیت«در زمان ما احزاب و  - شد

را تنها از آِن خدا دانست و به پیامبر گفت  - می شمارندطلق خود 
  ) :۲۹(تو نمی توانی کسی را هدایت کنی 

   إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء    
ــی کســی را کــه دوســت داری، ایــن     ــو هــدایت نمــی کن ــه ت هرآین

   .می خواهد خداوند است که هدایت می کند آن کس را که
از شاکر و کـافر، همـه : و این هدایت شامل همه و همه می شود    

و انتخـاب ) ۳۰(شـوند   و همه، از هدایت خداوندی برخوردار مـی
، به است راه خدا نمی رود، فاسقه آن کس که ب. راه با انسان است

رهائی انسـان، از ایـن لحـاظ کـه او، ). ۳۱(حال خود رها می شود 
دستگاه هـای تفتـیش » تحت نظر«ب نقاط جهان، هنوز و در اغل

عقایـــد دینـــی و ایـــدئولوژیک و غیـــر اینهـــا قـــرار دارد، در شـــمار 
ضـربه . بزرگترین ضربه ها بـر توتالیتاریسـم هـای گونـاگون اسـت

گیری است که هنـوز و بـاز انسـانیت ابس بزرگ بر استبدادهای فر
   .از آن رنج می برد

ا توتالیتاریسم از ایـن موضـوع مهـم قرآن به مثابه روش مبارزه ب     

بنابراین، در دفاع . غافل نماند که، علم به تدریج حاصل می شود
از آزادی و حق انسان، هـدایت مطلـق را نفـی مـی کنـد تـا آدمیـان 

هـر کـس بطـور نسـبی . بدانند هیچکس به علم الیقـین نمـی رسـد
 هدایت می شود و باید بتدریج بر علم خویش بیفزاید تـا بـه یقـین

تا آن زمـان، بـر او اسـت کـه بدانـد دانـش او نسـبی اسـت و . برسد
به سخن دیگـر نـه ). ۳۲(نباید از آنچه بدان علم ندارد پیروی کند 

تنها متعرض کسی نمی توان شد به این دلیل که هدایت نشده و یـا 
در شک است، بلکه شک ضرور تلقی شـده و از شـک علمـی تقـدیر 

  ). ۳۳(می شود 
هـا و گـرفتن حـق »مظهـر«هـا و »مجسـم«ئی از با سـلب خـدا     

قانون گذاری و امر و حُکم و قانون از آنها، نوبت به سـلب والیـت 
مــی دانــیم کــه در تمــامی اســتبدادهای فراگیــر قــدیم و . مــی رســد

و » تکوینی و تشـریعی«جدید، اصل بر اطاعت از رهبری و والیت 
و در  بنـاگزیر در مشـی توحیـد. حقوق تامه رهبری بر مـردم اسـت

مبارزه با استبداد فراگیر، چاره جز سلب والیت از غیر خدا نیست 
)۳۴:(   

   وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر    
   .برای شما از غیر خداوند یاوری و یاری کننده ای نیست   
امـرهم شـوری «والیت نسبی  نیز، بـر قاعـده تخلیـف و بحکـم     
  . آنِ جمهور و تمامی  اعضای یک جامعه گشت، از »همنبی

و باالخره می دانیم که استبداد فراگیـر، زور و قـوه را اصـل مـی      
شناســد و بــر محــور آن قــوام مــی گیــرد و بــدون تمرکــز و انباشــت 

توتالیتاریسـم دینـی، بنـام خـدا، خـود را . قدرت، دوام نمی جویـد
الیتاریســم صــاحب اصــلی و اصــیل مُلــک و قــوه مــی شناســد و توت

خـود را صـاحب ...  جدید بنـام ایـدئولوژی و سـازمان و حـزب و 
و ) ۳۵(قرآن، قـوه را از آِن خـدا مـی دانـد . مُلک و قوه می گرداند

برای بیرون آوردن آدمیان از تـرس و وهـم یـک قاعـده اجتمـاعی 
مهم را به آنها می آموزد و آن مرگ قـدرت هـای اسـتبدادی از هـر 

تواننـد بـا   شی است که، با آن، آدمیـان مـیقرآن رو)  ۳۶(نوع است
تحمل حداقل خسران، از دست بزرگترین قدرت های استبدادی 

   پیروزی انقالب ایران دلیل درستی این روش نیست؟. رها گردند
قرآن، پس از آنکه امور باال را، یک به یک، از قلمرو والیت تامـه      

ر از بـاالترین مقـام این و آن بیرون می برد، در نفی والیـت توتـالیت
دینی و جلوگیری از تحول اسالم به ضد خود، خطـاب بـه پیـامبر، 
صفاتی را که بنا بر شرح پیشین کلیسـا ذاتـی مسـیح و خـود، بمثابـه 

  ):۳۷(تجسم تثلیث، می شناخت از پیامبری سلب می کند 
   ،پیامبران ارباب بشر نیستند -  ۱ 
   ،من بشری مثل شما هستم ،پیامبر بگو که -  ۲
  ،من پدر شما مسلمان ها نیستم من مسلط بر شما نیستم -  ۳
   ،من وکیل بر شما نیستم -  ۴
   ،من مالک خیر و شر شما نیستم -  ۵
   ،من مسلط بر شما نیستم -  ۶
   ،من صاحب امر نیستم – ۷
  ،من هدایت کننده شما نیستم – ۸
  .بر من جز ابالغ پیام نیست – ۹
بـر مؤمنـان  :مقـرر مـی کنـد ،نـدو برای این که حجـت را تمـام ک   

امــا اگــر از او رو . اســت کــه از خداونــد و رســول او اطاعــت کننــد
 .) ۱۲یـه آ ،تغـابن( نیسـت » بـالغ مبـین«بر پیـامبر جـز  ،برتافتند

قـدرت «بمعنـای » والیت بـر«پیامبر بهیچ رو صاحب  ،بدین قرار
 ،اگر خداوند او را صـاحب چنـین والیتـی مـی گردانـد. نیست» بر

راســتی اینســت کــه او را از رجــس . زور و خــوارش کــرده بــود بنــده
چنین والیتی کاربردی جـز . مبرّا فرمود ،»والیتی«چنین )ناپاکی(

   .در بکار بردن زور ندارد
بـه قضـاوت  ،هر دو ،نها استناد کرده استآیه ها که ناقد به آ.  ۲/۴

سوره احزاب در باره قضـاوت خداونـد و  ۳۶یه آ. مربوط می شوند
 ،همان سـوره ۶۵یه آ ،سوره نساء ۶۴یه آل او است و در دنباله رسو

قضــاوت را نــزد  ،رسـتگاری را در ایــن مـی دانــد کـه طــرفین نـزاع
در ایـن دو . پیامبر ببرند و به حکم قاضی که او است تسـلیم باشـند

   ،آیه
  دعوا دو طرف دارد و  - الف

  قاضی می باید به حق رأی دهد و  –ب 
درخـور . یـد از حکـم  قاضـی پیـروی کننـدطرفین دعوا مـی با –ج 

دو  ،یـه هـای دیگـرآیـه هـا و آتوجه ناقد و همگان است که در این 
بـه  ،از جملـه ،عدالت برقرار می شود :اصل را خاطر نشان می کند

این که قاضی طاغوت نباشد و الگـوی حقمـداری باشـد و بـه حـق 
دو بـ ،اما اگر قاضی عادل نبود و به حق قضاوت نکـرد. حکم دهد

  . شکایت نباید برد
زادی با زبـان قـدرت آنست که به تفاوت زبان آو اینک نوبت . ۲/۵

زبــان الاکــراه  ،زادی اســتآزبــان  ،زبــان قــرآن :بپــردازم) زور(= 
اطاعت از حق که به عمل به حق تحقـق پیـدا  ،در این زبان. است

 ،در اصـل. با اطاعت در زبان قدرت یک معنی نمی دهنـد ،می کند
امـا . یروی کردنی است کـه سـبب فـراخ دسـتی مـی شـوداطاعتی پ

اطاعت تنگدستی ببـار مـی  ،چون کلمه را در زبان قدرت بکار بری
  . آورد

  
  3 صفحهدر

  

 والیت فقیه؟
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هرگاه دو تن عمل به حق دوستی کنند و بایکـدیگر  ،برای مثال      
 ،یعنی رابطـه آنهـا از زور خـالی و از حقـوق پـر شـود ،دوست شوند

هـر دو فعـال و  ،نآدر،فراخنائی می شود کـه  ،والیتشان بر یکدیگر
امـا . ورد می افزایندآورد بر دست آدست . مبتکر و خالق می شوند

عرصـه را بـر یکـدیگر  ،یـدآهمین دو دوست وقتی زور در کـار مـی 
تخریــب بــر تخریــب مــی  ،در تخریــب یکــدیگر ،تنــگ مــی کننــد

چـون بـارور شـده انـد و  ،به یمن دوستی ،بسا جمع ها که. افزایند
نخسـت از دوسـتی بـه دشـمنی  ،مـده اسـتآپای خصـومت بمیـان 

وقتی بنـا بـر پیـروی  ،بدین قرار. گرائیده و سپس متالشی گشته اند
طاعت استطاعت می آورد و چـون جـای بـه  ،از حق دوستی است

تنگدسـتی ببـار مـی  ،و قدرتمـداری سـپرد) زور(= پیروی از قدرت 
  .وردآ

یـه آسوره های بقـره  ،قرآن(ق است کتاب ح ،بنا بر این که قرآن    
 ۴۸و مائـده  ۱۰۵یـه آ ،و نساء ۳یه آ ،ل عمرانآو  ۲۱۳و  ۱۷۶های 

زبان قرآن زبان حـق و نـه قـدرت  ،و دین نیز دین حق است...) و 
خـالی از بـار زور  ،پس کلمه هایی که در قرآن بکار می رونـد. است
خواسـته ورنـدگان آاز ایمـان  ،از ایـن رو اسـت کـه هـر بـار. هستند

خاطر نشان کرده اسـت  ،است از خداوند و رسول او اطاعت کنند
تحقق این پیـروی  ،حق به حقدار می رسد ،که به یمن این پیروی
ستم از میان بر می خیزد و عدل میـزان مـی  ،به عمل به حق است

و ) از زور خـالی و از حـق پـر مـی شـود( دمی متقی می گردد آ. شود
رحمــت . زور بــی محــل مــی شــود .ســلم و صــلح برقــرار مــی شــود

. خداونــدی جانشــین شــقاوت زور بــاوری و زورمــداری مــی گــردد
اسراف و تبذیر بـی محـل مـی گردنـد و چـون تولیـد و مصـرف بـه 

ــوند ــی ش ــدازه م ــزد ،ان ــی خی ــر م ــان ب ــتی از می ــت  :تنگدس طاع
ــی  ــار م ــاره اطاعــت و طاعــت و آ. (وردآاســتطاعت بب ــا در ب ــه ه ی

  ).استطاعت
اطاعت بمعنای پیروی کردنی کـه فضـای اندیشـه و  ،بدین قرار      

رابطه ایست میان انسـان ذی حقـوقی کـه  ،دمی را می گشایدآعمل 
ایـن رابطـه فراخنـای . رابطه برقرار مـی کنـد ،با حق علی االطالق

بـا  ،اندیشه و عمل انسان را هستی بی کران نمی کند؟  این اطاعت
یــت را اختیــار دمــی از مــدعی والیــت مطلقــه ای کــه والآاطاعــت 

تنگنـای  ،مطلق بـر او معنـی مـی کنـد و اطاعـت از امـر و نهـی اش
یکی است؟ این والیت همان  ،عقیم کننده اندیشه و عمل  او است

والیت خداوندی است؟  والیت فقیه حق را نـاحق کـردن کـاملی 
  نیست؟

   
  :نچه آیه می گویدآتفقه در دین و  – ۳
 

  :اما در دنباله مطلب
سوره توبه را آوردید و مـدعی شـدید  ۱۲۲خشی از آیه ابتدا ب -  ۳٫۱

وقتی دین را یاد گرفتند بـر مـردم حکومـت هـم بکننـد پـس والیـت یاد بگیرند و به دیگران بیاموزنـد و نفرمـوده اسـت کـه عالمـان دیـن عـده ای از مـردم الزم اسـت دیـن را « :که این آیه شریفه می فرمایـد
  : یک بار آیه را به طور کامل بخوانیمیم صحت ادعـای شـما را ارزیـابی کنـیم ابتـدا بایـد برای اینکه بتوان   .فقیه قرآنی نیست

َو ما كاَن الْمُؤْمِنُوَن لِيَنْفِرُوا كَافًَّة فَلَْو ال نَفََر مِْن كُّلِ فِرْقٍَة مِنْهُْم طائِفَـةٌ   
  لَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوَنلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِ

  : ترجمه استاد فوالدوند
پـس چـرا . كوچ كننـد] براى جهاد[و شايسته نيست مؤمنان همگى 

] اى بماننـد و دسـته[كنند تـا  اى كوچ نمى اى از آنان، دسته از هر فرقه ــوم خــود را ــد و ق ــدا كنن ــن آگــاهى پي ــان  - در دي ــه ســوى آن ــى ب وقت
    بترسند؟ ]  از كيفر الهى[كه آنان باشد  - بازگشتند بيم دهند

   :پاسخ
خطــاب اصــلی آیــه بــه مســلمین صــدر اســالم اســت کــه نبایــد  ،اوال

ــه وقتــی همگی از مدینه خارج شده و به میدان جهاد بروند بلکه عده ای هـم  ــد ک ــن را فــرا بگیرن ــد و دی ــر پیــامبر بمانن ــد در محض بای
ــامبر اســت و در آن زمــان هــم حــاکم جامعــه خطاب اصـلی آیـه  .مجاهدین برگشتند این تعالیم را به آنها بیاموزند ــا مســلمین زمــان پی ب

اسالمی، رسول گرامی اسالم بود و معنی ندارد کـه گفتـه شـود شـما 
گروه حاضر در مدینه وقتـی علـم دینـی را یـاد گرفتیـد بـه مـردم یـاد 
دهید و بر مـردم حکومـت هـم بکنیـد تـا شـما بگوییـد نگفـت پـس 

  .زیرا نمی شد بگوید. توالیت فقیه شرعی نیس
جواب این بود که اگر به تمام آیه شریفه دقت شود و اینکه  ،خالصه

   .هستند جایی برای استدالل شما باقی نمی ماندآیه در چه فضایی نازل شده اسـت و مخاطـب اصـلیش چـه کسـانی 
شماســت مــی فهمانــد ولکــن اســتدالل شــما داد و آنطــور کــه نظــر به فرض که اصال آیه همانطور که دلخـواه شماسـت معنـی مـی : ثانیا

همچنان ناتمام اسـت زیـرا از نظـر قـائلین بـه والیـت فقیـه، والیـت 
علیهم السالم در زمان حیات و حضور خویش بیان کـرده انـد قابـل فقیه بخشی از تعـالیم موجـود در دیـن اسـت کـه از بیانـاتی کـه ائمـه 

و اگـر  استنباط اسـت و مسـتندات و شـواهدی را هـم ارائـه میدهنـد
وظیفه این عالمان دینی که بـه چنـین نتبجـه ای رسـیده  ،چنین باشد

اند چیست؟ آیا این دستور را به مردم برسـانند یـا نرسـانند؟ بـه نظـر 

می رسد که طبق آیه شریفه آنها باید همه تعالیمی را کـه از دیـن مـی 
  .حکومت به سراغ عالمان دین رفته و از ایشان تبعیت کنند یا نکنندواهند به آن تعالیم عمـل کننـد و از جملـه اینکـه بـرای تشـکیل می خدانند به مردم بیاموزند و دیگر این بر عهده خود مردم است کـه اگـر 

ــان والیــت فقیــه طبــق نظــر قــائالن، بخشــی از همــین دیــن  ،خالصــه    ــرای مــردم بی ــه شــریفه ب ــه حســب امــر آی ــد ب ــا بای یشان اجتهاد کـردن و فتـوی چنانکه بخش دیگری از وظایف ا.کننداســت کــه آنه
ــام رضــا      . ابالغ شده است و بخشی از دین محسوب می شوددادن در احکام دین است که از جانب ائمه علیهم السـالم بـه ایشـان  ــع ): ع(ام ــیکم التفری ــیکم و عل ــاء االصــول ال ــا الق علین

کنـیم و برعهـده برعهده ماست که قوانین را برای شما بیـان : ترجمه  )۶۲ص  ۲۷وسائل الشیعه ج (    .شماست که مسائل را از آن نتیجه بگیرید
السالم استنباط می شود و این بیانـات جـزء دیـن اسـت کـه بایـد بـه زیرا بر اساس نظریه والیت فقیه، این مسـأله از بیانـات ائمـه علـیهم در نتیجه استدالل شما برای رد قائلین به والیت فقیـه مفیـد نیسـت 

رد والیـت فقیـه بایـد بـه دنبـال اسـتدالل مردم رسانده شـود لـذا در    .ایشان قرائنی هم از قرآن شریف اقامه می کنندمضـافا بـه اینکـه همـانطور کـه در ادامـه خواهـد آمـد . دیگری باشید
  

  :نقد نقد• 
طباطبـائی در . ترجمه غلط البته ناقد را به اشتباه می اندازد . ۳/۱

  :المیزان، آیه را این سان ترجمه کرده است
اى سفر نكنند تا در كار دين، دانش اندوزند، و چون بازگشـتند قـوم ؤمنان همگى نتوانند سفر كنند، چرا از هر گـروه از ايشـان دسـته م« 

  »خويش را بيم دهند، شايد آنان بترسند
در آیــه ســخن از رفــتن بــه جــائی بــه قصــد  ،دقیــق تــر بخــواهی    

الزم نمـی فرمـود  ،اگـر جـز ایـن بـود. رسیدن بـه مقصـودی اسـت
یـه را کـه دیـن اسـت آگروهی بیایند و موضـوع . نیست همه بیایند

دو  ،بــاوجود ایــن.  بــه دیگــران بیاموزنــد ،بیاموزنــد و در بازگشــت
   :یه ذکر شده اندآبرای » شأن نزول«
حمزه بوبکر مترجم قـرآن بـه زبـان فرانسـه از میـان شـأن هـای  - 

آیـه در  :تاین شأن نزول را به حقیقت نزدیک تر یافتـه اسـ ،نزول
دستجمعی به مدینه  ،موختن دینآبرای  ،نهاآ. باره بدوی ها است

یـه از آنهـا مـی خواهـد آ. زار سکنه شهر می شدندآمی آمدند و مایه 
یکچند از آنـان بیاینـد و پـس  ،نها به مدینه بیایندآنکه همه آبجای 

  . از آموختن دین بازگردند و به طایفه خود دین را بیاموزند
صاحب المیـزان بـر اینسـت کـه آیـه مربـوط بـه اهـل  ،طباطبائی - 

نها مـی خواهـد آاز . مربوط به اهالی دیار دیگر است. مدینه نیست
نهـا بـه مدینـه بیاینـد و اصـول و آیکچنـد از . همه به جهـاد نرونـد

مـراد مـی  :او دو امکـان را قائـل مـی شـود. فروع دین را بیاموزنـد
مـوختن آپـس از  ،آینـد کسـانی کـه نـزد پیـامبر مـی:تواند این باشد

بازگردند و به افراد قوم خـود وقتـی از جهـاد  ،اصول و فروع دین
پـس از  :و یا مراد می تواند عبارت باشد از. بیاموزند ،باز می گردند

نهـا را آموختن اصول و فروع دیـن نـزد قـوم خـویش بازگردنـد و آ
  .انذار دهند

   ،بنا بر این      
برداشت از شأن نـزول و مراجعـت  یه درآفایده ذکر تمامی  - الف 

  . یه است و نه چیز  دیگرآکنندگان مورد نظر 
به قـول  - موزد آبر کسی که اصول و فروع دین را می  ،وگرنه - ب 

 –طباطبائی نه فقهی که اینک در احکام عملی خالصه شده اسـت 
  . وظیفه جز انذار نیست

   :یه را می رسانندآمقصود  ،دو نظری که ذکر شدند. ۳/۲
زیـرا . روشن معلوم می کنند که مخاطب اهل مدینه نیستند –الف 

  . بی معنی است ،مدن به مدینه از سوی اهل مدینهآ
اگـر منظـور اهـل . در اغلب غزوه ها شرکت مـی کـرد ،پیامبر –ب 

چـه  ،تکلیف این مردم وقتی پیامبر به جهـاد مـی رفـت ،مدینه بود
  . فتبود؟ آیا فقیه والیت می یافت؟ نه و نمی یا

 ،در آیـه ،زیرا. آیه روشن می کند مراد رفتن به جبهه نیز نیست –ج 
  . سخن بمیان است ،نآموختن آکه از دین و  ،نه از جهاد

قرآن جای جای تصریح می کند کـه شـفاف و بـدون اعوجـاج  –د 
ترجمـه . یه می بایـد خـود معنـائی روشـن داشـته باشـدآپس . است

وجود ایـن کـه معلـوم مـی کننـد بـا ،فوالدوند و نیز ترجمه المیزان
از ایــن رو . شــفاف نیســتند ،برداشــت ناقــد یکســره نادرســت اســت

حال این کـه معنـی . است که صاحب المیزان دو احتمال می دهد
 ،ورنـدگانآیـه اینسـت کـه الزم نیسـت ایمـان آسر راسـت و شـفاف 

نها بیاینـد و در دیـن آکافی است شماری از . به راه بیفتند ،جملگی
انذارشـان دهنـد باشـد کـه  ،نهـاآد و در بازگشـت  بـه نـزد تفقه کنن

   .حذر کنند
از این رو . هر دو ترجمه با اصول راهنمای دین سازگار نیستند –ه 

بنـا  ،طباطبائی از آیه به این نتیجه می رسد کـه :تناقض ساز هستند
یـا پیـامبر و آامـا . بر طالب علوم دینی جهاد واجـب نیسـت ،یهآبر 

ها فقهای در دین نبودند و بـه جهـاد نمـی رفتنـد؟ نآعلی و صحابه 
نگرش در دیـن بـر اصـل ثنویـت تـک محـوری اسـت کـه تبعـیض 

» قدرت بـر«برقرار می کند و کار این تبعیض ها به والیت بمعنای 
مـردم » قدرت مطلـق بـر«ن به والیت مطلقه فقیه بمعنای آو کار 

  .می کشد

اند و فقیهان جز اظهـار  یا ائمه به والیت فقیه قائل شدهآاما .  ۳٫۳
 ،به شرحی که گذشـت :موخته خود تکلیفی ندارند؟ پاسخ اینستآ

مـردم برگزیـده انـد و ) سوره فتح ۱۸یه آ(پیامبر را بنا بر نص قرآن 
برقرار کـردن رابطـه (= دارندگان والیت . خداوند رضا داده است

 ،در قـرآن ،نه تنهـا ،والیت فقیه. جمهور مردم هستند) حق با حق
بسـا تمامـت  ،یـه هـای قـرآنآبلکه ناقض  ،ن نیستآصی بر وجود ن
   ،بنا بر این. ن استآقر

مقـامی را جعـل  ،پیامبر و امام نمی توانند خالف نص قـرآن –الف 
  . کنند  و نکرده اند

جز  ،دو روایتی که به استنادشان قائل به والیت فقیه شده اند –ب 
نها که دانـش دیـن آه این نمی گویند که مسلمانان در امور حادث ب

قای منتظری صاحب کتاب والیت فقیه نیـز آ. مراجعه کنند ،دارند
پذیرفت که با استناد به این دو روایـت نمـی تـوان والیـت فقیـه را 

  . ثابت کرد
بـه والیـت فقیـه قائـل شـده  ،در المسـتند ،مالاحمد نراقی کـه –ج 

ا البتـه بـ ،جز اثبات مشروعیت سلطنت فتحعلی شـاه قاجـار ،است
نجا که لبـاس شـرع آاز  ،نوشته او. در سر نداشته است ،اجازه فقیه

  . تناقض در بردارد ،تا بخواهی ،پوشاندن بر نظر ارسطو است
برخـی . درصد فقها مخالف والیـت فقیـه هسـتند ۹۰افزون بر  –د 

قای خمینی آدر زمانی که . درصد کرده اند ۹۰صحبت از  بیشتر از 
یکـی نیـز  ،جـز او ،سطح مراجع وقـت در ،والیت فقیه را باز گفت

خـوئی و شـریعتمداری و خونسـاری و  ،به سخن دیگر. موافق نبود
گلپایگـــانی و مرعشـــی و میالنـــی و حکـــیم و شـــاهرودی  و صـــدر 

در نوفل لوشاتو به  ،خود نیز ،طرفه این که خمینی. مخالف بودند
 ،نچـه او در نوفـل لوشـاتو گفـتآ. والیت جمهور مـردم قائـل شـد

تعهد  ،نآبیشتر از  ،نبود ،ظری که نظر پیشین او را نقض کردتنها ن
ور مـی شـود کـه در انقـالب مشـروطیت آیاد. در برابر جهانیان بود

خوند مالکـاظم خراسـانی و میـرزا عبداللـه آ ،سه مرجع وقت ،نیز
در  ،مازنــدرانی و میــرزا محمــد حســین نجــد میــرزا خلیــل تهرانــی

ــت حضــرت  یضـرور«ح کردنـد کـه تصـری ،تلگراف خطاب به محمد علی شاه ــد غيب ــلمين در عه ــت مس ــه حکوم ــت ك ــذهب اس م
 :پرسـیدنی اسـت. » اسـتمـردم بـا جمهـور ) عج (   الزمان صاحب

قـای آن طـور کـه آاگر والیـت فقیـه حکمـی از احکـام دیـن بـود و 
اهــمّ احکــام الهــى اســت و بــر جمیــع « ،خمینــی مــدعی شــده اســت

ــه تقــدم دارد ــر خــود او  ،»احکــام شــرعیه الهی مــی توانســت در براب
جهانیان به والیـت جمهـور مـردم قائـل شـود؟ سـه مرجـع دوران 
مشروطیت می توانستند به محمد علی شاه خـاطر نشـان کننـد کـه 

قـای منتظـری مـی توانسـت آوالیت جمهور ضروری دین است؟ و 
ــد ــه را از مصــادیق شــرک بخوان ــه فقی ــت مطلق ؟ و فیلســوف والی

مجتهد را نیز جایز نشـمرد چـه  گرانقدری چون مالصدرا تقلید از
و همچنـین « :رسد به والیت مطلقه او و در باره فقیه چنین گویـد

فقیـه کسـی اسـت «  :مده استآ ،در توصیف فقیه ،از برخی تابعین
که بصیرت در دین داشـته باشـد و در عبـادت پروردگـار مـداومت 
کند و ازتعرض به اعراض مردم دوری جوید و از نصـایح مشـفقانه 

  ؟»خویشتن داری نکند ،امعه خودبه ج
 :ترجمه صحیح اینست. غلط است ،اما ترجمه قول امام رضا. ۳/۴

. القای اصول بـه شـما بـر عهـده مـا و تفریـع بـر عهـده شـما اسـت
یات قـرآن منطبـق آشگفت این که اصولی که قرآن تبیین می کند و 

یه ای چنان معنی شـود کـه بـا اصـول دیـن آنها هستند و هرگاه آبر 
یه های دیگـر آالجرم متناقض می شود و در بند تناقض با  ،واندنخ

سهل اسـت جـای توحیـد . کنار گذاشته شده اند ،یکسره ،می افتد
به ثنویت تک محوری سـپرده شـده اسـت و دیگـر  اصـول بـا ایـن 

تطبیـق داده شـده  ،اصل که اصل االصـول اسـتبداد فراگیـر اسـت
  .اند
از جمله بنا بر نظـر (دیق شرک قای خمینی از مصاآاما اگر قول      
یـا  ،باشـد» اهـم احکـام دیـن«ن باشد و آنباشد و ) قای منتظری آ

خود اصلی از اصول است که ناچار امام رضا مـی بایـد القـاء کـرده 
معظم له مـی فرمایـد  ،برفرض که قول قول امام رضا  باشد. باشند

قـاء پس باید اصول باشـند تـا کـه ال. برما است القای اصول به شما
ن امـام در کجـا از والیـت مطلقـه فقیـه سـخن بمیـان آامـا . شوند

ن آ ،ورده اســت؟ و اگــر والیــت فقیــه فرعــی از فــروع دیــن اســتآ
کـدامها هسـتند؟  ،این فرع تفقـه شـده اسـت ،نهاآاصولی که برابر 

هیچیـک  ،این واقعیت که از مالاحمد نراقی تا خمینی و منتظـری
یکـی دیگـر از دالیـل  ،معین کننـدنتوانسته اند جای والیت فقیه را 

ن نیست؟ مالاحمد نراقی که خمینی و منتظری از آقوی بر بطالن 
نه به قرآن استناد می کند و نـه دلیـل نقلـی بـر  ،او پیروی کرده اند

یه ای گویای والیت فقیه وجود آزیرا نه . والیت فقیه اقامه می کند
دلیـل عقلـی « بدین خاطر است که بـا اقامـه. دارد و نه دلیل نقلی

فـرض را هـم بـر ایـن . محض می خواهد والیت فقیه را ثابت کند
می گذارد که هیچ شخص و یا طبقه ای برای تصدی امر حکومـت 

حکمت و حکومت از فیلسوف (» از سوی شارع معین نگشته است
دورتـر بـه اسـتدالل ).  ۲۰۱صفحه  ،و فقیه گرانقدر مهدی حائری
وریـم آگردیم و قـول غزالـی را مـی  او بر بطالن والیت فقیه باز می

بعـدها پیـدا شـد و نمـی  ،که فقیه بمعنـای متخصـص در فـن فتـوا
  . توانست موضوع حکمی از احکام دین باشد

تردید در بطالن والیت فقیه را بـی محـل  ،با اینکه نقد نقد ناقد    
  .    نقد خواهم کرد ،نقدهای دیگر او را نیز با همین روش ،می کند

 والیت فقیه؟
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ــزاعــدام هــا پرشــمار تــر مــی شــوند و . تجاوزها به حقوق بشر را می آوریمدر فصــــل ششــــم، خبرهــــای           ــا نی ــین اســت . محکــوم کردنه چن ــم در اســتقبال از ژروش ر ــیس «ی رئ   :جدید» جمهوری
  
  

چهار مسئوليت سنگين 
كه بر دوش خامنه اي 

اقتصاد از دست  :است
 ،بحــران اتمــي ،رفتــه

تقلــب در انتخابــات و 
   :سركوبها

  
ــژاد از  حکومــت احمــدی ن
خــود ســلب مســئولیت مــی 

مسـئولیت :کند و می گویـد
ــــار  ــــت ب وضــــعیت وخام

  :است» رهبر«اقتصاد با 
  
، ســـحام نیـــوز ۱۳۹۲تیـــر  ۲۰در  ☚

شنیده شده اسـت : گزارش کرده است
ت حکومـکه گزارش وزرای اقتصـادی 

آقای احمـدی نـژاد بـه آقـای روحـانی 
وضـــعیت بســـیار اســـفباری از اقتصـــاد 

ــور ــرده اســت کش ــیم ک ــق  .را ترس طب
ـــال از  ـــنیده، در دوران انتق ـــین ش هم

ــه  حکومــت ــدیم ب ــد  حکومــتق جدی
ــتمر ــاط مس ــر ارتب ــالوه ب ــای  ع ــیم آق ت

ــا  ــانی ب ــروح ــونی، وزرای حکوم ت کن
آقـای احمـدی نـژاد تـک بـه  حکومت

تک با آقای روحانی دیدار کـرده و بـه 
  .وی گزارش می دهند

گفتــــه مــــی شــــود گــــزارش وزرای    
ــای  کومــتحاقتصــادی  ــه آق ــونی ب کن

باعث تعجب و تاسف و بهـت روحانی 
شدید وی شـده و او گفتـه اسـت فکـر 

  !نمی کردم وضع به این بدی باشد
ایــن وزرا بــه  ،بنــا بــه همــین شــنیده    

تصریح و تلـویح سیاسـت هـای هسـته 
ای که از سوی بیت رهبـر هـدایت مـی 
شــود را عامــل ایــن وضــعیت دانســته و 

ایشـان گـزارش  ما هر قـدر بـهگفته اند 
می دادیم زیر بار نمی رفتند و وقتی مـا 
گفتیم با ایـن وضـعیت نمـی شـود کـار 
کرد به ما گفتند هر کس مرعوب شـده 

در . و نمی تواند کار کند اسـتعفا دهـد
مقابل این گزارش ها هم ایشان مسـئله 

  .اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند
ور مـــی شـــود کـــه یکبـــار نیـــز آیـــاد ☚

اقتصاد » وزیر«اه با همر ،احمدی نژاد
ــی خــود در مجمــع تشــخیص  ،و دارائ

وقتـی از او . مصلحت نظام حاضر شـد
پرسیده شد وضـعیت اقتصـادی کشـور 

» وزیـر«چرا چنین اسفبار است؟ او از 
بــه تفصــیل توضــیح داد کــه حکومــت 

وضعیت به . مجری اوامر رهبری است
او گزارش می شود اما دستور او اینست 

ســت ادامــه کــه بــه اجــرای همــین سیا
  . بدهید

دانستنی است که اقتصاددانان  ،و باز     
دســتجمعی بــه احمــدی نــژاد نامــه هــا 

امـا بـه . نوشتند و اعالن خطـر کردنـد
بـه  ،نهـاآجای  توجه بـه اعـالن خطـر 

  . زارشان پرداختندآ
روحــانی هــم  ،در تمــام ایــن مــدت ☚

عضو شورای تشخیص مصلحت بـود و 

ک هم رئیس دفتـر مطالعـات اسـتراتژی
. وابسته به مجمـع تشـخیص مصـلحت

پس امروز نمی تواند از شنیدن گزارش 
 ،در بــاره وخامــت وضــعیت اقتصــادی

بهــت زده شــود و بگویــد نمــی دانســته 
بنـا بـر . است وضع به ایـن بـدی باشـد

ــــخیص  ــــورای تش عضــــویت او در ش
ــات  ــر  مطالع مصــلحت و ریاســت دفت
استراتژیک و شورایعالی امنیـت ملـی و 

و هم از بـدی وضـع ا ،مجلس خبرگان
اطالع داشته و می دانسته است که هم 

مــر خامنــه ایســت و هــم مافیاهــای آ
مالی بر اقتصاد کشـور حـاکم  –نظامی 

 ،هستند و عامـل ویرانـی بنـای اقتصـاد
مصــرف محــور شــدنش و بــه حــداکثر 

بـاز او مـی . رسیدن رانت خواری است
دانــد کــه ترکیــب بودجــه و اعتبــارات 

ــلط ــانکی و واردات و تس ــر  ب ــا ب مافیاه
اقتصــاد هســتند کــه فرصــتهای رانــت 

بـانی هــم . خـواری را ایجـاد مــی کننـد
نها هستند آاحمدی نژاد نیست بانی ها 

را انجام دادنـد  ۶۰که کودتای خرداد 
و اقتصاد مصـرف محـور دوران شـاه را 

مســــئولیت هاشــــمی . بــــاز ســــاختند
. رفســنجانی از همــه ســنگین تــر اســت

اد کشـور زیرا بانی وضعیت امروز اقتصـ
   .او و حکومت او است

تحریمها امکانهای رانـت خـواری و      
ــد ــی دهن ــزایش م ــت را اف ــزان ران . می

وگرنــه تحریمهــا دور زده مــی شــوند 
میلیارد یورو به ایران  ۳لمان بیشتر از آ(

و دور زدن ) کـــــاال فروختـــــه اســـــت
تحریمها فرصت بزرگ رانت خـواری 

یـم والیـت مطلقـه ژر ،بنا بـراین. است
است که اقتصاد کشور را از اساس  فقیه

  .ویران کرده است
خیانت و جنایتی نیسـت  ،و این تنها     

ــتگاه او مرتکــب  ــه ای و دس ــه خامن ک
مســئولیت  ،شــده انــد و احمــدی نــژاد

ارتکابشان را از دوش خـود برداشـته و 
  :گذاشته است» رهبر«بر دوش 

  
ــژاد ــدی ن ــین  :احم از واپس

قطعنامــه شــورای امنیــت و 
دن امریکا و اروپا شروع کر

مــن  ،بــه وضــع تحریمهــا
دیگر در مسئله اتم دخالـت 

  :نداشته ام
  
در شماره پیش، سخن احمدی نـژاد     

او گفته بود مدتی است . را نقل کردیم
پرسش . که در مسئله اتم دخالت ندارد

اول اینست که از چه وقـت او دیگـر در 
مسئله اتم مداخله نمی کند؟ پاسـخ بـه 

بان دستیاران احمـدی این پرسش از ز
  :نژاد اینست

موفقیــــت احمــــدی نــــژاد در راه  •
انــداختن تأسیســات اتمــی و بــا شــتاب 

نها و ایجـاد آماده بهره برداری کردن آ
زمینه بـرای گفتگـو از مقطـع تحصـیل 

بـه حـق ایـران ۱+۵اعتراف کشورهای 
. رقبا بر نتافتند ،بر غنی سازی اورانیوم

وجود مخالفتها اظهار شدند و به بهانه 
اختالف میان احمـدی نـژاد بـه سـران 
دو قوه دیگر و رئیس مجمـع تشـخیص 

دستگاه رهبری مـدعی شـد  ،مصلحت
  یفرا دولتـ یهسته ا یموضوع انرژکه 

بنـا نبـود  ،در واقـع. استو فراجناحی 
ــام  ــه ن ــژاد  یاحمــدموفقیــت ب ثبــت ن

  .جلوی کار گرفته شد. شود
هنوز تحریمهای جدی وضع نشـده      

افـق بـر سـر مبادلـه اورانیـوم تو. بودند
درجــه بــا ســوخت بــرای نیروگــاه  ۴٫۵

راه را برای توافق بر پایـه  ،اتمی تهران
شناخته شدن حق ایران بر غنی سازی 

. باز مـی کـرد ،اورانیوم در حد سوخت
بار دوم که . ن مخالفت کردآرهبری با 

اوباما مخالفت  ،در تهران موافقت شد
تــب تحــریم هــا مر ،از آن ببعــد. کــرد

شــدید تــر مــی شــدند تــا جــائی کــه 
ـــه افـــزایش  یمشـــکالت اقتصـــاد رو ب

ــه  ــتند و ب ــوع اول گذاش ــام و موض نظ
یشـتی مشـکالت مع .ندشد یلتبدمردم 

. مســئله اتمــی گــره خــوردبــا مــردم 
احمدی نـژاد نمـی توانسـت مسـئولیت 
تشــدید تحریمهــا و مســئله اتمــی را کــه 
 ،رهبری از اختیار او خـارج کـرده بـود

  . دبرعهده بگیر
چــرا احمــدی  :ســئوال دوم اینســت •

نژاد بموقع نگفت دیگر کـاری بـه کـار 
ـــدارد؟ پاســـخ گـــروه  مســـئله اتمـــی ن
 :احمدی نـژاد بـه ایـن پرسـش اینسـت

قهرکردن احمدی نژاد بر سر مصلحی 
وزیــر واواک کــه او عــزل و خامنــه ای 

برسـر مسـئله مهمتـری نیـز  ،نصب کرد
بود و آن اینکه حکومت او می توانست 

حــل  ۱+۵ه اتــم را بــا کشــورهای مســئل
کند و احمدی نژاد از خامنه ای انتظار 

» بیــت رهبــری«حمایــت داشــت امــا 
اما قهر کردن او نتیجه . کارشکنی کرد

نــداد و او نخواســت بــا مطــرح کــردن 
وجود اختالف میان خود و خامنـه ای 

مــتهم شــود کــه  ،بــر ســر مســئله اتمــی
دســتیار اســرائیل و امریکــا بــرای فشــار 

در . کــردن بــه ایــران شــده اســتوارد 
رفتار سعید جلیلی خود گویای  ،عوض

  . کنار گذاشته شدن احمدی نژاد بود
برخـی » انتخابـات«اگر در جریـان      

نامزدهــا احمــدی نــژاد را مــتهم بــه 
او اصـــراری  ،کارشـــکنی نمـــی کردنـــد

دخالت  ،نداشت بگوید در مسئله اتمی
  . نداشته است

 :رتنـد ازسئوالهای سوم و چهارم عبا •
او که با الریجانی خوب نبـود چـرا بـه 
دبیـــری شـــورای عـــالی امنیـــت ملـــی 
ــول  ــاره ق ــرا در ب ــرد و چ ــوبش ک منص
والیتی که او را متهم کرد کـه موافقـت 

سـخنی  ،او با سوالنا را برهم زده است
نمی گوید؟ مسئله اتم مهمترین مسـئله 

چــــرا در . دوران حکومـــت او اســـت
و ایـن کـه از این مسـئله  ،گزارشهای او

ــت ــعیتی اس ــه و وض ــه مرحل در  ،در چ
  گزارش او نیست؟

ــوم      ــئوال س ــه س ــانی  ،ب ــی الریج عل
در بـاره  ،نآجوابی داده اسـت کـه در 

محتـــوای موافقـــت خـــود بـــا خـــاویر 
کمیسر پیشین سیاست خـارجی  ،سوالنا

گـروه  ،در عـوض. اروپا کلمه ای نیست
توافــق او بــا  :احمــدی نــژاد مــی گویــد

. از موضــع ضــعف بــودتوافــق  ،ســوالنا
احمدی نژاد علت عدم موافقت خـود 

ـــه  ـــاز جمع ـــان نم ـــر  ۱۳را در هم مه
ــت ،۱۳۸۶ ــاجرا« :گف ــا م ــر م  یاز نظ
 یـداخاتمـه پ یـرانا یهسـته ا یجنجال

