
  

.را تشکیل می داد، به مجلس مافیاها معرفی شد»مهندسی انتخابات«هیأت وزیران قسمت دوم:انقالب اسالمی در همان حال، ترکیب وزیران می گوید که حکومت جدید برگ زیتونی است که تقدیم . امریکا و انگلیس می کندانگلیس و امریکا جا برای تردید نمی گذارد که روحانی و وزیرانش، از جمله، برگ زیتونی هستند که خامنه ای تقدیم واکنش دستگاه های تبلیغاتی . کا دانسته استرویتر، وزارت خارجه بخشیدن را به ظریف، تقدم شاخه زیتون به امری سهم قربانیان . بس زشت تقدیم شد ابه مردمی که رأی دادند، سخنان در صورت زیبا و در محتو. دخامنه ای می شو نیز، پورمحمدی و قربانیان کنونی و بعدی یم به حقوق انسان و اعدام شدگان و ترور شدگان ژتجاوزهای سبعانه ر ر کشور و نماینده خامنه ای در ارتش فضلي، بعنوان وزی بعنوان وزیر دادگستری و یک واواکی بنام عبدالرضا رحماني مهندسی «در فصل چهارم، مجازاتهای جدید مصوب کنگره امریکا و ربط آن با موضع گیری خامنه ای و       چه کسانی بوده اند؟ سال ۸عامالن طوالنی شدن جنگ به مدت : پرسش را جسته ایمزهر توسط خمینی، روزشمار مداخله های امریکا و انگلیس و اسرائیل را در جنگ ترتیب داده ایم و نیز پاسخ این ساله و سرکشیدن جام  ۸و پایان جنگ  ۵۹۸در فصل سوم، بمناسبت  بیست و پنجمین سالگرد قبول قطعنامه        . ای به شبکه تارعنکبوتی خامنهدر فصل دوم، قسمتی از مطالعه ای را می خوانید در باره شبکه تارعنکبوتی خانواده مهدوی کنی که متصل است        .ورده ایمآروحانی جمع  ندر فصل اول، بیشترین اطالعات را در باره هیأت وزیرا. بعنوان وزیر واواک شد سال مشاور حکومت امریکا در مورد  ۱۰ترجمه نوشته بس دقیق سیاست شناس امریکا که بمدت  ،در فصل پنجم      .ریاست جمهوری را بررسی کرده ایم» انتخابات سفیر . در فصل ششم، بررسی خاطرات سفیر اسبق فرانسه در تهران را توسط یک تحلیل گر امریکا، آورده ایم      .ه اتمی ایران بوده است را از نظر خوانندگان گذرانده ایمبرنام روحانی . ، خامنه ای و خاتمی و روحانی از آن آگاه می شوند و احساس غافلگیری می کنند۲۰۰۳در سال . است ، مخفیانه، برنامه وسیع تولید بمب اتمی را اجرا می کرده»رهبر«می سازد که سپاه پاسداران، بدون اطالع » فاش«   :در فصل هفتم، موارد تجاوزها به حقوق بشر را از نظر خوانندگان می گذرانیم      !مسئول می شود و او اجرای برنامه را متوقف می کند
  

كه تقديم مي شوند به امريكا و  هستند» شاخه زيتون«روحاني و وزيرانش 
  انگليس؟

ترکیب وزیران می باید هیچیک از سه تجربه شکست خورده را ناراضی نکند و به مذاق امریکا نیز  ٭
  :خوش بیاید

  
وزیران از سه  :یک امر را قطعی می کند ،اسامی کسانی که قرار است وزیر شوند و یا بنا بر گمانه زنی ها بناست وزیر شوند ☚

 ،جز این نیز. شرکت داشته اند) سازندگی و اصالح گری و اصول گرائی(زمون شکست خورده آای هستند که در سه  دسته
تعاملی که او . چراکه روحانی نه یک چهره جدید است و نه اندیشه جدیدی را ارائه می کند و نه برنامه نوی دارد. ممکن نبود

  . های سه دسته مذکور است» افراطی«حذف  ،ن را باز می گویدآن سخن می گفت و ترکیب وزیران معنای واقعی آاز 
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
 " انتخاب"و فرمايشی مجلس مؤّسسان اّول " انتخابات"

 رضا خان به پادشاھی
 

او، نمايندگان از قبل تعيين شده را از  رضاخان و نظاميان به فرمان
سليمان  .مجلس مؤسسان اول درآوردند "اتانتخاب"صندوق 

اى  نامه پيمان «  در منزل رضاخان » سوسياليستي « ميرزا با مسلك 
سيد محمد  ،مستشارالدوله صادق ،با سيد  محمد صادق  طباطبائي

لملك دادگر  تدين، رضا افشار، علي اكبر داور، تيمورتاش، عدل ا
در يكي از مواد  . امضاء و مبادله نمود... رضا خان و و سردار سپه

كه واالحضرت سردار سپه به انتخاب « ن مضمون اين پيمان به اي
و پس از آن  مردم مادام العمردر مقام  سلطنت انتخابي قرار گرفته

اخد تصميم در مورد پادشاه و جانشين قانوني او را به رأي ملت 
انقراض قاجاريه و تفويض «درجريان » .مي نمايند واگذارايران 

سلطنت به سردار سپه كوشش و فعاليت سليمان ميرزا چشمگير 
و بين آنها قرار نبود كه پادشاهي را موروثي كنند، در » . بود

كلك  كه زير قول و قرارش زد، مجلس مؤسسان از رضا خان
در تفويض  «: در همين مجلس مي گويد سليمان ميرزا .خورد

پهلوي كامال  موافقم زيرا الساعه شايد حكومت به شخص آقاي 
سال باشد كه همه وقت خواه در مجالس خصوصي   3مدت 