حاضر  یگرما د«گفت که » کرده است
و  یمبـرو یاسـیکـه بـه عرصـه س یستیمن

از  یبـا برخـ یـرانحقوق ملـت ا هدربار
بـه چـه  ،یمصحبت کنـ ینیمقدرتها بنش

 یمعضــو آژانــس هســت یــکمــا  یــل؟دل
 یفمانو تکال یمدار یفیتکال و یوحقوق

ــــل انجــــام داد ــــمرا کام ــــه از . ی البت
 .یمحقوقمــان کامــل اســتفاده نکــرد

در داخل هستند که متأسفانه  ها یبعض
. بنـد اسـت ییدستشان به رسانه يا جـا

 یـناز ا یتـرس کـه برخـ یاز رو یا ینهاا
 یلـیخ را یغربـ یقـدرتها یجنجالها

 یاز رو یــاکننــد  یحســاب مــ یجــد
ـــریموضـــوعات د ـــد یگ . ناراحـــت ان

 یا هســتهناراحــت هســتند کــه مســئله 
بـه نفـع  یطور به فضـل الهـ ینا یرانا

ناراحـت . حل شـده اسـت یرانملت ا
جهـت در مسـئله  یخواهند ب یاند و م

 ینـدگو یراه افتاده اند م. دخالت کنند
حـل بـن بســت  یبـرا یمخـواه یمـا مـ

کــدام بــن . یماه حــل بــدهر یهســته ا
در بـن بسـت  یچه کس ی؟بست هسته ا
 ملت ینا یرانبداند ملت ا یااست؟ دن

 .گاه بن بست نداشـته اسـت یچه یاله
شما  .کنند یسرخود مذاکره م یعده ا

آنهـــا را از بـــن بســـت در  خواهیـــد یم
کــه در بــن بســت  یــرانملــت ا .یاریــدب
 یتاحسـاس مسـئول یعـده ا یا یست،ن

 نــدلنــد شــوند بروکننــد و ســرخود ب
بخواهند با آنها مذاکره کنند، آنها هم 

  .»استقبال کنند
ــاوجود ایــن      :ســئوال برجــا اســت ،ب

سـعید جلیلـی گفـت  –موضوع توافـق 
چه بـود؟  - ؟ !چنین توافقی نشد و شد

الریجانی پاسخی بـه ایـن پرسـش نمـی 
تنها می گوید به راه حل نزدیـک . دهد
د و اسرائیل به لبنـان حملـه کـر. شدیم

نســـت کـــه آکیســـینجر گفـــت وقـــت 
قطعنامه ای برضد ایران تصویب شـود 

 ،بنا بر قـول او. و قطعنامه تصویب شد
سخنان بـی جـای احمـدی نـژاد تنهـا 
 ،سبب شد که امریکا مقصر جلوه نکند

  .ایران مقصر جلوه کند
ـــدانیم موضـــوع      ـــه ب ـــن ک ـــرای ای ب

باید به سـراغ  ،موافقت چه بوده است
)  ۲۰۰۶فوریــه  ۲۳(واشــنگتن پســت 

  :برویم
  
  :توافق الریجانی با سوالنا•
امر اول و مهم ایـن کـه سـخنگوی  - ۱

. سوالنا توافق را تکـذیب کـرده اسـت
امر دوم این کـه توافـق مـورد تکـذیب 

امر سـوم ایـن کـه انتشـار . بند دارد ۱۱
شد تا مگـر » ایران«خبر توافق توسط 

جلـــو تصـــویب قطعنامـــه در شـــورای 
طعنامـه بـا توافـق ق. امنیت گرفته شود

چــین و روســیه تنظــیم شــده بــود و بــه 
  . تصویب رسید

 یی،و اروپـا یکـایینظر مقامـات آمر به
بــه مــذاکره  یــرانا یــدجد یعالقمنــد

ــر ا ــودن فشــارها ب ــؤثر ب ــراننشــانه م  ی
فشـارها عبارتنـد از  یناز ا یبرخ. است
سازمان ملل که به  یمهایتحر یبتصو
از آنهـا،  یهو روسـ ینچـ یـتحما یلدل
 یجد یمهایرا تکان داد؛ تحر یرانیهاا

همراه با  یانیرا یبانکها یهبر عل یکاآمر
 یبــــرا یتــــالش موفــــق خزانــــه دار

ــا ــردن بانکه ــا یمنصــرف ک و  ییاروپ
 یشو نمـا یـران؛از دادن وام بـه ا یژاپن

ــت  ــط دول ــدرت توس ــده ق ــاب ش حس
بـه  یـدجد یمـابرناو هواپ یکبوش، که 

 یرانـیا یروهـایخليج فارس اعزام و ن
  . عراق را بازداشت کرده است در
در صـورت  :توافق مـی گویـد ۸بند  - ۲

سازمان ملل،  های یممرتفع شدن تحر
 یـک یموافقت خواهـد کـرد طـ یرانا

ـــه صـــورت  ـــه ب ـــان دو ماه ـــدت زم م
از  یآور و مــوقت یــر الــزامداوطلبانــه، غ

 یبه منظور غن یبعد یاستقرار آبشارها
 یگر،به عبارت د. کند یخوددار یساز

 یاضاف یفوژهایاز افزودن سانترایران 
 یـــاسدر مق یســـاز یکـــه امکـــان غنـــ

 یآورنـد خـوددار یرا فراهم م یصنعت
 یــــهآبشــــار اول یکــــرد ولــــ هــــدخوا
  .کند یخود را حفظ م یفوژهایسانتر

امریکـا موافـق نبـود و  ،با ایـن بنـد - ۳
ــه چنــین  دلیــل حاضــر شــدن ایــران ب
توافقی را اثر بخش بـودن تحـریم مـی 

ر تصـویب قطعنامـه دانست و اصـرار بـ
توســــط شــــورای امنیــــت داشــــت و 

  .قطعنامه تصویب نیز شد
چنـــــد روز پـــــیش از اســـــتعفای  – ۴

ـــالی  ـــری شـــورای ع الریجـــانی از دبی

مـد و پـس آپوتین به ایران  ،امنیت ملی
الریجانی  ،یمژاز گفتگوها با مقامات ر

هسـته  یشـنهادیپ ینپـوت« :اعالن کرد
. »به رهبر انقالب ارائـه داده اسـت یا

 :او را تکذیب کردنژاد  ی، احمددرجا
نبـود  حاي مطـر هيچ پيشـنهاد هسـته«

پيــام دوســتي و همکــاري  ینبلکــه پــوت
همه جانبه را آورده بود كه ما نيـز پيـام 

هــا و تاكيــد بــر اراده  ادامــه همکاري
جــدي بــر عملــي شــدن توافقــات را 

  ».داشتيم
احمــدی نــژاد توافــق بــا ســوالنا را  – ۵

. ی دانســتتوافــق از موضــع ضــعف مــ
. موافق بـا پادرمیـانی روسـیه نیـز نبـود

وقتی سخنگوی سوالنا تکذیب کـرد و 
 ،قطعنامــه بــه شــورای امنیــت رفــت

» تهدیـد زدائـی«خامنه ای هم موافق 
  . شد) به قول جلیلی(

چـرا احمـدی نـژاد  ،در این صورت      
بــار مســئولیت را از دوش خــود بــر مــی 
دارد و بردوش خامنـه ای مـی گـذارد؟ 

ا مدعی است توافـق بـر سـر مبادلـه زیر
کتـور آدرجه با سـوخت ر ۴٫۵اورانیوم 

توافق از موضـع قـدرت و  ،اتمی تهران
شامل پذیرفته شدن حق ایران بر غنی 

» بیــت رهبــر«ســازی اورانیــوم بــود و 
  .  ن شدآمانع از انجام 

  
ــال  ــات س ــب در انتخاب تقل

ـــــه ای  ۸۸ ـــــت خامن را بی
  :سازمان داد

  
اسالمی در ایـن خوانندگان انقالب  ☚

نشریه خوانده اند گزارش در باره نـوار 
گفتگوهــــای مجتبــــی خامنــــه ای و 

در بــاره  ،بادامچیــان بــا احمــدی نــژاد
تقلب در انتخابات ریاسـت جمهـوری 

اینـک ایـن اطـالع هـا . را ،۸۸خرداد 
گویای چرائی انتشار خبـر وجـود نـوار 

  :هستند
» انتخابات«خبر وجود نوار پیش از  •

ـــور  ،۹۲خـــرداد  ۲۴ی ریاســـت جمه
احمـدی نـژاد  ،همزمـان. انتشار یافت

ــات  ــار انتخاب ــر ب ــرد زی ــی ک ــد م تهدی
صـحبت از بـه . مهندسی شده نمی رود

بعـد . بـود» انتخابـات«تأخیر افتـادن 
ــژاد  ــر گوشــمالی شــدن احمــدی ن خب
ــه ای گفــت ــدا کــرد و خامن  :انتشــار پی

انتخابات در تاریخ تعیین شـده انجـام 
  . خواهد گرفت

می  ،احمدی نژاد ،در پشت پردهاما      
کوشـــید موافقـــت خامنـــه ای را بـــا 

برای نـامزد  ،تصویب صالحیت مشائی
ــدن ــوری ش را بدســت  ،ریاســت جمه

همـراه بـود بـا  ،انتشار خبـر نـوار. وردآ
تهدیــد بــه انتشــار اســناد دیگــر در بــاره 
مداخله های مجتبی و دیگـر مـدیران 
بیت  در امور کشور و خورد و بردهـای 

  . نهاآ
ــنجانی و  • ــمی رفس ــی هاش ــم نویس اس

مشــــائی همزمــــان انجــــام گرفــــت و 
احمـدی . صالحیت هر دو نیـز رد شـد

نژاد واکنشی جز این نشان نداد کـه تـا 
ـــات ـــوع صـــالحیت  ،روز انتخاب موض

ــات را از  مشــائی و شــرکت او در انتخاب
دیــر . طریــق رهبــری دنبــال مــی کنــیم

ـــار تنهـــا  ،هنگـــام رأی داد و ایـــن رفت
علـت، گوشـمالی بـود  .اعتراض او شـد
  .که شده بود

نیـــز بـــه نـــزد » انتخابـــات«بعـــد از  •
روحـانی رفــت و بــه او تبریــک گفــت و 

ماده تحویل امور حکومت آاظهار کرد 
نمـی  ،با این کـه بنـابر خبـر. به او است

باید اجازه سفر به خارج از کشور را می 
  اجازه سفر به روسیه و بغداد را  ،یافت

  
  5 صفحهدر

 دو اعالن خطر؟
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خـود او و  ،این که این بارطرفه . یافت
ــد مــی  ــه تهدی ــه محاکم ــانش ب نزدیک

مده و از چـه رو او دم آچه پیش . شوند
فرو بسته است؟ چرا خامنـه ای از کـار 

  حکومت او ستایش می کند؟ 
چــرا او دم فــرو بســته اســت؟ زیــرا  – ۱

اصــــول گرایــــان رقیــــب او شکســــت 
نهــا پیــروز مــی آاگــر یکــی از . خوردنــد
بایــد راهــی  احمــدی نــژاد مــی ،شــدند

ــد ــی ش ــکده م ــازات . فراموش ــا مج بس
  اما حاال. سخت نیز می شد

حتــی بنــابر ارقــام  ،ســعید جلیلــی. ۱٫۱
ـــاختگی ـــه  ۴ ،س ـــون رأی دارد ک میلی

 ۷ ،نسبت به جمعیت رأی دهنده کشور
دانســتنی اســت کــه . درصــد مــی شــود

نزدیـــک بـــه هاشـــمی  ،ینـــدهآســـایت 
سخنان خامنه ای خطـاب  ،رفسنجانی

به خامنه ای . ر داده استبه او را انتشا
طعنه می زنند که والیت مطلقه فقیه و 

در ) تهدیـــد زدائـــی(خـــط سیاســـی او 
سـخنان او . درصـد رأی دارد ۷ ،کشور

خطاب بـه سـعید جلیلـی نیـز تصـدیق 
ــزوای او اســت ــه  :ان ــی گفت ــه جلیل او ب

  :است
ــاما مــن در«     ــه خــاطر  ی ــات ب انتخاب

شما بودم  یحجم سفرها نگران سالمت
 یــفانجــام تکل یبــرا ئــنم شــماو مطم

 یـکشـما  یحضـور انقالبـ یآمده بود
 یـدانرا بـه م یخاص حزب الله ینهزم

 یـــنا یشـــودچگونـــه م ینیـــدبب. آورد
که به شما به عنـوان  یونیمل۴ یتجمع

 یونــدداد را بهــم پ ینمــاد مقاومــت را
ــا ا یدباشــ یحداد و شــما نــخ تســب  یــنت

 یـنا بـا .یابـدرشد و گسترش  یتجمع
بـزرگ انجـام  یکارها یشودم یتجمع
دادنـــد  یکـــه بـــه شـــما را ینهـــاداد و ا

 یفضــا یــنمتفــاوت بــود و درا یشــانرا
. یرفتندها تبعات آن را پذ یفشار خارج
همچنـان  یلیجل عیدس یمکن یما دعا م

نــخ  یــکدر صــحنه بمانــد و بــه مثابــه 
ــنا یحتســب ــونم ۴ ی ــر یلی ــه  ینف کــه ب

ـــانا ـــرد خـــود  یرا یش ـــد را گ داده ان
  .»آورد

 ،خامنـه ای خـود نیـز ،ین ترتیببد     
رأی بـــه جلیلـــی را  ،گـــاهآبســـا ناخود

ـــت فقیـــه و  ـــه والی ـــاوت و رأی ب متف
فشــار خــارجی و پــذیرفتن (سیاســت او 
ــات آن ــد ) تبع ــی خواه ــد و م ــی دان م

انسجام این رأی دهندگان حفظ شـود 
تـــا او بتوانـــد از آن بعنـــوان وســـیله 

  .  استفاده کند
 ،یبـافاما سخنان او خطـاب بـه قال      

حکایت نمـی کننـد کـه او مـی خواهـد 
قالیبــاف نقــش رهبــری کننــده اصــول 

او قالیبـاف را . گراها را برعهده بگیـرد
خوانـده و از » مدیریت جهادی«نماد 

ــی  ــای عمران ــت بکاره ــته اس او خواس
ادامـــه دادن بـــه . خـــود ادامـــه دهـــد

ن باشـد آکارهای عمرانی اگر بمعنـای 
ــد ــی مان ــاقی م ــران ب ــه شــهردار ته  ،ک

ن نیســت کــه رهبــری اصــول آمعنــای ب
بلکــه بــدین . گرایــان را برعهــده بگیــر

معنی است که این کار از عهده قالیباف 
از دیـد احمـدی نـژاد و . ساخته نیست

ـــه ای  ـــی ســـخنان خامن گـــروه او معن
اینست که نه او کسی را دارد که اصـول 
گراها را متحد و رهبـری کنـد و نـه در 

ابـت این عرصه کسی می توانـد بـا او رق
  بخصوص که. کند
انــزوای خامنــه ای نیــز در ســطح . ۱/۲

از . کشور و در سطح جهان کامل است
بسـا او بـه احمـدی نـژاد نیـاز  ،این پس

تعریـــف خامنـــه ای از . داشـــته باشـــد
 ،عملکرد احمـدی نـژاد و حکومـت او

ــه ای  ــعیف خامن ــت ض ــای موقعی گوی
  .است

ـــا. ۱/۳ ـــول گراه ـــر اص ـــا  ،از دیگ تنه
. قیــب او باشــدقالیبــاف مــی توانــد ر

او را بــه  ،دوبــار شکســت ،بــاوجود ایــن
کسی بدل کـرده اسـت کـه نمـی توانـد 

ــامزد کار ــا آن ــرای اصــول گراه ــدی ب م

هرگـاه روحـانی  ،به سخن دیگر. باشد
احمــدی  ،نتوانــد کــاری از پــیش ببــرد

نژاد می تواند نامزد ریاست جمهـوری 
دست کم به خـود ایـن . باشد ۹۶سال 

  هبخصوص ک. وعده را می دهد
با ارائه نـوار رشـوه  ،پیشاپیش ،او.  ۱/۴

خواهی برادر الریجانی و انتشار اسـناد 
علـــی  ،در بـــاره فســـاد ایـــن خـــانواده

  . الریجانی را ضربه فنی کرده است
اینســت کــه او گــزارش حکومــت را      

چنــان تنظــیم کــرده اســت کــه زمینــه 
 ،»بازیگر با نقشـی بـزرگ«ایفای نقش 
  .فراهم شود ،برای خود او

ــون – ۲ ــم اکن ــداری ،از ه ــه پای  ،جبه
ـــاف  ـــه مص ـــته و ب ـــیر را از رو بس شمش

سـخنان روحـانی . روحانی رفتـه اسـت
در مجلـــس و پاســـخ زارعـــی طرفـــدار 

  :احمدی نژاد بسیار گویا هستند
البته در حضور «: روحانی گفته است •
 یکــه از آمــار و ارقــام واقعــ ینــدگاننما

بـه ارائـه آمـار و ارقـام  یـازیباخبرند، ن
 ئیمکـــه بگـــو یســـتن یـــازیو ن ســـتین

 یــنکشــور چگونــه اســت؛ امــا ا یطشــرا
بــار اســت کــه پــس از دوران  یننخســت

رشد  یاپی،در دو سال پ یلیجنگ تحم
 یبــرا یــنا. اســت یمــا منفــ یاقتصــاد

بــار اســت کــه در کنــار رشــد  یناولــ
 یارکشـور بـا تـورم بسـ ی،منفـ یاقتصاد
تـورم در  یشـترینب. بروسـت رو ییبـاال

است کـه  یندر جهان، ا یدمنطقه و شا
ــورم  ــا ت ــور ب ــاریدرصــد و ب ۴۲کش  یک

  . مواجه است
 یها سـال ینبر آمار مرکز آمار، بـ بنا     
چهـارده  یرقم شـاغالن سـال ۹۰تا  ۸۵

ارقــام بــه  ینهــزار نفــر بــوده و همــ
کشور را  یطاست که شرا یاختصار کاف
  . »نشان دهد

 یدر نادرست :زارعی پاسخ داده است •
 یچبـس کـه بـدون هـ نیآمـار، همـ ینا

اگر هر واحد مسکن  یچیده،محاسبه پ
کـرده  یجـادشـغل ا یـککم  مهر دست
نقــض  یآمــار بــه ســادگ یــنباشــد، ا

 بـرایمربوطـه  های یتهدر کم .شود یم
 یـــنا یـــرکشـــور نظ یـــاتواقع یمترســـ

ــات  ــونداطالع ــی ش ــرده نم ــار ب ــا  بک ت
دولـت  یپـا یرمصداق پوست خربزه ز

نگونـه ایمتأسفانه . قلمداد نشود یدجد
دروغ خوانـــدن  ،آمـــار بکـــار بـــردن
گسترده، بزرگ خواندن  یدستاوردها

 یالقـا هـا، آن یـاپیو تکرار پ ها یکاست
قلمداد کردن  یر علمیو غ برنامگی  یب

و منصفانه نبوده  یاخالق یهها، رو طرح
  .به دولت گذشته باشد یانگ یدو شا
اما دسـتگاه خامنـه ای اصـرار دارد  ☚

توسـط  ،تـا پایـان غـازآکه انتخابات از 
ــت« ــده اســت» بی ــی . مهندســی ش نم

زیــرا جــز ایــن . توانــد جــز ایــن بگویــد
گفتن یعنـی ایـن کـه برضـد او اجمـاع 

احمـدی نـژاد . ملی تحقق یافته اسـت
ــه » انتخابــات«نیــک مــی دانــد  چگون

هـم از  ،بنا بـراین. مهندسی شده است
گـاه اسـت و هـم از آضـعف خامنـه ای 

این استفاده درست از . ضعف روحانی
ضعفها به او امکان می دهـد در عرصـه 

تنهــا امیــد اصــول «بمثابــه  ،سیاســی
او سود خـود را در ایـن . بماند» گراها

 ،می بیند که فرمایشی بـودن انتخابـات
چـرا . بر همگان آشکار شود ،به تدریج

  . که موجب تثبیت موقعیت او می شود
بنـام  :گروه احمـدی نـژاد مـی گویـد •

أی خوانــده میلیــون ر ۴ســعید جلیلــی 
 ،۸۸بعد از انتخابات سـال . شده است

از آرای داده شــده بــه  :مشــائی گفــت
میلیـونش متعلـق  ۵تنها  ،احمدی نژاد
بقیـه رأی دهنـدگان بـه . به نظام است

. شــخص احمــدی نــژاد رأی داده انــد
این انتخابات نیز مسلم کـرد کـه نظـام 

میلیــون رأی  ۴والیــت فقیــه حــداکثر 
  .  دارد

ـــاره کمی دورتر گزارشی  :انقالب اسالمی ـــم در ب مهندســـی «را مـــی آوری   .»انتخابات
  

مــــن در  :احمــــدی نــــژاد
ســرکوبها نقــش نداشــته ام 

ــا ــرای ره ــین ئب ــر حس ی می
موسوی و کروبـی از حصـر 

  :اقدام نیز کرده ام
  
چهــارمین مســئولیتی کــه احمــدی  ☚ 

 ،نــژاد بــر دوش خامنــه ای مــی نهــد
راســتی . مســئولیت ســرکوب هــا اســت

ایــن ســرکوبها او نقــش  اینســت کــه در
ن آزیرا تصـدی مسـتقیم . نداشته است

و واواک و اطالعات » قوه قضائیه«به 
ــات  ــپاه و اطالع ــری«س ــت رهب و » بی

بطور  ،اینهمه. نیروهای انتظامی است
. مستقیم از خامنه ای فرمـان مـی برنـد

  :گروه احمدی نژاد می گوید
احمدی نژاد مخالف سـخت گیـری  •

نها بوده اسـت آ با زنان در باره حجاب
و مرتب در این باره موضعگیری کرده 

  .است
احمــدی نــژاد موافــق حضــور زنــان  •

تماشــاچی در میــدانهای ورزشــی بــوده 
ـــه  ـــن موافقـــت خـــود را ب اســـت و ای

  .صراحت ابراز کرده است
احمدی نژاد موافق جدا سـازیها بـر  •

مبنای جنسیت نبوده و مخالفت خـود 
» تفکیک جنسـیتی در دانشـگاه هـا«را 

او موافق تبعیض به . اظهار کرده است
زیان زنان نیز نبـوده اسـت و مخالفـت 
خود را بـا ایـن تبعـیض هـا اظهـار نیـز 

  .کرده است
بـــرای رفـــع حصـــر از میرحســـین  •

موسوی و کروبـی و زهـرا رهنـورد نیـز 
  .کوشش کرده است

هیچگاه تقاضـای توقیـف نشـریه ای  •
نهادهـای بـین المللـی . را نکرده است

 ۱ی را دشــــــمن شــــــماره خامنـــــه ا
مطبوعات خواندند و نه احمدی نـژاد 

  . را
امــا احمــدی نــژاد میلیونهــا شــرکت  •

ــده در  ــبز«کنن ــبش س را خــس و » جن
خاشاک خواند و کسـی اعتـراض او را 
بــــه جنایتهــــای خامنــــه ای توســــط 
دســتیارانی از نــوع ســعید مرتضــوی را 

سهل اسـت سـعید مرتضـوی را . نشنید
 ،ه شـده بـودکه از دستگاه قضائی راند

توجیه گروه او اینست که . مقام بخشید
لت فعل بوده اند آمرتضوی و امثال او 

ــد ــرده ان ــرا ک ــتور اج ــانی . و دس او زم
مرتضوی را بکار گرفـت کـه مرتضـوی 
حاضر شد اسـرار و اسـناد را در اختیـار 

ــــذارد ــــان . او بگ او از مرتضــــوی هم
. استفاده را نکرد که خامنه ای می کرد

ـــدهای او از مرتضـــوی  ـــای بان در افش
ــائی ــرادران  ،مافی ــه ب ــائی ک ــر مافی نظی

اســتفاده  ،الریجــانی تشــکیل داده انــد
و بـاز مـی گوینـد او نـه مـردم کـه . کرد

اغتشاش کنندگان و تخریـب کننـدگان 
امـــوال عمـــومی را خـــس و خاشـــاک 

دستور سرکوب جنـبش . خوانده است
او بـا . را نه او که خامنه ای داده اسـت

. ز نبـوده اسـتشدت عمـل موافـق نیـ
خامنــه ای شــدت عمــل بــه خــرج داد 
بــرای ایــن کــه احمــدی نــژاد را رئــیس 
جمهــوری بکنــد کــه غیــر از او حــامی 

اما احمدی نـژاد نشـان داد کـه . ندارد
  . می تواند جلو او بایستد

ـــیلم و آامـــا  • ـــاب و ف ـــا سانســـور کت ی

ــه توســط وزارت  ــی ک ــیقی و نقاش موس
مد هم کار آبعمل می » ارشاد اسالمی«

خامنه ای بـود؟ پاسـخ گـروه احمـدی 
توضـیح . ری استآنژاد به این پرسش 

نها اینست که وزیران وزارتخانه هـای آ
واواک و ارشاد و دفاع و کشـور و امـور 

بــدون موافقــت خامنــه ای  ،خارجــه
ــد ــده ان ــه دو . منصــوب نش او نســبت ب

. وزارت خانه حساسـیت بسـیار داشـت
زیـرا عـالوه . به وزارت ارشـاد ،ازجمله

ر اینکه سانسور را الزم می داند به این ب
وزارتخانـــه از لحـــاظ حـــوزه قـــم و 
. روحانیــت اهمیــت ویــژه قائــل اســت

ــه وزیــران ایــن  ــدین لحــاظ بــود ک ب
. وزارتخانــه از ســپاه تعیــین مــی شــدند

اگــر وزیــری بــا احمــدی نــژاد نمــی 
جانشین او بـاز از سـپاه معـین  ،ساخت
  . می شد

 جو خفقان که بر جامعه تحمیل شد •
 ،بدین خـاطر بـود کـه بـدون ایـن جـو
ــود ــژاد میســر نب . حکومــت احمــدی ن

از عوامل  :گروه احمدی نژاد می گوید
ــار  ــز در اختی ــن جــو یکــی نی ایجــاد ای

ایـن . احمدی نژاد و حکومـت او نبـود
جو را خامنه ای ایجاد کرد هـم بـرای 
. مهار جامعه و هم برای مهار حکومت

ــوای انتظــامی و  ــپاه و ق برســر روش س
اک و دادگاه انقالب همواره میـان واو

اخـــتالف نظـــر وجـــود » رهبـــر«او و 
او مخالفت خود را با سـرکوب . داشت

به قصد ایجاد جو خفقان اظهـار کـرد 
وقتــی گفــت نقــش او دفــاع از حقــوق 

بیهـوده احمـدی . اساسی مـردم اسـت
  .نژاد را با بنی صدر مقایسه نمی کنند

وزیــر واواک در حکومــت  ،یونســی •
گفتـه ) ۹۱شـهریور  ۱۹ه کلمـ(خاتمی 
  :است

 یـراز دو روش غ نژاد یاحمـد یآقا«    
استفاده کرد که االن تاوانش را  یاخالق
 یگـروه هـا یـتتقو یکـی. یدهـدپس م

 یاســتفاده از آنهـــا بـــرا فشــار و ســـوء
و دوم اسـتفاده از روش  یبسرکوب رق

که نمود آن انتخابات بـود  یاخالق یرغ
 هــدیدکــه البتــه االن تــاوانش را پــس م

ـــ ـــه هم ـــرا ک ـــا ینچ ـــار  یگروهه فش
 یارانشـانو  یشـانخود ا یهعل اتیتحرک

  .»انجام دادند
اما گروه احمدی نـژاد مـی گویـد تـا      

میــــدان سیاســــت و عرصــــه  ،دوره او
حـزب (جامعه از آن گـروه هـای فشـار 

در . بـود...) الله و انصـار حـزب اللـه و
دوره او بــود کــه بســاط ایــن گــروه هــا 

ست کـه او سـران روشن ا. برچیده شد
ـــه درون  ـــرکوبگر را ب ـــای س ـــروه ه گ

و حکومـت خـود نقـش . حکومت بـرد
امــا گــروه مــی . آنهــا را برعهــده گرفــت

این گروه ها وسـیله کـار خامنـه  :گوید
ای بودند و احمدی نژاد موفق شد بـه 

  . نها خاتمه دهدآنقش 
گروه مدعی است ترور شخصیت هـا  •

و مخالفــان عــادی کـــه تــا حکومـــت 
در دوره او  ،د رواج داشـتاحمدی نژا

متوقف شد و هیچ ترور سیاسـی بعمـل 
  . نیامد

  
خامنه ای می گوید نسـبت بـه  ٭
ــــت  ۷ ــــران حکوم ــــن از وزی ت

روحـــانی نظـــر دارد و ارزیـــابی 
گــروه احمــدی » برآوردهــای«

نــژاد از وضــعیت خــود و خامنــه 
  :ای

  
خامنه ای که در دوره  ،بنا بر اطالع ☚

ر وزیــر نظــ ۵احمــدی نــژاد نســبت بــه 

حــاال بــه روحــانی گفتــه اســت  ،داشـت
وزیــران  :وزیــر نظــر دارد ۷نســبت بــه 

ـــت و  ـــور و نف ـــاع و کش ـــه و دف خارج
بـا تصـدی . بازرگانی و واواک و ارشاد

وزارت خانـــه مهـــم توســـط دســـت  ۷
ــه ای ــاندگان خامن ــرای  ،نش ــیس «ب رئ

میــدان عملــی بــاقی نمــی » جمهــوری
گروه احمدی نـژاد مـی گویـد او . ماند

. شکل روبرو بـوده اسـتنیز با همین م
ــت  ــود کــه دخال ــژاد ب ــن احمــدی ن ای
مستقیم خامنه ای را در نصـب وزیـران 

پـیش از . وزارتخانه های اصلی رو کرد
نه هاشمی رفسـنجانی و نـه خـاتمی  ،او

  .این کار را نکرده بودند
» رهبـر«نفس لـودادن  ،باوجود این    

و جلب توجه به مسئولیت او در ایجاد 
گویای  ،چهار بعد وضعیت کشور در هر

ایــن واقعیــت اســت کــه بــرخالف ایــن 
دعوی که احمدی نـژاد نشـان داد کـه 

ـــی ـــانون اساس ـــین ق ـــا هم ـــیس  ،ب رئ
جمهوری کاره ایست و کارها می تواند 

ــد ــت. نادرســت اســت ،بکن  ،در حقیق
ــدارکاتچی  ــان ت ــوری هم ــیس جمه رئ

و ایـن کـه . است که خاتمی گفته است
 وزیـر بـا ۷خامنه ای حاال مـی خواهـد 

می گوید که چون  ،نظر او تعیین شوند
نه  ،مهندسی انتخابات را او کرده است

سهم شیر که نزدیک به تمام حکومـت 
  . را مطالبه می کند

در  ،دعــاوی گــروه احمــدی نــژاد ☚
نچه به مسئولیت احمدی نژاد و گروه آ

نادرســت  ،او در هــر چهــار قلمــرو بــاال
امـا . هستند و مسئولیت او کامل اسـت

مســـئول اول و اصـــلی  ،یـــدبـــدون ترد
حکومـــت . شـــخص خامنـــه ایســـت

احمدی نژاد و ویرانگـری هـا کـه ببـار 
ورده است نیز دسـت سـاخت خامنـه آ

ــئولیت  ــام مس ــه تم ــک ب ایســت و نزدی
واقعیت نیـز اینسـت . باخامنه ای است

ــت او ــژاد و حکوم ــدی ن ــه احم در  ،ک
شــکار کــردن ماهیــت والیــت مطلقــه آ

ه فقیه و شخص خامنه ای کاری را کرد
اند که حکومتهای هاشمی رفسـنجانی 
و خاتمی نه تنها نکردند که تا توانستند 

  .ن را پوشاندندآ
با نهاد بـار  :می ماند این پرسش مهم    

مســـئولیتی چنـــین ســـنگین بـــردوش 
احمدی نـژاد و گـروه او از  ،خامنه ای

ینـــده نزدیـــک و دور را از آن آچـــه رو 
خود می دانند؟ گروه بنای کار خـود را 

پایان یـافتن عمـر خامنـه ای بعلـت بر 
ور مـی شـود آیاد. بیماری گذاشته است

که مشائی گفتـه بـود معلـوم نیسـت کـه 
ـــت  ـــان دوره ریاس ـــا پای ـــه ای ت خامن
. جمهوری احمـدی نـژاد زنـده بمانـد

هرگـاه خامنـه  ،ورد این گـروهآبنا بر بر
اصول گراهائی هم که بـه او  ،ای بمیرد

وند یتیم می ش ،وابستگی مستقیم دارند
سرپرســتی جــز احمــدی  ،و در صــحنه

ارکان نظام نیز ادامه . نژاد را نمی یابند
ن را در گرو تصدی امور کشـور آحیات 

توســـط کســـی چـــون احمـــدی نـــژاد 
  .خواهند دید

ــا        ــژاد و آام ــدی ن ــا تصــورات احم ی
گروه او مبنا دارند و یا هموزن وهـم و 
ــال هســتند؟ ایــن امــر کــه تحــول  خی

د و برای مردم نقشی جامعه را نمی بینن
جز دنبالـه روی نمـی شناسـند و ادامـه 
یافتن و یا نیافتن بحـران را در تحـول 

و رابطه آن با مردم لحاظ نمی » نظام«
متفـرق را کـه » اصول گرایـان«کنند و 

نیروی اصلی مـی  ،نیروئی بشمار نیستند
انگارند و احمدی نژاد که منش متحد 
ــدارد و پراکنــدگی ســاز دارد  ،کننــده ن

کســی تصــور مــی کننــد کــه مــی توانــد 
اصــول گراهــا را متحــد کنــد و از ایــن 
واقعیــت غافــل هســتند کــه بــر فــرض 

  اگر والیت فقیه با او  ،مرگ خامنه ای
  

  6 صفحهدر
  

 دو اعالن خطر؟
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بـا  ،جانشـین او ،به خاک سپرده نشود
به کسی چون احمدی  ،توجه به تجربه

مـی گوینـد کـه  ،نژاد مراجعه نمی کنـد
تنهـا . ه ندارندتصورات گروه پایه و مای

مسـئولیت  ،واقعیت و حقیقت موجـود
ن و آکامل خامنـه ای و نمایـان شـدن 

ضعف مفرطی است که والیـت مطلقـه 
  .فقیه گشته است
ـــــه ای یکی از مسـئولیتهای  :انقالب اسالمی مهندســـــی «ســـــنگین خامن   :را بر می شمرد ۹۲رداد خ ۲۴انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری و دالیــــل و هــــدفهای مهندســــی گزارش زیـر علـل . است» انتخابات

   
  

ــات  ــی انتخاب مهندس
علـــل و دالیلـــی کـــه 
ایجــــابش کردنــــد و 
ـــی  ـــه م ـــدفهائی ک ه

  :جوید
  
  

تهیــه کننــدگان  ،خــرداد ۲۴روز تــا       
به استناد اطالعاتی کـه از  ،این گزارش

به ایـن  ،یم دریافت می کردیمژدرون ر
نتیجه رسیده بودیم که بنا بر مهندسـی 

د مرجح خامنـه جلیلی نامز ،انتخابات
اما او به این نتیجه رسیده است . ایست

وردن نــــام جلیلــــی از آکــــه بیــــرون 
نیازمند تقلبی بسیار بـزرگ و  ،صندوق

ــــه اش ســــنگین اســــت  ۲۲در . هزین
خرداد که خامنه ای تعامل با غـرب را 

 ،را تصـویب کـرد» تهدید زدائی«رد و 
مطمئن شـدیم کـه بنـا نیسـت روحـانی 

ر اســت قــرا .رئــیس جمهــوری بگــردد
چراکـه . قالیباف رئـیس جمهـور بشـود

هـم بــا سیاســت خـارجی رهبــر مشــکل 
ندارد و می گوید در اختیار رهبر اسـت 

وردن اسـم او از صـندوق آو هم بیرون 
گـزارش . نیازمند تقلب بـزرگ نیسـت

ــن  ــه ای ــر پای ــه کــردیم ب ــه  تهی ــی ک اول
  . اطالعات بود

 ،صحبتهای خامنه ای در روز جمعـه    
أی و صـــحبت نـــاطق بهنگـــام دادن ر

در صـدد . نوری شک ما را بر انگیخت
یـم ژشدیم اطالعات واصـله از درون ر

به منابع دیگری رجـوع . را چک کنیم
ــه  ــافتیم ک ــردیم و دری ــات آک ن اطالع

خـود درز داده » بیـت«پوشش بوده و 
ــاال  ،نهــاآاســت و هــدف از درز دادن  ب

بردن حساسـیت در جامعـه از سـوئی و 
صــــلی و پنهــــان کــــردن مهندســــی ا

هدفهائی بوده است که خامنـه ای مـی 
  :نها برسدآخواست به 

  
علل و دالیل چنین مهندسـی  ٭

انتخابات و هدفها که خامنه ای 
    :نها می رسیدآمی باید به 

  
. انســداد در سياســت هــاي داخلــي - ۱

ولــي فقيــه مطلقــه و توضــیح ایــن کــه 
مشاوران او به اين نتيجه رسيده بودند 

سال ديگـر  ۴قل كه اگر بخواهند حدا
به همـين سياسـت هـا ادامـه دهنـد بـا 

حـد مـردم روبـرو   مشکل نفرت بيش از
خواهنــد شــد  و ادامــه سياســت هــاي 

كار را  ،فشار و ارعاب و وحشت بر ملت
به جايي خواهـد رسـاند كـه راهـي بـه 
جز تغيير نظام و حاكميت فعلـي بـاقي 

اســت بــه  نمانــد بــه همــين دليــل نيــاز

ـــادی ـــد اقتص ـــایش در بع ـــان . گش می
گشــودن فضــای سیاســی در درون و یــا 

ترجیح بـا  ،معامله با قدرتهای خارجی
تنهــا مــردم مــی بایــد . دومــی اســت

احساس کنند که گویـا فضـا بـاز شـدنی 
ــا  ــا ب ــودن فض ــته ب ــیر بس اســت و تقص

   . احمدی نژاد و حکومت او است
اوضـــاع : وضـــعيت بـــد اقتصـــادي- ۲

اقتصادي وشـرايط بـد مـالي مـردم بـه 
حتـی اگـر  ت كه ادامه آن،گونه اي اس

یم را از پا در می ژر ،مردم جنبش نکنند
زیرا دولت در حقیقت ورشکسته . وردآ

ــد اقتصــاددانان اقتصــاد  اســت و از دی
ایران به بیماری می ماند کـه از دسـت 

برخــي از مســئوالن  لــذا. رفتــه باشــد
امنيتــي و نظــامي كشــور اخطــار كــرده 
 بودند ادامه اين شرايط مي تواند فتنـه
 .بزرگتــري را در كشــور بــه وجــود آورد

دولت دست کم باید بودجه پیدا کند و 
سرو به وضعیت اقتصادی بخش دولتی 

با توجه بـه ایـن امـر کـه . بدهدسامان 
» رهبــر«تعیــین سیاســت اقتصــادی بــا 

او نمــی توانــد بــار مســئولیت  ،اســت
وضعیت اقتصادی را بر عهده احمدی 

ـــذارد ـــران او بگ ـــژاد و وزی حـــذف  .ن
مان برنامه و بودجه و شوراي عالي ساز

بـوده اسـت كـه  خاطرپول تنها به اين 
مــدهاي آدر طــول هشــت ســال كــه در

ــــت و  ــــود، حاكمي ــــراوان ب ــــي ف نفت
تا ممکن است  مالی - نظامی  يهامافيا

حـال .  ببرند و بخورنـداموال ملت را 
تغييــر كنــد و اقتصــادی بايــد سياســت 

   .رييس جمهوري ديگر بر سر كار بيايد
ـــه  –ياســـت خـــارجي س -  ۳ ـــي فقي ول

مطلقه در طول هشت سال گذشته، بـا 
ـــه اســـتفاده از  ـــژاد، روحی احمـــدي ن

در پــیش  سياســت خــارجي تهــاجمي را
تا زمـانی کـه احمـدی نـژاد بـه . گرفت

ماده مذاکره آخود بیاید و بگوید ایران 
این او بود که متصـدی  ،با امریکا است

. اعمــال ایــن سیاســت تصــور مــی شــد
ر کشـورهای منطقـه و مداخله گـری د

تحریمهـــای  ،تشـــدید بحـــران اتمـــی
. وردآاقتصادی و سیاسی سخت را ببار 

كار به جايي رسيد كه بـه جـز عـراق و 
سوريه و حـزب اللـه لبنـان و تـا حـدي 
ـــا و  ـــزوئال و كوب روســـيه و چـــين و ون

خري ها تنهـا بـه دليـل آكلمبيا كه اين 
اســتفاده هــاي مــالي بــا ايــران ارتبــاط 

ورها روابــط خــود بــا دارنــد ديگــر كشــ
ــران را محــدود ســاخت ــي  .نداي ــذا ول ل

ــراي  ــه و حاكمــان نظــام ب مطلقــه فقي
خروج از اين بـن بسـت دسـت بـه كـار 

رئـیس جمهـوری کـردن با که ند تا دش
یــم بــرای ژمــادگی رآکســی کــه گویــای 

کشــور را از انــزوا خــارج  ،تعامــل اســت
سـه تـن بسـود  ،در مناظره سـوم .کنند

ـــــارج ـــــدرتهای خ ـــــا ق ـــــل ب ی تعام
روحــانی مــرجح . موضــعگیری کردنــد