لس علني از اولين مدافعين  در مجا مجلس شوراي ملي، خواه
و اعمالي كه ايشان براي خير مملكت و صالح مملكت كرده  ايشان

براي احدي  نيست كه در  اند بنده  بوده ام  و هيچ جاي ترديد
 دفاع كرده است،   وخيلي از مواقع  مهمه كسي كه بر خاسته است 
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  ۱  ص؟..هستند که تقدیم می شوند به» شاخه زیتون«روحانی و وزیرانش ◀
  شبکه تار عنکبوتی مهدوی کنی ها و اتصالش با شبکه محوری که  ◀
   ۵ ص : ن خامنه ای استآاز       
  ۶ ص  : و سرکشیدن جام زهر شکست ۵۹۸بیست پنجمین سال قبول قطعنامه  ◀
  گفتگو؟ و مجازاتها و احتمال ممنوع کردن حکومت امریکا از  ◀
   ۹ ص ایران بمب می خورد و یا بمب می سازد؟ - ایران؟ یم ژر گفتگو با      

  ۱۰  ص ایران بمب اتمی خواهد ساخت و یا بمباران خواهد شد؟ ،در این سال ◀
  سپاه به تولید بمب اتمی » ررهب«بدون اطالع  ،۲۰۰۳تا سال  ◀

  ۱۱ ص !مشغول بوده است؟       
 ۱۲ص:اخطار قوه قضائیه و واواک به هرکس که گرفتار خوش باوری شده باشد ◀

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

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
 شورا؟

 
نقد این نقد شورا را . بوط می شود به شورامر ،نقد ناقد این بار     

بمثابه یک حق همگانی متعلق به اعضای یک جامعه برخوردار از 
شکار می آمبرهن می کند و زیان بس بزرگی  را  ،حقوق شهروندی

بخصوص  ،گریبانگیر همه انسانها ،کند که قرنها غفلت از این حق
یرانیان همان زیان که اینک ا. جامعه های مسلمان کرده است

  :تحمل می کنند ،گرفتار والیت فقیه
در دنباله گفتید که آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول داللت بر  -  ۲

ان باید تصمیم بگیرند نه مشورتی در میان خودشان است و خودشمعنی کردن را آیاتی قرار دادید که می گویند امور مردم به نحو اطاعت در مرحله اجرا دارد نه مرحله تصمیم گیری دلیل بر اینطور 
    .مورد مفاد آن مورد ارزیابی قرار دهیممورد نظرتان را یک بار به طور کامل بخوانیم تا سخن شما را در کسی دیگر برای ارزیابی سخن شما الزم است که آیات شریفه 
فَبِما رَْحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنَْت لَهُْم َو لَوْ كُنَْت فَظًّا غَليظَ اْلقَلِْب الَنْفَضُّوا ِمْن    :عمران است که می فرمایددر قرآن دو آیه در مورد مشورت وجود دارد آیه اول در سوره آل 

شاوِْرهُْم فِي الْأَمِْر فَإِذا عََزْمَت حَوْلَِك فَاْعفُ َعْنهُْم َو اسْتَغْفِْر لَهُْم َو  ] و پُر مِهر[رحمت الهى، با آنان نرمخو ]  بركِت[پس به : ترجمه  )۱۵۹(َن الُْمَتوَكِّلي فَتَوَكَّْل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ
پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار . شدند مىشدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده  با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، ] ها[

" شاورهم فی االمر: " در این آیه خداوند به پیامبر دستور می دهد   )۱۵۹. (دارد وكل كنندگان را دوست مىزيرا خداوند ت فتوکل  فاذا عزمت"پس از آن می گوید یعنی با آنها مشورت کن اما 
. ی بعد از آن وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کننیع" علی الله   . بنابراین تصمیم با پیامبر است نه با آنها
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ــوان طــرف  ــه عن ــا صــرفا طــرف مشــورت هســتند و نظراتشــان ب آنه
ــامبر موافــق  ــا در نهایــت هــر چــه پی در جنگ احد و نیز تصمیم ایشان بـر حفـر خنـدق در جنـگ خنـدق تصمیم پیامبر در خروج از مدینه . مصلحت دانست تصمیم می گیردمشــورت خواســته مــی شــود ام

است و معنایش با آنها در ارتباط است لذا این آیـه را بـا آن مجموعـه اسـت کـه در بـین تعـدادی از آیـات  سـوره شـوری ۳۸آیه دوم هم آیه   .صمیمهای  مشورتی استنمونه ای از همین ت
   َو الَّذِيَن يَج�ْتَنِبُوَن كَبَئِر�َ الْـاثمْ) ۳۶(رَبّهِ�ِْم يَتَوَكلَّ�ُوَن  لِلَّذِيَن ءَامَنُوْا َو عَلَى  ءٍ فَمَتَاعُ الْح�ََيـوةِ الـدُّنْيَا وَ َمـا عِنـدَ اللَّـهِ خَيـرْ�ٌ وَ أَبَْقـى  فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَى  :   ذکر می کنیم

وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبّهِ�ِمْ ) ۳۷(وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُوَن وَ ) ۳۸(وَ مِمَّا رَزَقَْنـاهُمْ يُنفُِقـوَن يْنَه�ُْمَب  وَ أَمْرُهُمْ شُورَىوَ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ    )۳۹(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَه�ُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُوَن
ــل آنچه به شما عطا شـده متـاع زودگـذر زنـدگى دنياسـت، و آنچـه نـزد   : ترجمه آیات ــر پروردگارشــان توّك ــراى كســانى كــه ايمــان آورده و ب خداســت ب

همـان كســانى كـه از گناهــان ) ۳۶. (ارتر اســتكننـد بهتــر و پايـد مـى ورزنـد، و هنگـامى كـه خشـمگين  بزرگ و اعمال زشت اجتنـاب مـى و كســانى كــه دعــوت پروردگارشــان را ) ۳۷. (كننــد شــوند عفــو مــى
كننــد،  فــاق مــىايــم ان در ميــان آنهاســت و از آنچــه بــه آنهــا روزى دادهدارند و كارهايشان به صورت مشورت  اجابت كرده و نماز را برپا مى شـوند  تسليم ظلم نمـى(و كسانى كه هرگاه ستمى به آنها رسد، ) ۳۸(

اوالً همانطور که با نگاه به ترجمه آیات مشخص می شود ایـن آیـات   : با توجه به این مجموعه از آیات می توان گفت     )۳۹! (طلبند يارى مى) و
از به توصیف ویژگیهای رفتاری و شخصـیتی کسـانی مـی پـردازد کـه  توکل بر خدا، اجتناب از گناهان کبیره، عفو هنگام غضـب، اطاعـت ایمـان، . نعمتهای بی کران الهـی در آخـرت بـر خـوردار خواهنـد شـد

 ویژگیهـایی اس.) ور اینکه تسلیم ظلم ظالم نمـی شـوندمنظ( ایشان انفاق از روزیهای الهی و یاری طلبیدن از دیگران در قبال ظلم وارد به مشـورت کـردن بـا دیگـران در کارهـا، , اوامر الهی، به پا داشتن نمـاز
نیستند و در انجام کارهایشان ازنظر دیگران هـم اسـتفاده مـی کننـد و افراد با دیگران است و این نشان مـی دهـد ایشـان افـرادی خـود رأی ت که در این آیات ذکر شده است و از جمله آنها مشورت کردن ایـن 

ه رفتارهای شخصیشان مثل زهای شخصیتی و رفتاری ایشان در حوبنابراین همانطور که مالحظه می کنید ایـن آیـه در مقـام بیـان ویژگـی   .رین و عاقالنه ترین کارها می باشندهمواره به دنبال یافتن صحیح ت
تواند  در مواقع خاص بر خالف میلشان در موردشان تصـمیم گیـری رد اینکه آیا پیامبر می مشورت بودن این افراد را ذکر می کند اما در مواســت و از جملــه  آنهــا اهــل ... اجتنــاب از گناهــان و اقامــه نمــاز و 
چکیده حرف ما در این پاسخ این بـود کـه مـدعای شـما در : خالصه .بیان این جهت نیست و لذا پاسخی را بیان نمی کندبه اصطالح اهل فن، آیه در مقـام . کند یا خیر هیچ پاسخی نمی دهد

زیـرا  .اطاعت، به اطاعت در مقـام اجـرا فاقـد دلیـل و مـدرک اسـتم گیری در مورد مـؤمنین و سـپس اختصـاص آیـات مورد عدم تصمی   . آیات مورد نظر شما چنین داللتی نداشتند
توسط آیـات دیگـر قـرآن نقـض میشـود زیـرا طبـق ادعـای شـما اگـر ثانیا ادعای شـما جـدای از اینکـه از آیـات فـوق قابـل اسـتنباط نبـود، 

مردم تصمیمی گرفتند که کاری انجام شود می بایست رهبـر  اکثریت
سـوره انعـام دسـتوری  ۱۱۶حال اینکه خداوند در قرآن کریم در آیـه    حتی مثل پیامبر به عنوان یک مأمور اجرایی به حرف اینها عمل کند؟

 :. بر خالف گفته شما را به پیامبر می دهد میفرماید
الْأَرِْض يُضِلُّوكَ عَـنْ سَـبيلِ اللَّـهِ إِنْ يَتَّبُِعـونَ إِالَّ َو إِْن تُطِْع أَكْثََر مَْن فِي 

  )۱۱۶(الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ يَخْرُصُونَ 
باشند پيروى  زمين مى] اين سر[و اگر از بيشتر كسانى كه در : ترجمه

پيـروى ] خود[آنان جز از گمانِ . كنند كنى، تو را از راه خدا گمراه مى
این دستور خداوند اختصاص به مردم سرزمین خـاص هـم نـدارد       )۱۱۶. (پردازند به حدس و تخمين نمىكنند و جز  نمى

طـور اسـت کـه عمـوم نجوامع ثابت است چرا که در همه زمانهـا همیزیرا دلیلی که در انتهـای آیـه شـریفه آمـده اسـت بـرای همـه زمانهـا و 
یش مــردم بــر اســاس نظریــات و پنــدارها و حســاب و کتابهــای خــو

نداشته باشد لذا با گذر زمان هم بسیاری از نظرات و دیدگاههایشـان تصمیم گیری و اعمال نظر می کنند که مـی توانـد بـا واقعیـت تطـابق 
  .عوض می شود

پس این آیه نقض گفتار شما در تبعیت تصمیمات پیامبر از مـردم      
  ؟  این آیه را چه می کنید. خواهد بود

  
  :ه شورا و عزمپاسخ  اشکال وارده ب ٭
  
یـه آاین قول که گویا دلیل اطالعت فرع بر وجود امـر اسـت را  – ۱

بنـا بـر ایـن کـه دلیـل . نادرست است ،های دیگر قرآن قرار داده ام
بنفسه دلیل است بـر ایـن کـه اطاعـت  ،امر. حق در خود حق است

 ،چـرا کـه بـدون وجـود امـر. فرع بر وجود امـر و بگـاه اجـرا اسـت
امـا امـر چگونـه بوجـود مـی آیـد؟ . دا نمـی کنـداطاعت موضوع پیـ

  :اینگونه
ورد و یا مشکلی که راه حل می طلبد و آوجود نیازی که باید بر. ۱/۱

  ... یا ابتکاری که می تواند رشدی را سبب شود و یا
وردن نیاز و یـا جسـتن راه آتشکیل شورا و بررسی چگونگی بر.  ۲/ ۱