ترورها از (زیرا گرفتاری والیتی را . بود
جمله ترور در رستوران میکونـوس کـه 
کــارش بــه محاکمــه مــأموران تــرور 
انجامید و نقش والیتـی و فالحیـان در 

را نداشت و از نظـر ) دادگاه مطرح شد
کــاری کــه از روحــانی ســاخته  ،داخلــی
ی مــی روحــان. از او ســاخته نبــود ،بــود

توانـــد تمایلهـــای طرفـــدار محافظـــه 
ورد بـی آکاران و اصالح طلبان را گرد

ــلآ ــن دو تمای ــه رأس ای ــه ب ــش  ،نک نق
» انتخــاب«. تعیــین کننــده داده شــود

روحانی بدین معنی است که خامنه ای 
موافـــق اســـت و دوران » تعامـــل«بـــا 

تهدیــد «سیاســت خــارجی تهــاجمی و 
ن نیز به آهزینه . مده استآسر» زدائی

امـا . ی رأی دهندگان نوشته می شودپا
هزینه سنگین است و امتیازها که بایـد 

  .داد بزرگ

هم خامنه ای و هـم  ،باوجود این  -  ۴
سپاه به سیاست خارجی تهـاجمی نیـاز 

موقعیــت خــود را در  ،اگرنــه. دارنــد
ــد ــی دهن ــت م ــه از دس ــر . منطق ــا ب بن

ارزیابی که استراتژهای سپاه به خامنه 
ـــد ـــه کـــرده ان ـــم ژهرگـــاه ر ،ای ارائ ی

خـــود را در سياســـت هـــاي تهـــاجمي 
افغانســتان و عــراق و ســوریه و لبنــان و 

موقعیـت  ،نیز در مسئله اتمی رهـا کنـد
خــود را از افغانســتان تــا مدیترانــه از 

در درون  ،ن پسآاز . دست خواهد داد
تحت تهاجمهـای همـه جانبـه  ،مرزها

ـــد  ـــرار خواه ـــا و متحـــدانش ق امریک
ادل بــه پاســخی کــه حــداد عــ. گرفــت

اعتــراض نســبت بــه سیاســت ایــران در 
همـان  ،سوریه و لبنـان و فلسـطین داد

 .مــده اســتآاســت کــه در آن گــزارش 
روحــانی ســیمای میانــه رو و معتــدل را 

دم نما مـی آنتان یاهو او را گرگ . دارد
قـرار  ،از دید خامنه ای و سـپاه. خواند

بر این اسـت کـه سیاسـت تهـاجمی در 
و در  ســــوریه و لبنــــان حفــــظ شــــود

تعـدیل  ،افغانستان و عراق و مسئله اتم
  . شود تا زمان مساعد فرارسد

بـه پرسـش هـا حسن روحـاني پاسخ      
گویائی می  ،و مسئله اتم سوريهدر مورد 

کنــد از سیاســتی کــه خامنــه ای تعیــین 
حسـن  ،نآکرده است و برای اجـرای 

ـــران  ـــر از دیگ ـــب ت ـــانی را مناس روح
   . تشخیص داده است

 ،ان حکومت احمـدی نـژاددر دور - ۵
ــه ــت فقی ــت  ،والی ــه والی ــد ب ــه رس چ

ئی را آهرگونه مشروعیت و کـار ،مطلقه
ـــــت ـــــت داده اس ـــــی . از دس مهندس

ورد آانتخابات یعنی این که این دسـت 
از  ،اگر شد ،ساله ۳۳بزرگ یک مبارزه 

مسئولیت کسانی که بدون . دست برود
از مـردم  ،توجه به مهندسـی انتخابـات

البتــه  ،أی بدهنــدخواســتند برونــد ر
نها تصور کرده انـد آولو . سنگین است

رای به روحانی رأی مخالف به خامنـه 
ولـو بـه یمـن . ای و والیت فقیـه اسـت

اجمــاع برضــد والیــت  ،تحــریم فعــال
  .مدآپدید  ،مطلقه فقیه

نامزد که یکی از آنهـا نقـش  ۸تعیین       
لولو را بازی مـی کـرد و ایـن تبلیـغ کـه 

ـــرون قـــرار اســـت او را ا ز صـــندوق بی
بیاورنــد و ســنجش هــای افکــار کــه در 

قالیبــــــاف برنــــــده دور اول  ،نهــــــاآ
ـــات« ـــود» انتخاب موضـــعگیریهای  ،ب

دادن » درز«خامنه ای بسود جلیلـی و 
در روز چهارشــنبه کــه » اطــالع«ایــن 

گویـا خامنـه ای از جلیلـی بـه قالیبــاف 
عبور کرده است و سـپس اطـالع دادن 

مـی مـن (ناطق نوری در صـبح جمعـه 
و ) دانــم چــه کســی انتخــاب مــی شــود
 ۲۲موضــــعگیری خامنــــه ای در روز 

ــری  ،خــرداد ۲۴خــرداد و  روز رأی گی
 ،حاکی از عبور از قالیبـاف بـه روحـانی

ــائی مــی  مهندســی ســنجیده ای را گوی
ورد خــود را آخامنــه ای دســت . کننــد

قابــل قبــول شــدن والیــت فقیــه بــرای 
بخشی از جامعه و قابـل تحمـل شـدن 

ــرای بآ خشــی دیگــر از جامعــه مــی ن ب
 :او به معترضان سپاه گفته اسـت. داند

بـــا کمتـــرین هزینـــه والیـــت فقیـــه را 
برکرســــی قبــــول نشــــاندیم و حتــــی 

یــم کــه مــردم را بــه دادن ژمخالفــان ر
نـاگزیر از تمکـین   ،رأی دعوت کردنـد

  .به آن هستند
اما این توجیه خامنه ای و کسانی که      
سـپاه بکـار ن را در اقناع ناراضی های آ

. واقعیت را وارونه کـرده انـد ،برده اند
چراکه رأی داده شده به والیـت فقیـه 

پـس . همانست که به جلیلـی داده شـد
رای شرکت کنندگان در تحریم فعـال آ

 ،بعالوه آرای داده شده به غیـر جلیلـی

اجماعی برضد والیـت فقیـه را بوجـود 
دلیل آن این که خود نیز می . ورده اندآ

ــد در  ــن گوین ــات«ای ــدف  ،»انتخاب ه
اصلی او که انتخابات را مهندسی کرده 
اســـــت و تحـــــریم کننـــــدگان و رأی 

والیــت مطلقــه فقیــه بــوده  ،دهنــدگان
از دوره دوم حکومـت احمـدی . است

مسئول اصـلی وضـعیت  ،نژاد بدین سو
  .کشور والیت فقیه و شخص او است

 ۲۴بنابر اطالعی صحیح که عصـر  – ۶
رد  قبــــول و ،مــــدآخــــرداد بدســــت 

ــات  ــر مهندســی انتخاب صــالحیتها براب
اجــازه دادن بــه   :انجــام گرفتــه اســت
ــــان  ــــاره شــــوراي نگهب ــــد  در ب تايي

ــــاني و  ــــارف و روح ــــالحيت ع  ردص
ــمي ــي  و صــالحيت هاش ــعله  واعلم ش

می باید مـردم  رحيم مشايي، وسعدي 
را در موقعیت خلـع سـالح شـده قـرار 

کسانی کـه مـی خواسـتند رأی . می داد
از ميان تاييـد بودند مجاز  تنها ،بدهند

فـردي را انتخـاب  ،صالحیت شده هـا
کنند که فکر می کنند نسبت به خامنـه 

 ،کــار بعــدی. مســتقل تــر اســت ،ای
نکه غرضی لـو آپیش از . مناظره ها بود

بـه  ،بدهد که ضرغامی از پشت صـحنه
نامزدها مـی گفـت چـه بایـد بگوینـد و 

بر مردم دانسته نبـود  ،چه نباید بگویند
رار اسـت هـرکس نقشـی را بـازی که قـ

کنــد کــه حاصــل کــار جلــب توجــه بــه 
نـامزد  ۸. نامزد مورد توجه رهبر باشـد

ن توانـائی آکسانی بودند کـه هیچیـک 
 از. را نداشتند که نظام را دو سر کننـد

دو كانديداي به اصطالح اصالح طلب 
بر كالهشان  هیچیک و اعتدال طلب،

 نبود و نمی توانستند نظـام را دوپشمي 
هدف مهندسی انتخابات نیز . سر کنند

این بود که در همان حال که نظـام دو 
ورده آدو  هـدف نیـز بـر، سر نمی شـود

جلب موافقـت رأی دهنـدگان و  :شود
مـدن دیگـر مـردم و آبه حال انتظار در

نیز جلب بدنه اصالح طلب و محافظه 
یم و راضی شدن حـوزه قـم و ژکار به ر

  . دیگر حوزه های دینی
ن کـه ایـن دو هـدف متحقـق مـی ای     

بستگی مستقیم دارد با تن  ،شود یا خیر
دادن و یا تن ندادن خامنه ای و سـپاه 

پویـائی تغییـر  ،اگر تن دهنـد. به تغییر
ورد آنتیجه ای وارونه نتیجه را ببار می 
  .که هدف مهندسی انتخابات است

ــرداد ۲۴در روز       ــه اي راي  ،خ خامن
 نو اطیمنـاخوانـد حق الناس  را مردم

ایـــن . داد کـــه تقلـــب نخواهـــد کـــرد
واقعیت که در طول ساعات رأی گیری 

ــانونی  ــا  ۸(ق ــبح ت ــر ۶ص ــد از ظه ) بع
ــم و در ســاعت  ــوزه ک ــه ح ــه ب مراجع

در همـان حـال کـه  ،تمدید بسـیار شـد
گویای وقوع تقلب از لحاظ باال بردن 

گویــای  ،شــمار رأی دهنــدگان اســت
ــه حــوزه هــای رأی  ــانی ب ــه کس مراجع

اســت کــه متقاعــد شــدند قــرار گیــری 
نیست به تقلب سعید جلیلـی را رئـیس 

ــرای ایــن کــه .جمهــوری کننــد  پــس ب
يعنـي یـم ژرافراطـي گرایش كانديداي 

ســعيد جليلــي از درون صــندوق هــاي 
كـه  همراي بيرون نيايد و وضع را از اين

به پاي صندوق هاي  هست بدتر نكند،
راي رفتند تا به اصطالح سياستمداري 

اســت جمهــوري برگزيننــد كــه را بـه ري
در  .شرايط را مي خواهد بهبود ببخشد

ــی ــات برگــزار شــده،  پ ــه رأی انتخاب ب
دهندگان احساس پیـروزی نیـز دسـت 

 ،دیکتــــاتور ،دیکتـــاتور«داد و شـــعار 
   .نیز سردادند» تشکر ،تشکر

از بين بردن كليه خطاهاي دولت  -  ۷
همـــه ميداننـــد كـــه - احمـــدي نـــژاد 

ــرا در  ــه اج ــاي ب ــت ه ــده در سياس آم
ــه  ــژاد هم ــدي ن ــود احم ــت محم دول

بيــت  بــود كــه از ســوي سياســت هــايي
ــان  ــري فرم ــد و آرهب ــي ش ــادر م ن ص

و   رهبــري ن نيــز بــر عهــدهآمســئوليت 
   .مشاوران او بوده است

قدر اين سياستها و خورد وبرد ها نآ      
ســــپاه و و واگــــذاري امتيــــازات بــــه 

و بيگانگان به مالی  –مافیاهای نظامی 
ــا ــت فش ــه را از آر مل ــه هم ــود ك ورده ب

ــژاد  ــد احمــدي ن وجــود شخصــي مانن
ســيد علــي نيــز همــه . بيــزار كــرده بــود

خطاهاي خود را به گردن او انداختـه 
و خود را با وجود تاييد مکرر سياسـت 

احمدي نـژاد  حکومتهاي اقتصادي 
او و كنار كشيده  و مسئوليت را متوجه 

نفرت مردم را به سمت  .حکومتش کرد
 ،بدین ترتیب .اد جهت داداحمدي نژ

مبــرّا کــردن خامنــه ای از خیانتهـــا و 
ایجاب می کـرد کـه  ،جنایتها و فسادها

» انتخـاب«کسی به ریاست جمهـوری 
شود کـه اوًال ایـن همـه را بـه احمـدی 
نژاد و حکومت او نسبت بدهـد و ثانیـاً 
ایـــن شـــخص گویـــای ادامـــه همـــان 

ــر  ،خیانتهــا و جنایتهــا و فســادها ــا ب بن
نهم خامنـه آای مسئول یکی و گوی ،این

این شخص کسی جز . نباشد ،ای است
اگـر خـاتمی . روحانی نمی تواند باشـد

حاضر شـد عـارف بسـود روحـانی کنـار 
» انتخـاب«بخـاطر اطیمنـان از  ،برود

ــود ــاز . شــدن روحــانی ب ــه ای نی خامن
ــود از  ــردن خ ــرّا ک ــه مب ــرط دارد ب مف
خیانتها و جنایتها و فسادها و به گردن 

زیرا او می . نهاآژاد انداختن احمدی ن
دانســـت در کشـــور برضـــد او اجمـــاع 

ــم . وجــود دارد بیهــوده نیســت کــه قل
بدستان مشغول نوشتن شده اند و مـی 
نویسند که احمدی نژاد ثابت کـرد کـه 
. تصدی کارها با رئیس جمهوری است

ــیس  ــز رئ ــی نی ــانون اساس ــین ق ــا هم ب
خـاتمی مـی . جمهوری کـاره ای اسـت

نی کردنهــا و حصــر دانــد مســئول زنــدا
امـا از . خانگی ها احمدی نژاد نیسـت

او می خواهد اسباب رهائی زندانیان و 
زیرا همـه . حصر شدگان را فراهم کند

درکـــار مبـــرّا جلـــوه دادن خامنـــه ای 
  .هستند

ــدن  – ۸ ــان ش ــات«همزم ــا » انتخاب ب
 ،جنــبش هــا در جامعــه هــای مختلــف

بخصــوص جنــبش تمــرد در مصــر کــه 
دن آن پـیش از مرحله امضاء جمـع کـر

ــات« ــت و » انتخاب ــام گرف ــران انج ای
 ،وجود فضـای سیاسـی بسـته در ایـران

پـس . نیاز به سوپاپ را قطعی کرده بود
جنــبش در «انتخابــات مــی بایــد نقــش 

در طـول  .را بازی کند» محدوده رژیم
ــران  مــردمچنــد ســال گذشــته،  کــه اي

ــبش  ــودآجن ــا ســرکوب شــده ب ــه  ،نه ب
ــئوال ــه و مس ــت مطلق ــدي از والي ن ح

كــه بــه  نــدمنتخــب او  بيــزار شــده بود
ــر نظــام نمــي  ــه جــز تغيي ــز ب هــيچ چي

مــی بایــد بــه » انتخابــات« .ندانديشـيد
ترتیبی مهندسی می شد که فشار جمع 

خامنـه  .شده در سینه ها را تخلیه کنـد
ای و دستیاران او مـی پندارنـد بـه ایـن 

  .هدف رسیده اند
یا در مهندسی خود به دو فرجام آاما      

ــه و ــتک ــی اس ــی از دو قطع ــوع یک  ،ق
محلی از اعراب داه اند؟ توضـیح ایـن 

ــا ایــن مهندســی اصــالح طلبــی  ،کــه ب
ـــال« ـــه اصـــالح خـــاتمی و (» رادیک ب

ــان او ــورد) نزدیک ــی خ . شکســت قطع
شکست میانه روهـا و اصـالح طلبهـای 

فرجــام قابــل  ،»رهبــر«تحــت چتــر 
یـم والیـت مطلقـه ژتحققی جز تغییر ر

اگـر روحـانی  اما. فقیه باقی نمی گذارد
 ،موفق بشـوند ،و حکومت او بخواهند

ناگزیر از تصدیق حقـوق شـهروندی و 
برخوردار شدن مردم ایران از حقوق و 

  تغییر ساخت دولت و بودجه و پایان 
  

  7صفحهدر
  

 دو اعالن خطر؟
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دادن به سلطه سپاه بر دولت و اقتصاد 
و تغییر سیاست خارجی به ترتیبی مـی 
شوند که دیگـر ایـران بـاج گـذار بقیـه 

یـم ژاین فرجام نیز پایـان ر. ا نباشددنی
ندســته از آ. والیـت مطلقــه فقیـه اســت

یـم کـه از مـردم ژگروه های بیرون از ر
دعــوت کردنــد در دادن رأی شــرکت 

اینطـور اسـتدالل کردنـد کـه بـا  ،کنید
قطـار دموکراسـی بـه  ،انتخاب روحانی
اصــول  ،یــد و ســر راهآحرکــت در مــی 

 گراها و حتی خامنه ای نیز سـوار ایـن
این دسته نیز در تنگنـا . قطار می شوند

 ،زیرا از حرکت ایستادن قطـار. هستند
نهـا آ. نها نیـز مـی شـودآشکست قطعی 

می  ،که انتخابات را مهندسی کرده اند
باید در نظـر مـی گرفتنـد کـه بـر شـمار 

بابت هر ناکـامی  ،یورش برندگان به او
بســیار افــزوده  ،روحــانی و حکومــت او

  .شده است
خمینی زدائی نیز هدفی مهم  ادامه – ۹

از هــدفهای مهندســی انتخابــات بــوده 
بـــه فراموشـــي ســـپرده شـــدن  :اســـت

شخصـــيت هـــايي چـــون موســـوي و 
همــه و كروبــي و خــاتمي و هاشــمي 

كساني كه به خمينـي وصـل بودنـد، بـا 
سر كـار آمـدن  رببا و  »انتخابات«اين 

هدفی است که می باید  حسن روحاني،
همچنـان  ياخامنـه . تحقق پیدا کنـد

شخصیتها و گروه هـائی  می کندتالش 
کـه  به دسـت فراموشـی سـپرده شـوند

چنـان . می چسبانند خمينيخود را به 
شود کـه کسـی یـادی از امثـال هاشـمی 

ميــر حســين موســوي و رفســنجانی و 
در بهتــرین . كننــدنكروبــي و خــاتمي 

بنـا بـر . مروج رهبر نیـز بشـوند ،حالت
سـت بعـد از بـه ریا ،مهندسی انتخابات

نیـازی بـه  ،جمهوری رسیدن روحـانی
میر حسین موسوی و زهرا صر ادامه ح

شـرايط بایـد . رهنورد و کروبی نیست
ــه  ــه ب ــا ن ــراهم آورد ام ــا را ف آزادي آنه

بـه قهرمانان محصور شده بلکـه  چون
ترتیبی کـه بعنـوان بیمـاری و بـا دادن 
جنبــه عــادی بــه رفــع حصــر و نســبت 

رافــت و گذشــت دادن رفــع حصــر بــه 
  .»برره«

بخصـوص کــه  ،زاد کــردنآاینگونـه      
مدعیان طرفداری از این دو می گویند 
در اختیار روحـانی هسـتند و همـه کـار 

غافـل از . می کنند تا که او موفـق شـود
ایــن کــه ایــن دو را اگــر نــه مجبــور بــه 

دســـت کـــم محکـــوم بـــه  ،طرفـــداری
سکوت می کنند و رفع حصر را نه حتی 

ــ ــه خامن ــه ب ــدگان ک ــه رأی دهن ه ای ب
امیـــد مهندســـی . نســـبت مـــی دهنـــد

کنندگان انتخابـات اینسـت کـه حسـن 
 ،روحانی مأمور تعامل با امریکا و اروپـا

موفق بـه کاسـتن از تحریمهـا و پـائین 
 ،نآوردن فشارها بگردد کـه از نتـایج آ

ـــال ـــات س ـــه انتخاب ـــت ک و   ۸۸ اینس
ــبش  ــرکوب جن ــا و آس ــين نه ــر حس مي
  .فراموش می شوند موسوي و كروبي 

ــاعیآ«  -  ۱۰ ــای اجتم ن آاز » زادی ه
اال . نوع که در دوره خاتمی داده شدند

این که احمدی نژاد نیـز بـا دادن ایـن 
در ماه خرداد . ها موافق بود» زادیآ«

ــز ایــن » انتخابــات«پــیش و بعــد از  نی
نجــا کــه آاز . برقــرار بودنــد» زادیهــاآ«

را قشــرهای متوســط  ۸۸جنــبش ســال 
ــد ــا کردن ــه  ،برپ ــرار اســت ب ــآق ــا نه ا ت

ـــت اقتصـــادی آحـــدودی  زادی فعالی
یعنی اینطور وانمود کنند که از . بدهند

سهم سپاه در اقتصاد کاسته و به سـهم 
ــود ــی ش ــزوده م . بخــش خصوصــی اف

ــا  ــيتغییره ــاي داخل ــت ه و  در سياس
انجام خارجي به صورت قطره چکاني 

ن انــدازه انجــام مــی آمــی گیرنــد و تــا 
فقيـه  تيوال یمژربه ساختار گیرند که 
ـــه آ ـــه مطلق ـــاند بلک ـــیب نرس ن را آس

ــد ــز بکن ــر نی ــراي  .مســتحکم ت كســي ب
واواک و كنتـــرل نيروهـــاي امنيتـــي و 

 ...سپاه و قوه قضائیه و صـدا و سـیما و

البتـه روحـاني  .نقشه محدوديت نكشد
فراتـر نخواهـد از گلـیم خـود  هم پا را
  .گذاشت

خارج شدن ولي مطلقه فقيه از فشـار - 
ن مشـاهده بنابراي –رواني نفرت مردم 

خامنـه  مي شود كه مهندس سـيد علـي
اي با تاييد صالحيت حسن روحـاني و 
نشان دادن چهره او به صورت بدلي از 

ــا و  ــان و ســازندگي ه زاد آاصــالح طلب
اردن او براي انجام  و اجراي برخي زگ

سياست هـاي داخلـي خـود را از فشـار 
   .نفرت مردم دور خواهد ساخت

سـلطه . ایجاد پوشش برای سـپاه - ۱۱
ســـپاه بـــر دولـــت و اقتصـــاد و رانـــت 

تا بخواهی  ،خواری بی حساب مافیاها
. ســـپاه را منفـــور مـــردم کـــرده اســـت

انتخابــات گویــای شــدت ایــن بیــزاری 
توجیـه کننـدگان افـراد سـپاه را . است

اینطور توجیه می کنند کـه تغییـر نظـر 
اینگونه مهندسی  ،مردم نسبت به سپاه

با . بودکردن انتخابات را ناگزیر کرده 
شدن روحانی  دیگـر کسـی » انتخاب«

نمــی گویــد ســپاه در انتخابــات تقلــب 
سپاه همه موقعیت خود را حفظ . کرد

می کند بعالوه اینکه مردم نفرت خـود 
مــردم  .از ســپاه را نیــز از یــاد مــی برنــد

ســپاه و خامنــه اي و خواهنــد گفــت 
حـامي  روحانیانی چون مصباح یـزدی

يز انتخاب بوده اند و او ن سعيد جليلي
ــه  نشــد، ــرت گرفت ــپاه درس عب پــس س

است و دیگر بنـا نـدارد در کـار دولـت 
ــد ــت کن ــت . دخال ــت حکوم ــرار اس ق

روحانی طوری عمل کند کـه وضـعیت 
که سپاه مرتـب و بطـور  –دوره خاتمی 

ــار  ــاخت و در ک ــی س ــران م ــی بح علن
پــیش  –حکومــت کارشــکنی مــی کــرد 

مردم را توجیه می  ،از هم اکنون. نیاید
کــه نبایــد توقعــات خــود را بــاال کننــد 
وگرنـه سـپاه و اصـولگراها وارد . ببرند

اعتـدالی هـم کـه . صحنه خواهند شـد
توجیه سیاستی  ،روحانی تبلیغ می کند

است که بنا بر مهندسـی انتخابـات مـی 
  .باید در پیش بگیرد

   
  : ٭ مهندسي انتخابات

  
بـــرای  ،خامنـــه ای ،بـــدین ترتیـــب •

خابـات را انت ،رسیدن به هـدفهای بـاال
شخص بي هويتي مانند . مهندسی کرد

حسن روحاني را به رياسـت جمهـوري 
برای ایـن کـه نسـبت بـه یکـی از رساند 

هدفهای بـاال بیشـتر حساسـیت دارد و 
ترتیب . است» نظام«ن دو سر نشدن آ

  :کار چنین بود
خامنـه شايعه حمايـت بیت خامنه  – ۱

خـود او . از جليلي را منتشر ساختای 
از تهدید زدائـی او حمایـت  ،رنیز دو با

خوب می دانست که در بخشی از . کرد
ــزد و ایــن  ــر مــی انگی مــردم واکــنش ب

وارد ميــدان  اوبــراي مقابلــه بــا بخــش 
شوند و دلشان را بـه ايـن خـوش كننـد 
كه اگر به روحاني يا عارف راي بدهند 
و مانع از انتخاب سـعيد جليلـي شـوند 

 .پيـروز شـوند خامنه ایتوانسته اند بر 
ـــال ـــان ح ـــور  ،در هم ـــن حض رأی اي

به دهندگان در پای صندوق های رأی 
دهد كـه انتخابـات می جهانيان نشان 

ــران  ــامال آزاد «در اي ــتك ــن » اس و اي
ملــت اســت كــه كانديــداي مــورد نظــر 

   .خود را انتخاب كرده است
و چون اطمینان حاصـل نبـود کـه  – ۲

» انتخابـات« ،نیرنگ کـارگر مـی شـود
بخصـوص در  ،را» سری اسـت«صفت 

راء حفــظ آمرحلــه شــمارش و تجمیــع 
زمــان الزم . چنــین نیــز شــد. مــی کــرد
مار واقعی بـه بیـرون درز داده آاست تا 

 ،هرچنــد محاســبه هــای دقیــق. شــوند
تردیـــدی در تقلبـــی بـــودن میـــزان 
مشارکت در دادن رأی و آرای نامزدهـا 

  .باقی نمی گذارند
ــه اي،  - ۴ ــرخامن ــي،  براب ــن مهندس اي

ه بــه خــوبي بــازي كــردنقــش خــود را 
سخنراني هاي قبل از انتخابات : است

و در دوره تبليغات و گفتن پـي در پـي 
ـــر  ـــده حقي و يـــك راي داشـــتن و  –بن

دخالت نكـردن و دادن حکـم شـرعي 
بر ممنوع بودن دخل و تصرف سـپاه و 
واواک و دیگر دستگاه های اطالعاتی 

مـی » حـق النـاس«ء که حـاال او آرادر 
خالفــان نظــام بــه دعــوت از م ،خوانــد

ـــر  ...رأی دادن بخـــاطر کشـــور و  را ب
  . طبق مهندسی انتخابات انجام داد

اما این مهندسی چند مشکل بـزرگ      
اگـر  –الف  :ورده استآبرایش بوجود 

 ،اسـت» حـق النـاس«انتخاب کـردن 
نهم مطلقه که ناقض ایـن آوالیت فقیه 
اسـتاد او کـه . باطـل اسـت ،حق است

ا در چنــد جلــد نظریــه والیــت فقیــه ر
ــت ــرده اس ــریح ک ــاب تش ــت  ،کت والی

مطلقه فقیه را از مصادیق شرک نیز می 
ـــد ـــه  –ب . دان ـــد ک ـــی کن تصـــدیق م

و . مخالفان نظام وطن دوست هسـتند
تصدیق می کند که او و حکومتش  –ج 

کشــور را بــه لبــه پرتگــاه ســقوط بــرده 
ــد ــرده ان ــه . اســت ب ــاز ب ــه چــه نی وگرن

 –و د استمداد از مخالفان نظـام بـود؟ 
تصدیق می کند مردم به خاطر والیـت 
فقیــه بــه پــای صــندوق هــای رأی نمــی 

کســی کــه معــرف  ،در عمــل نیــز. رونــد
والیت مطلقـه فقیـه و سیاسـت خامنـه 

 ۸کمتـر از  ،یم همژمار رآبنابر  ،ای بود
 ۵۰٫۵از (درصــــد رأی داشــــته اســــت 

اگـر  ).میلیون دارندگان حق انتخـاب
سـت رائی را کـه وزارت کشـور مـدعی اآ

 ۵۵ورده اســت را بــه آســعید جلیلــی 
) ســال بــه بــاال ۱۸جمعیتــا ز (میلیــون 
  . در صد می شود ۷ ،بسنجیم

نهــا آتــن از  ۵نــامزد کــه  ۸گزیــدن  – ۵
روحانی هم مدتی . عضو سپاه بوده اند

دراز بــا ســپاه همکــاری داشــته اســت و 
زمون وفاداری به والیت مطلقه فقیـه آ

ــارف و  ــتن ع ــار رف ــان و کن ــس دادنش پ
مهندســی درصــد هــا را  ،داد عــادلحــ

 ،بنــا بــر ایــن مهندســـی. میســر کــرد
ــا  ــانی ب   ۵۰٫۷شخصــیت ضــعیف روح

رای  بقیه آ. رئیس جمهوری شد درصد 
نیــز بــه انــدازه ای پــائین اســت کــه 
هیچیک نمی تواننـد سـر و نمـاد حتـی 

خیـال خامنـه ای . اصول گراها بگردد
هم از جهت . از دو جهت راحت است

  . هت اصول گراهاروحانی و هم از ج
خارج ساختن هاشمي رفسـنجاني  -  ۶

از رقابــت انتخابــاتي يکــي ديگــر از فــاز 
هاي اين مهندسي بـود چـرا كـه خطـر 
هاشمي براي ولـي مطلقـه فقيـه بسـيار 

کســی اســت کــه بــاال بــود زيــرا هاشــمي 
خامنه ای وارد شورای انقالب کـرده و 

بـه  . سرانجام به رهبری رسانده اسـت
ه او گفـت كـه چـه د بـوسادگي نمي شـ

حسن روحـاني به اما  .بکند يا چه نكند
 .می تواند بگوید چه بکند و چـه نکنـد

از  چنـــــــد مـــــــاه پـــــــيش ،ن روزآاز 
ــه ، »انتخابــات« حســن روحــاني کــه ب

گفتگــوي تلويزيــوني  اجــازه دادنــد در
از عملکـــرد خـــود در شـــرکت کنـــد و 

مهندسـی  ،کنـد مسائل هسته اي دفـاع
  . ده بودانتخابات وارد مرحله اجرا ش

امــوال «نیــز در بنیــاد مستضــعفان و حضور سپاه در همه ارکان دولـت و . سپاه نقش اول را بازی کـرده اسـتدر ایــن مهندســی  :انقــالب اســالمی   :نمی گذاردرئیس جمهوری میـدان عملـی بـاقی ، برای »ستاد فرمان امام«یا » رهبری
  

  
رئــــیس جمهــــوری 
پیشــــاروی والیــــت 
مطلقــه ســپاه حاضــر 

رکــــــان در تمــــــام ا
  :دولت

    
      
ـــه قـــدرت رســـیدن      ـــا ب  حکومـــتب

، ســپاه »رهبــر«احمــدی نــژاد و تاییــد 
کنترل برخی دیگر از امور را بـر عهـده 

کــار مهــار اقتصــاد و ســعی در . گرفــت
 ۶۰سلطه بر دولت از کودتای خـرداد 

ــا پایــان یــافتن جنــگ. شــروع شــد  ،ب
ــاندن  ــپاه در رس ــه س ــی ک ــاطر نقش بخ

یار هاشــمی در مقــام دســت –خامنــه ای 
ـــه  –رفســـنجانی  ـــری«ب ـــن » رهب و ای

یـم شـده ژواقعیت که سـتون فقـرات ر
ــود ــرو  ،ب ــت ســپاه در قلم ــره دخال دای

در . دولــت و اقتصــاد گســترده تــر شــد
هـر سـه (در درون دولت  ،حال حاضر

هـر تغییـری حکومـت را بـا سـپاه ) قوه
قلمروهائی  ،در این جا. رویارو می کند

ر را شناســـائی مـــی کنـــیم کـــه کمتـــر د
  :معرض دید هستند

  
نظامي  –سپاه و امور فرهنگي  ٭
  :امنيتي –
  

نماینـده خامنـه  ،بنابر ادعای سـعیدی
ســپاه عــالوه بــر وظــايف  :ای در ســپاه

معمول و تعريف شده بـه طـور خـاص 
نهـــــادي اســـــت جهـــــت حفـــــظ 
دســـتاوردهاي انقـــالب اســـالمي لـــذا 
شاخصه منحصر به فرد نظامي گري در 

بايــد  مــورد ســپاه جــواب نمــي دهــد و
ابعـاد مختلـف ديگـر آن را نيـز مطــرح 

ــرد ــي، . ک ــاي امنيت ــوزه ه ــپاه در ح س
از . نظامي و فرهنگي فعاليـت مـي کنـد

ايــن رو بــه طــور مشــخص بايــد گفــت 
سپاه عالوه بـر فعاليـت هـاي امنيتـي و 

  :نظامي، ماهيتي فرهنگي نيز دارد
ســعيدي در  –ســپاه و امــور فرهنگــي •

ــد ــورد ميگوي ــن م ــر ... « :اي ــروري ب م
تاريخ انقالب هاي جهان در گذشته و 
ـــروز نشـــان مـــي دهـــد بســـياري از  ام
ــا  ــورد توجــه انقــالب ه ــدهاي م تهدي
. ماهيتي فرهنگي و سياسي داشته است

گرچه تهديـدات امنيتـي و نظـامي نيـز 
همواره مطرح بوده اند ولي انقالب ها 
از ناحيه تهاجمات فرهنگـي و سياسـي 
بيشتر ضـربه خـورده انـد تـا تهديـدات 

  . امي و امنيتينظ
مهـم تـرين عامــل توقـف و شکســت ...

موســي، تهاجمــات و حضــرت انقــالب 
تهديدهاي فرهنگي بود به طـوري کـه 
تمام ايده ها و آرمان هـاي انقـالب در 
جامعه بني اسرائيل را دچار تغيير کرد 
و جريان سامري را نيز کم و بيش همه 
مــي داننــد کــه چگونــه او بــا ابزارهــاي 

به اغوا کشاند و يک  فرهنگي جامعه را
جامعه توحيدي را بـه گوسـاله پرسـتي 

لــذا تمــام انقــالب هــاي  .تبــديل کــرد
توحيدي در معرض خطرات فرهنگـي 
قرار دارند و نهادهـا و دسـتگاه هـايي 
بايد وجود داشـته باشـند تـا در مقابـل 
اين خطرات ايسـتادگي کننـد و تـالش 

ي داشته باشند جهت تعميق اگسترده 

انقـالب، کـه پديـده  باورها و فرهنـگ
رجعـــت و اســـتحاله فرهنگـــي تکـــرار 

در سـال هـاي اخيـر نيـز پديـده . نشود
انقــالب هــاي رنگــين زنــگ خطــري 

  . است براي انقالب ها
ــدات ... ــوع تهدي ــن ن ــه اي ــا توجــه ب ب

فرهنگي لزوم يک نيـروي انقالبـي در 
ــراي  ــردم ب ــردن م ــينه ک ــت واکس جه
مقابله با خطرات کامالً محسوس است 

حيث سپاه پاسـداران انقـالب  و از اين
اسالمي نيز با حداکثر ظرفيت سعي در 
حفــظ ارزش هــاي انقــالب اســالمي و 

  .توحيدي دارد
ــز ســپاه مــي ...   در بخــش فرهنگــي ني

تواند نيروي معين نهادهـاي فرهنگـي 
همچون صدا و سيما، سازمان تبليغات 
و ساير مراکز فرهنگـي و هنـري باشـد 

نمي تواننـد زيرا تمام اين مراکز جمعًا 
پاســخگوي نيازهــاي فرهنگــي جامعــه 

  .باشند
يکــي از مهــم تــرين وظــايف ســپاه و    

بســيج در شــرايط صــلح، ســازماندهي 
ميليوني است تـا بـا  ۲۰فرهنگي بسيج 

تعميق باورها در تک تک پاسـداران و 
بسيجيان بتوانند حالـت بازدارنـده در 
. برابر تهديدات دشمن به وجود آورند

الش هـايي کـه در ايـن با وجود تمام ت
ــاز  حــوزه صــورت گرفتــه اســت ولــي ب

ــوني رضــايت  ۲۰وضــعيت بســيج  ميلي
بخش نيست و ما با آرمان امـام در ايـن 

  .»خصوص فاصله داريم
بنا بر ایـن  ،دخالت سپاه در فرهنگ    

ورده خالقیــــت آکــــه فرهنــــگ فــــر
انســانهای عضــو یــک جامعــه در وطــن 
ــابر ویژگــی هــای فرهنــگ  اســت و بن

 ،مداخله دادن سپاه ،زادیآاستقالل و 
جز از راه محدود کردن دایره ابتکار و 

ــق ــف و خل ــداع و کش ــد  ،اب ــی توان نم
این مداخله بـه اشـاعه ضـد . بعمل آید

ن آفرهنگ قدرت مـی انجامـد و بکـار 
ــی  ــیج را آم ــپاه و بس ــراد س ــه اف ــد ک ی

شستشـــوی مغـــزی دهنـــد و بخـــدمت 
  .وردآیمی مایل به توتالیتاریسم درژر

در ایــن رابطــه  :ور نظـاميسـپاه و امــ •
سـپاه نيـروي معـين : سعیدی می گوید

مــثالً  :بســياري از ديگــر نهادهــا اســت
نيــروي معــين ارتــش در حفاظــت از 

بـه عبـارتي وقتـي شـرايط . مرزها است
کشور بحراني باشد و ارتش به تنهـايي 
نتواند از انجام اين وظيفه برآيد، سپاه 
به کمک ارتش مي آيد و وارد عرصه مي 

  .شود
سـعيدي نقـش  - سپاه و امور امنيتي •

سپاه در امور امنيتي را اينگونه بيان مي 
در حـــوزه هـــاي امنيتـــي و ... «: كنـــد

ـــــروي معـــــين وزارت  اطالعـــــات ني
زيـرا سـپاه و  .است )واواک( اطالعات

ي کـه در اکثـر ابسيج با شبکه گسـترده 
شهرها و نقاط کشور دارنـد مـي تواننـد 

اطالعاتي با دستيابي به منابع مختلف 
  . به وزارت اطالعات کمک کنند

ســــعيدي در پاســــخ بــــه پرسشــــي      
ــــــد وزارت اطالعــــــات و ...« :ميگوي

حفاظت اطالعات و بخـش اطالعـات 
ي اسپاه هر کدام وظايف تعريف شده 

وزارت اطالعـات وظيفـه کـالن . دارند
اطالعــاتي و امنيــت داخلــي همچــون 
ــر  ــي را ب ــدامات جاسوس ــا اق ــارزه ب مب

اما سپاه و بسيج بـه لحـاظ  .عهده دارد
امکانــات و گســتره وســيعي کــه تحــت 
کنترل دارند مي توانند هرگونه اخبـار 
ـــاز وزارت  ـــورد ني ـــه م ـــاتي ک و اطالع
اطالعات است را در اختيارشـان قـرار 
دهند ولـي در هـر حـال نيـروي اقـدام 
ــــت و  ــــات اس ــــده وزارت اطالع کنن
حفاظت اطالعات سپاه نقش کمـک و 

  اگر با تعامل و ... معين را ايفا مي کند
  

  8 صفحهدر
  
  

 دو اعالن خطر؟
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خـود وزارت اطالعـات بـا همکاري 
  . باشد، منعي ندارد

هرچنــد ممکــن اســت در نقــاطي     
وزارت اطالعات با بخش اطالعـات 
ـــا  ـــا حفاظـــت اطالعـــات ســـپاه ب ي

ــند ــه باش ــاتي مواج ــان . اختالف هم
طور که در ساير مراکز و قوا ممکـن 
است اين اختالفات بروز کنـد ولـي 

ــدار  در کــل ــوع مشــکالت پاي ايــن ن
هرچنـد در شـرايط بحرانـي . نيست

ــــات ســــپاه  ممکــــن اســــت اطالع
مــثالً در . مســتقيماً وارد عمــل شــود

ي امـــاجراي قتـــل هـــاي زنجيـــره 
ــاتي از درون  ــتگاه اطالع چــون دس
متالشــــي شــــده بــــود الزم بــــود 
اطالعات سپاه مستقيماً عمل کند تا 
شـــرايط عـــادي و معمـــولي برقـــرار 

  .»شود
یدی اعترافـــات خـــوبی در ســـع      

در شـــرایط : مـــی کنـــدایـــن مـــورد 
بحرانی سپاه مستقیما عمل می کنـد 

ن را قتل های زنجیـره ای آو نمونه 
او خـوب مـی دانـد امـا  .می خوانـد

ســـپاه و اطالعـــات ســـپاه در  کـــه
قتل ها و  وبسیاری از دستگیری ها 

ترورها بـدون اطـالع دیگـران وارد 
. دکنعمل می شود و راسا اقدام می 

خواسته یا ناخواسته سخن سعیدی 
 اطالعات مـوازی بـه میـاناز وجود 

بـه ایـن تـا بـه حـال کسـی . وردآمی 
صــــراحت از وجــــود دو دســــتگاه 
اطالعـــاتی و جاسوســـی و ســـرکوب 

جنایتهــــای . ســـخن نگفتـــه بـــود
قتلهـای «نهـا آیـم بـه ژسیاسی کـه ر
بـدون  ،نام داده است» زنجیره ای 

دخالت دسـتگاه تـرور سـپاه شـدنی 
قتلها بـا دسـتور خامنـه ای . بودندن

انجام گرفتند و اجـرای دسـتور نیـز 
ــپاه در  ــرور س ــروه ت ــارکت گ ــه مش ب
اجــرای دســتور و ارتکــاب جنایتهــا 

  . داشت
ــامي• ــور انتظ ــپاه و ام ــعيدي : س س

از ســـوي ديگـــر در ...«: ميگويـــد 
بخش امنيتـي شـهرها سـپاه نيـروي 
ــروي انتظــامي اســت و در  معــين ني

تظامي نيـاز بـه شرايطي که نيروي ان
نيروهاي کمکـي داشـته باشـد سـپاه 
. يـــاري رســـان آنهـــا خواهـــد بـــود

طبيعي اسـت حضـور بسـيج و سـپاه 
در جـــاي جـــاي کشـــور مـــي توانـــد 
. بسترساز امنيت و نظم کشـور باشـد

يعنــي در عــين آنکــه ســپاه و بســيج 
يکســري وظــايف معمــول و تعريــف 
شــده مســتقل دارنــد در زمــان هــاي 

مــک مــي الزم بــه ســاير بخــش هــا ک
  .کنند

سـعيدي : سپاه و امـور انتخابـاتي •
ــن  ــارهدر اي ــد ب ــي گوي ــن ... «: م اي

ـــاد  ـــک نه ـــاي ي جـــزء شاخصـــه ه
انقالبي است که از جمله وظـايفش 
حفــظ دســتاوردهاي انقــالب اســت 
لذا سپاه ضـمن آنکـه اصـل ورود در 
ـــــارکت  ـــــات و مش عرصـــــه انتخاب
همگاني را جزء وظيفـه ذاتـي خـود 

فمنـد فرض مي کنـد، سـعي دارد هد
گاهانه کانديداها را به نيروهاي  و آ
خود و جامعه معرفي کند تـا فريـب 
هــا و اغواهــا در انتخابــات خنثــي 

  . شود
صحبت هـا و فرمايشـات امـام ...     