مرحلـه  :)ربـوط مـی شـودوقتی به جمع م(حل و یا پذیرفتن ابتکار 
  .شو
مرحلـه تصــمیم و  :رسـیدن شـورا بــه نتیجـه و گـرفتن تصــمیم. ۱/۳

  .  ایجاد امر
. در این سـه مرحلـه، اطالعـت نـه محـل دارد و نـه ممکـن اسـت     

د و ممکـن محل ندارد زیرا امری که باید به عمل درآید وجود نـدار
مــی عقلهــای انســانها هســتند کــه  ،نیســت زیــرا در هــر ســه مرحلــه

ــان . اندیشــند ــین چن ــا چن ــه  اندیشــیدن و ی ــه ب دســتور قدرتمداران
عقل را از اندیشیدن بازداشتن و او را مطیـع زور کـردن  ،اندیشیدن

  .  است
مـده اسـت و مجـری معـین آامر بوجود  ،در این مرحله. اجرا. ۱/۴

  .  میسر نیست ،گشته است و اجرای امر بدون اطاعت از مجری
مرحله طی شده و خداوند امر را مقرر کـرده خواه سه  ،بدین سان   

باشد و چه این سه مرحله را عقل پیـامبر طـی کـرده و امـر را ایجـاد 
کرده باشد و خـواه شـورا ایـن مراحـل را طـی کـرده و امـر را پدیـد 

در مرحلـه اجـرای امـر اسـت کـه محـل   ،تنها ،اطاعت ،ورده باشدآ
وجـود پیـدا  ،امـروالیت  ،نآپیش از  :پیدا می کند و ممکن می شود

  . نمی کند
 ،»شــاورهم فــی االمــر فــأذا عزمــت فتوکــل علــی اللــه« ،یــهآدر  – ۲

اینک که دانسـتیم  :ترجمه ناقد با درک او از آیه متناقض یکدیگرند
   :شاورهم فی االمر را شفاف می یابیم ،امر چسان پدید می آید

شور شورا بر وفق حقوق انجام گرفته اسـت و امـر  :فرض اول. ۲/۱
یه آبنابر (حال اگر به پیامبر منتخب شورا . حق است ،حاصل از آن

ن آاگـر خواسـت خــالف  ،اجـازه داده شـده باشـد) سـوره فـتح ۱۸
باطـل مـی شـود و خداونـد بـه پیـامبر   ،خـالف حـق ،تصمیم بگیرد

ن آاجازه باطل اندیشیدن و باطل را امر گرداندن و عزم به اجـرای 
) زور (=ین اجازه ای سلطه قدرت عالوه بر این که چن. را نمی دهد

 ،»ید و باطل می رودآحق می « ،بر حق است و ناقض قول خداوند
خداوند  از کسی که به باطل تصمیم می گیرد و عمـل بـه . نیز هست

چراکه بدون غفلت . نیز نمی خواهد به او توکل کند ،باطل می کند
کسی  ،از خداوند و از حقوق که همه ذاتی حیات فرد و جمع هستند

  .ن عازم نمی شودآتصمیم باطل نمی گیرد و به اجرای 
امـری خـالف  ،ن حضور داردآیا جمعی که پیامبر خود نیز در . ۲٫۲

بنا بـر ایـن کـه حقـوق اصـول هسـتند و نقـض آنهـا  ،وردآحق پدید 
قابل اجرا نیست تا  پیامبر بـر  ،وردآتصمیم امر قابل اجرا پدید نمی 
پس تصمیم شـوری بـه . وند توکل کندانجام آن عازم شود و به خدا

توسـط  ،حقوق سنجیده مـی شـوند و هرگـاه نـاقض حقـوق بودنـد
از غافل از خدا چگونه می توان خواسـت بـه . شوری نقض می شود
  خداوند توکل کند؟

خـود روش  ،یکـی اینسـت کـه هـر حقـی ،از ویژگی هـای حـق. ۲/۳
ش رو. دفاع در برابر تجـاوز، حـق اسـت ،برای مثال :خویش است

اما چگونه باید دفاع کـرد؟ در . دفاع نمی باید ناقض این حق باشد
نظـر شـورا . شورا یک نظر داشـت و پیـامبر نظـر دیگـر ،جنگ احد

یه در مورد جنگ احد است که نـازل آ. وردآاجرا شد و شکست ببار 
می بایـد از  ،جمعی بر این نظر شدند که در مورد جنگ. شده است

یـک امیـری جبـار و مطـاع بایـد  ،نآبـر  بنا ،رویه ای پیروی کرد که
خداونـد ایـن  ،بـاوجود ایـن. برگزید و همه باید از او اطاعت کننـد

از . نظر را که رویه ای دیرین بود الغا و اصـل شـورا را مقـرر  فرمـود
جمله به این دلیل که حق همگانی و دارندگان حق همگانند و  امر 

عمـل بـه حـق و  ورنـد و همگـان مـی بایـدآرا هم همگان پدید مـی 
مسئولیت شناسی را تمرین کنند تا کـه جامعـه بـاز بـا نظـام شـورائی 

چگونه ممکن بود جز این مقرر کنـد وقتـی خداونـد . متحقق گردد
ورنـدگان را بـه اطاعـت او آمی داند از نصـب یـک خودکامـه و باور

انسانهای حقوقمنـد و عضـو جامعـه بـاز و مسـئولیت  ،مجبور کردن
  ید؟    آپدید نمی  ،عامل به حقوق ،بنا بر این ،شناس

ل آسـوره  ،جلـد سـوم( طالقانی در پرتـوی از قـرآن  ،در این باره     
ن آبا « :این سان نظر داده است) ۲۹۸و  ۲۹۵صفحه های  ،عمران