. را نبايد تحريـف کنـيم) ره(خميني
ايشان هيچگاه نفرمودند نيروهـاي 
مسلح کار سياسي نکنند بلکه تاکيد 
ي داشتند نيروهاي مسلح کـار حزبـ

و جناحي نکنند و احزاب نيز سـپاه 
  .و بسيج را جوالنگاه خود ندانند

مـــا طبـــق نصـــيحت هـــاي امـــام     
ــي  ــه ) ره(خمين ــيم و ب عمــل مــي کن

حــدود و ثغــوري کــه ايشــان تعيــين 
از ايـن رو بـه . کرده انـد، پايبنـديم

سياست و تغييـر و تحـوالت جامعـه 

حســاس هســتيم بــدون آنکــه کــار 
ــرا  ــيم زي ــاحي کن ــي و جن ــن حزب اي

بخش جزء قلمرو ممنوعه نيروهاي 
مسلح است ولـي اگـر مـا گفتـيم بـه 
متــــــدينين راي دهيــــــد، چــــــون 
رهبرمان فرموده انـد بـه مـومنين و 
ـــن کـــار  ـــد، اي ـــون راي دهي انقالبي

  . حزبي است؟ قطعاً چنين نيست
ما به اين شکل کار سياسي مـي ...    

از . کنيم و بي تفـاوت نمـي نشـينيم
ـــو ـــي گ ـــي م ـــر وقت ييم ســـويي ديگ

اصولگرايي، منظورمان يـک حـزب 
ــک  ــه ي ــروه خاصــي نيســت بلک و گ
اصطالح مبنـايي اسـت زيـرا حـزب 
يک مرامنامـه و اساسـنامه مشـخص 
دارد و از کانديدايي خـاص هـم در 

اما مـا بـا  .هر دوره حمايت مي کند
اين نوع فعاليـت هـاي حزبـي مـرز 

ما فقط به اصـول اشـاره مـي . داريم
تـدينين و کنيم مثالً مي گوييم بـه م

ــا راي  ــي ه ــزب الله ــا ح ــومنين ي م
ــر  ــان در براب ــه مواضــع ش ــد ک دهي
امريکا محکـم اسـت و پايـدار يـا در 
ـــت  ـــورد فلســـطين موضـــع حماي م

  .قطعي دارند
اول بايــد حــرف امــام را عينــاً ...     

نقل کرد کـه در ايـن صـورت ايشـان 
هـيچ گــاه نگفتنــد نيروهــاي مســلح 
کــار سياســي نکننــد بلکــه فرمودنــد 

ــد ــن زن ــد م ــم نباي ــا نباش ــم ي ه باش
بگذاريد انقالب بـه دسـت نـااهالن 

طــب اخمآيــا بســيج و ســپاه . بيفتــد
ــه  ــا ب ــه نيســتند؟ پــس آنه ايــن جمل
عنوان يک نهاد انقالبي چه وظيفه 

  ي دارند؟ا
ما تعريفمـان از اصـولگرايي و ...    

. شـــاخص هـــاي آن روشـــن اســـت
يعني کسي کـه بـا توجـه بـه اصولگرا 

هبي پيــرو آمــوزه هــاي دينــي و مــذ
آرمان هـاي امـام و رهبـري اسـت و 
به اصول و مباني جمهوري اسـالمي 
 و حکومــــت ديــــن پايبنــــد اســــت

ســپاه و بســيج بــه ايــن معنــا از ...
اصولگرايي و اصـولگرايان حمايـت 
مــي کننــد بــدون آنکــه وارد منطقــه 

حــزب نيــز . ممنوعــه احــزاب شــوند
ما . تعريف و مصداق مشخصي دارد

اللهــي  اصــولگرايي را همــان حــزب
ــه يــک مــرام حزبــي و  ــيم ن مــي دان

  .جناحي خاص
ســپاه نيــز بــه دنبــال اصــول و ...     

خطــوط امــام حرکــت مــي کنــد و از 
منويات رهبري تبعيت مي کند و در 
خــــارج از ايــــن چــــارچوب هــــيچ 
ــــي دانــــد ــــاز نم ــــدامي را مج . اق

هنجارشکني هاي دوران اصالحات 
خارج از اين چارچوب ها قـرار مـي 

  .گرفت
صولگرايي از اين منظر يعنـي ا...    

بازگشت بـه اصـول اوليـه و ديـدگاه 
هاي امام که بايد در جامعـه جـاري 
و ســاري باشــد؛ اصــولي کــه از دل 
ـــت و  ـــم، روحاني ـــه ق ـــوزه علمي ح
دانشگاهيان برمي آيد و متناسب بـا 
فرهنگ ديني و اسالمي مردم اسـت 
اين همان چيزي است که مردم بـه 
م آن راي داده انـــد و مقـــام معظـــ

رهبري نيز در ديدار اخيـري کـه در 
هفته دولت با دولتمردان داشـتند، 
. شاخصه هاي آن را تعريـف کردنـد

مولفـه ۱۸از نظر ايشان اصولگرايي 
دارد که مهم ترين مورد آن احيـاي 
گفتمان حضرت امام خميني اسـت 
بنابراين مادامي که اصـولگرايي بـه 
ــد  ــي باش ــن گراي ــاي اصــول دي معن

يد مـا اسـت بـدون مورد تاييد و تاک
  .آنکه وارد مصداق خاصي شويم

مــا در هــر انتخابــاتي يکســري ...     
  : کار اساسي را در نظر مي گيريم

نخســـت ايجـــاد بســـتر مناســـب - ۱
جهــت مشــارکت فعــال پاســداران و 
بســـيجيان کشـــور کـــه متناســـب بـــا 

  خواست رهبر انقالب است  
ايجاد فضاسازي بـراي هدفمنـد - ۲

شاخص هـا و کردن راي ها با ارائه 
  . معيارها

در اين بخش، سپاه وظيفـه ويـژه     
يي را ايفا مي کند تا بتوانـد فضـا را 

ــد ــرا در حــال حاضــر  .شــفاف کن زي
تغييراتي نسبت به گذشته به وجـود 
آمــده اســت کــه انتخــاب درســت را 

مـــثالً در صـــدر . مشــکل مـــي ســـازد
اسالم انتخاب رهبـري کـامالً نظـام 

  . مند و مشخص بود
ــالي و  انتخــاب... ــا ذات تع ــر ب رهب

پيامبر صورت مي گرفت و مـردم در 
يک بيعت راي کلي به رهبر جامعـه 
مـــي دادنـــد ماننـــد اتفـــاقي کـــه در 
رفراندوم جمهوري اسالمي صـورت 
گرفت که به نـوعي بيعـت مـردم بـا 

  . بود امام و انقالب
اما به گمان من ما در حال حاضر ...    

حتــي يــم ه ادر دموکراسـي افــراط کــرد
تخاب رهبر نيـز از طريـق راي مـردم ان

توســط مجلــس خبرگــان صــورت مــي 
گيــرد و سرنوشــت قــوه مجريــه و قــوه 
مقننه نيز با راي مستقيم مردم مشخص 

  .مي شود
در حال حاضر تقريباً تمام ارکـان ...     

نظام توسط راي مردم تعيين مي شـود 
و ماهيــت اســالميت نظــام کــه همــان 

هـم  خبرگان و نظام واليت فقيه است
بـه نحــوي ديگــر بــا راي مــردم ارتبــاط 

ــام و . دارد ــالميت نظ ــا اس ــان م در زم
ار شـده ذاحکام خدا به راي مردم واگـ

است و دقيقًا به همين دليل اسـت کـه 
راي دادن در نظام جمهـوري اسـالمي 
بــاالترين تکليــف بــراي هــر ايرانــي 

  . محسوب مي شود
سپاه و بسيج نيز بر اين اساس تمام ...   

د را در انتخابــات خواهنــد تــالش خــو
داشــت تــا راي هــاي مــردم آگاهانــه و 

تـا در پاسـداري نظـام و  هدفمند باشد
امـا بـاز . انقالب خللي به وجـود نيايـد

تاکيــد مــي کنــيم ســپاه و بســيج هــيچ 
نقشي در تعيين مصـاديق در انتخابـات 

  .ندارند
چه مـی  سعيدي برای این که بدانیم    

 « بـــه قولهـــای ،یکبـــار دیگـــر ،گویـــد
  :مراجعه می کنیم» بزرگان نظام

اند و نیازمند  مردم ناقص« :خميني - ۱
اند، پس بـه حـاکمی  اند وناکامل کمال

. »که قیم امین صالح باشـد محتاجنـد
ــــــه( ــــــت فقی ــــــا والی حکومــــــت  ی

الله الموسـوی الخمینـی،  اسالمی،روح
  )۵۸، ص  تا نا، بی بی
والیت فقیه واقعیتی جز « :خميني -  ۲

یــین قــیم بــرای صــغار قــرار دادن و تع
اللـــه  والیـــت فقیـــه، روح( ».نـــدارد

الموسوی الخمینـی، موسسـه تنظـیم و 
ــم،  ــی، چــاپ نه ــام خمین ــار ام ــر آث نش

  ) ۴۱،ص۷۸تابستان 
اگـر فقیـه عـالم و عـادل « :خمینی - ۳

ـــت داد،  ـــکیل حکوم بپاخاســـت و تش
  همان والیتی را كه پیامبر در امـر اداره

  هباشد، و بـر همـ جامعه داشت دارا می
ـــردم الزم اســـت كـــه از او اطاعـــت  م

  ) ۳۷والیت فقیه، ص . (»كنند
اســتعمارگران فرهنــگ « :خمینـی -  ۵

اجنبی را میان مسلمانان رواج دادند و 
هـا همـه  این. زده کردنـد مردم را غرب

ــیس  ــیم و رئ ــا ق ــه م ــود ک ــن ب ــرای ای ب
  ) ۵۱والیت فقیه،ص . (»نداشتیم

ولی فقيه نسبت به جـان و « :جنتي - ۶

همان  .ناموس مردم اختيار دارد مال و
. داشت) ص(اختياری که پيغمبر اکرم 

فقيه ايـن مقـام و واليـت را بـه منظـور 
سـمينار (. »حفظ مصـلحت امـت دارد

واليت فقيـه در سـاری، راديـو تهـران، 
ــار ســاعت  ارديبهشــت  ۲۹روز  ۲۰اخب

۱۳۶۱ (  
ــی -  ۷ ــام « :جنت ــوان ایت ــه عن ــت ب مل

شـوند و عالمـان در حکـم  محسوب می
قــیم و والیــان امــر هســتند کــه کــار 
ــردم را دارا  ــور م ــه تمــام ام رســیدگی ب

ــــــتند ــــــه  ( .»هس ــــــایی ائم گردهم
  ) ۸/۱۱/۷۷جمعه،

ـــزدي - ۸ ـــه در «:مصـــباح ي ـــي فقي ول
ز ا حکومت اسالمي مشروعيت خـود را

خبرگزاري جمهـوري ( .«گيرد خدا مي
  ) ۸۵/۰۴/۲۶ اسالمي، 

اگــر جــایی در « :مصــباح يــزدي - ۹
از چشم پلیس کسـی بیابان خلوتی دور 

به خدا و پیغمبر و اسالم اهانت کـرد و 
شـــما دسترســـی بـــه پلـــیس در بیابـــان 
نداریــد، اهانــت بــه مقدســات اســالمی 
حکمــش اعــدام اســت و در جــایی کــه 
تشکیل دادگاه برای چنین فردی میسر 
نباشد هر فرد مسـلمانی موظـف اسـت 
شخصا اقـدام کنـد ایـن همـان فتـوای 

. »اسـت  امام در مورد سـلمان رشـدی
  در مـديريت  سازي  و بحران  خشونت(

 ۱۳۷۸  فروردين -   پناه  ح -   استراتژيك
   ) ۳۶  ، صفحه  ۹۱  ، نشریه صبح شماره 

وقتـــی مـــردم «: مصـــباح يـــزدي - ۱۰
احساس کنند که کیان اسالم در خطـر 
است و توطئـه ای علیـه نظـام اسـالمی 

یک وقت دولت اسـالمی . در کار است
شناسـد و قبـول دارد این توطئه را مـی 

چنین توطئه ای در کـار اسـت وظیفـه 
یـک . اش است که خودش اقـدام کنـد

وقت اقـدام مـی کنـد و اقـدام او کـافی 
نیســت و مــردم هــم بایــد کمــک کننــد 

شـوب آهمانطور که در خواباندن ایـن 
هیجده تیر مردم هم مشـارکت کردنـد 

شوب به تنهایی به دست قـوای آو این 
اخیـــرا . ددولتـــی خوابانـــده نمـــی شـــ

مسئولین هـم تصـریح کردنـد کـه ایـن 
کار به همت بسیجی های عزیز انجـام 
گرفت و یک جایی که اساس نظـام در 
خطر باشد مردمی اگر با دالیل قطعـی 
برایشان ثابت شد کـه توطئـه ای علیـه 
نظـــام اســـالمی در کـــار اســـت و مـــی 
خواهنـــد ایـــن نظـــام را بـــر اندازنـــد 

یا به  دیگران به هر دلیلی توجه ندارند
صالح خود نمی دانند اگر مردم قطـع 
. پیدا کردند خودشان باید اقدام کننـد

این هم از مواردی است کـه توسـل بـه 
و   خشـــونت. ( خشـــونت جـــایز اســـت

  اسـتراتژيك  در مـديريت  سازي  بحران
، نشــریه ۱۳۷۸  فــروردين -   پنــاه  ح - 

  . ) ۳۶  ، صفحه ۹۱ صبح شماره 
 اگـــر تحقـــق« :مصـــباح يـــزدي - ۱۱

اهــداف اســالمی بجــز از راه خشــونت 
امکــان پــذیر نباشــد ایــن کــار ضــروری 

  ۱۷/۳/۷۸صبح امروز، . (»است
اين چـه حرفـى اسـت « :خزعلي -  ۱۲

مردم . كه مىگويند اگر مردم خواستند
چــه كــاره انــد؟ مــردم احکــام خــدا را 

مـردم محتـرم و عزيزنـد . اجرا مىکنند
اما براى اجراى احکام خدا، نـه بـراى 

يـا لثـارات  . (»دن احکام خـدابر هم ز
   ) ۴، ص۸۰الحسين، شماره

گوید  قانون اساسی می « :خزعلي - ۱۳
. قوای ثالثه زیر نظر والیت فقیه اسـت

شما وقتی والیت فقیه را قبول نداشـته 
میلیـون  ۳۰میلیون که هیچ  ۲۰باشید 

هم رای بیاوریـد تـا ایـن رای بـه تاییـد 
ــت ــر نیس ــد معتب ــت نرس ــام والی  .»مق

  ) ۵/۳/۷۸مه خرداد، روزنا(
ـــي ـــان «:خزعل ـــورای نگهب ـــا در ش م

مواظــب هســتیم تــا جوانــان طعمــه 
شورای نگهبان وقتی در . جهنم نشوند

کنــد و  مــورد مســاله ای اظهــار نظــر می
گوید درست است دیگر تمام شـد و  می

ــام  ــر تم ــت باطــل اســت دیگ ــر گف اگ
  ) ۱۱/۳/۷۸خرداد.(»شد
چرا جامعه عصـر امـام « :بهشتي -  ۱۴

امعه صحيح و سـالم اسـالمي صادق ج
. »نبــود؟ چــون واليــت فقيــه نداشــت

  )۱۳/۱۱/۱۳۷۵رسالت، (
این نظرها در باره صغیر بودن مـردم    

بر جان و مال و » ولی فقیه«و بسط ید 
ناموس مردم در سپاه القاء شـده انـد و 

نچه سعیدی مـی گویـد نیـز آ. می شوند
   :روشن است

پاسداری از انقالب یعنـی حمایـت  – ۱
و مخالفــت » اصــول گرائــی«اطع از قــ

ن آ ،از دیـد او. قاطع با اصـالح طلبـی
حمایت و این مخالفت نه دخالـت در 
ــــت در  ــــه دخال سیاســــت اســــت و ن

و واقعیت . »مصادیق«انتخابات بسود 
روی داده مــی گویــد ایــن ســران ســپاه 
بوده اند که تشـخیص داده انـد کـدام 
ــامزد مصــداق اصــول گرائــی اســت  ن

و مــورد احمــدی  مــورد نــاطق نــوری(
 ،نژاد و مورد نامزدهائی که از میانشـان

  ).»رئیس جمهوری«روحانی شد 
و مــــی گویــــد بــــه عقیــــده او در  – ۲

زیرا . دموکراسی زیاده روی شده است
ایـن امـر . همه مقامها انتخابی هستند

که او طلبه بوده و منطـق ارسـطوئی را 
خوانــده و صــورت را بــه جــای محتــوا 

نقشی که به سپاه در  ،بکند ،بکار می برد
دروغگوئی او  ،تمامی قلمروها می دهد

اگــر همــه مقامهــا . را آشــکار مــی کنــد
یــم دموکراتیــک ژانتخــابی هســتند و ر

چــه نیــاز بــه ســپاه و همــه کــاره  ،اســت
  کردنش؟ 

باز او به صراحت مـی گویـد کـه از  – ۳
ـــیس  ـــه وظـــایف ســـپاه مهـــار رئ جمل

مـی دانـیم . جمهوری و حکومت است
نقـش را هـم در حکومـت  که سپاه این

خاتمی داشته است و هم در حکومـت 
در ایــن حکومــت در . احمــدی نــژاد

حکومت حضور داشـته و وزارت خانـه 
هــائی را تصــدی مــی کــرده اســت کــه 

 :نهــا نظــر داشــته اســتآخامنــه ای بــه 
وزارت نفت و وزارت دفاع و واواک و 

ــاد ــز . وزارت ارش در وزارت خارجــه نی
تعیـین سپاه قـدس و واواک حضـوری 

  .کننده دارند
ــک شــامل  – ۴ ــالب این ــداری انق پاس

تصدی کار واواک و نیروی انتظـامی و 
نهادهای فرهنگی و نیز تصدی اقتصاد 

امــا ایــن تصــدی هــا . و مهــار ســه قــوه
واقعیت والیت مطلقه فقیه را عیان می 

والیــت مطلقــه فقیــه والیــت  :کننــد
مطلقه عنصر مسـلح و زور بدسـت مـی 

 –ه تنها روحـانی ن. گشت و گشته است
اگــر هــم ریاســت جمهــوریش حاصــل 
مهندسی نبود که سران سپاه در تهیه و 
اجرایش نقش تعیین کننده داشـته انـد 

ــاره ای  – ــا ک ــن تصــدی ه ــاوجود ای ب
بلکه هر اصالحی با خلع یـد از  ،نیست
غاز می شود و روحانی بدین کـار آسپاه 

  .  توانا نیست
غیـر از آن بخـش از  :انقالب اسـالمی را هـم اداره مـی » اموال رهبـری«نیز تصدی می کند، بنیاد مستضـعفان و تصــاد کــه ســپاه بطــور مســتقیم اق ـــد ـــاد مصـــرف . کن غیــــر قابــــل «اقتصــــاددانی آن را  وضـــعیت اقتصـــادی اســـت کـــهبزرگ برای رانـت خوارهـا اسـت،  محوری کـه نقشـش ایجـاد رانتهـایحاصـــل اقتص ــی ر مـی عیسی کالنتـری اعـالن خطـتوصـــیف مـــی کنـــد و » برگشـــت ــان م ــران دارد بیاب ــه ای ــد ک   :شودکن

  
  9صفحهدر

  

 دو اعالن خطر؟
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اقتصاد  :دو اعالن خطر
ايران قابـل بازگشـت   
نيست و ايـران بيابـان   

  :مي شود
  
  

ـــانی ـــر محســـن رن  :دکت
قتصاد ایران دیگر قابل ا

  :برگشت نیست
  
ــتاد اقتصــاد      ــانی اس ــر محســن رن دکت

ــ ــروز : ه اســتدانشــگاه اصــفهان گفت ام
طی شـده اسـت اقتصاد ایران وارد شرای

که دیگـر نـه قابـل بازگشـت بـه گذشـته 
ش قابــل پــیش بینــی ااســت و نــه آینــده 

اســت و همــه چیــز را هــم در خــود مــی 
هـزار  ۲۰۰دولت اکنون بـالغ بـر . بلعد

میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخـش 
آیـا مـی توانـد . خصوصی بدهکار اسـت

مگر آن که . این بدهی را بپردازد؟ هرگز
ج بگـذارد یـا یکسـال خودش را به حـرا

تمــام مخــارج خــود را نصــف کنــد کــه 
و از این پس نیـز بـر ایـن . ناممکن است

بخش خصوصی . بدهی افزوده می شود
هـزار میلیـارد تومـان بـدهی  ۷۰اکنون 

یــا مــی آمعوقــه بــه سیســتم بــانکی دارد؟ 
چــون بــرای . توانــد بپــردازد؟ هرگــز

پرداخت آن یا بایـد تولیـد کنـد و سـود 
ولیــد اکنــون در رکــود ببــرد کــه بخــش ت

ــروج از ایــن رکــود  ــت و خ عظــیم اس
عظــیم دیگــر دســت بخــش خصوصــی 
نیست بلکه باید تحـوالت خیلـی مهمـی 
در حوزه سیاست رخ دهد تا اقتصاد بـه 

اما این تحـوالت هـم . سوی رونق برود
در کوتاه مدت ممکـن نیسـت پـس ایـن 

راه . بــدهی همچنــان افــزوده مــی شــود
ــانک ی وام دیگــر ایــن اســت کــه نظــام ب

بدهــد تــا بخــش خصوصــی ایــن بــدهی 
ــد ــوق را بازپرداخــت کن ــام . مع ــا نظ ام
درصــد  ۱۲۰بــانکی هــم اکنــون حــدود 

یعنــی . ســپرده هــایش وام داده اســت
 ۱۰۰نظام بانکی که حداکثر باید از هـر 

تومـان وام مـی  ۷۰تومان سـپرده فقـط 
تومــان  ۱۰۰داده اکنـون در مقابـل هـر 

یـن ا. تومان وام داده است ۱۲۰سپرده 
نظام بانکی عمال ورشکسته اسـت فقـط 

  . صدایش درنیامده است
یا این یارانه نقدی که دولت دارد مـی     

پردازد چگونه قابل توقـف اسـت؟ ایـن 
چاهی کـه دولـت کنـده اکنـون هـر روز 
عمیق تر مـی شـود و هـر روز بایـد پـول 
بیشتری استقراض یا چاپ شود تا یارانه 

 همـین االن دولـت. ها پرداخـت شـود
هــزار میلیــارد تومــان بــرای یارانــه  ۱۲۰

پـیش بینـی کـرده کـه  ۱۳۹۲های سـال 
اما در عین حال . منابع آن معلوم نیست

نقدینگی کشور در این هفت سال شـش 
ــر هــم شــده اســت یعنــی از زمــان . براب

احمد شاه تا زمـان آقـای احمـدی نـژاد 
هــزار  ۷۰حجــم نقــدینگی بــه کمتــر از 

همـین  میلیارد تومـان رسـیده بـود و در
هزار میلیارد تومـان  ۴۳۰هفت سال به 

این نقدینگی دیگـر . افزایش یافته است
کسـی گمـان نکنـد . قابل برگشت نیست

ــود  ــی ش ــر م ــدینگی را دیگ ــن نق ــه ای ک
این ها و دههـا مثـال دیگـر . کاهش داد

نمونـــه هـــایی از وضـــعیت هـــای بـــی 
بازگشتی اسـت کـه اقتصـاد ایـران در آن 

ت امروز گرفتار شده است که هم وضعی
اقتصاد ایران را بی بازگشت کرده است 
و هــم آینــده اقتصــاد ایــران را بــه ابهــام 

بـه همـین علـت . مطلق فرو برده است

مــی گــوییم اقتصــاد ایــران وارد مرحلــه 
تکینگـــی شـــده اســـت یعنـــی بـــه یـــک 
سیاهچاله تبـدیل شـده اسـت کـه یـا در 

 راخودش فرو خواهد رفت یا همه چیز 
رنـانی . می کنـددر خود می کشد و نابود 

بر همین اساس تاکید کرد که اگر هنوز 
اندک امیـدی بـه توقـف احتمـالی ایـن 
فراینــدهای مخــرب باشــد، در صــورت 
اجرای فاز دوم هدفمندسازی این امید 

  . نیز از دست خواهد رفت
  

٭ مقایسه ای کوتاه از سال اول و 
آخر ریاست جمهـوری احمـدی 

   :نژاد
  
جـداول از  ارقام استفاده شده در ایـن   

الزم به . آمارهای رسمی کشور می باشند
تذکر است که در این دوران درآمد نفتی 

هزار میلیارد بوده است کـه  ۵۵۰حدود 
بیش از نیمی از کل درآمدی است که در 

ــاریخ  ــران  ۱۰۴ت ــور ای ــت، کش ــاله نف س
در ضــمن در ایــن . بدســت آورده اســت

مدت دولت جهت جبران مخارج خود 
دالر اســکناس بــدون  هــزار میلیــار ۳۵۶

  :پشتوانه انتشار داده است
ــــا  ۱۳۸۴ال ســــترقــــی قیمتهــــا از • ت

  ۱۳۹۱سال
 ،بـه ترتیـب ،میزان جمعیت کشـور -  ۱ 

یعنــی جمعیــت  ،میلیــون نفــر ۷۷و  ۶۹
  .برابر شده است ۱٫۱۶

از حجـــم نقـــدینگی کـــل کشــــور -  ۲
 ۴۲۴۰۰۰میلیــارد تومــان بــه  ۶۸۵۰۰

 ۶٫۲یعنـی . میلیارد تومان رسـیده اسـت
  .ابر شده استبر
ــار آزادی -  ۳  ــت به ــزار  ۱۰۶از   قیم ه

ــه  ــون  ۱تومــان ب هزارتومــان  ۴۰۰میلی
   .برابر شده است ۱۴یعنی 

 ۴۰۰۰تومان به  ۹۰۴از  قیمت دالر – ۴
برابر شده  ۴تومان رسیده یعنی بیشتر از 

  .است
تومـان بـه  ۸۰از لیتری  بنزین قیمت- ۵

تومان افـزایش یافتـه اسـت  ۷۰۰لیتری 
میــانگین . برابــر شــده اســت ۸٫۷یعنــی 

متوسط قیمت بنـزین نیمـه یارانـه ای و 
ایـن یعنـی . تومان اسـت ۵۵۰بی یارانه 

درصـدی قیمـت  ۵۸۷افزایش میانگین 
  .بنزین

تومان  ۱۶از هر لیتر  گازوئیل قیمت - ۶
تومــان افــزایش یافتــه  ۱۵۰بــه هــر لیتــر 

برابـــــر شـــــده  ۸٫۳۷یعنـــــی . اســـــت
در زمــان اجــرای  توضــیح اینکــه.اســت

ها  حله نخست هدفمند سـازی یارانـهمر
تومان بوده است کـه بـا توجـه بـه  ۳۵۰

مشکالتی که برخی معـادن بـه آن دچـار 
ــل  ــرای گازوئی ــدیلی ب ــرخ تع ــدند، ن ش

  !ها در نظر گرفته شد مصرفی آن
هــر متــر مکعــب گــاز از  قیمــت گــاز -  ۷

 ۲۲۵ میـــانگین بـــه تومـــان  ۸ یخـــانگ
  .شده است برابر ۲۷٫۱۲ یعنیتومان 

سـاعت  یلـوواتک از هربرق  یمتق -  ۸
 یـالر ۲۲۵۰بـه  یـالر ۱۰۳ یبرق خانگ

 برابـر ۲۲نزدیک بـه  افزایش یافته یعنی
   .شده است

 ۷۵ی از هــر دانــه نــان بربــر قیمــت -  ۹
تومـان رسـیده  ۵۰۰تومان بـه هـر دانـه 

  .برابر شده است ۶٫۷یعنی . است
از  یارانهعدد نان لواش  یک قیمت- ۱۰

افزایش یافتـه   ۱۶۰به تومان ۱۵هردانه 
 یا یارانـهنان لـواش  یعنی قیمت. است
عـدد  یک قیمت. برابر شده است ۱۰٫۷

به  ۲۵ی از تومان ا یارانه یمهنان لواش ن
برابر  ۶٫۴رسیده است یعنی  ۱۶۰تومان

  . شده است
 عدد نان سنگک ساده  یک قیمت - ۱۱

تومـــان بـــه هـــر عـــدد  ۵۰از هـــر عـــدد
برابـر شـده  ۱۰رسیده یعنی  ۵۰۰تومان

      .ستا
ــت - ۱۲ ــک قیم ــان ســنگک  ی عــدد ن

بـه هـر   ۷۰از هر عدد تومـانکنجد دار 
افــزایش یافتــه اســت  تومــان ۷۰۰عــدد 
     .برابر شده است ۱۰یعنی 
عــدد تخــم مــرغ در  یــک قیمــت - ۱۳
 تومـــان ۲۵۰تومـــان بـــه  ۳۵یـــدان از م

  . برابر شده است ۷٫۱افزایش یافته یعنی 
عدد تخـم مـرغ در سـطح  یک قیمت    

افـزایش   تومـان ۳۵۰به ن توما ۵۵ شهر
     .برابر شده است ۶٫۴یافته یعنی 

گوشـت  یلـوک یـک یمتق متوسط - ۱۴
از  استخوان، در سطح شـهر، یب یگاو

ــــان  ۴۷۶۰ ــــه توم ــــان ۲۲۳۸۰ ب  توم
       .برابر شده است ۴٫۷افزایش یافته یعنی 

ــط    ــتق متوس ــوک یــک یم گوشــت  یل
 تومان ۴۸۶۰از  با استخوان یگوسفند

افـزایش یافتــه یعنــی  تومــان ۲۱۶۷۰بـه 
      .برابر شده است ۴٫۵
از  کــــارگر  یــــکمــــزد  حــــداقل - ۱۵

ــان ۱۲۲۵۹۲ ــه  توم ــان  ۳۸۹۷۰۰ب توم
برابر شده  ۳٫۱۷افزایش یافته یعنی تنها 

ــداد . اســت ــی تع ــار آزادیعن ــل  یبه قاب
 عـدد  ۱٫۱۶ از  با حداقل دستمزد یدخر
 قدرت. عدد کاهش یافته است ۰٫۲۶ به 
 یدبرابر قدرت خر ۲۲ یآزادبهار  یدخر
   .است کاهش یافته یهاول
بـا  یـدقابـل خر ینـان بربـر تعداد - ۱۶

 ۲۴۶بـه عـدد ۱۶۳۹از حداقل دستمزد 
نچـه آیعنـی در . کاهش یافته اسـتعدد 

برابر کاهش  ۱۵ ،به نان مربوط می شود
     . یافته است

بــا  یــدتخــم مــرغ قابــل خر تعــداد - ۱۷
ه بــ ۴۹۲یــدان از حــداقل دســتمزد در م

برابـر کـاهش یافتـه  ۳۲عدد یعنـی ۱۵۶
      . است
قابــل  یگوشــت گــاو یلــوک مقــدار - ۱۸
یـدان از با حـداقل دسـتمزد در م یدخر
کیلو کاهش یافتـه یعنـی  ۱۸یلو به ک ۲۶
       . برابر کاهش یافته است ۴
از ) یـهد(مـرد  یزادجان آدم قیمت - ۱۹
میلیــون  ۹۴٫۵میلیــون تومــان بــه  ۲۲

میلیـــون ۱۲۶ در مـــاه حـــرام( تومـــان 
افزایش پیـدا کـرده اسـت یعنـی ) تومان
      .برابر شده است ۴٫۳
از  )یـهد(زن  یـزادجـان آدم قیمت - ۲۰
یلیــون م ۴۷٫۲۵ بــه تومــان یلیــونم ۱۱

ـــان  ـــاه حـــرام در (توم ـــونم ۶۳م  )یلی
ــه ــزایش یافت ــی  ،اف ــده  ۴٫۳یعن ــر ش براب

  . است
هزار تومان بـه  ۲۲۰قیمت شتر از  – ۲۱
ش یافتــه یعنــی هــزار تومــان افــزای ۹۴۵
  .برابر شده است ۴٫۳
 ۱۱۰ازقبر در بهشت زهـرا  قیمت -  ۲۲

* هـــزار تومـــان ۹۶۰ بـــه هـــزار تومـــان
  . برابر شده است ۸٫۷رسیده است یعنی 

 یمــتق یفعلــ یطدر شــرا ینکــهتــذکر ا* 
 یان مـمـهزار تو ۳۲۰قبر سه طبقه  یک

قبـر کامـل سـه برابـر  یک یمتباشد و ق
 . آن محاسبه شده است

   
ــی ک ــریعیس ــال  ۳۰ :النت س

دیگر ایران کشور ارواح مـی 
  :شود

   
ــای      ــه در حکومته ــری ک ــی کالنت عیس

موسوی و هاشمی رفسـنجانی و خـاتمی 
عضو وزیر کشاورزی بوده است و اینک 

حســن روحــاني  طــرف مشــورتگــروه 
ــاب وزرا و تحو ــراي انتخ ــلب ــرفتن  ی گ

در  ،اســتنــژاد  یاز احمــد حکومــت
، )۹۲تیر  ۱۷( مصاحبه با روزنامه قانون
  :خبر از فاجعه می دهد

در مــورد گنــدم، دولــت  :کالنتــری• 
ميليون تـن گنـدم توليـد  ۱۴٫۳گويد  مي

 ۶٫۷واردات گنـــدم نيـــز . كـــرده اســـت
ميليـون ۲۱ميليون تن بوده كه مي شـود

اعـالم كـرد بـه  جمهـور یسخـود رئ. تن
ها مصـرف گنـدم  دليل هدفمندي يارانه

ــن  ــون ت ــت ميلي ــيش از هش ــور ب در كش
خوب يك ميليون تن هـم بـراي . نيست

و يك ميليون تـن را  شود بذر مصرف مي
ــور  ــيم كــه خــوراك طي هــم حســاب كن

ميليـون تـن  ۹٫۳البته حدود ( شود،  مي
،به )خوراك طيور وارد كشور شده است

هـزار تـا يـك  ۷۰۰گفته خودشـان بـين 
ميليون تـن هـم گنـدم از كشـور قاچـاق 

حاال با جمع كردن اين اعـداد . شود مي
ارقام يك نفر جواب دهد كه باقي اين و 

ميليـون تـن  ۱۰شده اسـت؟  چهگندم 
  گندم باقيمانده كجاست؟

كساني كه آمار دروغ دادند دستشـان       
همـين . در دست دالالن خارجي اسـت

بـر اسـاس . شـود آمار سبب گمراهـي مي
همين آمار دولـت، بـه موقـع نسـبت بـه 
واردات گنــدم اقــدام نكــرد و بــه جــاي 

تيرماه به دنبال خريـد گنـدم  ن،فروردي
هــاي  دالر بــاالتر از قيمت ۱۵۰رفتنــد و 

و  ردنــداسـفند و فروردين،گنـدم وارد ك
  .يك ميليارد دالر به كشور ضرر زدند

هر ماه براي تامين نيـاز كشـور  امسال    
هـزار تـن علوفـه وارد  ۸۵۰تا  ۸۳۰بايد 

كــل علوفــه موجــود در . كشــور شــود
. ينـــده اســـتروز آ ۱۵۰انبارهـــا بـــراي 

جمهور بعـدي در صـد روز  یسخوب رئ
  اول فعاليت خود چه كار بايد بکند؟

 ۳ميليـــون تـــن ذرت و  ۵بـــه  كشـــور    
طبيعتــا . ميليــون تــن كنجالــه نيــاز دارد

روند واردات بايد بـه صـورتي باشـد كـه 
ميليون تن از  ۵٫۵تا  ۵تا آبان ماه حدود 

ــور  ــاز وارد كش ــورد ني ــه م ذرت و كنجال
ل حاضــر حجــم واردات در حــا. شــود

هــزار تــن و حجــم واردات  ۸۶۰گنــدم 
 ۲۵يعنـي . هزار تـن اسـت ۵۴۰كنجاله 

ــاثير ايــن . درصــد از نيــاز كشــور حــاال ت
كمبــود چيســت؟ ايــن كمبــود اســتمرار 

مــرغ را بــه  عرضــه گوشــت مــرغ و تخم
ــــدازد خطــــر مي ــــ. ان جمهــــور  یسرئ

در . گيـرد مرداد دولت را تحويـل مي۱۲
ــه نمي ــ صــد روز اول ك ــال توان ــه دنب د ب

بـاالخره بايـد . واردات اين كاالها باشد
. شـدذخايري در كشور وجـود داشـته با

. در بذر هم وضعيت همـين طـور اسـت
هزار تن بذر غلـه نيـاز داريـم  ۲۷۰ما به 
هزار تن  ۴۰هزار تن گندم و  ۲۳۰يعني 
 ۵۰كل پيش بيني بذر غلـه كمتـر از . جو

آيـا ايـن تـداركات بـراي . هزار تن است
ــا ــده انتق ــه دولــت آين ل دولــت فعلــي ب

  مناسب است؟
كشت بهـاره سـطح زيـر كشـت  براي     

 ۳۲هــزار هکتــار يعنــي  ۵۰زميني  ســيب
قـبال سـطح . درصد كاهش يافتـه اسـت

هـزار  ۱۶۰زير كشت سيب زميني بهاره 
حـاال سـيب زمينـي كـااليي . هکتار بـود

ــي  ــت و منف ــه مثب ــد در  ۵اســت ك درص
بـا . گـذارد توليدش روي قيمت تاثير مي

بينيم  اين كاهش كشت، شهريور ماه مـي
زميني كـاهش  برداشت سـيب حجمكه 
وقتـــي مـــردم ســـيب زمينـــي . يابـــد مي

هــــزار تومــــان خريدنــــد  ۵كيلــــويي 
مشــکالت را از چشــم روحــاني خواهنــد 

ــد ــد بگــويم ســيب. دي كــاالي  یزمين باي
در پاييز كسري يـك . وارداتي هم نيست

ميليون تني عرضه سيب زميني داريـم و 
هـــزار تـــن  ۴۰تـــا  ۳۰وقش بتـــوانيم فـــ

و ديگر كشـورها  پاكستانزميني از  سيب
  شود؟ تكليف چه مي. وارد كنيم

مــورد ســاير كاالهــا هــم وضــعيت  در     
. مـرغ در مورد مرغ و تخم. همين است

ــيص ارز  ــت تخص تومــان را  ۱۲۲۶دول
حاال بايد دان مـرغ را . قطع كرده است

  .تومان وارد كرد ۲۵۰۰به قيمت 

التفاوت را اگـر دولـت پرداخـت  مابه    
البته دولت پولي در بساط . كند كه هيچ

ندارد و اگر پرداخت نكند، بايد قيمـت 
چکـــــار . درصـــــد اضـــــافه شـــــود ۸۰
گوشــت مــرغ وارد . خواهيــد بکنيــد مي

كنيد؟ جواب بيکاري مرغداران را چـه 
اي  دهيد؟ دولت روحـاني كـار سـاده مي

. اسـتدولت انبارها را پر نكرده . ندارد
ــداده  پيش ــال انجــام ن ــراي انتق ــي ب بين

است و روحاني متاسفانه كشور را با انبار 
خالي، خزانه خالي، بنادر خالي و بانـك 

  .گيرد مركزي خالي تحويل مي
گويم تا اين نتيجـه را  ها را مي من اين     

وقتـي . بگيرم كه مـردم بايـد صـبر كننـد
گراني پاييز از راه رسيد از چشـم دولـت 

  .ي نبينندروحان
   
ــانون ٭ ــاني مي در :ق شــود  چــه محــدوده زم

  كارها را درست كرد؟
ـــه ســـال  ۱۳۹۲از ســـال  بازگشـــتن • ب

برگرديم به آمارهـاي دولـت : ٭ قانون  .سال زمان نياز دارد ۲حداقل  ۱۳۸۴ ــم ــاره . ده ــور اش ــیس جمه ــاي رئ آق   ؟مار چيستآكشاورزي داريم، ارزيابي تان از ايـن ميليون تن توليـدات ۱۱۸اند كه  كرده
اگر ايـن آمـار حقيقـت  واال :کالنتری •