ن ضـربه ای آورد و آعواقب سخت و ناگواری که شورای احد پیش 
ن شـکاف آ ن بزرگانی که از دست داد وآکه بر مسلمانان وارد شد و 

مد و نزدیک بـود آنان پدید آو تفرقه فکری و جنگی که در اجتماع 
ن شورا بود که مدینه را بـی پنـاه آثار آهمه از  ،یکسره متالشی شوند

به سوی دشـمن پـیش  ،گذاردند و برخالف نظر شخص آن حضرت
چـون پایـه . باز اصل شورا را تحکـیم مـی کنـد ،با همه اینها ،راندند

تـا اندیشـه هـا و اسـتعدادها  ،است و بـرای همیشـهاجتماع اسالمی 
بروز کنند و هر صاحب رأئی خود را شـریک در سرنوشـت بدانـد و 

ینده و همیشه تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و آمسلمانان برای 
اگر در ایـن راه و . خود را رهبری کنند ،بعد از غروب نبوت ،هر جا

تفریع بر  ،ف«و .  »دارد برای تحکیم شورا هرچه زیان دهند ارزش
است که چون در مشـاوره رأی برانجـام کـاری » شاورهم فی االمر«

دیگـر تردیـد و  ،باید عزم کنی و تصـمیم قـاطع بگیـری ،قرار گرفت
  .  »شک و دودلی به خود راه ندهی و توکل به خدا کنی

نـاقض اصـل تابعیـت  ،اجازه عمل نکردن به شورا :فرض دوم. ۲/۴
بنا بر این که خداوند خود بیعت با پیامبر . است منتخب از منتخب
خالف اصل و حق اسـت نقـض امضـاء و بـی  ،را امضاء کرده است

گـاهی مـی دهـد و آنها را بر حقوق خویش آقدر کردن انسانهائی که 

ایـن اصـل . و نیز نقض اصل است. به عمل به این حقوق می خواند
یـا خـود امـر را  نست و این او است کهآکه ایجاد کننده امر صاحب 

  .اجرا می کند و یا کسی را بر می گزیند
اعضـای شـورا را از  ،از آنجا که اختیار خود کـامگی بـه پیـامبر. ۲/۵ 

. را نقـض مـی کنـد» ای انسان تـو مسـئولی« ،مسئولیت مبرا می کند
یه هـائی را نقـض مـی کنـد کـه مسـئولیت را آراست بخواهی نه تنها 

ن در اصول و فروع مـی آه ناقض قربلک ،خاطر نشان انسان می کنند
  . شود
یعنی در . روش بناچار تجربی می شود ،وقتی بنا بر شورا است. ۲/۶

چنانکه شکست احـد بـاوجود . قابل تصحیح می گردد ،طول عمل
چـون جمهـور شـرکت کننـده در شـورا  ،وردآهمه عواقبی کـه ببـار 

در جبــران شکســت نیــز شــرکت  ،خویشــتن را مســئول مــی دانســتند
اما وقتی شورا کارش مشورت دادن می . جبران نیز میسر شد. ندکرد
این روش قابل تصـحیح . دستوری می گردد» ولی امر«روش  ،شود

مقایسه شکست احد و . نیست و کار را به کشیدن جام زهر می کشاند
 ۸ن و نیز پیامبری پیـامبر بـاخمینی، شکسـت در جنـگ آفرجام کار 

و قابل مقایسه با زیان جنـگ احـد ساله و بزرگی زیانی که به هیچ ر
نچـه بـر سـر جامعـه ایـران آیـم او و ژنیست و سرنوشت خمینـی و ر

تفاوت روش تجربـی کـه شـورا و پیـامبر بکـار بردنـد و  ،ورده استآ
بسـی درس  ،روش دستوری که خمینی و جانشـین او بکـار بـرده انـد

یـه شـفاف ترجمـه و فهمیـده شـود چـه آموز است و می گوید وقتی آ
  .ود گرانقدری استرهنم

ایـن اصـل . سوره شورا است ۳۸یه آناقض اصل شورا موضوع . ۲/۷
اصل راهنمای جامعه باز  ،نها استآورده شورا میان آکه امرشان فر

جامعه ای که چون رابطه ها رابطه های حق . با نظام شورائی است
افسوس که هنوز در دموکراسـی هـا نیـز . پدید می آید ،با حق شدند

ن امـر آراست بخـواهی . وردآورای جمهور مردم پدید نمی امر را ش
. با رأی اکثریت و اقلیت پدید می آیند ،که مقامهای انتخابی باشند

و صد افسوس که . این مقامها جانشین مردم می شوند ،ن پسآاما از 
نظام شورائی در مدینه تجربه نیـز شـد امـا زود تـر هـر اصـل و فـرع 

ادامـه  ،عـه هـا بـه زیسـت در اسـتبداداز یاد ها رفـت و جام ،دیگری
  .دادند

رویـه پیـامبر  ،در حقیقت. ناقض رویه و سنت پیامبر نیز هست. ۲/۸
هـم در . اجرای امری بوده اسـت کـه شـورا ایجـاد مـی کـرده اسـت

و ) در جنگ دفاعی معروف به غزوه خنـدق(ماجرای کندن خندق 
  .هم در غزوه احد و هم در موارد دیگر

  
شــکار آیکــی از مــوارد  ،کــه ناقــد نقــد کــرده اســت امــا ترجمــه ای – ۳

ترجمـه . زادی در بیـان قـدرت اسـتآمقلوب کردن بیان اسـتقالل و 
 ،نادرست بقصد انکار حق و بر کرسی نشاندن اصل اطاعت از قـدرت

  توضیح این که . امر واقع مستمر است
اما . »نها استآکارهاشان بصورت مشورت میان «یه نمی گوید آ. ۳/۱