ترين مردمان  داشت ما جزو خوشبخت
ــوديم ــتيم  در ضــمن مي. جهــان ب توانس

سالي بيست ميليارد دالر غذا هـم صـادر 
. كنيم اما توليد كشـاورزي تعريـف دارد

شود  توليد كشاورزي به كااليي گفته مي
شود يا بـه  كه يا توسط انسان مصرف مي

ايـن  راگ. شود تحويل داده ميكارخانه 
معيـــار را در نظـــر بگيـــريم آن وقـــت 

بينيم كـه توليـد كشـاورزي در ايـران  مي
علوفه جزو . ميليون تن بيشتر نيست ۶۸

توليــدات كشــاورزي نيســت امــا در ايــن 
ميليون تـن  ۴۰شود  مگر مي. آيد آمار مي

علوفــــه توليــــدي را جــــزو توليــــدات 
كشاورزي محسوب كرد؟ طبق اين آمـار 

تن توليـد  ميليون ۱٫۵بايد براي هر نفر 
داشته باشـيم امـا گويـا مـردم را حيـوان 

اند كه آمـار توليـد علوفـه را  فرض كرده
بقيه آمارهاي دولـت هـم . آورند هم مي

  .همين است
به آمار و ارقام خـود گمـرك اشـاره  من   

ميليــون تــن  ۶٫۷ســال گذشــته . كنم مــي
 ۱٫۶ميليــون تــن علوفــه،  ۹٫۳گنــدم، 
ــ ــن، ميلي ــن روغ ــن  ۱٫۳ون ت ــون ت ميلي

هزار  ۱۵۰ميليون تن شکر و  ۱٫۲برنج، 
. تن گوشت قرمز وارد كشور شده اسـت

. كيلوكــــالري ۱۳۵۰شــــود  هــــا مي اين
وزارت بهداشت گفته است براي اينكـه 

روز بـين  تغذيه نباشد، بايد در شبانه سوء
. كــالري مصــرف شــود ۲۴۰۰تــا  ۲۳۰۰

ذيه تغ البته اين در حالتي است كـه سـوء
تغذيه  دهك ايران سوء ۵نباشد كه البته 

تقسـيم  ۲۴۰۰را بـر  ۱۳۵۰حـاال . دارند
 ۴۴يعنـــي . درصـــد ۵۶شـــود  كنيـــد مي

ــد  درصــد مــواد غــذايي در داخــل تولي
حــاال مــا را بــا ديگــر كشــورها . شــود مي

  مقايسه كنيد؟
هاي  نشــين كشــوري جــز شيخ هــيچ    

فــــــارس و معــــــدود  جنــــــوب خليج
انـه و چنـد كشورهايي در جنوب مديتر

جزيره در درياي كاراييب و برخي ديگر 
از كشورهاي ميکروسکوپي اين وضع را 

. تر هسـتيم ما از بقيه دنيـا عقـب. ندارند
در بدترين شرايط خشکسـالي در كشـور 

ميـزان خودكفـايي  ۸۰تا  ۷۷هاي  سال
ـــا ـــر از  ميندر ت  ۵۵مـــواد غـــذايي كمت

حـاال چـه شـده اسـت كـه . درصد نبـود
  رسيده است؟ االن به اين رقم

وقتي مملکت با اين وضـع روبروسـت     
يك ماه بنادر ايـران بسـته . چه بايد كرد

حــاال مــا . ماننــد شــود، مــردم گرســنه مي
  .بياييم آمار غير واقعي بدهيم

  
  10 صفحهدر

  

 دو اعالن خطر؟
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ب بزرگ ترین مشکل ایـران آمشکل  •
  :است

مـن . مسئله اما جـاي ديگـري اسـت     
ــــب  مي ــــه مرات خــــواهم از مشــــکل ب
مشــکالت مــا . تــري حــرف بــزنم گبزر
مشــکل اصــلي كــه مــا را . هــا نيســت اين

و از اســرائيل و آمريکــا و  كنــد تهديــد مي
تر است  خطرناك... دعواهاي سياسي و

اين اسـت كـه . مسئله زندگي ملت است
فــالت ايــران دارد غيرقابــل ســکونت 

مسئله . شود و كسي به اين فكر نيست مي
يـل هاي زيرزميني تحل اينجاست كه آب

كنـد  اند و بيالن منفي آب بيـداد مي رفته
  .و كسي به فكر نيست

ــي كم     ــد  آب ــه شــدت تهدي كشــور را ب
كنــد و بــيالن منفــي برداشــت آب در  مي

ابتــداي انقــالب زيــر صــد ميليــون متــر 
مکعب در سال بود اين بـيالن در حـال 

ميليارد متر مکعب رسـيده  ۱۱حاضر به 
  .برابر شده است ۱۱۰است يعني 

هاي بعــد  مــن نگــران شــديد نســل    
هفــت هــزار ســال اســت كــه در . هســتم

ــان دارد ــدگي جري ــران زن ــق . اي مــا ح
تدبيري كشور را با ايـن  نداريم با اين بي

  .چالش بزرگ مواجه كنيم
اگــر وضــعيت . ام همــه جــا گفتــه مــن    

سال ديگر كشور  ۳۰اصالح نشود ايران 
چون همـه كشـور تبـديل  شود ارواح مي
در كوير اگر بارش هـم . شود به كوير مي

صورت گيرد، ثمري ندارد چـون سـفره 
آب زيرزميني خشك شـده اسـت، آب در 

در حال  .شود ماند و تبخير مي سطح مي
 يهــاي آبــي طبيعــ حاضــر تمــامي پيکره
ــکيده ــران خش ــه، . اند اي ــه ارومي درياچ

بختگــــان، تشــــك، پريشــــان، كــــافتر، 
ــــورالعظيم، ــــاوخوني، ه ــــامون،   گ ه

ديگـــر چيـــزي بـــاقي . ...جازموريـــان و
ــده ــوع بحــران حــرف . نمان ــن از وق م

زنــدگي ملــت در حــال تهديــد . زنم مــي
يك كشوري ماننـد مالـديو كـه در . است

جنوب اقيانوس هنـد اسـت در معـرض 
 ۳۰۰اين كشور بين . ستزير آب رفتن ا

ـــا  ـــت دارد و  ۴۰۰ت ـــر جمعي ـــزار نف ه
ـــل در حـــال  سال هاســـت ســـازمان مل

. ببـرد بررسي است كه اين ملت را كجـا
ميليــون نفــر، بــه فــرض  ۷۵حــاال مــا بــا 

افــزايش نيــافتن جمعيــت كجــا بايــد 
  .برويم

  ؟اين وضعيت پيش آمد چرا :قانون ٭
انقالب بـدون مجـوز  اوايل :کالنتری •

ون مجــوز كــف شــکني بــد. چــاه زدنــد
ــد ــتر آب. كردن ــد بيش ــراي تولي ــاي  ب ه

ـــابع  ـــد و من ـــين بردن ـــي را از ب زيرزمين
پــذير  تجديدشــونده را بــه غيــر تجديــد

كـوير در ايـران در حـال .تبديل كردنـد
ــي ــدار م ــترش اســت و هش ــه  گس دهم ب

ــرز و  ۲۵زودي  ــوب الب ــر جن ــال ديگ س
شـود  شرق زاگرس غيرقابل سکونت مي

ــاجرت كن ــد مه ــراد باي ــدو اف ــه . ن ــا ب ام
ميليــون  ۷۵راحــت بگــويم كــه از كجا؟

ــران  ــت اي ــر جمعي ــر  ۴۵نف ــون نف ميلي
ــف مي ــد بالتكلي ــ. مانن ــت رئ  یسآن وق

كميســـيون كشـــاورزي بيايـــد و بگويـــد 
ميليارد نفر را در ايران توليـد ۱٫۵غذاي 
ــي ــن . كنيم م ــه اي ــه بعضــي ك ــايد البت ش

ها سير مي  در آسمان دزنن ها را مي حرف
كــنم زنــدگي ملــت  فكــر مــي مــن .كننــد

ايــران در معــرض تهديــد اســت و بايــد 
  دولت جديد جايي دارد؟رسيدگي بـه ايـن مسـائل در : ٭ قانون  .فكري به حالش كرد

چشم بـر هـم گذاشـتيم . بله:کالنتری •
يــك نــيم . ســي ســال از انقــالب گذشــت

ــران  ــذاريم اي ــم بگ ــر ه ــر ب ــم ديگ چش
شـود  مگر مي. شود غيرقابل سکونت مي

ر ايـن مسـئله گذشـت؟ به راحتي از كنـا
اولويت آقاي روحاني اصال رفـع همـين 

اگر همين امـروز كارمـان . مشکل است
سال طـول  ۱۵تا ۱۲را شروع كنيم بين 

  اين مشکل برآورد شده است؟اعتبار مورد نيـاز بـراي رفـع : ٭ قانون  .منفي تراز شود بيالنكشد كه  مي
هــزار ميليــارد تومــان  ۲۰۰:کالنتــری •
ــدو مي ــا ب ــواهيم ت ــد، خ ــاهش تولي ن ك

ــيم ــراز كن ــي آب را ت ــيالن منف ــراي . ب ب
مکعـب بـيالن منفـي آب  جبران هر متر

هزار تومان نياز است امـا  ۲۰تا  ۱۷بين 
استحصــال يــك متــر مکعــب آب از زيــر 

ــين  ــرج دارد ۵۰۰زم ــان خ خــب . توم

گــــويم  چکــــار بايــــد كــــرد؟ مــــن مي
مسـئله . كنيـد رهـاهاي سياسي را  حرف

ـــه  چـــپ اول كشـــور اينجاســـت كـــه ن
شناســـد و نـــه راســـت و نـــه دشـــمن  مي 

خـواهيم زنـدگي كنـيم  اگر مي. خارجي
زننــده   بايــد بــا دشــمنان داخلــي بــرهم

ايـن هـم فقـط كـار . بيالن مبارزه كنـيم
كـار همـه . كشاورزي نيسـت وزير جهاد

از مقـام معظـم . همـه حاكميـت. اسـت
بايــد بــه . رهبــري تــا مــردم و كشــاورزان
يـران در همه هشدار داد كه پيکره آبي ا

  .حال نابودي است
ــاه اما مسئله آب و آبهای  :انقالب اسالمی ــان ش ــران، از زم ــی در ای ــر زمین ــران فرانسه بـود، بـرای مطالعـه وضـعیت فرانسوی را کـه بـانی جنـبش سـبز در یم شاه یـک کارشـناس ژیکبار، ر. اندسابق، موضوع اعـالن خطرهـا بـوده زی ــه ای ــین و آب ب ــاورزی و زم ـــارت دانســـت از ایـــن اعـــالن حاصل مطالعـه خـود او . دعوت کردکش ــات ریاســت        . ایران دارد بیابان می شود: خطررا عب ــتین انتخاب ــان در نخس ــی صــدر خطــر بیاب ایـران «مردم ایران خواست در برنامه شدن ایـران را خـاطر نشـان کـرد و از جمهــوری، بن که ارتـش باز سازی شبکه آبیاری بود در خوزستان بکار . شرکت کنند» سبز ـــدنســبت بــه خطــر بیابــان شــدن ایــران بدین سو، کارشناسان دلسـوز مرتـب از آن زمـان . صدام به ایران حمله کرد ــی . اســتحکومت احمدی نژاد بوجـود نیامـده پـس ایـن وضـعیت، در . نکرده استاسالمی از هشدار و انـذار خـودداری نشـــریه انقـــالب . هشـــدار داده ان ــری در دوران ــر«والنی، بســیار طــعیســی کالنت کشــاورزی » وزی ــان آب و » وزیران«خالی از سکنه نشود؟ کرده است برای این کـه ایـران بیابـان براو است کـه بگویـد چـه . بوده است ــا پای ــائی ت ــت رج ــرق از حکوم ــرد حکومــت خــاتمی چـــه کــرده انـــد؟ ب ــژاد در فراگ ــدی ن ــت احم خـود را مـی بدترین اسـت کـه محـل عبور مداوم از بد به بدتر و از بدتر بـه حکوم   .و بزرگ تر نشوندرا تهدید می کنند، نمی توانند بـزرگ هستند، خطرها که موجودیـت ایـران تــا وقتــی ایرانیــان در ایــن مــدار . یابــد

  
ــه و در ایران، نه در خزانـه  :انقالب اسالمی ــا غل ــه در انباره ــول هســت و ن   :به جنگ را از میان برده است؟مهندسی انتخابـات تحـریم و تهدیـد  بانک مرکزی هم خالی اسـت امـا آیـادیگر مواد خـوراکی و بنـادر خـالی و پ

  
  

همزمانی فراخواندن 
ــا  ــه جنــگ ب ــا ب اوبام
ـــا  ـــران و گفتگـــو ب ای

  :!ایران؟
  

کارشناســان از اوبامــا مــی خواهنــد از مقامــات پیشــین و تحلیــل گــران و اعضای مجلس نمایندگان و گروهـی امریکـــا، نزدیـــک بـــه یـــک ســـوم از نتــان یــاهو ربــوده اســت، در خــود ایران به بمب اتمی، خـواب از چشـم در امریکا می گوید فکر مجهـز شـدن جدی به جنگ تهدید کند و سفیرش ور مجازاتهـا را تشـدید و ایـران را بطـنشان می دهد و از اوباما می خواهـد یاهو برای حملـه بـه ایـران، بـی تـابی در همان حال که نتان  :انقالب اسالمی

ــران از فرصــت را بــرای گفتگــ ــا ای و ب   :دست ندهد
  

اســـرائیل خـــود ســـالح 
ــران  ــته ای دارد و ای هس
را به ساختن بمب اتمی 
متهم و به جنگ تهدید 

  :!می کند
  

ــراری  :انقــالب اســالمی ــی ق ــی ب ــه بمــب امریکا، در فوری و بزرگ جلوه دادن افتاده اسـت، وسـائل ارتبـاط جمعـی از خـواب و خـوراک به بمب اتمـی، یاهو بخاطر خطر مجهز شـدن ایـران قول سفیر اسرائیل در امریکا که نتـان برای جنگ که نتان یاهو اظهار کرد و در پ ــران ب وئیــه ژ ۱۵در . اتمــی، همســاز شــدندخطــر مجهــز شــدن ای ــه ای در ۲۰۱۳ ــاری مقال ــرت پ   :این زمینه انتشار داده است، روب
ایران  ،در تلویزیون امریکا ،نتان یاهو •

که بنا بر  را تهدید به حنگ می کند چرا
ایــران در کــار ســاختن ســالح  ،قــول او

و مطبوعــات عمــده . هســته ای اســت
همساز مـی شـوند در  ،بنا بر رویه ،امریکا

تبلیغ خطر مجهز شدن ایران به سـالح 
حـال . نآهسته ای و لوزم جلوگیری از 

نکه خطر اسرائیل که مجهز بـه سـالح آ
  . بسیار واقعی است ،هسته ای است

ــه        ــت«در برنام  CBS» رودر روی مل
 ،باب شـیفر ،)وئیهژ ۱۴(یک شنبه شب ،

دقیقه گفتگـو بـا  ۱۰دقیقه از  ۶بیشتر از 
نخسـت وزیـر اسـرائیل را بـه  ،نتان یاهو

برنامه اتمی ایران و خطر مجهـز شـدن 
نتان . ایران به بمب اتمی اختصاص داد

ــه جنــگ کــرد  ــد ب ــران را تهدی ــاهو ای ی
و هرگاه از خط قرمـزی عبـور کنـد کـه ا

 .    تعیین کرده است
در این مصاحبه و نیز مقاله های مهـم     

که مطبوعات عمده امریکـا انتشـار داده 
کمترین اشاره به مجهز بودن خود  ،اند

اسرائیل به سالح هسته و الت بازی این 
از این واقعیت  ،در این ها. دولت نیست

که دولت اسرائیل یک دولـت مـذهبی 
اســت و اســت و مجهــز بــه ســالح اتمــی 

ثبات و امنیت منطقه را مدام تهدید می 
از ایـن واقعیـت کـه . اثـری نیسـت ،کند

ایــن دولــت مــذهبی مجهــز بــه ســالح 
هســـته ای دولـــت مـــذهبی دیگـــری را 
تهدید به جنگ می کند کـه یـک بمـب 

  .سخنی بمیان نیست ،اتمی نیز ندارد
عدم تعادل اتمی میان این دو دولت       

انـد توجـه شکار است که نمـی توآچنان 
روزنامه نگار بی غرض را به خود جلب 
نکند و محور مصـاحبه هـا و نوشـته هـا 

  . نگردد
نتان یاهو بـه خـود اجـازه داد دولـت  •

ـــت  ـــران را یـــک دول ـــاک و «ای خطرن
بـی . توصـیف مـی کنـد» فرینآوحشت 

نکه کلمه ای در توضیح قـول خـود در آ
باره خطرهـائی کـه متوجـه موجودیـت 

ــت ــرائیل اس ــد و ،اس ــرا  بده ــد چ بگوی
حـال . تهدید بـه جنـگ اتمـی مـی کنـد

تهدید به جنگ اتمی و بکار بردن  ،نکهآ
ـــته ای ـــالح هس ـــرار  ،س ـــزینش «تک گ

او معبـد  ،بنابر تـورات. است» سامسون
. را بر سر خود و دشـمنانش ویـران کـرد

بر او است که در این باره بیندیشـد و بـر 
شیفر بود که این واقعیت را به او خـاطر 

  .نشان کند
ـــر       ـــه ســـخن دیگ ـــه  ،ب ـــد هم همانن

در ایـن  ،فرصتهای دیگری از ایـن نـوع

مجری برنامه یک فرستنده  ،فرصت نیز
را از » واقعیـت گرائـی« ،تلویزیونی مهم

یعنی همه جنبه هـای مسـئله را . یاد برد
بررسی نکرد و شناساندن واقعیـت را بـا 
  .تبلیغ سیاست نتان یاهو جانشین کرد

اقع بینانه و یـا یـک در یک مصاحبه و    
می باید بـه  ،دست کم ،مقاله واقع بینانه

زرادخانــه اتمــی اســرائیل اشــاره شــود و 
یـا اسـرائیل آیـد کـه آاین پرسش بعمـل 

حق دارد یـک جانبـه دسـت بـه جنـگ 
و یــا حتــی (برضــد کشــور دیگــری بزنــد 

؟ و پرسـیده شـود )تهدید به جنگ کنـد
 ،وقتــی اســرائیل خــود بمــب اتمــی دارد

تهدیـد کشـور دیگـری دارد  چه حقی به
تنها به این خـاطر کـه قصـد دارد بمـب 

  اتمی بسازد؟
ــاال      ــا ح ــاران  ،ام ــه نگ ــد روزنام از دی

واقعیت گرائـی  ،مطبوعات عمده امریکا
یعنی این که بر واقعیتهائی چشم ببندند 
که اسرائیل ترجیح مـی دهـد ذکـری از 

راسـتی اینسـت کـه در . نها بمیان نیایـدآ
واقعیـــت  ،ی امریکـــائیروزنامـــه نگـــار

 ،گرائی یعنی رعایت خاطر قدرتمـدارها
رفتـار بـر وفـق رهنمودهـای  ،بنابر ایـن

عقل قراردادی که بنا را بر تنظیم رابطه 
  .با قدرت می گذارد

بــه نتــان یــاهو  ،CBSدر مصــاحبه بــا   •
اجـــازه داده شـــد کـــه ایـــران و حســـن 

رئــیس جمهــوری منتخــب را  ،روحــانی
اهو روحـانی را نتـان یـ. ماج حمله کندآ

سخت سری خواند کـه لبـاس مخملـی 
. در تن کرده اسـت کـه نـرم جلـوه کنـد

اســتراتژی او اینســت کــه لبخنــد بزنــد و 
  . بمب اتمی بسازد

نتان یـاهو بـه خـود اجـازه داد بـرای      
رئــیس جمهــوری امریکــا نیــز  ،اوبامــا

بــا  :تکلیــف معــین کنــد و از او بخواهــد
نمـی ثابت کنید که  ،دست زدن به عمل

گذارید ایران به سالح هسته ای مجهـز 
ایـران را  ،امریکا در کنار اسـرائیل. شود

تـأثیر ایـن . به جنگ تهدید کرده است
تهدید بسـتگی دارد بـه وضـع و اجـرای 
تحریم های سخت و معلـوم کـردن بـر 

ماده عمل نظامی بـر آایرانیان که امریکا 
ایـن تنهـا کـاری اسـت . ضد ایران است
نها را به خود جلـب آه که می تواند توج

  .کند
ــاد       ــد ی ــا بای ــن ج ــه آدر ای ــوم ک ور ش

امریکا بیش از بیش اسلحه اتمـی دارد و 
تنها کشوری اسـت کـه از ایـن سـالح بـر 
. ضد انسانهای دیگر استفاده کرده است

و ایران می گویـد برنامـه اتمـی او صـلح 
  .میز استآ

نتان یاهو نشان داد کـه از ایـن بابـت  •
ــا کــه حکومــت ا وبامــا امیــدوار اســت ب

روحانی به توافقی بر سـر لغـو تحریمهـا 
در ازای بازرســــی کامــــل تأسیســــات و 

شــفته آ ،برســد ،فعالیتهــای اتمــی ایــران
  . خاطر است

روزنامه نیویورک تایمز خبر می دهد      
بـه  ،یک مقام ارشد حکومت اوباما«که 

خرنگــاران مــا گفتــه اســت کــه انتخــاب 
ــای  ــران مــی نســت کــه اآروحــانی گوی ی

خواهــد جهتــی غیــر از جهــت رؤســای 
در پیش بگیرد و بنا دارد با غـرب  ،پیشن

  .به توافق برسد
نتـــان یـــاهو  ،CBSدر مصـــاحبه بـــا       

مـدنی آخاطر نشان کرد کـه هرگونـه راه 
ــران ــا ای ــرد چشــم  ،ب ــر نگی هرگــاه در ب

ــــی کــــردن  ــــران را از غن پوشــــیدن ای
ــوم ــد اســرائیل ،اورانی ــل  ،از دی ــر قاب غی

مطبوعــات امریکــا کــه .  اســتقبــول 
مواضــع ســخت ســرانه او را تکــرار مــی 

بدون کمتـرین اشـاره ای بـه ایـن  ،کنند
واقعیت که اسرائیل صـاحب زرادخانـه 
اتمی اظهار نشده ایسـت کـه از پیشـرفته 

ــا اســت ــرین هــای دنی حقیقــت را از  ،ت

بـه سـخن . مردم امریکا پنهان می کننـد
ــه ای » واقعیــت گرائــی« ،دیگــر را بگون
ینشی  بکار می برند و با این کار خـود گز

  .جز انکار واقعیت گرائی نمی کنند
خالصـه  اوبامـاگفتگوی نتان یاهو با تهدیــد بــه جنــگ در  :انقــالب اســالمی ــه . نتان یاهو و حکومت او شـده اسـتکاری روز مره از کارهـای . نمی شود ــه روی ــار توجی ــد هــم بک ــن تهدی باتوجه به این امر کـه . بر ایران نکاهدبرای آنست که غرب از شـدت فشـار م اسرائیل در قبال سوریه می آید و هـای ـــرب  ـــه » انتخـــاب«غ ـــانی را ب    :آیدبیشتر بکار اخذ امتیازهای بیشتر مـی تعامل تلقی کرده است، فشـار بـازهم یم برای ژریاست جمهوری، آمادگی رروح

  
چرا اسـرائیل دسـت بـه 
تبلیغ گسـترده پیرامـون 

مـــادگی خـــود بـــرای آ
ـــ ـــران زده جن ـــا ای گ ب

  :است؟
  
ــهژ ۱۶در     ــر  ،وئی ــل گ ــیالر تحلی ــل پ پ

ــیا ــین س ــه بررســی  ،پیش ــته ای ب در نوش
سخن گفتن اسـرائیل از جنـگ بـر ضـد 

  :ایران پرداخته است
 ،نخســت وزیــر اســرائیل ،نتــان یــاهو •

از جنـگ بـا ایـران سـخن مـی  ،باردیگر
او از اطاقهــای فکــر در امریکــا و . گویــد

کا نیـز برخـوردار جامعه مطبوعاتی امری
هدف او اینسـت کـه چشـم انـداز . است

بـا ایـران و  ۱+۵گفتگوهای کشـورهای 
 ،نیز گفتگوهای اسرائیل بـا فلسـطین را

  .چشم انداز تیروه شکست بگرداند
هدف اسرائیل اینست کـه مشـی ایـران    

امـری مسـلم  ،بسوی تولیـد بمـب اتمـی
بباورانــد و در نتیجــه امریکــا نــاگزیر بــه 

توجـه . به ایران ادامه دهـد تشدید فشار
از زمـان شـاه . ایران به اتـم تـازه نیسـت

ــر ،ســابق ــی تحصــیل ان ــران در پ ی ژای
جـز ایـن کـه در دوره . اتمی بوده اسـت

 ،شاه مورد اعتـراض نبـود و ولـی اینـک
تأکید می شود که در فالن  ،بطور مرتب

ایران صاحب بمب اتمی خواهد  ،تاریخ
متحقق  این پیشگوئی ها ،و تا امروز. شد

  .نشده اند
ــالمی ــالب اس ــت  :انق ــده نیس ــی فای ـــاد ب ـــرمایه ایج ـــه س ـــود ک ـــرار ش ــار برآن، پس از تولیـد سـالح هسـته ای او و اسرائیل بعمـل آمـده بـود کـه بنـا توافـق محرمانـه ای میـان . تأمین کردتأسیسات اتمی اسرائیل را شاه سابق تک ــن ســالح در اختی ــرائیل، ای ــه سورپرایز، نیز مقاله ای انتشـار داده و و گاری سیک، نویسنده کتـاب اکتبـر   . یم شاه نیز قرار گیردژردر اس ــار سال پـیش بـود کـه  ۲۰نخستین بار، درآن، خــاطر نشــان کــرده اســت ک ــران در ک ــدعی شــد ای از آن روز تـا امـروز، . خواهد ساختســال آینــده ایــن بمــب را  ۵ظــرف تولید بمب اتمی است و تأکیـد کـرد اســرائیل م     بنا براین، . بمب اتمی خبری نیستبمب اتمـی مـی شـود و هنـوز از ایـن در تابستانی که درآنیم، ایران صاحب شد در بهاری کـه گذشـت و حـداکثر یاهو خط قرمـز معـین کـرد و مـدعی ســال پــیش، در ســازمان ملــل، نتــان . بمــب اتمــی، زمــان تعیــین مــی کنــدای مجهــز شــدن ایــران بــه مرتــب، بــر

    11 صفحهدر

 دو اعالن خطر؟
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ــه یــک   .منطقه استاســــت و آن، مقاصــــد اســــرائیل در نظامی که مسئله یـک مسـئله سیاسـی مســئله یــک ســالح  مســئله ن
نچه می بینـیم نـه یـک جـاده بـدون آ •

بازگشتی است کـه گویـا بـه تولیـد بمـب 
بلکه  ،نستآاتمی می انجامد و ایران در 

ــور  ــه بط ــری اســت ک ــگ خط ــک زن ی
واقعیـت نـه . یدآبه صدا در می  ،ادواری

دن اسرائیل توسط ایران خطر تهدید ش
به بمب اتمی که هـدفهای کوتـاه و دراز 

بـا بکـار بـردن  ،مدتی است که اسـرائیل
  . نها برسدآمی خواهد به  ،این تهدید

ـــارزار      ـــرخ ک ـــوب الی چ ـــر چ دو ام
تبلغــاتی اســرائیل در بــاره خطــر مجهــز 
شدن ایران به سالح هسـته ای گذاشـته 

ــد ــروزی حســن روحــانی در  :ان یکــی پی
ابات ریاست جمهوری ایران است انتخ

ــاره آکــه از کــار ئی اعــالن خطرهــا در ب
کاسـته اسـت و دیگـری » خطر ایـران«

پایــان یــافتن دوران ریاســت جمهــوری 
احمدی نژاد است که تحریکـاتش بکـار 

نخســت وزیـر اسـرائیل مــی  ،نتـان یـاهو
  . مدندآ

ــر مســئله  • ــاهو در گی ــان ی حکومــت نت
 ،راز قـرا. گفتگو با فلسـطینی هـا هسـت

وزیر خارجـه امریکـا بطـور  ،جون کری
جــدی مــی خواهــد در ایــن بــاره کــاری 

  . بکند
صـــــداها در درون  ،در ایـــــن بـــــاره     

دستگاه حاکمـه اسـرائیل و نیـز توسـط 
سرمقاله نویسان مطبوعـات عمـده ایـن 

ــد ــته ان ــور برخاس ــووال . کش ــه ی چنانک
رئیس پیشین شین بت و دیگر  ،دیسکین

أکید می کننـد مقامات امنیتی با تجربه ت
که رویه کنونی حکومت اسرائیل بهـای 

ینـده بایـد آورد کـه در آسنگینی ببار می 
چرا که اسرائیل را در جهـان . پرداخت

منزوی می کنـد و سـبب از دسـت رفـتن 
هویــــت یهــــودی و در همــــان حــــال 
دموکراتیک جامعه و دولت یهودی مـی 

  .شود
هــدف نتــان یــاهو و حکومــت او از  •

خطـــر در بـــاره  وردن زنـــگآبصـــدا در
ــران« ــه  ،»خطــر ای ــئله «بمثاب یــک مس

منصـــرف  ،بـــرای خاورمیانـــه» واقعـــی
بنـا  ،کردن توجه دنیا از مسئله فلسطین

بر این تن ندادن به راه حـل دیپلماسـی 
با هدف تخلیه سرزمین های فلسـطینی 

ــان . اســت ــه هــر زم ــن رو اســت ک از ای
فشــارها بــرای حـــل مســئله فلســـطین 

خطـر «زنگ  اسرائیل ،افزایش می یابد
  .را به صدا در می آورد» ایران

نباید تعجب کرد از این که  ،بنا بر این     
» در برابـر ملـت«در برنامـه  ،نتان یـاهو

شــرکت مــی  CBSفرســتنده تلویزیــونی 
کند برای این که زنگ خطر را به صـدا 

. ورد و ایران را به جنگ تهدید کندآدر 
 ،و نیز نباید تعجب کرد از این امر که او

بــرغم تکــذیب شــدن ادعــایش توســط 
همچنـــان اعـــالن خطـــر و  ،واقعیتهـــا

از جمله این واقعیتها که . تهدید می کند
ـــرد ـــی ب ـــاد م ـــرر  ،از ی ـــهای مک گزارش

سازمانهای اطالعاتی امریکا در این باره 
هستند که ایران بمب اتمی ندارد و نمی 

  . سازد
خواست او اینسـت کـه ایـران از غنـی  •

از . ه چشـم بپوشـدسازی اورانیوم یکسر
این خواست او هدفی جز این ندارد که 

ایــن . دیپلماســی را دچــار شکســت کنــد
ــی و  ــار دیپلماس ــاری در ک ــان خرابک س
اصرار بر این که ایـران مـی بایـد از غنـی 

جـز ایـن  ،سازی اورانیوم چشـم بپوشـد
اثر ندارد که ایرانی ها نسبت بـه مقاصـد 

تهدید ایران بـه . مشکوک شوند ،امریکا
ـــ ـــز احتمـــاالً نتیجـــه حمل ه نظـــامی نی

ورد زیرا ممکـن اسـت آمعکوس ببار می 
ــر آ ن دارد کــه در پــی ســاختن آنهــا را ب

  .بمب اتمی شوند
ــی کــه گــاری  :انقــالب اســالمی سیک بدان توجـه کـرده اسـت، بسـی واقعیت

ـــی و صـــنعتی خـــود، درایران فقیر تر است، برغم فقر علمـی پاکستان که از هر نظـر از : گویا است ــت اگر ایـران، بـا داشـتن سـرمایه و . شدکوتاهی، موفق به ساختن بمب اتمی زمـــان  و فن ــناس، باگذش ــن ش ــمند و ف ــز اســت، دلیلــی جــز ایــن نــدارد کــه ســـالها هنـــوز بمـــب اتمـــی نســـاخته دانش ــوز نی ــدارد بمــب اتمــی بســازدتصــمیم نداشــته اســت و هن   .قعیت آگاه استامریکا از این وااسرائیل همانند سازمانهای اطالعاتی . تصــمیم ن
 ،یـم ایـرانژتوصیفی که نتان یاهو از ر •

ن را ســـخت افراطـــی و آمـــی کنـــد و 
وحشتناک و مأمور مـرگ و ویرانـی مـی 

ن کـارتون سـازی اسـت کـه در آ ،خواند
در پــی  ،ور مــرگ در وحشــتآپیــام  ،نآ

ــت ــان اس ــد. نــابودی جه ــر چن در  ،ه
چنــین کــارتونی را ارائــه  ،ســازمان ملــل

لت ایـران را دولتـی اما کوشید دو ،نکرد
بباوراند که برای خـود مأموریـت بکـام 

امـا . مرگ بردن در وحشت قائـل اسـت
او از یاد می برد تنها کشور خاورمیانه که 
تهدیــد کننــده واقعــی بــه اســلحه اتمــی 

ایـن . اسـرائیل اسـت و نـه ایـران ،است
اســرائیل اســت کــه ایــران را تهدیــد بــه 
جنگ می کنـد و ایـن ایـران نیسـت کـه 

  .ئیل را تهدید به جنگ می کنداسرا
هرگاه بنا را بر این نگذاریم که گـوش  •

به زنگ خطرها بدهیم که اسـرائیل بـه 
ــی  ــران ،وردآصــدا در م ــورد ای ــا  ،در م ب

کـاری  ،انتخاب رئیس جمهوری جدیـد
. هسـت کـه مـی تـوان و بایـد انجـام داد

یکچنـد از مهمتـرین نکـاتی کـه در نامـه 
تـن از  ۲۹ به امضای(سرگشاده به اوباما 

ـــات  ـــی و مقام ـــت مل کارشناســـان امنی
  .مده اندآ)پیشین دولت و از جمله من 

مـــده اســـت کـــه انتخـــاب آدر نامـــه      
یـک فرصـت بـزرگ بـرای از «روحانی 

سرگرفتن کوششهای دیپلماتیـک بـرای 
امضـاء . »حل مشکل اتمی ایـران اسـت

کنندگان از حکومت اوباما می خواهند 
ها مشکل کوشش خود را برای حل نه تن

دو  ،اتمی ایران که همه مسائل فی مابین
  .  چندان کند

نچـه بــه مســئله اتمــی مربــوط مــی آدر  •
ــنهادی  ،شــود ــه پیش ــه ارائ ــاز اســت ب نی

امریکـا و متحـدان  ،نآجدید که بنا بـر 
غربیش موافقت با غنـی سـازی محـدود 
اروانیوم توسط ایران را با بازرسی کامل 

ــراه کن ــران هم ــدفعالیتهــای اتمــی ای . ن
بایـد رسـیدن بـه  یمتهدید به مجازاتهـا

چنین مصالحه ای را هدف قرار دهـد و 
نه ابدی کردن مجازاتها و یا اسـتفاده از 

ن آبــه انتظــار . نهــا در سیاســت داخلــیآ
بسـا  ،نشستن که ایران قدم پـیش گـذارد

تکرار صحنه ای از صحنه هـای پیشـین 
گفتگوها است و ادامه دادن به فرصـت 

ه زمانی دراز اسـت کـه سوزیهائی است ک
  . همچنان ادامه دارد

در همــان حــال کــه غــرب مــی بایــد      
مفیـد اسـت  ،پیشنهاد درخور ارائـه کنـد

نچه امید را به یـأس بـدل مـی آکه از هر
همانطور کـه در . اجتناب کند ،نیز ،کند
مجازاتهـای دیگـری « :مده اسـتآنامه 

زیــرا . نبایــد بــه ایــران تحمیــل شــود
یـم را ژسخت سـران ر اینگونه مجازاتها

که با دادن هرگونه امتیاز مخالفـت مـی 
قوی و میان روهـا را ضـعیف مـی  ،کنند

کـاری کـه  ،تهدیـد بـه جنـگ. »گرداند
نتان یاهو بدان مشغول اسـت نـه مفیـد 

  .که مضر به حل مشکل است
ایــران رویــه  رئــیس جمهــوری جدیــداسرائیل قـول داده اسـت کـه در قبـال اما حکومت اوباما بـه  :انقالب اسالمی   :خصمانه در پیش بگیرد

  

امریکا به اسـرائیل قـول 
ــا روحــانی  داده اســت ب
رویــه خصــمانه در پــیش 
گیرد و فرصتی که نبایـد 

  :؟!گذاشت بسوزد
  

هـم بـه انتخـاب شـدن  ٭ امریکـا
روحانی کمک می کنـد و هـم بـه 
ـــا  ـــول داده اســـت ب اســـرائیل ق

یـه خصـمانه در پـیش روحانی رّو
  !:   گیرد

  
 Jason Ditz ۲۰۱۴ئیــه وژ ۱۴در  ☚

  :گزارش کرده است
مقامـــات امریکـــا از  ،در مـــاه گذشـــته •

انتخــاب حســن روحــانی بــه ریاســت 
و . جمهــوری حســن اســتقبال کردنــد

چنــین وانمــود کردنــد کــه بــه انتخــاب 
امــا اگــر . شــدن او کمــک رســانده انــد

روحــانی واقعــا همــان نــامزدی بــود کــه 
رویـه  ،امریکا می خواست و انتخاب شد

بــرای اظهــار رضــایت خــود بــر   خــوبی
توضـــیح ایـــن کـــه . نگزیـــده اســـت

دیپلماتهــای امریکــائی اینــک دارنــد بــه 
اسرائیل اطمینان می دهنـد کـه امریکـا 
در قبال روحانی رویه شدید خصمانه در 

نسـت کـه آپیش می گیـرد و همچنـان بر
مجازاتهـــای ســـخت اعمـــال شـــوند و 

  . یندآتهدید ها بعمل 
اسرائیل می  هدف قولی که امریکا به •

دهد اینست که نتان یاهو نخسـت وزیـر 
چـرا . اسرائیل اطمینان خاطر پیدا کنـد

ن مــی ترســد انتخــاب شــدن آکــه او از 
ــد ــرهم بزن ــایش را ب ــه ه . روحــانی نقش

نست که حکومت اوباما آاینک او در کار 
را متقاعـــد کنـــد کـــه نیـــاز بیشـــتر بـــه 
مجازاتهـــای ســـخت و تهدیـــد جـــدی 

  . دایران به جنگ وجود دار
هرگـــاه  ،روحـــانی نیـــز گفتـــه اســـت •

ــوند ــع ش ــرائط جم ــا وارد  ،ش ــا امریک ب
وزارت خارجـه . گفتگوی مستقیم شـود

مــادگی آامریکــا نیــز بیانیــه انتشــار داد و 
خود را بـرای گفتگـوی مسـتقیم اظهـار 

هـیچ نـه معلـوم کـه  ،باوجود ایـن. کرد
زیـرا حکومـت . گفتگوئی انجام بگیـرد

ــد خــود را از ق ــا مــی بای ــد فشــار امریک ی
اســرائیل رهــا کنــد تــا بتوانــد گفتگــوی 

  .نتیجه بخشی با ایران انجام دهد
یکـی از سـه » تعامـل« :انقالب اسالمی تغییـر . اوباما به ایـن پیـام مثبـت بـودپاسخ حکومت . والیتی به امریکا دادزبـــان نامزدهـــائی چـــون روحـــانی و یـم والیـت فقیـه، از ژپیامی بـود کـه ر ـــــاره بود، همراه بود با تغییر لحن مقامات حمایت از نامزدی که حسن روحـانی بـی سـی و رویه صدای امریکا و بـی  ـــــی در ب ـــــائی و انگلیس ــــات«امریک ــــوری » انتخاب ریاســــت جمه ــز، مقامــات        . ستمؤثر بوده ابه ریاست جمهوری رسیدن روحانی حسن تلقی کردن سیاست تعامل، در انگلیس، دست کم در این حد کـه بـا بنـــابراین، کمـــک امریکـــا و . امریکـــا » انتخابــــات«خامنــــه ای را بازنــــده غــرب و وســائل ارتبــاط جمعــی آنهــا پــس از انتخابــات نی ـــیش اســـرائیل قـــول بدهـــد کـــه در قبـــال اما چرا امریکا مـی بایـد بـه . خواندند ـــه خصـــمانه درپ خواهد گرفت؟ یک دلیل آن اینسـت روحـــانی روی

ــــوری خــــود را از منه ایست و ریاست دست نشانده خاکــه روحــانی گزیــده شــورای نگهبــان  مهندســــی «جمه یم براستی بـر ژحاصل شود که بنای رپــس بایــد اطمینــان . دارد» انتخابــات   .تر می گرداندو تشدید مجازاتها را هرچه بی محل انتخابات فرمایشی، تهدید بـه جنـگ شــفاف تــر مــردم ایــران، در فرصــت رفتـار . ای می تواند بـی فایـده نباشـدبیشتر بقصد بی اثر تـر کـردن خامنـه فشـار بینند و بر این گمان هستند کـه خامنــه ای و دســتگاه او را عیــان مــی امریکـــا و اســـرائیل ضـــعف مفـــرط دلیل دیگر اینست که . به بحران اتمیست بقصـد پایـان بخشـیدن ا تعاملی
  