زیـرا توضـیح ناقـد . مه نیز بـا توضـیح ناقـد در تنـاقض اسـتاین ترج
امـا تصـمیم را . اهـل مشـورت هسـتند ،اینست که افراد  در کـار خـود

کارهاشـان بصـورت «امـا . خود مـی گیـرد ،فردی که مشورت می کند
یعنی این که کارها متعلق به جمع هسـتند و » نها استآمشورت میان 

رفع تناقض بـه اینسـت . م می گیردنها تصمیآجمع از راه شورا درباره 
 ،یـهآکه ناقد توجه کند که امر جمع بـه جمـع مربـوط مـی شـود و در 

ســخن از جمــع و ویژگــی هــای . جمــع اســت ،مخاطــب فــرد نیســت
نهـا آیکـی اینسـت کـه امـر   ،بمثابـه جمـع ،نهـاآاز ویژگی های . نستآ
 آنهـا کـه :دو دسته ترجمه ها وجود دارنـد. نها استآورده شورای آفر

بی توجه به جامعه باز برخوردار از نظام شورائی ترجمـه کـرده انـد و 
ترجمه   ،بر اصل شورا ،نها که با توجه به  سازمان و ساماندهی جامعهآ

    :یه را چنین می فهمدآطباطبائی در المیزان  ،از دسته اول. کرده اند
بـه معنـاى آن پيشـنهاد و امـرى اسـت كـه در بـاره اش  »اشـور«كلمه  •

و امـرهم شـورى «: اين كلمـه نيـز در قـرآن آمـده  فرمـوده. وره شودمشا كارى مى خواهند بکننـد، در بينشـان شـورائى مـى شـود كـه پيرامـونش مـؤمنين آنهاينـد كـه هـر «: معناى آيـه چنـين مـى شـود ،بنابراين .»بينهم
   .»مشورت مى كنند

اک برگ اسـتاد کلـژ دو فـرانس و متـرجم قـرآن بـه ژ ،از دسته دوم    
یـه را صـحیح ترجمـه کـرده و هـم توضـیح بسـیار آهـم  ،زبان فرانسـه

  :ذیقیمتی داده است
یعنی این که امور خویش را برعهده شورای » امرهم شوری بینهم« •

  . مشترک خویش وا می گذارند
این آیه ناقض مجلسـی اسـت کـه قـریش  :ورده استآیه آدر توضیح     

 ،یـهآبنـا بـر ایـن . یش بودبرپا می داشتند و کار مجلس تصویب امر قر
 ،شورا جائی نیست که امری را تصدیق کند که مستبد ایجـاد مـی کنـد

ن گـرد مـی آینـد و خـود امـر را آبلکه جائی است که جمهور مـردم در 
  . ورندآپدید می 

بر توضیح برک می افزایم که هرگـاه بـه تـاریخ بمثابـه امـر مسـتمر       
مجلس های شـور کـه قدرتمـدارها  ،از پیش از اسالم تا امروز ،بنگریم

تشکیل می دادند و می دهند و کار این مجلس ها تصویب امر مسـتبد 
مجلـس «کـار  ،هم اکنون در ایران. یک امر واقع مستمر است ،است

و تصـویب امـر او و مافیاهـای » ولی امر«اطاعت از » شورای اسالمی
  در جامعه های برخوردار از . مالی است –نظامی 

  
  16 صفحهدر

شورا؟
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یم را در بن ژنها هستند که رآافراطی ها 

بســت دیــده انــد و راهــی بــرای بیــرون 
حملــه . ن پیشــنهاد کــرده انــدآرفــتن از 

و نیـز » فتنـه گـران«شدید خامنه ای به 
 ،حمله هـا کـه بـه منحـرفین مـی شـوند

خط قرمـزی را مشـخص مـی کننـد کـه 
  :ن عبور کندآروحانی نمی باید از 

خن از میر حسـین موسـوی گرچـه سـ •
دوران طالئــــی امــــام «بازگشــــت بــــه 

دم جدیــدی نبــود و آمــی زد و » خمینـی
متصــــدی تجربــــه شکســــت خــــورده 
 ،حکومت در والیت مطلقه خمینی بـود

اما می توانست راه و روشی باشد غیـر از 
ـــه شکســـت خـــورده دوران  ســـه تجرب
والیت مطلقـه خامنـه ای و کسـی باشـد 
که نقش تدارکاتچی را بـرای خامنـه ای 

خامنه ای با دسـت زدن بـه . کندبازی ن
هرچند اگر هم . مانع شد ،تقلب بزرگ

ــد ــی ش ــانع نم ــت  ،م ــدوده والی در مح
 ،نآمطلقه فقیه راه و روش ناسـازگار بـا 

طرفـه ایـن کـه بـا . در پیش گرفتنی نبود
وجود این که انتخابات مهندسـی شـده 

تردیــد بــاقی نگذاشــت  ،۹۲خــرداد  ۲۴
 تقلـب بـزرگ انجـام ،کـه در انتخابـات

چرا سران فتنـه  :او پرسید ،گرفته است
  !. معذرت نمی خواهند

دم تـازه ای آرحیم مشـائی نیـز  گرچـه •
 ،نبود و فکر روشنی نیـز ارائـه نمـی کـرد

صرف اظهار ایـن واقعیـت  ،باوجود این
ــه ژکــه ر یــم در بــن بســت اســت و راه ب

به او ایـن ویژگـی را مـی  ،جائی نمی برد
 داد که کسـی غیـر از متصـدیان شکسـت
  . سه تجربه در دولت والیت فقیه است

اما وزیران تنها از سه دسـته هاشـمی  ☚
ـــرا ـــنجانی و خـــاتمی و اصـــول گ  ،رفس