مــدافعان گفتگــو بــا ایــران پــر  ٭

شمار می شوند و اصرار می کننـد 
ت نیز که نباید گذاشت این فرص

  :بسوزد
  
در  ،جـیم لـوب ،۲۰۱۳وئیه ژ ۲۰در  ☚

باره نامه یک سوم از اعضای کنگـره بـه 
در بـاب لـزوم  ،اوباما و اقـدامهای دیگـر

غنیمت شمردن فرصت برای گفتگو بـا 
مقاله ای انتشار داده است دارای  ،ایران

  :این نکات
 ،بــرای نخســتین بــار ،بعــد از مــاه هــا •

د پرشـمار حامیان گفتگو بـا ایـران دارنـ
به دنبال انتخاب غافلگیرانـه . می شوند

نـامزد  ۶که میانـه تـرین  ،حسن روحانی
امکـان  ،به ریاست جمهوری ایران ،بود

را  ،مصالحه بـر سـر برنامـه اتمـی ایـران
جـدی  ،بخش وسـیعی از سیاسـتمداران

  . می دانند
نماینــده مجلــس  ۱۳۱در ایــن هفتــه      

ـــــدگان کـــــه  ـــــن از  ۱۷نماین ـــــا آت نه
خـــــواه هســـــتند از رئـــــیس جمهوری

جمهوری خواسته است کـه کوششـهای 
خود را برای رسیدن به مصـالحه ای بـا 
ــران برســر برنامــه اتمــی ایــن کشــور  ،ای

امریکـا « :مده استآدر نامه . بیشتر کند
ماده شود برای گفتگـو بـر سـر آمی باید 

الغــای مجازاتهـــای دو جانبـــه و چنـــد 
در ازای امتیازهـای  ،جانبه برضد ایـران

مــا بایــد مراقــب . م و قابــل بررســیمهــ
ــزنیم کــه از   ــه اعمــالی ن باشــیم دســت ب
رئیس جمهور منتخب سلب مشروعیت 
کنند و او را در برابـر سـخت سـران کـه 

تضـعیف  ،شتی و صلح هسـتندآمخالف 
  . »نماید و فرصت را نیز بسوزانند

نماینـده  ۴۳۵این امر که یک سوم از  •
ــد از  ــه را بع ــدگان نام ــس نماین ن آمجل

نخسـت  ،امضـاء کردنـد کـه نتـان یـاهو
در برنامـــه تلویزیـــونی  ،وزیـــر اســـرائیل

CBS،  از جنگ با ایران سـخن گفـت و
اوباما را به تهدید قاطع ایران به جنـگ 
فراخواند و روحانی را گرگـی خوانـد بـا 

  .لباس مخملی
البــــــی اســــــرائیل در واشــــــنگتن  •
)AIPAC (ــن ــال  ،در عل موضــعی در قب

 ،بـاوجود ایـن .این نامـه نگرفتـه اسـت
ــابر اطــالع حاصــل از منــابع   ،گــاهآبن

ایپاک که همواره از سیاستهای اسرائیل 
حالی کـرده اسـت کـه  ،حمایت می کند

ترجیح مـی داد نماینـدگان چنـین نامـه 
  . ای را امضاء نمی کردند

ایــن امــر کــه ایپــاک در علــن موضــع      
بسی مهم است زیرا مسلم  ،نگرفته است

حکومت امریکـا و می کند که در هر دو 
بــه  ،در هــر دو حــزب ،حتــی در کنگــره

این امر که یک فرصـت تـاریخی دسـت 
توجـه  ،داده است که نباید از دست داد

  . جدی پیدا شده است

مــدیر عامــل شــبکه  ،هــدر هــورلبرت •
 ۱۳۱خواسـت « :امنیت ملی مـی گویـد

بـاز  ،نماینده که نامه را امضاء کرده انـد
کـه  می گویـد همـان نظـر و خواسـت را

ــان ــاع کارشناس ــر ۸در  ،اجم ــاه اخی  ،م
گفتگوها نیاز دارند  :گفته و باز گفته اند

. به فضا و محور تا کـه بـه نتیجـه برسـند
آن اجماع در پـی انتخـاب روحـانی بـه 

  . »ریاست جمهوری تقویت شده است
تازه ترین دنبالـه و بازتـاب نامـه قـول  •

اینان بعـد از . مقامات ارشد امریکا است
ــا ــدار ب ــدگان کشــورهای دیگــر  دی نماین

 :گفتنــد ،در بروکســل ۱+۵عضــو گــروه 
ــران  ــاره برنامــه اتمــی ای گفتگوهــا در ب

یک ماه بعـد از  ،محمتًال در ماه سپتامبر
شــروع بکــار روحــانی در مقــام ریاســت 

  . انجام خواهند گرفت ،جمهوری
 ۱+۵ور مــی شــود کــه کشــورهای آیــاد •

شــامل امریکــا و انگلســتان و  چــین و 
اعضای دائمی شـورای  ،فرانسه روسیه و

در  ،وریـلآدر مـاه  ،لمانآامنیت بعالوه 
ــه ایــران آلماآ تــا پایتخــت قزاقســتان ب

پیشنهاد دادند که در ازای لغو یکچند از 
خریـد و فـروش طـال و دیگـر (تحریمها 

ورده هــای آفلــزات قیمتــی و صــدور فــر
ایران غنـی کـردن اورانیـوم  ،پتروشیمی

ورد و آدر درصدی را به حال تعلیـق ۲۰
بـه خـارج از  ،نچه را تولید کرده اسـتآ

مقامهـای امریکـا بـه . ایران انتقال دهد
هنـوز بطـور  خبرنگاران گفته اند ایران 

ــداده  ــه ایــن پیشــنهاد پاســخ ن رســمی ب
مـاده آواشنگتن هنـوز  ،از این رو. است

 ،در همـان وقـت. تغییر پیشـنهاد نیسـت
مقامات گفتند که تهران این پیشنهاد را 

 ،ن که هست یا قبـول و یـا رد کنیـدهمی
تلقـــی نکـــرده اســـت و اگـــر خواهـــان 

ـــاهم  ـــری باشـــدآمصـــالحه تف ـــز ت  ،می
  .  ماده گفتگو هستندآ ۱+۵کشورهای 

کارشـناس  ۲۹ ،در اوائل همین هفتـه •
نها آارشد و دیپلمات پیشین که برخی از 
نامـه  ،تجربه گفتگو با ایران را نیز دارند

اینـان . انـد سرگشاده ای به اوباما نوشته
نیــز از او خواســته انــد فرصــت بوجــود 

مــده را بــرای گفتگــو بــا ایــران مغتــنم آ
سه . شمارد و نرمش بیشتری نشان بدهد

ــدگان یکــی تومــاس  ،تــن از امضــاء کنن
پیکرینگ و دیگری ویلیام لوئر که سفیر 
بــوده انـــد و ســـومی جــیم والـــش کـــه 
متخصص اسلحه اتمی در مؤسسـه فنـی 

متنـی را  ،سـه ایـن. ماساچوست هسـتند
ــار داده و در  ــدآانتش ــه ان ــا  :ن گفت امریک

قدرت مسـلط جهـان اسـت و گفتگـو از 
موضع قدرت ایجاب می کند که ابتکـار 
عمــل بخــرج دهــد و بطــور مســتقیم بــا 

در . رهبــری جدیــد ایــران گفتگــو شــود
ـــته ـــو و  ،نوش ـــف گفتگ مراحـــل مختل

امتیازهای متقابل دو طرف بـه یکـدیگر 
سـر برنامـه اتمـی تا رسیدن به توافق بـر 

  . تشریح شده اند ،ایران
از جمله توصیه ها ایـن توصـیه اسـت      

که اوباما پیام تبریکی توسط یک دولت 
دوست برای روحانی بفرستد و پیشنهاد 
دیدار و گفتگـو در بـاره مسـائل منطقـه 

بـرای  ،)عراق و افغانستان و بسا سـوریه(
در فرصت تشکیل مجمع عمومی  ،مثال

ــل  ــازمان مل ــپتامبر س ــاه س متحــد در م
  . بکند

بنــا بــر  ،واپســین امــر در حــال وقــوع •
ایـن کـه تـا پایـان  ،منابع کنگـره امریکـا

ــان ســال جــاری ــا پای  ،تابســتان و بســا ت
ــه جدیــدی برضــد  مجــازات یــک جانب

قـرار . ایران به تصـویب نخواهـد رسـید
پیش از تعطیالت ماه  ،بود کنگره امریکا

 مجازاتهای جدید شـامل تحـریم ،اوت
امـا . کامل نفـت ایـران را تصـویب کنـد

رهبری حزب دمـوکرات در سـنا  ،اینک
می گوید تا ماه سـپتامبر بنـا بـر تصـویب 

  .مجازات جدیدی نیست
  

  12 صفحهدر
  

 دو اعالن خطر؟
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سیاسـتهای  :واکنش خامنه ای ٭
نظام خوب است و محتاج تغییر 
نیستند و امریکا نیز قابـل اعتمـاد 

  :نیست
  
در اجتمــاع ســران  ،۹۲تیــر  ۳۱در  ☚

خامنه ای گفته  ،از جمله روحانی ،نظام
سیاستهای نظـام همانهـا هسـتند  :است

معـین کـرده انـد و » حضرت امـام«که 
در  ،همـانطور کـه. نیاز به تغییـر ندارنـد

مردم سـاالری «او بود که  ،دوره خاتمی
ایــن بــار نیــز او  ،را تعریــف کــرد» دینــی

 :را تعریـف مـی کنـد» تعامـل«است که 
ه تعامل با دنيا بوده ا همواره معتقد بم«

و هستيم اما نكته مهم در تعامل با دنيـا، 
شناخت طرف مقابـل و درك اهـداف و 
ــه  ــر او را ب ــرا اگ ــت زي ــگردهاي اوس ش
ــواهيم  ــا خ ــت پ ــيم، پش ــتي نشناس درس

در تعامل با دنيا، نبايـد عملکـرد . خورد
دشمنان خود را از ياد ببـريم حتـي اگـر 

  .ريمبنابر مصالحي، آن را به روي او نياو
در ابتــداي امســال هــم گفــتم كــه بــه      

مــذاكره بــا امريکــا خــوش بــين نيســتم، 
اگرچــه در ســالهاي گذشــته مــذاكره در 
مســائل خاصــي همچــون عــراق را منــع 

امريکاييهــا غيرقابــل اعتمــاد و . نكــردم
غيرمنطقي هستند و در برخوردهايشـان 

موضـع گيـري مسـئوالن . صادق نيسـتند
گذشته، بار  امريکايي در همين چند ماه

ديگر ضرورت خوش بين نبودن به آنهـا 
  . را تأييد كرد

در تعامل با دنيا، هنـر ايـن اسـت كـه      
بتوانيد راه خـود را ادامـه دهيـد بـدون 
آنكه طرف مقابل بتوانـد مـانع حركـت 
شما بشود و اگر تعامل با دنيـا منجـر بـه 
ــارت  ــك خس ــود، ي ــير ش برگشــت از مس

  ».است
ــا       ایــن تعریــف از روشــن اســت کــه ب
روحــانی مــأمور مــی شــود  ،»تعامــل«

امریکــای کــه منطقــی و قابــل اعتمــاد و 
صــادق نیســت را چنــان خنثــی کنــد کــه 

امـا ! یم بتواند به راه خود ادامه دهـدژر
اگراین کار شدنی بود ایران چرا گرفتـار 
تحریمهــا مــی شــد؟ مگــر ایــن کــه ایــن 
صـــحبتها پوشـــش باشـــد بـــرای جـــواز 

ن خـوش بـین آه گفتگو ولو او نسبت بـ
  ! نیست

یعنی یک روز بعد از  ،۹۲مرداد  ۱در  ☚
کنگره امریکا خبـر  ،اظهارات خامنه ای

داد که در کار وضع مجازاتهـای جدیـد 
هدف این مجازاتها اینست که تـا . است
صـدور نفــت ایـران بطــور  ،۲۰۱۵سـال 

بخـش  ،عالوه بـر ایـن. کامل قطع شود
معدن و ساختمان در ایران نیز موضوع 

  . ریمهای جدید خواهند شدتح
ــا چنــین وضــعیت  :انقــالب اســالمی جدیـد » رئـیس جمهـوری«استقبال، دستگیری و سرکوب زحمتکشان بـه یـم بـا اعـدام و ژداخلی و خـارجی، رب   :می رود

 

افزايش شمار اعدامها 
در  ،كردنها و محكوم

ــيش از  ــاي پـ روزهـ
    :»تنفيذ«
  
به گزارش هرانا،  ،۹۲تیر  ۱۸در  ☚

فعـال مـدنی اهـل  ،مهدی کوخیـان
ـــاه  ـــه مجـــددا از ســـوی دادگ مراغ
انقالب این شهر به یک سال حـبس 

تبلیغ  جرم او . تعزیری محکوم شد

  . است علیه نظام
به گزارش هرانا،  ،۹۲تیر  ۱۸در  ☚

رئــیس کــل  ٬محمــد جــواد حشــمتی
  دادگستری گیالن، از اجرای شـبانه

شــهروند در زنــدان  ۷حکــم اعــدام 
 او .ســتمرکــزی رشــت خبــر داده ا

نفـر بـه  ۷حکـم اعـدام : ه استگفت
ــام  ــه عنــف"اته شــامگاه " تجــاوز ب

ــــدان  ۱۸شــــنبه  سه تیرمــــاه، در زن
 .مرکزی رشت به اجرا درآمد

به گزارش هرانا،  ،۹۲تیر  ۱۸در  ☚
ســـفارت افغانســـتان در تهـــران بـــا 

 ۱۲انتشار یک نامه خبری از اعـدام 
در ارتبــاط بــا «شــهروند افغانســتان 

در » مخـــدر جـــرایم قاچـــاق مـــواد
 .ایران خبر داده است

ـــن خبرنامـــه  ـــن از  ۷براســـاس ای ت
) باشـــنده(اعـــدام شـــدگان اهـــالی 

ــی از  ــار، یک ــن از تخ ــه ت ــرات، س ه
هـــا از لغمـــان و دیگـــری هـــم از  آن

انـد و اخیـرا  نیمروز افغانستان بوده
های کـــــــرج، اراک و  در زنـــــــدان

  .اند اصفهان اعدام شده
سفارت افغانستان در تهـران گفتـه   

ها ادامــه  سلســله اعــدام"ت کــه اســ
ها تن دیگـر در  دارد و متاسفانه صد

ــواد  ــا م ــرتبط ب ــه جــرایم م ــد ب پیون
اند و  مخدر به اعـدام محکـوم شـده

در انتظــــار اجــــرای حکــــم بســــر 
 ".برند می
به گزارش هرانا،  ،۹۲تیر  ۱۷در  ☚

دو مــتهم بــه قتــل و یــک مــتهم بــه 
قاچـــاق مـــواد مخـــدر ســـحرگاه در 

دیــزل (شــاه زنــدان مرکــزی کرمان
معاون دادسـتان  .اعدام شدند) آباد

ــاه  ــالب کرمانش ــومی و انق ــه عم گفت
ها بـه جـرم  یکی از اعـدامی«: است

ــداری  ــل و نگه  ۹۶۰کیلــو و  ۲حم
گـرم کـراک و  ۹۷۳گرم هـرویین و 

دو نفر دیگر نیز به جـرم قتـل عمـد 
ـــدند ـــدام ش ـــراد دو  .اع ـــی از اف یک

پسـرخاله خــود را بـا ســالح گـرم بــه 
ــه  قتــل رســاند و ــل دیگــر هــم ب قات

ضرب چاقو، شهروند دیگـری را بـه 
 .»قتل رساند

ــــه  ۱۷در  ☚ ــــر ب ــــزارش  ،۹۲تی گ
هرانا، سه زنـدانی مـتهم بـه قاچـاق 
ـــزی  ـــدان مرک ـــدر در زن ـــواد مخ م

دو تـن از ایـن  .اردبیل اعدام شدند
ــاکن اردبیــل و  ــل و س ــین اه متهم

ــد  ــوده ۱۳۵۷متول ــاو از آ  ب ــک  نه ی
واد کیلو و پانصد وده سانتی گـرم مـ

) متامفتـامین(نـوع شیشـه  از مخدر
 .کشـــــف و ضـــــبط شـــــده اســـــت

نامبردگـــــان برابـــــر رای صـــــادره 
ازشعبه اول دادگاه انقالب اسـالمی 
اردبیل به اتهام مشارکت درخرید و 
نگهداری مواد مخـدر بـه مجـازات 

 .شده بودنداعدام محکوم 
به گـزارش ایلنـا،  ،۹۲تیر  ۱۹در  ☚

ـــن  ۲۳۵ ـــه ذوب آه ـــارگر کارخان ک
د زاگـــرس در اعتـــراض بـــه فـــوال

اخراجشــان در مقابــل اداره تعــاون 
کـــار و رفـــاه اجتمـــاعی شهرســـتان 

از مجمـــوع  .قـــروه تجمـــع کردنـــد
ــــه  ۲۸۵  ۲۳۵کــــارگر ایــــن کارخان

سـال کـار  ۲۳تا  ۱۰کارگر با سوابق 
افــزایش مشــکالت «بــه دلیــل آنچــه 
شـــود،  عنـــوان می» مـــالی کارخانـــه

  .اند اخراج شده
ش سحام به گزار ،۹۲تیر  ۲۰در  ☚

نگـــار   نیــوز، فریبـــا پـــژوه روزنامـــه
ــنبه  ــته چهارش ــی روز گذش  ۱۹ایران

تیرماه در منزلش بازداشت و روانـه 
 .زندان شد

، گزارش هرانا، ۹۲ تیر به ۲۰در  ☚
 ماموران اطالعات ویژه روحانیـت،

ــــاظمینی  ــــین ک ــــید حس ــــای س آق
بروجردی را به اتاق بازجویی برده 
و مجددا تحت شکنجه های روحی 

می و بازجویی طـوالنی مـدت و جس
در طـی ایـن بـازجویی . قرار دادنـد

که تا صبح به طول انجامید، آقـای 
کاظمینی بروجردی تهدید شد کـه 
در صورت کوتاه نیامـدن از مواضـع 
خود و سازش با نظام و عدم انتشـار 
توبه نامـه، شـکنجه هـا و فشـارها را 
ــابود  افــزایش خواهنــد داد و او را ن

 .خواهند کرد
به گزارش هرانا،  ،۹۲تیر  ۲۱در  ☚

ــی  ــاموران امنیت ــیم زنجــانی"م " نس
شــهروند نــوکیش مســیحی ســاکن 

اش  تهـــــران را در منـــــزل پـــــدری
مــاموران امنیتــی  .بازداشــت کردنــد
وسایل شخصی  ،ضمن تفتیش منزل
ها، کتـــــب و  دی وی ماننـــــد ســـــی

ــا خــود  لب ــاپ را ضــبط کــرده و ب ت
 .بردند

ــــر  ۲۲در  ☚ ــــه گــــزارش  ،۹۲تی ب
، فرهـاد فتحـی، "ز آزادیندای سب"

دبیـــر تشـــکل دانشـــجویان اصـــالح 
 ۲۵طلب قزوین کـه در راهپیمـایی 

بازداشــت شــده بــود، بــه  ۸۹بهمــن 
ــنج ســال حــبس تعلیقــی محکــوم  پ

پـس از  ۸۹بهمن مـاه در او که  .شد
روز بازداشـت موقـت در  ۳۴تحمل 

زندان اوین بـا وثیقـه آزاد  ۲۴۰بند 
دادگاه  ۱۵، به حکم شعبه ه بودشد
می به پـنج سـال حـبس الب اسالانق

 .تعلیقی محکوم شده است
ــــر ۲۲در  ☚ ــــزارش ۹۲ تی ــــه گ ، ب

ـــس از گذشـــت  ـــور، پ مجـــذوبان ن
نزدیـــک بـــه دو ســـال از بازداشـــت 

ها تـن از مـدیران سـایت  بیش از ده
ـــور  ـــذوبان ن ـــری «مج ـــاه خب پایگ

ـــــادی ـــــش گناب ـــــالی »دراوی ، وک
دراویش و فعاالن حقـوق دراویـش، 

ایـن  احکام محکومیت هفت تـن از
زندانیان عقیدتی که از شهریور مـاه 

در زندان اویـن محبوسـند  ۹۰سال 
ایـن دراویـش   توسط قاضی پرونـده

دادگاه انقـالب تهـران  ۱۵در شعبه 
بـر اسـاس ایـن حکـم کـه  .صادر شد

توســط قاضــی صــلواتی صــادر شــده 
است، حمید رضا مرادی سروستانی 

ــور و از ( ــذوبان ن ــایت مج ــدیر س م
سال  ۱۰به ) فعاالن حقوق دراویش

ــا  ــری، رض ــاه حــبس تعزی و شــش م
ــال (انتصــاری  ــری و فع عکــاس خب

) حقوق دراویش و از مدیران سایت
سال و شش ماه حبس تعزیـری  ۸به 

وکیــل (و آقایــان مصــطفی دانشــجو 
ــــدیران ســــایت ــــش و از م ، )دراوی

ـــداللهی فارســـی  ـــل (فرشـــید ی وکی
، )دادگســـتری و از مـــدیران ســـایت

و از  وکیل دادگسـتری(امیر اسالمی 
، امیـــد بهـــروزی )مـــدیران ســـایت

وکیـــــل دراویـــــش و از مـــــدیران (
حقوقـدان (، افشین کرم پور )سایت

 ۷هر کـدام بـه ) و از مدیران سایت
سال و نیم حـبس تعزیـری محکـوم 

 .اند شده
ـــراد از بابـــت      ـــن اف ـــین ای همچن

ســــال  ۵تکمیــــل مجــــازات بــــه 
هـا،  محرومیت از عضویت در گروه

 احــــــزاب، فــــــرق و فعالیــــــت در
ــــانه ــــات، رس ــــای  مطبوع ها و فض

  .اند مجازی نیز محکوم شده
گفتنی است اتهامـات ایـن افـراد     

تشکیل گـروه غیرقـانونی مجـذوبان 
نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی، 
تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری 
و معاونــــت در اخــــالل در نظــــم 

 .عمومی اعالم شده است

ــــر  ۲۳در  ☚ ــــزارش  ،۹۲تی ــــه گ ب
ی از بیمــاران نقــص فــارس، جمعــ

های آنها درمقابـل  خانواده وایمنی 
مشـکل اصـلی  .مجلس تجمع کردند

بیمـــاران مبـــتال بـــه نقـــص ایمنـــی، 
افزایش اسـتعداد ابـتال بـه عفونتهـا 
است بـه گونـه ای کـه ایـن بیمـاران 
ــه عفونتهــای  ــتال ب ممکــن اســت مب
ــا  مکــرر، شــدید، طــوالنی مــدت و ی

 .مقاوم به درمان شوند
به گزارش کلمـه،  ،۹۲تیر  ۲۳در  ☚

پــس از آنکــه پزشــکی قــانونی علــت 
ـــدان را  مـــرگ ســـتار بهشـــتی در زن

ــانی  ــد، مــادر ایــن قرب طبیعــی خوان
شکنجه خواستار نبش قبر فرزندش 

ــد  ۴۱: گفــتشــد و  ــدانی بن نفــر زن
سیاسی زندان اوین را احضـار نمـی 
کنند که شب قبل از مرگ پسـرم او 
. را در اویــن بــا حــال بــد دیــده انــد

هــا گفتــه انــد کــه حاضــر بــه همــه آن
چــرا یکــی آنهــا را . شــهادت هســتند

 احضار نمی کنند؟
ــــر ۲۴در  ☚ ــــزارش ۹۲ تی ــــه گ ، ب

 ۲۵۰اتحادیه آزاد کارگران ایـران، 
کــارگر ذوب آهــن کردســتان کــه از 
کارشان اخراج شـده انـد در ادامـه 
تجمعات اعتراضی خود، با عزیمت 
بـــه تهـــران در مقابـــل دفتـــر بیـــت 

استور دست بـه رهبری در خیابان پ
تجمــع اعتراضــی زدنــد و خواهــان 
بازگشــت بکــار و دریافــت مطالبــات 

 .معوقه خود شدند
، به گـزارش مهـر، ۹۲تیر  ۲۵در  ☚

تیــر  ۲۴ درســاختمان خانــه ســینما 
ــاه پلمــپ شــد ــدی . م فرهــاد توحی

رئیس هیات مـدیره خانـه سـینما بـا 
تایید این خبر درباره اتفاقات شـب 

بـه : گذشته به خبرنگار مهـر گفـت
در خانـــه ســـینما پلمـــپ زده شـــده 
ـــدگان  ـــر از نماین ـــد نف اســـت و چن
ارشــــاد در خانــــه ســــینما حضــــور 

  .یافتند
، به گـزارش ایلنـا، ۹۲ تیر ۲۵در  ☚

كــارگران اخراجــی كارخانــه ذوب 
آهن فوالد زاگـرس كـه در اعتـراض 

تـوجهی مسـئوالن اسـتانی بـه  به بی
ــات صنفی ــه  مطالب ــروز ب ــان از دی ش
ــــــد، د تهــــــران آمده ــــــل ان ر مقاب

ســاختمان مجلــس شــورای اســالمی 
 .تجمع كردند

به گزارش کلمـه،  ،۹۲تیر  ۲۵در  ☚
علی ناظری دندانپزشک، از فعاالن 
نهادهــای حقــوق بشــر و نهادهــای 

 ۲۰مدنی زیست محیطی که حـدود 
روز قبــل در مطــب دندانپزشــکی در 

 ۳۵۰حـین کــار بازداشـت و بــه بنــد 
زندان اویـن منتقـل شـده بـود، روز 

ـــنب ـــه ش ـــاه  ۲۵ه س ـــه  ۱۳۹۲تیرم ب
 .زندان زابل تبعید شد

ــدایــن       ــدانیان تبعی ــراض زن ، اعت
زنـــدان اویـــن را در پـــی  ۳۵۰بنـــد 

مســـئولین زنـــدان نیـــز در  .داشـــت
را بـرای مـدت نها تن از آ ۶جواب، 

ـــه  ۲۰ ـــه صـــورت تنبیهـــی ب روز و ب
ــــلول ــــد  س ــــرادی بن  ۲۴۰های انف

ــد ــال دادن ــن  .انتق ــر  ۶اســامی ای نف
ــارت اســت از ــ: عب ــور،  عید متینس پ

امیرخسرو دلیرثانی، هوتن دولتـی، 
سیامک قادری، محمد ابراهیمـی و 

 .ابراهیم بابایی
به گـزارش ایلنـا،  ،۹۲تیر  ۲۷در  ☚

ـــــت  ـــــس از بازگش ـــــارگر  ۱۸۰پ ک
اخراجـــی فـــوالد زاگـــرس از ســـفر 
اعتراضی سه روزه به تهـران، صـبح 

کـارگر اخراجـی  ۲۳۵امروز تمـامی 
ــرای چهــارمین ر ــه ب وز ایــن کارخان

متــوالی تجمــع اعتراضــی خــود را 

ـــاه  ـــار و رف ـــاون ک ـــل اداره تع مقاب
اجتمــاعی شهرســتان قــروه برگــزار 

 .کردند
به گزارش کلمـه،  ،۹۲تیر  ۲۸در  ☚

محســن رحمــانی، دانشــجوی رشــته 
ــا حضــور  ــمی ب ــه در مراس ــی ک آی ت
حســـن روحـــانی در ایـــام تبلیغـــات 
انتخابات ریاسـت جمهـوری اقـدام 

ین بـــه برافراشـــتن عکـــس میرحســـ
موسوی در میتینـگ انتخابـاتی وی 
کرده بود، تحت فشارهای روحی و 

زنــدان  ۲۰۹جســمی شــدید در بنــد 
 .اوین قرار دارد

ــــر ۲۸در  ☚ ــــزارش   ،۹۲ تی ــــه گ ب
نفر از نیروهای  ۱۵۰کلمه، بیش از 

گارد زندان اوین و نیروهای کمکی 
یـورش بـه  بـا از زندان قزل حصـار،

زندان اویـن بـه بازرسـی و  ۳۵۰بند 
ـــایل تخ ـــم ریخـــتن وس ـــب و به ری

زندانیان و حتی تخریـب تاسیسـات 
از جملــــه بــــاز کــــردن  ۳۵۰بنــــد 

کولرها، کندن داکت ها عبور کابل 
 .های برق دست زدند 

بـــــه گـــــزارش   ،۹۲تیـــــر  ۳۰در ☚
ـــور، دادگـــاه انقـــالب  مجـــذوبان ن
شیراز چهار درویـش گنابـادی را بـه 

سال تبعیـد  ۱۲هشت سال زندان و 
ایــن چهــار  اتهامــات .محکــوم کــرد

درویــــش گنابــــادی عضــــویت در 
گـــروه (گروهـــک مخـــالف نظـــام 

با هدف بر هـم زدن ) مجذوبان نور
ــام  ــه نظ ــغ علی ــور، تبلی ــت کش امنی
جمهوری اسالمی اعالم شـده اسـت 
ــر اســاس ایــن اتهامــات، صــالح  و ب
ــه  ــه س ــتانی ب ــرادی سروس ــدین م ال
ــد بــه  ــری و تبعی ــبس تعزی ــال ح س
استان هرمزگـان، فرزانـه نـوری بـه 

سال حـبس تعزیـری و سـه سـال دو 
تبعید به اسـتان خوزسـتان محکـوم 

همچنین، بهزاد نوری به دو  .شدند
ــه  ــد ب ســال حــبس و ســه ســال تبعی
اســتان بوشــهر و فــرزاد درویــش بــه 
یک سال حبس و سه سال تبعید بـه 
اســـــتان سیســـــتان و بلوچســـــتان 

 .محکوم شدند
، به گزارش هرانا،  ۹۲ تیر ۳۰در  ☚

الب تبریز طی شعبه سوم دادگاه انق
ــال  ــدی، فع ــه آرش محم ــی  ب حکم

جــــویی چــــپ محبــــوس در  دانش
زنــدان مرکــزی تبریــز ابــالغ شــده، 

ـــه  ـــری  ۶وی را ب ـــاه حـــبس تعزی م
ــت ــوم کــرده اس ایــن فعــال  .محک

تیـر  ۱۹جویی روز چهارشنبه  دانش
جـویی  ماه به همراه دو فعال دانش

  دیگر، توسـط بـاقرپور رئـیس شـعبه
ه اتهـام سوم دادگاه انقالب تبریز بـ

تبلیغ علیه نظام جمهـوری اسـالمی 
 .محاکمه شده بود

به گـزارش ایلنـا،  ،۹۲تیر  ۳۰در  ☚
اکبـــــر شـــــوکت رئـــــیس کـــــانون 

هــــای صــــنفی کــــارگران و  انجمن
ـــور از  ـــاختمانی کش ـــتادکاران س اس

 ۱۰۰حضـور اعتـراض آمیـز بـیش از 
کـــارگر بـــه نماینـــدگی از كـــارگران 
ساختمانی نقـاط مختلـف كشـور در 

ان صـــحن علنـــی بخـــش تماشـــاچی
ایـــن کـــارگران  .مجلـــس خبـــر داد

سـاختمانی كـه از شـهرهای كوچـك 
شـــــمالی،   های خراســـــان اســـــتان

جنوبی و رضوی، سمنان، گلسـتان، 
ــــزد،  ــــارس، ی ــــم، ف ــــدران، ق مازن
لرستان، آذربایجان شرقی و تهـران 
بــا حضــور در ســاختمان پارلمــان 
نســبت بــه مصــوبۀ مجلــس مبنــی بــر 

بـه  هزار میلیـارد ریـال ۹اختصاص 
سازمان تامین اجتماعی برای بیمـۀ 
کارگران ساختمانی معترضـند زیـرا 
ایــن مبلــغ بــرای بیمــه کــردن یــک 

هـــــزار کـــــارگر  ۷۰۰میلیـــــون و 
ســـاختمانی واجـــد شـــرایط کـــافی 

 .نیست

 دو اعالن خطر؟
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، عالوه بـراين اقـدام بـزرگ،    دورة پنجم درتاريخ مشروطيت ايران

د خ ايـران ازخـو  تـاري  خدمات مهمي به مملكت نموده و اسم مهمـي در 
اين حسن  نيت نمايندگان دورة پنجم   بيادگار گذاشته است و من هميشه

  .و روابط  حسنه اي كه با آقايان دارم فراموش نخواهم كرد
البتّـه   ، من مـرد بـد قلبـي نيسـتم و    عفو زندانيان در قسمت حقوق اعضا و
تقصيرات پذيرفته  مي شود و راجع به زندانيان  تقاضاي آقايان نمايندگان

آنها كوچك نيست حتّي شش نفرآنها به واسطة  تشبثاث خـارجي   بعضي از
در محكمة نظامي محكوم به اعدام شده اند و اهالي ايران بايد بدانند كـه  

صـف آن  بـا و . اين اخالق پست و تشبت به اجنبي فوق العاده ننگين است
اده  عمـومي  د  عفـو  را مسـتخلص و  محض انجام توصية نمايندگان، آنهـا 

  .خواهد شد
بالفاصله سردار سپه به درگاهي رئيس نظميه دسـتور داد كـه زنـدانيان       

سپس  در مجلس جشـني كـه از روز پـيش تنظـيم      سياسي را آزاد سازد و
  .شده بود،  شركت كرد

تلگرامي از طرف تـدين مبنـي بـر تصـويب     )  دهم آبان ( صبح روز بعد  
قّتي سردار سپه بواليات مخابره اليحه الغاي سلطنت و رياست  حكومت مو

سپه هم با متّحدالمĤل زير مـردم  را از رژيـم  تـازه و قـدرت      سردار. شد
از چندي  به  اينطـرف از تمـام اطـراف و    « : حكومت خود آگاه ساخت

الغاي آن نهضت  سلطنت قاجاريه و از اكناف مملكت دراظهار تنفّرو انزجار
ه اگرمورد  توجه فـوري  نمـي   عمومي ايجاد و دنبال آن بجائي رسيد ك

دولت به پـاس  .  عواقب وخيم منجر مي گشت شد قطعاً به انقالب عظيم و
ة بـي     عمومي و احترام آزاد افكار ت رويـاحساسات ملّي در تمام اين مـد

ه  اي را كـه    ة مردم و مجلس شورايملّي هر رويـطرفي اتّخاذ كرده تا عام
  .صالح مي دانند اختيار نمايند

 وم  خاتمه دادن به اين اوضاع و دگان مجلس شوراي ملّي  متوجه  لزنماين
آبان  بحران مملكتي شده و پس از چندي مذاكره و مطالعه  در جلسة نهم

را اعالن  نموده  و رياست حكومت مـوقّتي   ماه  انقراض سلطنت قاجاريه
  را به اينجانب واگذار كرده  تا اينكه  مجلس مؤسسان بـه فوريـت تكليـف   

كه در تعقيـب رأي   اين است. قطعي حكومت آتيه مملكت را معين نمايد
سله قاجاريه و بدست  گـرفتن  ، انقراض سلطنت را از سلمجلس شورايملّي

اميدوارم كه .  رسماً اعالن مي كنم حكومت موقتّي را به وسيلة اين اعالميه
 مصالح عمومي  با من كمـك   تمام عالقمندان به سعادت مملكت درحفظ

  . نمايند
  رضا  –كلّ قوا  حكومت موقّتي مملكت و رئيس عالي رئيس  

  
معروف به تاج ( ، سرپرسي لرن  وزيرمختارانگلس روز بعد از تصميم مجلس

در وزرات خانه حضور يافته و رسماً شناسـائي حكومـت مـوقّتي و    ) بخش
روز بعـد شامياتسـكي   . طرف دولت انگلـيس را اعـالن كـرد    تغيير رژيم از

مختار روس بوسيلة نامه اي انتخاب سردار سپه  را تبريك گفتـه و دو  وزير
  .ديدن كردهم شخصاً از رئيس  حكومت موقّتي روز  بعد 

  :اعالمية پرطمطراق  زيرهم  به قلم  دبير اعظم  بنام سردار سپه منتشر  شد 
هـر مرحلـه اداري كـه     مأمورين دولتي اعم  از كشـوري  و لشـكري  در  

ت جز تنظيم و رفاهيت مردم  كه از ايجاد اداراو بفهمند نند بايد بداهستند 
دو اصـل  مهـم  را سرسلسـلة     خاطر نبـوده و هميشـه    ديگري منظور فلسفه

  :سايرمكنونات وعقايد خود  قرار داده ايم
  اجراي عملي احكام شرع مبين اسالم  - 1 

  .تهية رفاه  حال عموم افراد كشور  -  2
است كه در ايران فراموش شده؛ بـا   سالهاي درازاين دو اصل، مدتها و    

فرايض اولية زمامداران است معهذا بـه   اينكه اجراي آن جزو ضروريات و
  .فراموشي و متروك ساختن آن تعمد  شده است

عمال دولت چه مأمورين درخارج و چه كاركنان داخل بايـد بداننـد و    
ل جـور    سـتم نبـوده وكليـة     و بفهمند كه قبول ايرانيت مترادف بـا تحمـ

هرتعـرّض   لواي شيرو خورشـيد مجتمـع هسـتند بايـد از     اشخاص كه در
  .هرحوادثي محروس بماند حقوق آنها از مصون و

   
اكنون براي اينكه رفع ستم از قاطبة ايرانيان بشود به تمـام سـاكنين ايـن     

مـأمورين  اعـم  از    مملكت قويا اعالم  مي كنم از اين تاريخ  هـركس از 
حاف و تعدي واقـع گـردد اسـم و رسـم آن     و كشوري طرف اج لشكري

اگر ممكن است  بـا   را با  ذكر موارد و مراتب و ميزان  تعدي  و مأمورين
خود مـن    پست به اسم  عالئم آن نوشته مراسله خود را توسط آثار و ارائة

و رسيدگي و احقاق حق به عمل آيد و  و مستقيماً ارسال دارند تا مالحظه
دستي مسـكون  باشـند كـه  قـادر بـه طـي        دورلّمين در نقاط ه متظهرگا

ت كـه در نقـاط  مزبـور در دو     ، وزارت داخله موظّف اسـ مسافت  نباشند
اهـالي را   صندوقي بـراي قبـول  شـكايات  وارده  نصـب و    فرسخ فاصله 

مسبوق به مقصود خود نموده و آزادي تمام به آنها  بدهـد كـه  شـكايات     
  .نمايند م من نوشته تسليم صندوق مزبورسخود را   به  ا

ايات  نيزعموماً درهمين رديف محسوب و چنانچة شكايرانيان مقيم خارجه  
قابل استداللي از مأمورين دولت ايران در هر رتبـه و مقـامي كـه باشـند      

تلگرافاً يا كتباً تقديم  نماينـد  داشته باشند استدالالت خود را بشرط منطقي 
كار و كسـب  خـود    م تعدي مصون و مستظهرانه  مشغولاقساتا آنها نيز از 

  .باشند
رفاهيت عموم اً اين نكته را خاطرنشان مي كنم كه همانطوركه حفظ ضمن 

اني و سكنه ايران در مقابل  تطاول مأمورين دولـت جـزو تكـاليف وجـد    
ونـه   دولت  نيز از هرگمملكتي است، همان قسم حفظ حيثيت نمايندگان 

نظر .  ت  بيمورد از اولين وظايف قطعي من شمرده خواهد شدو نسباتّهام 
كـرد عمـوم متظلّمـين بايـد     شخصاً به شكايات رسيدگي خواهم   به اينكه
شكايات كرده  مطالب خود را مطابق با حقيقـت و بيـان  واقـع      دقّت در

شخصـي    نوشته و احتراز نمايند  از اينكـه تظلّمـات را آلـوده  بـا اغـراض     
ورين زيرا باالخره همانطوركـه مـأم  . مقام سوء استفاده نمايند نموده يا در

مي شوند  از مغرضين  نيز صرفنظر  نخواهم  متعدي تسليم كيفر و مجازات
  . كرد

  رضا  –رئيس  حكومت موقّتي  
  
اين اعالميه و چند بخشنامة  ديگر به قلم دبير اعظم و ذكاء الملك  فروغي  

وذ اين افراد  را در دستگاه  و رژيم  مـوقّتي   و تيمور تاش نگارش  يافته  نف
كلية اين نوشتار ها فاضالنه و حاكي از اميدهاي زياد براي . نشان مي دهد

اين افراد كه در آنموقع بـه قـول دبيـراعظم    .  مردم ستمديدة  ايران بود
آرزوي تشكيل  حكومت مدينة فاضله را در ايران داشتند، كامالً مفتـون  و  

رضا خـان  بودنـد  و    ار و صبر  و متانت و ثبات و قدرت مجذوب  پشت ك
كه اين سرباز بيسواد آنهـا  را در كارهـاي كشـوري آزاد      فكر مي كردند

خواهد گذارد و چند سالي هم فكر و عمل آنان در حيات سياسي كشور و 
  :ولي  همينكه  چاپلوسان و قزّاقان دور او را  گرفتند. روح  تازه اي دميد

  
  ن  كه به مكنت  نرفت  و خط ننوشت نگار م "
  به غمزه  مسئله آموز  صد مدرس  شد 
ـ  دوست و يـار  مصلح، پركار و«بزودي سردار سپه   راد مصـلح  و رفيـق    اف

مـايون  شاهنشـاهي مالـك شـش     اعليحضرت  اقدس ه ،»مردم ستمديده
مسـاوي  (كارخانه و بيش از هشـتاد  ميليـون وجـه  نقـد    هزار ده، چندين 