کـه خامنـه » کلیـدی«وزیـران . نیستند
بایـد مـورد  ،نهـا نظـر داردآای نسبت به 

چنانکه کسانی که . موافقت او نیز باشند
بعنوان وزیران خارجه و دفاع و واواک 

نفت و  وزیـر علـوم و  و ارشاد و کشور  و
ـــن  ـــوند،وریآف ـــی ش ـــامبرده م یادر ،ن

خامنه ای خـدمت کـرده انـد و » بیت«
یا در حکومتهای پیشین عضویت داشته 
و از نزدیکان بـه خامنـه ای شـمرده مـی 

  . شوند
ـــران ☚ ـــا اســـت کـــه  ،در ته ورد زبانه

ــران  ــی از وزی ــد ترکیب ــی بای روحــانی م
ــه ای را خــوش  ترتیــب دهــد کــه خامن

می رفســنجانی و خــاتمی و بیایــد و هاشــ
گرایشهای غیر افراطی اصول گرایـان را 

اسامی کـه نـام بـرده مـی . ناخوش نیاید
با وجـود . این ویژگی ها را دارند ،شوند
کیهان که شریعتمداری سرپرسـت  ،این
نست از مجلس می خواهد با رد برخـی آ

از وزیــران پیشــنهادی کــه بــه زعــم او از 
روحـانی بـه  ،نزدیکان فتنه گران هستند

چرا که روحـانی زیـر فشـار . کمک کنند
  .نها را به وزارت برگزیده استآاینان 

اگــر هیــأت  :پرســش اساســی اینســت     
وزیران در مدار بسته ای باید کـار کننـد 
که سه دسته بعالوه خامنه ای و بیـت او 

به چـه  ،بر گرد روحانی ایجاد کرده اند
کاری توانا می شوند؟ وقتی تضاد بـدین 

اسـت کـه روحـانی را نـاگزیر مـی شدت 
کند بعـد از گذرانـدن وزیـران از صـافی 
 ،خامنــه ای و بیــت او و ایــن ســه دســته
 ،هنوز می باید از صافی مجلس بگذرانـد

یـم کـه سـبب فلـج ژیعنی تقابل هـا در ر
شــدن حکومــت احمــدی نــژاد و پایــان 

ن در تحریمهــــای شــــدید و آگــــرفتن 
بـا همـان شـدت  ،فاجعه اقتصـادی شـد

اربـــاب  ،در درون ،تــازه. ارنـــدادامــه د
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه مافیاهــای 

مالی و سپاه اسـت و در بیـرون  –نظامی 
قدرتی نیـز هسـت کـه ترکیـب  ،از مرزها

تلقی » شاخه زیتونی«وزیران را می باید 
کند که خامنـه ای و روحـانی بـه او مـی 

   :دهند

  
ــام ٭ ــاره مق ــر در ب ــزارش رویت گ

وزارت خارجـــه یـــافتن جـــواد 
اهدای شاخه زیتـون بـه (ریف ظ

   :)امریکا
  
نــامزد تصــدی وزارت امــور خارجــه  ☚

سـال  ۵شدن جواد ظریـف کـه بمـدت 
ــده ر ــودژنماین ــل ب ــازمان مل ــم در س  ،ی

ن داشـته آرا بـر) ۲۰۱۳وئیه ژ ۳۰(رویتر 
ــوان  ــا عن ــزارش مفصــلی ب ــه گ اســت ک

شاخه زیتونی که ایران به امریکا اهـدا «
ه این نکات عمد. انتشار دهد ،»می کند

  :گزارش عبارتند از
اگر روحانی خواسته است عالمتـی از  •

عزم خود به بازسازی روابط با امریکـا و 
بگوید که مـی خواهـد کـار بـزرگ را از 

مشــکل مــی توانســت  ،عهــده بــر ایــد
انتخابی بهتر از انتخاب جـواد ظریـف 
را بــرای تصــدی وزارت خارجــه انجــام 

خبرگزاری ایران می گوید او وزیر . دهد
ــع  ــک منب ــود و ی ــی ش ــه م ــور خارج ام
نزدیک بـه روحـانی نیـز تأییـد کـرد کـه 

  .ظریف به این مقام منصوب می شود
ــی را روان  • ــه انگلیس ــف ک جــواد ظری

از دانشگاه دنور دکتـرا  ،صحبت می کند
در  :دیپلماتهـا مـی گوینـد. گرفته اسـت

سال اخیر قطـع رابطـه میـان  ۳۵طول 
او درگفتگوهــای  ،واشــنگتن بــا تهــران

. حرمانه چنـدی شـرکت داشـته اسـتم
ــا  ــا امریک ــه ب ــای محرمان ــن گفتگوه ای
شکست خوردند زیرا عدم اعتماد عمیق 
و کشماکش ها بر سر برنامه اتمی ایـران 
و حمایت از ضد اسرائیلی ها و امیـد بـه 

و وضــــع » یــــمژمهندســــی تغییــــر ر«
  .مانع از موفقیتشان شدند ،مجازاتها

مـدن ظریـف بعنـوان وزیـر آروی کار  •
نســت کــه رئــیس آامــور خارجــه گویــای 

مـی خواهـد  ،جمهوری میانه رو جدیـد
ســـعی دیگـــری بـــرای شکســـتن ســـد و 
برداشتن مـانع از سـر راه عـادی کـردن 

یــک دیپلمــات . رابطــه بــا امریکــا بکنــد
ــا  ارشــد غربــی کــه گفتگوهــای مکــرر ب

او  :مـــی گویـــد ،ظریـــف داشـــته اســـت
همواره هرکار توانسته است برای بهبود 

بکار بردن هوشـمندانه تـرین   با ،روابط
ــها ــرین روش ــن ت ــرده اســت ،و روش . ک