در بانك گرديد وهزاران نفر بدبخت و بيگناه يـا در  ) ال كشوربودجه يكس
زندانها دچار  شكنجه  شده يا در نقاط  بد آب و هـوا در تبعيـد  بسـر مـي     

هر صندوق پست مأمور  در عوض رسديگي  به عرايض مردم ، جلو. بردند
بـود  نويسـندة آن   كرده و اگر خطاب به شـاه    آگاهي نامه ها را بازرسي

375صص .   ... ( توقيف و ماهها يا سالها  در زندان  ميماند لبدون تأم(  
سـردار  «  انصاف و شرافمندي اظهار  مي  داشت كه  دبير اعظم  با كمال  

پركار، با هوش، بيبـاك،   سپه در  روزهاي اول يك قزّاق جوياي نام  ولي
در باطن رئوف، فرصـت طلـب  و   در ظاهر خشن  ولي  ،ساده  دل، تودار

هميشـه   حس مخصوصي براي بقـاي خـود داشـت  و    . پرست بودوطن 
  .آخرين  دقيقه  مقاومت  مي كندمعتقد بود كسي  فاتح است كه تا 

و قضا و قدر  درهمه جا يار و  بعالوه رضا خان  تا روزهاي آخر خوشبخت 
ورش بود و در ده سال  از فكر و صميميت و كمك به عـدة  افـراد پـر    يا
تگزار نظيـر  فروغـي، تيمورتـاش، داور، حـاج مخبـر      ن واليق  و خدمتوا

السلطنه، مستوفي  الممالك، سرتيپ حبيب اهللا شـيباني، سـرتيب  محمـد    
حسين فيروز، سرلشكر عبداهللا خان طهماسبي، تقـي زاده، حسـين  عـالء،    

يرزا، سردار اسـعد و ديگـران    ، رضا افشار، سليمان  ممشار الممالك  انصاري
كتاتوري  خـود را بدسـت    سلطنت  و حكومت  دي كرده و اساساستفاده 

  .كرد مآنان  محك
و تفتـين   رضا خان سردارسپه درمدرسة قزاقـي درس دسيسـه و آنتريـك   

و فرصت طلبي به خوبي ياد گرفته  وهمينكه  به  وعدم اعتماد به همكاران
قدرت رسيد  از تجربة  گذشته كامالً استفاده  كرده و   بـا كمـك مشـتي    

گو همه را از ميان برد و درعوض يك  و بله قربان بله قربان له چابلوسسف
بـاز كـرده و    ايران مترقّي وآزاد، پاي قشون روس و انگليس را به كشـور 

روزي كه انگليسها او را از تخت سلطنت پائين آوردنـد حتّـي نزديكـانش    
يادداشـتهاي   » .پاي كوبان و شادي كنان پايان قدرت او را جشن گرفتند

  ) دبير اعظم بهرامي صحبت با  
  

ملك الشعراء و مدرس هر سه انگشت روي يك نقطـه  ضـعف    دبيراعظم و
  .سردار سپه  مي گذاردند

سردار سپه نه جزو اشراف  بود كه درمملكت مايه و ريشه داشته باشد نـه  « 
سلك روشنفكران وتيپ زبدگان  سواد داشت و درس خوانده  بود كه در

فكران  و تحصيلكرده هـا  و آزاديخواهـان را   كشورقراربگيرد و ساير روشن
آن روز تهران او را بـراي   دور خود جمع  بكند،  نه متمول بود كه جامعة 

اشـت كـه بتوانـد  در    خانواده  و ريشه  فاميلي هم ند! قبول بكند تمولش
به عبارت ديگـر  .  را دور خود جمع بكندپرتو افتخارات خانوادگي مردم 

دوله و مؤتمن  الملك  و نـه وثـوق  الدولـه  و قـوام     نه مستوفي و مشير ال
اسلطنه و فيروز و نه دكتر مصدق و داور و تيمورتـاش و مخبـر السـلطنه و    

بلكـه تجربـة سـالهاي    . نه  امين الضرب و توماسيان بود. جهانباني شيباني و
تمام  وقت  در مبـارزه    خشن  قلدري قزّاقخانه مكتب در اول زندگاني او

  .براي بقاي خويش  بوده است  و مجادله
كـه بـراي رضـا    به گفتة دبيراعظم همه كوشش كرديم كه به او بفهمـانيم   

شوشكه كشيدن و فحش دادن قابل عفو بود ولي  خان قزّاق شالق زدن و
اعليحضرت  شاهنشاهي فحش دادن و  براي وزيرجنگ يا رئيس الوزراء و

كد سيد كـور بينـوا را در   با لكتك زدن و دندان مدير روزنامه را شكستن، 
سـرافكندگي كشـور    وزارت عدليه مصدوم كردن موجب  ننگ و داخل
  .است

  :پدر و پسر نتوانستند  بهفمند كه  متأسفانه 
  تكيه  به سرنيزه توان كرد ليك

  )  1( نيزه  نشايد نشست    بر سريك 
  
  
 !ي را اعالم كردمهم ةيك شد و واقعلّدوازده تير توپ ش ◀
 

« در بارة » تاريخ مختصر احزاب سياسي« در  قي ملك الشعرا بهارمحمد ت  
بدينگونه روايت مـي  »  پس از  تصويب  اليحه خلع سلطنت قاجار  وقايع
مين اين دو. اعالم كرد كه در مملكت كار تازه اي روي داده است:  كند
 1299م حوت ل، توپي بود كه شب سوتوپ او. يك بي مورد توپ بودشلّ

س سيد ضياء الدين روحاني سياّ(ن مشق به امر عامل حقيقي كودتادر ميدا
مينات و به قولي هوايي شليك شد و مردم را از بستر أبه طرف ت) طباطبائي

ـ  ةآسايش بر انگيخت و دريافتند كه واقع ي روي داده اسـت، و  تازه و مهم
) كالنتري(ات و اطراف كميساريا يك تفنگ پياپي در محلّبالفاصله بانگ شلّ

به فرمانـدهي رضـاخان ميـرپنج و     - اقها برخاست و هجوم يك دسته قزّ
را كه فرماندهان آنها پول گرفتـه و از ايـران گريختـه     - سردار سپه بعدي

 .اعالم داشت - !تهران بي صاحب - بودند، به شهر تهران
 

درسـت   1304آبـان   9م، اين توپ است كـه وسـط روز   و اينك توپ دو
واحده در مجلس  ةتصويب ماد ة، در نتيج1299چهار سال بعد از كودتاي

 .آغاز سلطنت رضاشاه! يك مي شودبي رئيس شلّ
 

 وليعهد در چه حال بود؟
شاه و وليعهـد   ةخان. شب نهم آبان جمعي از شاهزادگان رفتند نزد وليعهد

شاه و برادرش زمسـتان هـا در ايـن عمـارت كـه      . در عمارت گلستان بود
د خان و فتحعليشاه و ناصـرالدين شـاه بـود،    يادگار كريم خان و آقا محم

منزل داشتند و تابستان ها غالبا شاه در نياوران و برادرش در اقدسيه ييالق 
 .مي رفتند

زنان و بستگان شاه در اندرون منزل دارند، و برادرش . اينك زمستان است
د بود و از عيال خود، دختر مرحوم شـعاع السـطنه،   كه زن نداشت و مجرّ

ن يك دختر ملوس و زيبا، ديري بود جدا شده بود، نيز در گلستان با داشت
 .منزل داشت

 
شب نهم آبان جمعي از شاهزادگان مثل يمـين الدولـه و عضدالسـلطنه و    

 .خ الدوله و غيره به مالقات وليعهد رفته بودندفرّ
عضدالسلطان و نصرت السلطنه و ناصرالدين ميرزا بعـد از تشـكيل انجمـن    

ـ  فاميلي در درب  ةچـادر زدن در مدرسـ   ةار و ورود شاهزاده فيـروز از واقع
مـذكور و   ةنظام و گرد آمدن جمعيتي در عمارت رئيس الوزراء و مدرسـ 

انتشارات اين دو سه روزه و تلگرافات واصله خبر دادند و حس كرده انـد  
 !كه استرجوانشان پس معراي و  كه كاله عموزاده خود

 
 شهر چه خبر هست؟ - 
 !شلوغ است - 
 چه مي بينيد؟ - 
 !اوضاع خوب نيست - 
 .دست به ترور و آدمكشي زده اند - 
 !يك نفر را ديشب كشته اند... عوض - 
 راست است؟ - 
 !بله قربان شكي نيست - 
 

هوا قدري سرد شده است، بخاري در اتاق پشت اتاق برليان مشتعل است، 
اين آخرين شبي است كه وارث تخت و تاج آقـا محمـدخان، ديكتـاتور    

 .ظيم قاجار، در پيش اين بخاري مجلل و مشتعل نشسته استع
 

وليعهد كه تا كنون با شاهزادگان و بزرگتران خانواده غالبا مانند سياسيون 
به توريه و با لحن مستهزآنه و مثل يك نفـر ديپلومـات بـزرگ كـه نمـي      
خواهد اسرارش را كشف كنند صحبت مي كرد، امشب ساده حرف مـي  

اشاره به مناسبات و مـذاكرات بـا   (است كه ديگران هم تازه فهميده ! زند
با او شوخي مي كرده اند و كاله سرش مي گذاشته انـد و او  ) سردار سپه

را اسباب دست كرده بوده اند، زيرا سه چهار روز است كه ديگر كسـي از  
نزد او نمي آيد و نجوي نمي كند و دسـتور نمـي   ) رضاخان(طرف ارباب

هر قدر انسان سـاده لـوح و زود بـاور باشـد،     . انداو را ترك كرده . دهد
 .ديگر اينجا مطلب را مي فهمد و حساب دستش مي آيد

 
گمان دارم فردا يـا پـس فـردا مـرا     : ل بود كه به شاهزادگان گفتبار او

 !دستگير كرده، در يكي از قلعه ها حبس كنند
ـ    ت آري، اين بار نخستين بود كه دست از الف زدن برداشـته و ديگـر پش

چشم نازك نمي كرد و رفقا و دوستان خود را در تـه دل مسـخره نمـي    
قدري پول به عمو زادگان كـه مسـتخدم بودنـد، يـا الزم داشـتند      !  كرد

 .به خانه هاي خود برگشتند 9تقسيم كردند و همه ساعت 
 

واحده از مجلس بگذرد، عمارت گلسـتان   ةصبح نهم آبان قبل از آنكه ماد
ي از شاهزادگان كه مستخدم دربار بود چنـين مـي   يك. محاصره شده بود

 :گويد
ي بـه  ق مي كرد و شهر حالت خاصاز صبح امروز پليس اجتماعات را متفّر

هر كس مي خواست به دربار نزد وليعهد برود، گـارد دم  . خود گرفته بود
 ».بر گشتن نداريد تا حكم ثانوي برسد اگر رفتيد حقّ«در مي گفت 

 
شـاهزادگان ديگـر   (سلطنه، فرخ الدوله، مشيرالسـلطنه  يمين الدوله، عضدال

السلطنه، چنانكـه گفتـه شـد،     تمثل عضدالسلطان و ناصرالدين ميرزا و نصر
قهر كرده بودند و بعد از درك اين معني كه وليعهد با ارباب سازش كرده 

) و آن ها را دست مي اندازد، بدگويي كرده و ديگر نزد او نيامده بودنـد 
 .دندوارد عمارت ش

وليعهد پاي عمارت برليان روي نيمكت تنها نشسته، دست را زير چانـه اش  
ه ها ايسـتاده سـيم تلفـون را مـي     تكيه كرده بود و يك نفر نظامي روي پلّ

قه كه قبل از ظهر آمده بودند، آنجـا  ده بيست نفر پيشخدمت و متفرّ. بريد
سـالم نمـي   سربازان آمد و شد داشتند، آنهـا بـه وليعهـد    . ديده مي شدند

واحده در مجلس جريان داشت ةدادند و حال آنكه ظهر نشده بود و ماد! 
 

ط پيشخدمت ها به وليعهد گفته شده بود كه مجلس چه خبر استبه توس .
ي كشتن و مخاطرات ديگـر هـر دقيقـه مـي     ر ريختن و گرفتن و حتّتصو
 !در ميان خانم هاي اندرون هم همين گفتگو ها در كار است. رفت

وليعهـد آفتابـه لگـن     . ناهار تمام شد، آمديم اتـاق برليـان  . تند سر ناهاررف
دست مي شست كه صداي توپ بلند شد و خبر خلـع قاجاريـه    . خواست

 !را در شهر و در عمارت گلستان پراكنده ساخت
 

وليعهد و مـا روي  ). پهلوي اتاق برليان(د شاهي از تاالر رفتيم به اتاق محم
 .ب جمع روي زمين نشستصندلي نشستيم و صاح

 
ف ناچار است بگويد كه اين مردي كه ما او را صـاحب جمـع   لّؤاينجا م(

ناميديم، مردي است كه امروز برف پيري بر سر و روي او نشسته است ولي 
دعلي شاه بوده و اين مرد نوكر محم. هنوز زيبا و رشيد و خوش نما است

  خود راةداشت و خانوادبعد از خلع او، دست از وفاداري آقاي خود برن
  14 صفحهدر  
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ـ    با شاه مخلوع از ا. ترك كرد  ك ريران بيرون رفـت و تـا مـرگ او را ت
شـاه پيمـان    نگفت و از آن پس به ايران بازگشـت و بـه نـوكري احمـد    

وفاداري بست و تا اين ساعت هم در خدمت وليعهد به صـداقت مشـغول   
م، پيشكار و مباشر كارهاي كار بود و هنوز هم كه ما اين تاريخ را مي نويسي

 )وليعهد و مراقب يگانه دختر او است
 

صاحب جمع روي زمين نشسته و گريه مي كرد، وليعهـد هـم گريـه مـي     
 !كرد، و باقي نيز با آنها همكاري و همدردي مي كردند

دو ساعت بعد از ظهر در اتاق باز شد و آقاي سـهم الدولـه، پسـر مرحـوم     
رو كـرد بـه   ! او هم گريـه مـي كـرد   . د شدعالءالدوله، رئيس خلوت، وار

صاحب جمع و گفت سرتيپ مرتضي خان آمده اسـت و مـي گويـد از    
حركـت   د حسن ميرزا را فـوراً مورم كه محمأطرف اعليحضرت پهلوي م

بايد فورا لباس نظامي را از تن بيرون كند و . خارج كنم بدهم و از سرحد
ر حركـت بايسـتي   اسباب هاي شخصي خود را هم جمع آوري كند و د

 !)گريه دوام دارد! (تعجيل نمايد
 

 .برو ببين چه مي گويند: وليعهد به صاحب جمع گفت
 !همينطور مي گويد و مي گويد عجله كنيد: رفت و آمد و گفت

گيتي افروز دختري اسـت  (مي خواهم گيتي افروز را ببينم : وليعهد گفت
ـ  طنه داشـت و امـروز   كه وليعهد از خانم مهين بانو دختر مرحوم شعاع الس

اين خانم دختري است جوان و زيبا و با مادر محترمشان در تهران اقامت 
 )دارند

 
شعاع السطنه با مادرش خانم  ةمرا ببريد و او را از خان ةكالسك: وليعهد گفت

 .مهين بانو بياوريد، او را ببينم
د، نمي شـو : حاج مبارك خان رفت كالسكه ببرد و آنها را بياورد، گفته شد

بـا  ! كرايه برويد آنها را بياوريـد  ةق به شما نيست، با درشكزيرا كالسكه متعلّ
 .ه را آوردند و مالقات كردكرايه رفتند و بچ ةدرشك

از باال به صحن عمارت نگاه مي كرديم، ديديم آقاي بوذرجمهري مشغول 
 .دوندگي است و در خزانه ها را به عجله مهر و موم مي كنند

ت را ربار و دكتر اعلم الملك، پزشك دربـار، و دكتـر صـح   وليعهد وزير د
 !آنها آمدند و گريه مي كردند. خواست

در اين بين گفتند عبداهللا خان طهماسبي و سرتيپ مرتضي خـان يـزدان   
اتاق خلوت شد، حضـرات بـاال آمدنـد،    . پناه و بوذرجمهري مي آيند باال

 .وارد اتاق شدند
: طهماسـبي گفـت  . يعهـد جـواب نـداد   طهماسبي به وليعهد سالم كرد، ول

ده دقيقه گذشت، حضرات رفتند پايين، سرتيپ » .عجله كنيد بايد برويد«
ـ  «: يزدان پناه به آجودان خـود گفـت   د حسـن ميـرزا را   زود بـاش محم

: آجودان سرتيپ وارد اتاق شد، سالم داد و به وليعهد گفت. »حركت بده
چـراغ هـا   . غروب است.) !..گريه دوام دارد. (»زود باشيد حركت كنيد«

روشن شده است، وليعهد از باال آمد پايين كه برود اندرون با كسان و زنها 
قرمز در اندرون بـا وليعهـد رفتنـد و     ةشاهزادگان تا پشت پرد. وداع كند

 .آجودان هم آنجا بود. آنجا با شاهزادگان وداع كرد
 

 »تا اندرون هم مي خواهيد بياييد؟«: وليعهد به او گفت
رفـت و  ). اين آجودان سلطان بوده است(» خير، ولي عجله كنيد«: فتگ

درين گيرودارها وليعهد پيغام داده بود كه من پول ندارم، به چه . برگشت
وسيله بروم؟ از دولت طلب دارم، خوبست از بابت طلب پول مـن پـولي   

گفتند با تلفون تكليف خواهيم خواست و بـاالخره  . بدهند تا حركت كنم
ار تومان پول حاضر كردند و به وليعهد دادنـد و گفتنـد كـه پـنج     پنج هز

د حسن ميرزا انعام مرحمت فرموده اندهزار تومان را اعليحضرت به محم !
: گفـت . ه ايستاده بـود و سـيگار مـي كشـيد    سرتيپ مرتضي خان روي پلّ

»د حسن ميرزا نمي روند، برونـد بـه خانـه هايشـان و     اشخاصي كه با محم
ما شاهزادگان گريه كنان رفتيم بـه خانـه هـاي    » !بريد! بريد. داينجا نمانن
 !خودمان

ت و دكتـر  شب در اتومبيل سوار كردند و با دكتر صح 9وليعهد را ساعت 
 .ح، روانه كردندجليل خان و ابوالفتح ميرزاي پيشخدمت، با مستحفظ مسلّ

 
 .تمام شد نقل قول يكي از شاهزادگان

 .رث خاندان قاجاراين طور بيرون رفت آخرين وا
 
  
  روايات مختلف است◀
  

فصـل  روايتي را كه از قول يكي از شاهزادگان يادداشت كرده بودم در 
در روايت ديگر چيزهايي ديگر هم شنيده شـد، از آنجملـه   . پيشين نگاشتم

و يزدان پناه و بـوذرجمهري كـه مـأمور     معلوم شد كه عالوه بر طهماسبي
د درگاهي رئيس شهرباني نيـز حضـور   محماند،  اخراج وليعهد قاجار بوده

   .داشته است
حسـب االمـر   : نويسد در تاريخ خود مي اينك شرحي است كه طهماسبي 

مـأمور   1304واالحضرت پهلوي، دو ساعت بعد از ظهر شنبه نهم آبان مـاه  
. شدم كه دربار را تحويل گرفته و خانوادة سلطان مخلوع را بيرون نمـايم 

. د كه وارد عمارت سـلطنتي شـدم  ز ظهر گذشته بودو ساعت و ده دقيقه ا
د حسـن  را خواستم و به محم) احمد شاه(پيشخدمت احمد ميرزا  اتمشك

رف سـه سـال قـائم    ظكه در غياب احمد ميرزا در ) وليعهد مخلوع(ميرزا 
ة مسافرت خود را ديـده و همـين   تهي "مقام او بود، اخطار نمودم كه فورا

  .روپا حركت و به برادر خود ملحق گرددشب از تهران خارج و بطرف ا
 خواسـت از دربـار    د حسن ميرزا ميموقعي كه من وارد شدم، شوفرمحم

ه و حاضر نمايد امر شد كه بال تأخير اتومبيل را تهي به مشاراليه. خارج گردد
و يك نفر مأمور را تعيين نمودم كه شـوفر را تحـت نظـر گرفتـه و بـراي      

ه نمايداتومبيل بنزين و روغن تهي.  
اندرون را  نيز احضار و تاكيد شد كه هر چه زودتر) معتمد الحرم(آغاباشي  

امر  اين هاي شخصي خود را نيز از دربار بيرون برد و تا صبح تخليه و اسباب
  .االجراء است حتمي

اين بين صاحب جمع جـواب   در. بالفاصله اوامر بموقع اجرا گذارده شد 
!... ) محمـد حسـن ميـرزا   : بگوييـد (وليعهد  واالحضرت: پيغام را آورد كه

فرمايند براي رفتن حاضرم، ولي وسايل حركت ندارم، پول هم  اظهار مي
امكـان طلـب مالقـات و     ه نمايم و در صورتندارم تا لوازم حركت را تهي

چهـل هـزار تومـان از    : گويـد  اينطور مي و) كذا(مذاكرات دوستانه دارد 
بعالوه، قرض و . ين بابت وجهي بدهندا دولت طلب دارم، ممكن است از

. امورات خـود نمـايم   ةكارهاي شخصي دارم كه بايد كسي را مأمور تصفي
مذاكرات دوستانه نيز بـا هـم نداشـته و    . جواب دادم مالقات ممكن نيست

امر بندگان اعليحضرت پهلوي است كه بايد بموقع اجرا گذاشـته   .نداريم
يين و حركت امور محاسبات خود تع يك نفري را براي تصفيه "فورا. شود

ديگـري داشـته   ) ؟(جام خواهد شد و اگر عرايض نانماييد و كارهاي شما 
  .باشيد به عرض واالحضرت پهلوي خواهد رسيد

وادث معتقد نبودند و يا خود تجاهل و حاين بود كه به  صاحب جمع مثل 
اين  :ر داشتاظها) كذا؟(يت و يا تجويز تقليد بقا بر ميت ويا براي اثبات فد

بگوييـد محمـد حسـن    : اخطـار شـد  ... (مسائل را به واالحضـرت وليعهـد   
كت از طرف كيست؟ جواب امر حر اين طرف كه ابالغ كنم؟ و از!...) ميرزا

خود را مستعد نموده، بدانيـد از طـرف    "قبال(!) در تفهيم و فهم : داده شد
  ! شود اين احكام ابالغ مي ت پهلويربندگان واالحض

ق الدوله، مغرور ميرزا، وزير دربـار  دو و نيم بعد از ظهر بود كه موثّساعت 
ايشـان اظهـار    بوسيلة تلفن احضار شده بود، حاضر شد و به "سابق كه قبال

اشـياء   "شد هر چه زودتر رؤساي مسئول دربار را حاضر نماييد كـه فـورا  
  !ها بايد مهر و موم شود سلطنتي و اتاق

تعطيل بود و جز چند نفر پيشـخدمت و عبـداهللا   روز شنبه بود، ولي دربار  
ميرزا، سردار حشمت، كالسكه چي باشي و ابراهيم خان صـديق همـايون   

تلفن چند نفري حاضر شدند و بـا حضـور    ةكسي ديگر حاضر نبود و بوسيل
ها و با حضور سردار حشمت كالسكه خانه و  حاج عدل السلطنه صندوقخانه

و چون قهوه چي باشي حاضر نبـود، بـا    با حضور عين السلطان آبدارخانه
  . حضور صديق همايون درها مهر و موم گرديد

ـ . سرايدار خانه نيز با حضور صديق همايون مهر و موم شـد  ق الدولـه  موثّ
حاضر بود كه خزانه مهر و موم شد و بالجمله، تمام ابنيه و اثاثيه دولتـي بـا   

ايـن   امـد و  ف درحضور رؤساي مربوط به مسئوليت خود آنها ضبط و توقي
مهـر  (مهر كـار خـود را كـرد و دسـت توقيـف بـه روي آنهـا گذاشـت         

يا عبداهللا بـود كـه بـا آن اثاثـه سـلطنتي و دربـار را توقيـف و         طهماسبي
  .)ها را ضبط نمود مخزن

اشخاص جزء جمع و غيرمسئول از قبيـل پيشـخدمت و فـراش و اجـزاء      
  .خارج شوند خلوت اجازه يافتند كه چنانچه بخواهند از دربار

د حسن ميـرزا پيغـام آورد كـه    اين موقع صاحب جمع از طرف محم در 
اجازه دهند سهم الدوله براي تهيه يك هزار تومان وجه از دربـار خـارج   

ت يك نفر صاحب منصـب بيـرون رفتـه و    شود، اجازه داده شد كه به معي
هر چـه  اين موقع كار دربار خاتمه يافت و  در. جام دهدن امقصود خود را 
ـ ف درآمد و به اتّبود تحت تصرّ د فاق سرتيپ مرتضي خان و سرتيپ محم

ـ   و بـه  . د حسـن ميـرزا رفتـيم   خان كه همراه من بودند، به مالقـات محم
هاي دربار دستور الزم داده شد كـه پـس از    صاحب منصب مأمور قراول

ـ   مالقات ما جز مشاراليه را ندارد، ولي ط اين نوكرها نيز با حضور مـأمور فق
د حسـن ميـرزا   راه افتاديم تا درب اتاقي كه محم. توانند مالقات كنند مي
درهـايي را كـه يـك قـرن و نـيم بـه        هـا قـبالً   پيشخدمت. ف داشتتوقّ

ايـن   سـاكنين  ايرانيان بسته و نمايندة عقايد و افكار و احساسات قلبـي  روي
مـا   پشت سر هم بـه روي (!) نقطة پر پيچ و خم دور از عاطفه و عدالت بود

اختيار  اي از خاطرم گذشت و بي اين حال نكته نمودند، در مشاهدة باز مي
ـ  (!) ت حواسم را بجاي ديگر كشانيد و او عبارت از قدرت و قوة دست ملّ

و زنـدگاني  !) گويد؟ آيا راست مي(بود كه با يك اراده درهاي بسته را باز 
في وي معرّيك سلسله را بهم پيچيد و مظهر قدرت خود را واالحضرت پهل

ايـن   دارد از(!) ي اين مظهر قدرت ملّ اين است كه يكي از مأمورين نمود،
  !نمايد گذرد و مأموريت خود را اجرا مي هاي تو در تو مي اتاق

 لع شده، به اتاق نشيمن گاه او هنوز وارد مدن ما مطّآ د حسن ميرزا ازمحم
ديك در اتاق و تا نز) كذا(نشده بوديم كه از روي صندلي خود برخاست 

ايرانيان را عبيـد   همين شخص بود كه چند ساعت قبل،. به استقبال شتافت
لـة او قـدر و قيمتـي    داشت و چيزي كـه در مخي  اماء خود محسوب مي و

  !ايران بود تنداشت همانا ملّ
شويم مشاراليه مشغول خوردن نان و شيريني و  اين ساعتي كه وارد مي در 

مده آ چايي را نيمه گذاشت و به استقبال ما ت اضطرابچايي بود و از شد
ط صاحب جمع پيغام داده بودم كه حسب االمر اظهار نمودم كه توس. بود

ـ  امشـب   سـفر را سـاز و سـاعت يـازده     ةواالحضرت پهلوي بايد زودتر تهي
! را از تن خود بكنيد كنم كه لباس نظامي اخطار مي و ضمناً. حركت نماييد

ه كرده بياورند تا عـوض نمـايم و   باس ديگري تهيام ل فرستاده: جواب داد
پول هـم بـراي   . چهار نفر كه همراه من خواهند بود، تذكرة الزم ندارند

چهل هزار تومان از دولت طلبكار هستم، پيغـام  . تهية لوازم حركت ندارم
حركـت   ةدوستانة مرا به واالحضرت برسانيد كه از نقطه نظر دوستي وسـيل 

   !يندامن را فراهم نم
. شود ه براي ملتزمين يا در مركز يا در بين راه تذكره تهيه ميالبتّ –جواب 

  شود پول نداشته باشيد؟ چگونه مي
  .مبلغي هم مقروض هستم. به خدا كه پول ندارم  -  
امر فرمودند، ابالغ   هرطور. رسانم به عرض واالحضرت مي. بسيار خوب -  

  .خواهم نمود
  .ه ندارمبراي حمل و نقل اسباب وسيل -  
بندگان واالحضرت پهلوي همه قسم مساعد هسـتند، بـه عـرض     –جواب  

  .رسانم مباركشان مي
  دانم به كه رجوع كنم؟  مبلغي مقروض هستم و محاسباتي دارم، نمي -  

او به صاحب جمع گفتم، صـورت محاسـبات خـود را بـه      "قبال –جواب 
بـه عـرض    محتاج بـه عـرض رسـاندن باشـد     باشد كه اگر مطالبي. بدهيد

ميتوانم بگويم نظربه معلومات قطعي خـودم، از عاطفـة   . رسانيم مبارك مي
واالحضرت پهلوي مطمئن باشيد وهمه نوع مساعدت در كارهاي شـما از  

امور و محاسبات شما  طرف واالحضرت خواهد شد و اوامر الزمه در تصفية
  .گردد صادر مي

  خانواده را چكنم، همراه ببرم يا خير؟ - 

كسـاني را  . ايران بماننـد  خواهيد در خواهيد ببريد، مي مي. هستيدمجاز -  
  .ايرادي نيست  خواهيد همراه خود ببريد كه مي

  توانم با اجزاي دربار توديع كنم، مانعي براي مالقات نيست؟ مي -  
البته مراسم توديع را بعمل . با اجزا و عمله دربار تا كنون نزد شما بودند  -  

  ! ايد آورده
  . بود به مذاكرات خاتمه داده شود الزم

  .به هم دست داديم كنم و ديگر با شما خداحافظي مي: اظهار نمودم
 ان نيز دست خ دسرتيپ مرتضي خان، فرمانده لشكر مركز، و سرتيپ محم

  . دادند و از درب سالن خارج شديم
داده شده بود، صاحب منصب گارد مأمور بود  به موجب دستوري كه قبالً

ها جلوگيري نمايد و بجز از چهار نفـر همسـفر،    ود اشخاص و مالقاتاز ور
بايسـت   مالقات را نداشت، آنها نيز با حضور صاحب منصب مي كسي حقّ

  .مالقات كنند
  
  دت و انفراد حو ◀
  

  ! مالقات نداشت بموقع اجرا گذاشته شد و ديگر كسي حقّ امر نظامي
از درب سالن خارج . ديدامر مستحضر گر اين د حسن ميرزا از اجرايمحم

  مگر از مالقات اشخاص ممنوع هستم؟ : شد و از پشت سر اظهار نمود
ايد، ديگر با كسـي مالقـات نخواهيـد     با سايرين توديع نموده چون قبالً - 

  . كرد، مگر با چهار نفر همراهان خود، آنهم با حضور مأمور
  . انداخت قانع شد و ساكت گرديد و سر به زير

هـاي سـلطنتي خـارج و بـراي تسـريع حركـت        رفقا از اتاقجانب و  اين
ف تشـرّ  ]رضـا خـان   [مسافرين و عرض راپورت به خاك پاي واالحضرت

امر فرمودنـد مبلـغ پـنج هـزار      مراتب را معروض داشتم،. حاصل نموديم
تومان نقد پرداخته و به قدركفايت اتومبيل و كاميون براي حمل اسباب و 

هر همـان روز  ظامر عالي اجرا و ساعت نه بعد از   فوراً. مسافرين داده شود
اينجانب و سرتيپ مرتضي خان به  وسايل نقليه حاضر و نه و نيم بعد از ظهر

  . ماده، اعالم شد كه ساعت ده حركت نمايندآ دربار رفته، وسايل حركت
السلطنه و يمين الدولـه   تهر اعتضاد السلطنه، نصرظدر ساعت شش بعد از 

مده بودنـد، سـاعت ورود مـا، در گوشـة اتـاق      آ  توديعكه از صبح براي 
اينكه  دبه مجرّ. اند ايستاده انتظار، آنها را ديدم كه مجسمه وار با رنگ پريده

چه يقين ! اختيار لرزيدند اندازه پريشان شدند و بي چشمشان به ما افتاد، بي
اين اضطراب ازآنها رفع شد،   كردند كه توقيف خواهند شد، ولي كم كم

ش آنهـا را  هاي مشـو  انديشه  راي آنكه اعتماد به عاطفة واالحضرت پهلويب
رفع و مرعوبيت آنها را تسكين داد و در برابر جرايم غيرقابـل عفـو سلسـلة    

ئات آنها پوشيده اي را ديدند كه چشم از سي خود شخص كريم و با عاطفه
نمـوده،   از گناهان آنها صرف نظـر ) ؟(ايران  تو به نام عظمت اخالقي ملّ

كـذا (ه تأمين موجوديت آنها كرده و در بهبوحـة  بلكه هم خود را متوج (
اينك دست آنها را گرفته و از گرداب هالكت به  )؟(ي طغيان عصبانيت ملّ

ايـن بـود در مقابـل يـك چنـين عطوفـت و مهربـاني          .بـرد  ساحل مـي 
ـ ها و تفاهمـات دور و دراز كـه مؤ   ها و مهرباني اينهمه عطوفت ظاهراً( ف لّ

 "كـه قطعـا   "تلپـاتي "كند، به علـم اشـراق يـا     شارالتان به آنها اشاره مي
هول و !) امر نبودند به آنان مفهوم گرديده است  ها در هيچكدام شاهزاده

و بالجمله ساعت هشت و نيم بعد از ظهر اسـت كـه   ! هراس را تسكين داد
د، در باشـن  اينجا هستند و منتظر آخرين توديـع مـي    شاهزادگان هنوز در
انـدرون   د حسن ميرزا براي توديع با خانوادة خود بـه همين ساعت محم

هر، محمـد حسـن   ظو پنج دقيقه بعد از نه آخرين توديع در ساعت . رفت
ها آخـرين مراسـم    اندرون با اجزاء و مستخدمين و خواجه ميرزا در درب

توديع را بعمل آورده و در تحت محافظت صاحب منصبان مخصوص بـه  
نقشـه حركـت يـك اتومبيـل حامـل      .   ج دربار حركت نمـود طرف خار

د حسن ميرزا از عقب و مابقي اسـكورت بـه   نظاميان از جلو، اتومبيل محم
ـ  داد را از خـط قـزوين پـيش    فاصلة ده قدم از يكديگر، سلسله وار، راه بغ

پس از صدو پنجاه سال تقريبي، آخرين شخص منتظر كـه روزي   !گرفتند
ايـران   نمايد و يكدفعة ديگر تخت و تاج با افتخاربر اريكة سلطنت جلوس 

ايران رفت و در عالم سياست به درياي نيستي  ملعبة هوا و هوس گردد، از
كان لم يكن بين الجحون الي الصفا انيس . امواج از سرش گذشت غرق، و

هيچ اثري باقي نماند، چه آنكه اثـري نداشـت تـا از    . و لم يسر بمكه سامر
از تـاريخ  . انتهـي . رفت و به دريـاي عـدم ملحـق شـد     خود باقي بماند،

  .289 - 296 طهماسبي
  
  ايران  اخراج وليعهد از   ◀
  

 9ما نخست روايتي از قول يكي از خويشاوندان سلطنتي كـه شـب و روز   
پس از . آبان با وليعهد مالقات كرده بود و در نزديكي وليعهد بود، آورديم

كه خـود   شد و حاكم نظاميآن روايت ديگري از قول صاحب منصب ار
  . مأمور اخراج باقيماندة قاجار از دربار و ضبط دربار بود، نقل كرديم

خـواهيم   اكنون روايت ديگري از قول يك نفر از مستخدمين دربـار مـي  
اين صحنة نمايش بتوانيم بـر صـحنه    نقل كنيم، تا از هر سو و از همه طرف
آنكه پهلوي وليعهد بوده است زيرا . مشرف بوده، تمام اطراف آن را ببينيم

از بيرون و از صحن عمارت خبر نداشته، يا چيزي شنيده و خود به چشـم  
نديده است، و آنكه خود مأمور اخراج درباريان بـوده اسـت، از حـاالت    

د شاهي و سرگذشـت داخلـي   داخل تاالر برليان و اتاق عاج و اتاق محم
چيزي ديـده و گفتـه    همچنين، هر كسي. خبر بوده است حرم و غيره بي

اين روايـات مختلـف همـه،      است، ولي ما درصدد آن هستيم كه بواسطة
اين تاريخ كه در شرف ختم اسـت، نشـان    اطراف را ديده، به خوانندگان

مهـم كـه    اين روي، پس از آوردن روايت دكتر جليل، مكتوبي از. بدهيم
وز به شـاه  سراي احمد شاه در همان رزالسلطنه قهرمان از حرممرحومة مع

انـدرون   مرحوم نگاشته است، نيز خواهيم آورد تا خوانندة تاريخ از وقايع
  15 صفحهدر    . خبر نماند هم بي
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  روايت دكتر جليل   ◀
  

ب به نديم السلطان، يكي از فضالي معاصر، از مرحوم دكتر جليل خان، ملقّ
      تي در برادران آقاي دكتر ثقفي و مرحـوم متـين السـلطنه بـود كـه مـد

فرنگستان تحصيل كرده و در كتابخانة ملي پـاريس عمـري بـه مطالعـه و     
پيـر شـده و    پرداختـه، اخيـراً   فارسي و عربـي  و ادبي استنساخ كتب علمي

د حسن ميرزاي وليعهد بـه سـمت   در خدمت محم ايران بازگشته بود و به
امين و دانا و با   وي مردي فقير مشرب و. منادمت و همصحبتي انتخاب شد

بـود، و بـا وجـود پيـري كـه قريـب هشـتاد سـال از سـنين عمـرش           وفا 
ـ  گذشت، با جسمي مي ف نحيف و نزار، آن روز از خدمت آقاي خود تخلّ

ننمود، و چنانكه خواهيد ديد، در موقع تصميم وليعهد به عزيمت كه كسي 
ت جسـت، آقـاي دكتـر رضـا خـان صـح       را براي داوطلب همسفري مي
ايـن مسـافرت    ان داوطلبانه حاضـر بـراي  السلطنه و مرحوم دكتر جليل خ

  ! بنياد و مجهول العواقب، گرديدند بي
ا ماده كرده قضايا رآ دكتر جليل از ساعت حركت دفتر يادداشت خود را

بـا حـذف    نويسد و اكنون عـين يادداشـت دكتـر جليـل      روز به روز مي
  : باشد، بسيار هم قليل المورد مي جزئياتي كه ربطي به تاريخ ندارد و

  
  چگونه آنها را بيرون كردند؟   ◀
  

. مـدم آ به در خانه) 1925اكتبر  31مطابق ( 1344 ئربيع الثان 13روز شنبه 
دم وزارت خارجه دو نفر از نظاميان، همين كه وارد حيـاط شـدم، صـدا    

  احتياطاً. ابتدا گمان نكردم كه مخاطب من باشم! صبر كن! آقا، آقا: كردند
ـ   كه چه مي به آنها كردم ايستاده، رو گفـت اسـلحه همـراه     ئگوييـد؟ يك

غيـر از آن دو   يديگـر  به او نداده، يك نظـامي  ؟ هنوز من جوابييندار
. آنوقت خوب ملتفت شدم كه طرف خطاب مـنم . آقا شما بفرماييد: گفت

 ياينكه چيز ديگر بدون. بفرماييد: گفت. من اهل قلم و كتابم: به آنها گفتم
جا گذشـته، بـه در    تخت مرمر رفته، از آنياط ح، به سمت بگويم، رد شده

جـا   سه چهار نفر هـم آن . ايستاده بود رسيدم  م جنب كارخانه كه سربازدو
شما را گشتند؟ گفتم نه، : و پرسيدند) ام بوداي كه در ساير ييك يبجا( بودند

  .خير تشريف ببريد: خنده كنان گفتند. خواهيد بگرديد اگر شما مي
 يها از اتاق يدر يك يباش را كه زرگر يحياط كوچكا نيز گذشته، جاز آن 

ام سابق فراش و اي ديدم مثل. نشست عبور كرده وارد گلستان شدم آن مي
يك راست بـه سـمت اتـاق    . ديگر كه هميشه بودند، نيستند ينائب و اجزا

و در جلو قصر ابيض كه درش بـاز بـود، نيـز    . اندرون رفتم برليان و درب
  .را نديدم يكس

با بابا . پيرمرد، ديگر هيچكس ديگر نبود يندرون بجز بابا و يك قاپوچا در 
از اجزاء  ياو مشغول بودم، كم كم بعض يبه احوالپرس. كردم يسالم عليك

گفت كه مرا در وقـت ورود   رسيد مي پيدا شدند و هر كس مي ييك ييك
يك ساعت بـه ظهـر مانـده،    . تفتيش كردند كه اسلحه همراه نداشته باشم

جلو اتاق برليـان و يـك    يحضرت اقدس بيرون تشريف آورده، قدرواال
از  يبعضـ  يگاهگاه. دور در حياط گردش فرموده، بعد باال تشريف بردند

دو نفـر  . رونـد  آينـد و مـي   ديدم كـه گـردش كنـان مـي     نظاميان را مي
انـدرون واالحضـرت بـود و      تلفن حياط بلـور را كـه   يها مدند سيمآ هم
(!).  كردنـد   كه گريـه مـي   يرليان را بريدند، در حالتتلفن اتاق ب يها سيم

ها  مده، اظهار كردند كه در اتاقآ ديگر هم يمنصورالسلطنه و خازن و بعض
ــه را مق    ــره هم ــه و غي ــلحه خان ــندوقخانه و اس ــو ص ــردهفّ ــد و  ل ك ان

ـ  يناهار را در همان جا. اند گذارده نظامي  يدر اتـاق پهلـو   يهميشه، يعن
و چه  يارت قصر ابيض صرف كرديم و لي چه ناهاراتاق تشريفات، در عم

  ! مسلمان نشنود كافر نبيند. كه خدا نصيب هيچكس نكند يحالت
دانيم كه وليعهد ناهار را در اتاق جنب برليان با شاهزادگان صرف  مي قبالً(

  )فمؤلّ –كرده است 
ه از همقطاران و مشيرالسلطن يبعد از ظهر در اتاق جنب اتاق برليان با جمع 

در . هم بـوديم  هخ الدوله و غيرنايب السلطنه، ساالر اقدس و فرّ يو پسرها
 ييك توپ شنيديم كـه دوازده تيـر خـال   شلّ يساعت سه بعد از ظهر صدا

  . كردند
ن الدولـه هـم در اتـاق    مزي يفخرالملك و ميرزا علي اكبرخان نقاش باش

  . ندقبل از اتاق برليان، در جنب همين اتاق كه ماها بوديم، بود
. اند به خلع اعليحضرت داده يمعلوم شد كه مجلس جمع شده است و رأ

ت السلطنه پرسيدم چه خبر است؟ فرمودند از قرار معلوم كار صح ياز آقا
اميرلشكر كه   خان ياين بين خبر آوردند كه مرتض در. است يسخت يخيل

ـ  سابق تهران بود، با عبداهللا خان حاكم نظامي حاكم نظامي ريم و كـ  يفعل
محقّ( ه آقا رئيس بلديـ  يد درگـاه ق شد كه محم آقـا و تـاج    يو جعفرقل
را  يدربـار  يمده، در آالچيق نشسته، رؤسـا آ )فمؤلّ –اند  بخش هم بوده

را كه به هر يـك سـپرده شـده     يآنها را و ادارات ياند كه كاريها خواسته
اسـلحه  اين بود كه فرستادند وزير دربـار و    .است، تحويل نظاميان بدهند

در همـين  . و غيره و غيره همه را حاضر كردنـد  يو سرايدار باش يدار باش
ـ   يبين خبر شديم كه سه نفر، عبداهللا خان و مرتض آقـا   يخـان و جعفرقل

 يرئيس تيپ سوار، به حضور واالحضرت رفته و از طرف اعليحضرت پهلو
ه بـين را . شب از تهران خارج شـويد  9اند كه بايد تا ساعت  اخطار كرده

كـه عبـداهللا خـان كـه در حقيقـت      ) از قرار تقرير واال: در حاشيه(شنيدم 
د حسن ميـرزا  كه وارد اتاق شد گفت محم يعبدالسلطان بوده است، وقت

از قـرار مـذكور   . نفرمـوده بـود   ياعتنـاي  واالحضـرت ابـداً  . سالم عليكم
ذخيـره   يچون واالحضرت هيچوقـت دينـار  . جز سكوت ندادند جوابي

دهنـد، از   رسد از يكدست گرفته و از دست ديگر مي چه مي ندارند و هر
ـ  داشـتند، فرمـوده بودنـد بـدون وجـه چگونـه        يبابت مخارج راه نگران

كه شنيدم، پنج هزار تومـان آورده،   يتوان حركت كرد؟ لذا از قرار مي
كـه واالحضـرت دارنـد كـم      يهاي اين وجه را از طلب يقين است. دادند

قـة واالحضـرت   معو يهـا  ه از بابت طلـب خواهند گذاشت و قبض گرفت
شنيدم كه اين مبلغ را بعد، ازبابت حقوق اجزاي ). ( حساب خواهند كرد(

  )مؤلّف  - .رضا شاه دريافت كرد وليعهد كسرگذاشتند و جزء دربار
همه برخاسته، به اتاق برليـان   اتاق به ما رسيد، فوراً اين اخبار در همين كه 

الدولــه، عضدالســلطنه، مشيرالســلطنه،  يمــين. بــه حضــور مبــارك رفتــيم
ن ت، ظهيرالدولـه، فخرالملـك، مـزي   خ الدوله، آقاي صحساالراقدس، فرّ

كـرد،   اختيـار گريـه مـي    مـزين الدولـه بـي   . الدوله و صنيع الدوله بودند
داد،  مـي  يفخرالملـك بـه حسـاب دلـدار    . دادند يواالحضرت او را تسلّ

مشـاهدة   يبـرا ) ناهار خـوردن  نه وقت(مده آ امروز كه از صبح زود يول
ـ ر و متألّمتأثّ يچون واالحضرت را خيل! ... حاالت است در ديـدم،  م و مكّ

ها را همراه ببرم، از جا  يدانم ك دلم طاقت نياورد، وقتي كه فرمودند نمي
روم خانه عبا و شـال گـردن و    كجا؟ عرض كردم مي: فرمودند. برخاستم

ـ ؟ عيآي فرمودند مگر مي. گالش بردارم ، ديـدم آن نـذر   يرض كردم بل
يد، زيرا كـه در اتـاق شـنيدم بـه بغـداد      آ  پانزده ساله ممكن است حاصل

با . ز آنجا به بغداداروند و  كردم ابتدا به كربال مي روند و من گمان مي مي
. رسـد  به من نمي يجا ديگر زور كس خود گفتم در كربال خواهم ماند، آن

از جملـه  . راه، بغداد قبل از كربالستاين  مدم، فهميدم ازآ كه يوقت يول
ـ  اين بود كه لباس نظامي ياحكام پهلو بكنـد كـه يكسـاعت قبـل از      زرا ني

مـدم نزديـك آالچيـق، وزيـر دربـار و      آ .حركت همين كار را فرمودند
بـا سـر    يمختصـر تعـارف  . خان و عبداهللا خان و كريم آقا را ديدم يمرتض

كنم مـرا بگذاريـد    خواهش مي خواهم به خانه بروم، كرده، گفتم من مي
چـون از صـبح   . (خارج شده و در موقع برگشتن نيز بگذارند داخل شوم

ـ  اعالم كرده يعمارات سلطنت يزود، سر آفتاب به تمام درها  ياند كه كس
يـاط  حاندرون، در شمس العماره، در ارك، در  در. تواند خارج شود نمي

استند داخل شوند، بعـد  خو كه مي يوزرات خارجه و غيره و غيره، به بعض
ايـن شـرط اگـر     بـا . داشـت  يج نخـواه وخـر  گفتند حـقّ  از تفتيش مي

  .) هر كس خواست بيايد و هر كس خواست برگردد. برو يخواه مي
امشـب حركـت    چه؟ گفتم چون محتمل است واالحضرت يپرسيدند برا
پرسيدند مگر شـما  . از خانه بردارم يخواهم عبا و شال گردن بفرمايند، مي

خواهم خود را حاضر  مي دانم، ولي احتياطاً نمي: خواهيد رفت؟ گفتم هم
مـد،  آ  عبداهللا خان برخاست، چنـد قـدم بـا مـن    . كنم، شايد فرمودند بيا

را اشـاره كـرد كـه     ايستاد با دست صاحب منصـبي  مدو ينزديك پل آهن
آن صـاحب  . چنانچه خواستم سـفارش كـرد  . مدآ  نزديك قصرابيض بود،

از در ارك كـه تـوپ مرواريـد    . مده، سفارشات كـرد آدرمنصب نيز دم 
انورالدولـه  . جا بود، بيرون شده و به عجله تا به خانـه رفـتم   در آن ينادر

كـه   را  يتا رسيدم، كيف. محمود در خانه بودند ينبود، بتول و زن مشهد
و دو شال گـردن بـا    يدو سه جفت جوراب زمستان. همراه دارم خواستم

ماهوت پاك كن و غيره در آن نهاده، در آن بـين   و ياسباب ريش تراش
. كـنم  ايـن كـار را مـي     چه يگويا ملتفت نشد كه من برا. مدآ انورالدوله

آيـم كـه اوقـاتش فـوق      ت ميصح يالورود گفت از نزد خانم آقا يلد
ـ  آ  العاده تلخ است و خوب شد كه شما به خانه كـنم و   يمديد كـه تحقيق

  .ان استنگر يجواب او را ببرم كه خيل
ت و مــن در ركــاب  صــح يت گفــتم آقــا صــح يدر بــاب آقــا  

ايـن   بمحـض . امشب چندين فرسخ از تهران دور خواهيم بود واالحضرت
گفتم گريه نكنيـد،  . من باز بيكس شدم يايوا  كالم بنا گذاشت به گريه كه

را كـه دارم، بتـول    يزرد سـنگين  ينـائين  يعبا. زمستاني مرا بياوريد يعبا
. انورالدوله گفت همـين را بپوشـيد  . خواهم سياه را مي يعبا گفتم. آورد

گفـت  . ل كنم، عبـاي سـياه را بياوريـد   توانم تحم گفتم سنگين است نمي
كه عبا  يكرده و براه افتادم، در حالت يبا آنها به قاعده خداحافظ... نيست 

خسته شده مده وآ  توانستم بكشم، زيرا كه به عجله نمي يسنگين ترا از شد 
 يامـروز صـبح از آقـا     نداشـتم،  يچون چندين روز بود مـن پـول  . بودم
گذاشتند از گلستان خـارج شـود،    را نمي يت هم خواستم چون كسصح

ـ   يدانيـد كـه پـول    همينقدرگفتم شما مـي . ممكن نشد بدهند  ينـدارم ول
  .خاطرتان جمع باشد به شماها پول خواهد رسيد

 يبتـول و زن مشـهد  . فتـاد محمود كيف را برداشت و دنبـال مـن راه ا   
از خانه . برخواهم گشت يخواستند گريه كنند، مانع شده، گفتم من بزود

كند، گفتم اگـر   گريه ميزپنديدم محمود . مدم تا سركوچة خاصآ بيرون
ديدم گريه اش بيشتر شد، ناچـار  . گريه كني كيف را از تو خواهم گرفت

ـ . كيف را گرفته، او را برگردانده، براه افتادم ردم مـرا تماشـا كردنـد و    م
ن ميـرزا و اهـل قهـوه خانـه و     يت و نوكران ناصرالدصح يآقا يها آدم
 بـه عجلـه  . راه سر آن كوچه بودند، همه ملتفـت شـدند   كه وسط  يكسان

. مده، از همان درب ارك كه سفارش شده بود مانع نشوند، داخل شدمآ
آمدنـد و   يك ساعت به غروب مانده بود كه صـاحب منصـبان مـي    تقريباً
غـروب اسـمعيل   . كردم مي يبا همقطاران كه بودند خداحافظ. رفتند مي

 يعبـا  مآمد، فرسـتاد  رفت و مي خان پيشخدمت كابينه را كه با اجازه مي
معلـوم شـد   . يك ساعت ونـيم بلكـه بيشـترطول داد    سياه را بياورد، تقريباً

از  ينهمين كه اسمعيل خان رفت و گفت فال. عصرنفرستاده بودند بياورند
بابت عبا راحت نيست، انورالدوله درشكه گرفته تـا دم در ادارة گمـرك   
كه خانة فخر عالم بود رفته، عبا را گرفته آورد، به اسمعيل خان داد كـه او  

  . دو ساعت از شب رفته به من رساند
معلوم . بعد به ده قرار شد يشب حركت كنيم، ول 9ل حكم بود ساعت او

  . شود كه مردم آگاه نشوندخواهند ديرتر  بود مي
ت السـلطنه و بنـده   صـح  يامر واالحضرت، آقا به. ساعت ده حاضر بوديم
يس واالحضرت ولس رودو اتومبيل ر. ت خارجهررفتيم جلو سر درب وزا

يـك  . نفـر بودنـد   45 "حاضر بود، شش كاميون پر از نظاميان، كـه جمعـا  
  . رفت و ميهم بود كه سلطان اسد اهللا خان در آن بود وجل "فرد"

 25ايـن   ت پنج دقيقـه بـود كـه   و بيس 10زماني كه حركت كرديم ساعت 
) چون(االحضرت بود تا دم اتومبيل، آوردن و ي، بلكه نيم ساعت، برادقيقه
. داشـتند  جاها نگاه مـي  يايشان را در حياط تخت مرمر و غيره در بعض كه

حركت  كه يخان نگاه داشت تا نظاميان يت خارجه مرتضردر حياط وزا
كـه دم در وزارت خارجـه    يزمـان . ها قرار گيرنـد  كردند، در كاميون مي

خود سرتيپ  يبقول(رسيد، جلو اتومبيل را باز نگاهداشته، ياور احمدخان 
واالحضرت را تفتيش كرد كه اسلحه همراه نداشته باشـد و  ) خان يمرتض

دند و خان و كريم آقا و عبداهللا خان همراه بو يمرتض. مقصود اهانت بود
ق الملك كه جزء تأمينات است و بود از جمله نوة موثّ يبيرون هم جمعيت

د خان رئيس نظميه و چندين نفـر ديگـر از   يكي ديگر باز و همچنين محم
ايـن   مثل يمردم خارج نبودند، ول يول. شينتأمينات و نظميه و مفتّ ياجزا

  . خلوت كرده بودند كه مخصوصاً
در اتومبيل نشاندند، خودش جلـو رفتـه درب   كريم آقا بمحض آنكه ما را 

همين كه ما رسـيدم و رد شـديم، از   . ايستاده بود دروازه قزوين و با لباس
  .گفت برويد، برويد، زود برويد مي قرار تقرير ابوالفتح ميرزا و صالح خان،

ما را كه از دروازه بيرون كرد خاطر جمع شد، ناچار با دل خـوش كـار    
اسـت   يبديه. انده، رفته، به رفقاي خودش ملحق شدنجام رساخود را به 

خـواب نكـرده و در صـدد     يحضرات آن شب را تـا صـبح از خوشـحال   
  ... تدارك جشن بودند 

اندرون تا دم  كه زمان آوردن او از درب يحركات) در مورد(به عقيدة واال
، به هر حـال  )ت زودتر رفته بوديمصح يمن با آقا( اتومبيل كرده بودند 

  : ر خودشان است كهتقري
كـه  (خـان   يو خشونت را از سرتيپ مرتضـ  احترامي هيچكس درجة بي«

ـ ) حاال سرلشكر است دخان نظميـه پيشـتر نبـرد و بيشـتر     و كريم آقا و محم
آنها بـه اختيـار از هـيچ گونـه      يعبداهللا خان شايد مجبور بود ول ".نكرد

  ». نكردند يخفت دادن خوددار
 يش از طـرف مرتضـ  احمدخان مأمور و مفـتّ سلطان اسداهللا خان و ياور 

كه دستور داده بودنـد در بـين راه حركـت     يبه همان نحو. خان بودند
خودش  يم خودش دراتومبيل ما نشسته و احمدخان را بجايوشود، روز د
 يچيـز ديگـر   مـا بجـز صـحبت ادبـي     يول. نشانده بود "فرد"در ماشين 

ط عالء السلطنه كه ون به توسافسور برورا كه پر ياز جمله شعر. گفتيم نمي
روز سال شكسپير خواسـته بـود و مـن دو     يآن وقت مشيرالملك بود برا

از الهه نوشته و فرستاده بودم، خواندم كـه واالحضـرت هـم فـوق      يبيت
مـد  آ  اسداهللا خان هم زمينه به دستش. مده، دست زدندآ  العاده خوششان

  .زديم رنميو تاريخي حرف ديگ و ديد كه ما بجز صحبت ادبي
  
  دنباله روايات   ◀
  
و 10، ساعت 1344ربيع الثاني  14شب يكشنبه كه شب شنبه فرنگيان است،  

كردند،  يايران نف از يدقيقه بعد از ظهر از تهران حركتمان دادند، يعن 25
ـ   يواالحضرت اقدس را به اجبار بردند، ول ـ   يماهـا، يعن بـه   ياجـزا، همگ
  .ايشان دست برداريم ، نخواستيم ازاختيار و ميل خودمان حركت كرده

واالحضرت دراتومبيل رلس ريس سفيد، اتومبيل مخصوص سفرخودشان،  
 يپهلـو  يايشـان و فـدو   مقابـل  ت دردكتـر صـح   يسمت راست و آقـا 

 يروبـرو   واالحضرت طرف دست چـپ، يـاور احمـدخان مأمورنظـامي    
پشـت سـر    مسيو ژان در جلو،. اين چهارنفر در داخل اتومبيل بوديم .بنده
بـا تفنـگ پشـت سـر      ايمان نام نظامي و ت مشغول راندن دكتر صح يآقا

ايمان مأمور بودند كه در اتومبيـل    ياور احمدخان و ينفر يعن اين دو ياور،
ما باشـند و دسـتورالعمل بـه مسـيو ژان دادنـد كـه پشـت سـر اتومبيـل          

  .سياه باشد كه سلطان اسداهللا خان در آن بود )فورد("فرد"
پـر در دسـت    يها كه تفنگ سر ما يك كاميون كه چند نفر نظاميپشت  

 "فـرد "آنان بود، بعد از آن اتومبيل رلس ريس واالحضـرت و اتومبيـل   
الدولـه كـه او هـم داوطلبانـه     سياه كه ابوالفتح ميـرزا پسـر شـاهزاده معزّ   

اين مسافرت نموده است، با صالح خـان در آن نشسـته و مسـيو پـل      قبول
با تفنگ هـم   راند و يك نظامي االحضرت، همقطار ژان، ميوارنبر، شوفر و

  .مسيو پل نشسته بود يپهلو
مخصوص واالحضرت در اتومبيـل ابـوالفتح    يها اسباب يها و بعض جعبه 

ـ  ميرزا و صالح خان بود، بقية اسباب هـا بـا يـاقوت     از كـاميون  يها در يك
در اتومبيل  .هم در آن نشسته بود ت بود كه نظاميدكتر صح يگماشتة آقا

اشياء مختصـر در   يبا يك كيف بود كه پول و بعض يما فقط سه جعبة آهن
احمدخان تپانچة خود را نشان ژان  ياز قرار مذكور، زمان سوار. آنها بود

و  يبايـد باشـ   "فرد"تو دنبال . زنم اين بكنيد مي داده بود، كه اگر غير از
ـ . ييا وارد بيراهه شو ينبايد تند برو فـت آن نشـدم، تقريـر    مـن ملت  يول
بعد از آن، با پنج كاميون ديگر پشت سر، كه ياقوت هـم در  . سايرين است

هـا خيلـي بـد و     كاميون. آمد ة اسباب واالحضرت مياز آنها بود، بقي ييك
ما را چنـد دقيقـه نگـاه     يافتادند، فقط گاه همواره عقب مي. سنگين بود

عقب ماندنـد   ياسدآباد خيل ةداشتند تا آنها برسند كه باالخره در گردن مي
و از همدان سلطان و ياور تلگراف كرده، هفت هشت اتومبيل از كرمانشاه 

ـ   يها آوردند و اسباب دو تـا از آنهـا نهـاده،     يكاميون و يـاقوت را در يك
  .ها نشاندند "فرد"نظاميان را در آن 

در مقابل همدان عقـب مانـد و فـردا شـب در      15اتومبيل كاميون شب  
كه مـأمور   يل محمد حسين پسر دريابيگنايب او. ت به ما رسيددش يماه

 امـر يـاور    دشت بـه  يبرد، در ماه ها بود و كاميون را خودش مي اتومبيل
با ما بود و كاميون اسباب سوار رلس ريس سياه شد و تا سر حد ها تا سرحد  

  .مدآ
ا از دم در دقيقه، كه ما ر 28و  10، ساعت يربيع الثان 14شب يكشنبه  يبار 

، بـه  ينجا به خيابان بـاب الماسـ  آحياط وزارت خارجه حركت دادند، از 
اميريه و از  و به خيابان) كه حاال موسوم به ميدان سپه شده( ميدان توپخانه 

سـران سـپاه تـا دم    (دروازه قزوين بيرون بردند و تا صبح به عجله راندند 
صبح بـه   7، ساعت يالثان ربيع 14روز يكشنبه، ). دروازه قزوين رفته بودند
ازة تهران داخـل كـرده و از دروازة رشـت    وقزوين رسيديم، ما را از در

مردم قزوين خبر نداشتند و همه در خيابان و دكـاكين بـه   . بيرون نمودند
 يه ظهر در دهبيكشن. دانستند چه خبر است كردند و نمي حيرت تماشا مي

واالحضـرت بـه يـاد    . ياتخم مـرغ و پنيـر و چـ   . از نهاوند ناهار خورديم
حكايت عمروليث افتادند، فرمودند تفصيل آن چگونه بود؟ عرض كـردم  

برد  بود، بند سطل به گردن سگي افتاده و مي ياو در سطل يكه تمام غذا
  ... كه عمرو را خنده گرفت، الخ

نشد،  يجا كباب كنند، واالحضرت راض را خواستند بگيرند در آن يخروس
. اسـت  يشند، همان نان و پنير و تخم مرغ ما را كاففرمودند خروس را نك

شـود، سـاعت    ، كه شب يكشنبة فرنگيـان مـي  يربيع الثان 19شب دوشنبه، 
همـدان اطـراق كردنـد و مـا را تـا       ياة مصلّيازده، در وسط راه مقابل تپ

  . م بودامشب شب دوي .صبح روز دوشنبه نگاه داشتند 6ساعت 
يدند و ابوالفتح ميرزا و صالح خان واالحضرت در اتومبيل خود خواب

مسـيو ژان   يرا هم نزد خود در جلو اتومبيـل نگـاه داشـته، بـه جـا     
فرمودنـد مـا هـم بـرويم در     ) و مـن (ت دكتر صح يبه آقا. ايمان و

    ...تر رفته، واالحضرت مرا صدا زدندايشان زود .اتومبيل ديگر بخوابيم
  

کامـل اسـالمی،  بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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مردم با دكترين  حياتيتقابل مطالبات 
  10 - واليت فقيه

  
امر را بر آنها مشتبه ساخت و به انتخابات  يانحكومت يبفر بار باز، زبان  ينا

 ينكها يابيپرسش و ارز. رفتند أيصندوق ر يدلخوش كرده و به پا يمرژ
چه بوده است؟  يقبل يجمهور ياستچهار دوره ر تجربه شكست خورده 
و   يناش  بد تر  يجهبسته بد و بدتر كه نت  يرهبه جز گرفتار آمدن در دا ياآ

 يهمطلقه فق يتمردم و حفظ نظام وال ياز بحران ها و معضالت برا يكوه
توانمند تر شدن باند ها و اقمـار   جز  يثمره ا يابوده است؟ آ يگريد يزچ

 يـد داشته است ؟ از درس تجربـه با  يگريدستاورد د يهفق يتالوابسته به و
  گرفت؟  يچه آموزش

نشان خواهد داد كه حكومت  يحسن روحان يامدهدر ن يشتجربه به آزما  
داشته  يتيموفق تواند  ينم يه،مطلقه فق يتاو همچون گذشته با ساختار وال

ـ انقالب خود  ياديبن يبه خواسته ها يرانباشد و مردم ا اسـتقالل و   ييعن
واضـح اسـت كـه حكومـت      . يدنخواهند رسـ  يو عدالت اجتماع يآزاد

 ياش دچار همان تجربه هـا  ينهكاب يئاتاز ه يبيبا هر ترك وحانيحسن ر
 يـت او شـدند، در برابـر وال   يشـينيان پ خواهد شد كه  يشكست خورده ا

 يهـا  ييعامل و مانع و زورگو ينو مسئله ساز تر يختهعنان گس يهمطلقه فق
كـه از   يگريد يهر حسن روحان يا يحسن روحان چگونه  ي،خامنه ا يعل

هم  يرو يتواند انبوه مشكالت و بحرانها يشود، چگونه م زلعرش اعال نا
رو به سقوط نظام را حل كند؟ مگر به عنوان مثـال، بـا برداشـتن     انباشته و 

بـه   ياقتصـاد  يهاينا بسامان يها، مشكالت تلمبار شده دوران طوالن يمتحر
و  يانخواهد دست قاچاقچ يم يچه كس يرند؟گ يسر و سامان م يسادگ 

ـ  پس  يكه حساب به كس يو دزدان و مراكز رانرانت خوا دهنـد و   ينم
را كوتاه كنـد؟ مگـر مسـئله حـل      ي،خامنه ا يدر راس همه آنها خود عل

 يبند يهسهم يسركوبها جمهور است؟ مگر  ياستر ياردر اخت يبحران اتم
مطلقـه   يتروزانه دستگاه وال يشرو به افزا يها يزم و حلق آوشده، اعدا

 يحسن روحـان  يجمهور يسآخر رئ جمهور است؟   ئيسر ياردر اخت يهفق
  . دستگاه است ينهم  يدهخود زائ

: يمهم و محـور  ي،اما قبل از ورود به بحث، ابتدا پاسخ به سه سئوال اصل  
مـردم   يـاتي ح طالبات م يست؟چ يهمطلقه فق يتوال يست؟ك يحسن روحان

 كدامند؟
   يست؟ك يروحان حسن

 يزدهطلبه جـوان سـ  .  1327آبان  21متولد  يجمله، حسن روحان يك در
شـده   يشـلوار  كت و  يقم، دانشجو يهدر حوزه علم 1339ساله در سال 

گالسـكو و بازگشـت بـه لبـاس      ياندركلـدون  يخارج كشور 1355سال 
در  يـار، سـال، تمـام ع   سه   يو س در آستانه انقالب 1357در سال  يروحان

  :يهمطلقه فق يتدر خدمت تام و تمام نظام وال مانهم ز يرينمناصب ز
  .يسال در  پنج دوره قانونگذار   20   -  
ـ  يتامن يعاليشورا يرخانهدب يتمسئول  يسال  تصد  16  -   و از جملـه    يمل

معاونت جنگ،  يبانيپشت  يعاليدر شورا يتدفاع، عضو يعاليشورا يتعضو
 يو فرمانـده  ياءاالنب خاتم يستاد قرارگاه مركز ياستجنگ، ر يفرمانده

  .كل كشور ييپدافند هوا
ـ  يـت امن يعاليدر شورا يمقام رهبر يندگيسال نما 13   -    يافـت و در يمل

  .يمقام رهبر  ينصر از سو يكنشان درجه دو فتح و نشان درجه 
مطلقه خامنـه   يتدرگاه والجمهور در آمده از آستانه  يسهم اكنون  رئ و
نظام و با دسته   يديكل يدر مدار  مهره ها ياسيس يي،با پز فقاهت قضا يا

وعـده  . از بحـران  ياسـالم  ينجات جمهور يها برا يداز شاه كل يديكل
ـ  اش  يغاتيتبل يدر سفر ها يكه حسن روحان ييها : يـد گو يداده بود، م
 يكـه مـدع   يكس. داشت مينخواه ياسيس يزندان يايداو بر سر كار ب گرا

... و  يـن د يان،قلم، ب يلرا به دل  ياست آمده دار و درفش را بردارد و كس
  ...و  يخارج ساختن نظام از بن بست اقتصاد يانخواهند كرد   يزندان
اسـت كـه    يياصولگرا يروحان يشود كه آقا يم يغتبل ياررسانه ها بس در

بحـران هسـته    ه مهار كردن است و قادر ب "يرو يانهاعتدال و م"طرفدار 
عـراق، افغانسـتان،    يه،حقوق بشر، و عدم دخالت در امور سور يترعا ي،ا

  . باشد يم يرهلبنان و غ
ـ  يم،را بخـوان  »يا هسـته  يپلماسيو د يمل يتامن« كتاب از دسـت   ياو يك

رستوران   ياز جمله ترور ها ياندركاران دستگاه تروريسم دوران رفسنجان
 يحسـن روحـان   ي،رفسـنجان  يدوران رياست جمهوردر . ميكونوس بود

در امـور امنيـت    يرفسنجان  يو مشاور هاشم يامنيت مل يعال يدبير شورا
  .طوال  داشته است يديتير  18او در طرح سركوب خيزش . بود يمل

  و معاونان سابق وزارت اطالعات نقش برجسـته  يروز يشاندر اطراف ا االن
 يبرخـ  يبرا موضوع  ينا. يا، صادق، صالحآشن يعي،رب يونسي،: دارند يا
كـرده، گـر چـه در     يجادا يندهنسبت به آ يو نگران يشتشو ياستمدارانس

  )1(  . مطلقه، حفظ نظام اوجب واجبات است يتنظام وال
 يبه شمار م يزن يمجلس خبرگان رهبر ياز اعضا يكيكه  يروحان حسن

 يخبرگان رهبـر  ه روز يك ياستان يشدر هما 85رود در مرداد ماه سال 

سال گذشته  27در طول «كرده بود  يدتاك يزدر تاالر وحدت دانشگاه تبر
را در برابـر انـواع خطـرات     نظـام   ينكه توانسته ا يآن قدرت و آن كس

نظام حراست كند  ينا يتاسالم ياز محتوا يتوانسته به خوب وحفظ كند 
حفـظ كنـد،    اتيـد در برابر انواع تهد را  يرانا ياسالم يو نظام جمهور

  ". بوده است يهفق يتمقام وال
 يمقـام معظـم رهبـر    يـر بـه تعب «مجلس خبرگـان   يگاهجا ينكها يانبا ب او
واقـع در   در «گفته بود  »كند يم يينتب يرا به خوب "ينيد يمردمساالر"

اصـل  : است "يتجمهور"است و هم  "يتاسالم"هم  يهفق يتمسئله وال
از طرف شارع مقدس  و نصب آن  يرهبر يفوظا ي،رهبر يطشرا يت،وال

چهار مـورد   ينا. همان نصب عام است يفعل يطكه در شرا شود يانجام م
از سخنان خـود   يگريدر بخش د  يروحان. از جانب خداوند متعال است

سـوء در   يغـات آنچه كه امروز به عنـوان تبل «مذكور گفته بود  يشدر هما
 يه نظر و آراء مردم ارتباطب يهفق يتكه وال  شود يها مطرح م صحنه رسانه

قـانون   107اصل  يينبا تب يستن ياست و مقام انتخاب تصابيندارد و مقام ان
 ينارواسـت و رهبـر   يو اتهام اساس يب يكه سخن شود يم روشن  ياساس

     .شود يم يينتوسط مردم تع يم،مستق يرنظام با انتخاب غ
 ينمطالبات بـا دكتـر    يتقابل جد يو موضع اساس يهاو عدم توانائ توانائيها

  .مطلقه در ادامه خواهد آمد يتوال
 يست؟چ يهمطلقه فق واليت
 ياز كجـا شـروع شـد؟ از نگـاه آقـا      يهفق يتوال  يشينهوجودى و پ فلسفه
اختياراتي را كه  همه   يه،مطلقه فق يتو باورمندان به وال ييناصول يني،خم

قرار داده شـده، بـراي   براي امام معصوم به عنوان ولي امر جامعه اسالمي 
حصـري نـدارد مگـر آنكـه      باشد و ولي فقيه هيچ حد و  يفقيه نيز ثابت م

دليلي اقامه شود كه برخي از اختيارات امام معصـوم بـه ولـي فقيـه داده     
مشـهور فقهـاي شـيعه، در مسـأله       يهنشده است؛ همانگونه كه بر اساس نظر

ابتـدايي از اختيـارات   جهاد ابتدايي نيز همين گونه است كه اعالن جهاد 
  .ژه شخص معصوم است وي
 يدبـه دوره  سـ   يعهدر منـابع شـ   يـه فق يـت وال يـه سابقه نظر يناناز نظر ا   

تئورى    ينا. گردد يبر م... بحرالعلوم، مال احمد نراقى، فاضل دربندى و 
كرد و آن را بـه صـورت درس    يااح ينىدر فرهنگ د ينىنوظهور را خم
 يلساخت و بـا تشـك   نجف مطرح  يهر حوزه علمدرس د يزدهرسمى، در س

  .آنرا به اجرا گذاشت يراناسالمى در ا متحكو
به معناى حكومـت، تصـدى    يتدر اصطالح، وال ي،مطهر يمرتض يرتعب به

 يتاست، وال امورى را داشتن  ياكارى  يارىامر، سرپرستى و صاحب اخت
. قه بـر جامعـه اسـت   ف ينافراد آگاه به احكام و قوان يافرد  يتحاكم يه،فق
 ينقـوان  ي،جامعه اسالم بر آن است كه چون در  يتنوع حاكم ينا يمبنا
جامعـه،   يـن در رأس ا ينشود، بنابرا يادهاجرا و پ يداسالم با يند احكامو 
همـان   ينحضور داشته باشد و ا  يشخص آگاه به مسائل و احكام فقه يدبا

  ) 2.(است يهفق يتو وال يهفق  يتحاكم
 يـن در ا. حكومت اسالم، حكومت قانون اسـت : يسدنو يم نييخم آقاي

حكم خدا  منحصر به خدا است و قانون، فرمان و  يتطرز حكومت، حاكم
فرمان خـدا، بـر همـه افـراد و بـر دولـت اسـالمى،         ياقانون اسالم . است

گرفته تـا خلفـاى آن    ) ص(حكومت تام دارد و همه افراد از رسول اكرم 
 يـت وال ين،بنـابرا ) 3.(هسـتند  يتا ابد تابع قانون الهافراد،  يرحضرت و سا

حكومت فقه و قانون الهى بر مردم  بلكه  يست،و حكومت فرد ن يتوال يه،فق
صرفاً كارشناس و متخصص در شناخت احكام الهى و مسـئول   يهاست و فق

  . اجراى آن است
حكومت اسالمى نه استبدادى است و نه مطلقـه،  : يدمى گو ينيخم آقاي

اجرا و اداره،  كه حكومت كنندگان در  ينمشروط به ا. كه مشروطه استبل
و سنت رسول اكرم  يممجموعه شرط هستند كه در قرآن كر يكبه  يدمق
اسالم است كـه   يناحكام و قوان همان  يط،مجموعه شرا. گشته است ينمع
  . جهت حكومت اسالمى است يناز ا. و اجرا شود عايتر يدبا
اجراى احكام الهـى صـورت    يد، باز با)ع(ضرت مهدى ح يبتدر عصر غ  

براى . شود حدود الهى اجرا  يدبا. شود يلتعط يدعنوان نبا يچو به ه يردگ
 يـن داشته باشد كه ا يتشخصى است كه وال يازمندن ي،اجراى احكام اله

الهـى بـوده و    يدهآفر  يزبه اذن خداوند باشد، چرا كه همه چ يدبا يتوال
عالم و عادل  يهاگر فق«. و از جمله مالك انسان، او استتمام هستى  مالك

  در امـر اداره  يـامبر را كه پ يتيوال حكومت داد، همان  يلبپاخاست و تشك
مردم الزم اسـت كـه از او اطاعـت      و بر همه باشد، يجامعه داشت دارا م

  ) 4. ( "كنند
عه اسالمى با امام معصوم، بعد اجراى احكام و اداره جام يهاشتراك فق وجه
 ينكـه بـد   بر جامعـه اسـالمى اسـت     يريتىمد يتوال يه،فق يتوال. است

. بـه كمـال خـود برسـد      ينىهاى د منظور اجراى احكام و تحقق ارزش
اداره جامعـه   و امام معصـوم از جهـت اجـراى احكـام و      يهفق ينتفاوتى ب

  . اسالمى وجود ندارد
او، از  يتو وال يتحاكمگونه كه اگر در زمان وجود امام معصوم و  همان

شـد، مـردم    مى  ينحاكمى براى شهرى مع ياطرف امام معصوم، فرماندار 
ـ     ينآن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاكم و فرمانـدار بودنـد، هم

شـهر قـرار دارد،    يـك  تـر از   امام، در حـد گسـترده   يبتمسئله در زمان غ
 يـه اسـت، بـراى فق   بعد مربوط ينو حقوقى كه بد يفهمان وظا براينبنا

  .باشد ثابت مى
عقلى  يلدل. است يهانحكومت بر عهده فق يلتشك يه،فق يتوال يهنظر بنابر
مـى توانـد    مدعا آن است كه اجراى قانون الهى به دسـت كسـى    ينبر ا

  ) 5.(شناخت قانون و عدالت را داشته باشد يژگىكه دو و يردانجام گ
است از رسول خدا در  ياتيروا يه،فق مطلقه يتوال يهنقلى بر نظر يلدل اما

آن ها كه بعد "  : يدبگردند،  مى فرما يو ينتوانند جانش يكه م يامر كسان
  ) 6.("و سنت مرا نقل مى كنند يثو حد ينداز من مى آ

خـودش را   ينـي خم يچگونه آقـا  يدپرس يداست گاه با ينتوجه ا جالب
توجه به  دش بدون و بر اساس ذهن خو يداندعدالت م ينقانون و ع ينع

 يدهدرا انجام م يو امور يگذاردخدا م يخودش را جا ي،زمان يايجغراف
  .از آن مصون بوده اند يمقد يعلما يكه حت

است كه معناى خالفت در صدر اسالم امر مجهـول   يمدع ينهمچن يو  
ـ   يامبرباشد، بلكه از پ ياننبود كه محتاج به ب اشـخاص را   شـد   يخواسـته م

  ) 7.(كرد يوصف آنها را معرفى م ينبا ا يشانا معرفى كند و
احكام اسالمى از  يعنىباشد،  يهاست كه فق ينحاكم اسالمى، ا يطاز شرا   

: نقل اسـت  ينحس از امام . بداند يلحالل و حرام را همراه با استنباط و دل
حـالل و   ينانمجارى امور و دستورهاى الهى بر دست علماى ربانى و ام"

  ".شدحرام مى با
ـ   يـز ن ياتيبه روا يهفق يتاثبات وال يبرا ينيخم آقاي كنـد، از   ياشـاره م

من كان من  فأما ": آمده است) ع(امام عسكرى  يردر تفس: يدگو يجمله م
المر مـواله فللعـوام    يعاًمخالفاً على هواه مط ينهالفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لد

كـه   يهـانى فق ;جمـيعهم ال  يعةاالّ بعض فقهاء الش يكونو ذلك ال  يقلدوهأن 
خدا و مخالف بـا هـواى نفسـانى     ينخود را از گناه نگه دارند و حافظ د

 يطشرا ينا يعهبعضى از فقهاى ش كنند،  يتباشند، بر عوام است از آنان تبع
ـ  ) ع(به زمان ائمه  يهفق يتوال يشينهپ ينبنابر ا. "را دارند گـردد و   يبـر م

  )8.( يستن يو تازه ا جديدمطلب  و دارد  ياتدر قرآن و روا يشهر
ـ  ياند، پس به حاكم اند و ناكامل كمال يازمنداند و ن مردم ناقص«    يمكه ق

 يـت وال«  .)  يحكومـت اسـالم   يا يهفق يتوال. (»صالح باشد محتاجند ينام
  ) 9(».صغار ندارد يبرا يمق يينجز قرار دادن و تع يتيواقع يهفق

و وسـعت   يـه مطلقه فق يتدر باره وال ياخطاب به خامنه  ينيخم يآقا    
احكام فرعيـه   حكومت از احكام اوليه و مقدم بر     :يسدنو ياو  م ياراتاخت

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايـد  . است
عليـه   نبى اسالم ـ صلى اهللا  عرض حكومت الهيه و واليت مطلقه مفوضه به 

     .نى و محتوا باشدو آله ـ يك پديده بى مع
صـلى اهللا عليـه وآلـه    «اى از واليت مطلقه رسـول اهللا   كه شعبه حكومت

احكام فرعيه  است، يكى از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام » وسلّم
تواند مسجد يا منزلـى را كـه در    حاكم مى. حتى نماز و روزه و حج است

صاحبش رد كند، حـاكم    مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به
مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضـرار باشـد    تواند مى

توانـد   حكومت مـى . نشود، خراب كند در صورتى كه رفع بدون تخريب 
قراردادهاى شرعى را كه خود با مـردم بسـته اسـت، در مـوقعى كـه آن      

توانـد   و مى كشور و اسالم باشد يك جانبه لغو كند قرارداد مخالف مصالح 
چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح  اهر امرى ر

حكومـت  . است، از آن، مادامى كه چنين اسـت جلـوگيرى كنـد    اسالم 
تواند از حج كه از فرايض مهم الهى اسـت، در مـواقعى كـه مخـالف      مى

  ) 10.(صالح كشور اسالمى دانست موقتاً جلوگيرى كند 
با  ينيخم يكه آقا ياتياست از روا يبر شمرده شد معجونكه  يهائ نمونه
 يدستگاه استبداد  يكآن  يلهو بوس يختهدر هم آم يمبهم و ذهن يميمفاه

اطاعت كنند، در  يدكه فقط با يستندن يشب يبنا نهاد كه در آن مردم صغار
شـده   تـه نام بگرف "اشرف مخلوقات انسان "بلكه  يستندمردم صغار ن يكهحال

ادامه سئواالت را در ! مجمل ينمفصل از ا يثوخود بخوان حداست و ت
  . يمآور يدنباله م

  دارد ادامه
  
  

  : پي نوشت ها
  

  ۱۳۹۲ یردوم ت  یوزبهبان ن   )۱( 
  ۲۵۶و  ۲۵۵صص  ۳مرتضى مطهرى، مجموعهء آثار، ج    )۲( 
  ۳۴ص  یه،فق یتوال ینى،روح الله خم     )۳( 
   ۳۷ص یه،فق یتوال  ینى،روح الله خم   )۴( 
  ۴۶۴ص  ۲ج  یع،کتاب الب ینى،روح الله خم   )۵( 
  .۶۵ص  ۱۸ج  یعه،وسائل الش   )۶( 
   ۷۰ـ ۶۸صص   یه،فق یتوال ینى،روح الله خم   )۷( 
  ).ع( ینتحف العقول، کالم امام حس   )۸( 
  ۵۸ص  ، تا یب  ینى،روح الله خم   )۹( 
  ۱۳۶۶: تاريخ - ۱۷۰ص  - ۲۰صحيفه نور  ج       )۱۰( 
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