ظریف کسی اسـت کـه امریکـا را خـوب 
 ،می شناسد و بـرغم حرمانهـای گذشـته

هنوز او کسی است که در واشـنگتن مـی 
  .شناسندش

ــــوری اســــالمی • سیاســــت  ،در جمه
یةالله علـی خامنـه آ ،نآخارجی را رهبر 
نیز برنامه اتمی کشور . ای تعیین می کند
قدرتهای غربی می . تحت مهار او است

تولیــد  ،گوینــد هــدف از اجــرای برنامــه
نچـه بـه سیاسـت آدر . بمب اتمی اسـت

وزیـرا خارجـه  ،خارجی مربوط می شود
بعد از خامنـه  :مقام ردیف چهارم است

رئــیس جمهــوری اســت کــه رئــیس  ،ای
نگـاه آشورای امنیـت ملـی نیـز هسـت و 

ــه  ــت ک ــی اس ــت مل ــورای امنی ــر ش دبی
ــا گ ــه اتمــی را ب ــون برنام فتگوهــا پیرام

و . تصـــدی مـــی کنـــد ۱+۵کشـــورهای 
  . سرانجام وزیر خارجه است

رأی اعتمـاد بـه جـواد  ،باوجود ایـن      
ــه محافظــه  ظریــف توســط مجلســی ک

ــر  ــاران ب ــتندآک ــلط هس ــای  ،ن مس گوی
ــا  ــه امریک وجــود نیــت خــوب نســبت ب

ایــن دو کشــور از بــه گروگــان . اســت
مریکـــا در عضـــو ســـفارت ا ۵۲گـــرفتن 

بـــا یکـــدیگر رابطـــه  ،۱۹۸۰تهـــران در 
  . ندارند

نها آاز مقامهای امریکائی که ظریف با  •
 ،می توان از جو بایـدن ،در ارتباط است

 ،معاون رئیس جمهوری و چاک هیگل
وزیر دفاع امریکا و یکچنـد از مقامهـای 

تـا . نـام بـرد ،شورای امنیت ملی امریکـا
او مدن احمـدی نـژاد آپیش از روی کار 

در گفتگوها بر سر پرونـده اتمـی ایـران 
  . شرکت داشت

سـال کـار در  ۵بعد از  ،۲۰۰۷در سال  •
بعنوان نماینده دائمی ایـران  ،نیویورک

ـــل متحـــد ـــران  ،در ســـازمان مل ـــه ای ب
زیرا دولت رویه . بازگشت و از نظر افتاد

برقرار کردن بهترین رابطـه بـا غـرب را 
ــــود ــــرده ب ــــا ک ــــژاد . ره ــــدی ن احم

ائی را که انگلیسی صـحبت مـی دیپلماته
تـا  ۲۰۰۷از . کنـار مـی گذاشـت ،کردند
مشاور ارشد وزیر خارجـه بـود و  ،۲۰۱۰

مــدیر بـین المللــی  ،بـدین سـو ۲۰۱۱از 
 ،زاد شد که هاشمی رفسنجانیآدانشگاه 

. ایجــاد کــرده اســت ،اربــاب سیاســی او
هاشمی رفسنجانی که روحانی را نیز بـار 

ر نزدیـک از دیرگاه خواستا ،ورده استآ
امـا . شدن عمل گرایانه بـا امریکـا اسـت

ـــه از  ـــه ای ک ـــو ۱۹۸۹خامن ـــدین س  ،ب
جانشین خمینی در رهبری نظـام گشـته 

مـانع از بـه نتیجـه رسـیدن همـه  ،است
  . اینگونه کوششها شده است

دیپلمات ارشد امریکائی  ،دنیس روس •
مشــاور ارشــد اوبامــا در  ،۲۰۱۱کــه از 

 :مـــی گویـــد ،مـــورد خاورمیانـــه اســـت
ظریــف مصــمم بــودن خــویش را بــه 

نشان می داد کـه  ،با حسن نیت ،گفتگو
حـاکی  ،و برگزیدن او به وزارت خارجه

ــا  از اینســت کــه روحــانی مــی خواهــد ب
  . غرب مصالحه کند

هنوز نه معلوم کـه وزیـر  ،باوجود این     
شدن ظریف سبب می شـود کـه تهـران 
دســـت از سرســـختی در خـــود داری از 

چه به گفتگوهای اتمی نآابراز نرمش در 
. بـر مـی دارد یـا خیـر ،مربوط مـی شـود
ظریف کسی نیست کـه  :روس می افزاید

او کسی است کـه . به امریکا امتیاز بدهد
عالمت می دهد تا زمانی که شما ببینیـد 

  . ایران واقعا می خواهد کاری بکند
برنت اسکوکرافت کـه مشـاور امنیتـی  •

ظریـــف را  ،بـــوش بـــود ژرژپرزیـــدنت 
امـا . توصیف مـی کنـد» معقول«ی مرد

بسـتگی  ،این که او چـه مـی توانـد بکنـد
دارد به میدان عملی کـه بـه او داده مـی 

  . شود
بعـد از  :دیپلماتهای غرب مـی گوینـد •

ـــــــــای  ـــــــــف در  ،۲۰۰۱تروره ظری
ــان تهــران و واشــنگتن  گفتگوهــای می
 ،بــرای حــل و فصــل مســائل فــی مــابین

ایــــن . ظریـــف نقــــش اول را داشـــت
ادامـــه  ۲۰۰۳اواســـط  گفتگوهـــا تـــا

  . داشتند
مـــتن  ،۲۰۰۷در  ،مطبوعـــات غـــرب •

سندی را انتشار دادند که مبنای گفتگـو 
ـــاریس و  ـــود و ژدر پ ـــورک ب ـــو و نیوی ن

پیشنهاد می کـرد کـه تمـامی مسـائل فـی 
در . مابین مورد حل و فصل قرار گیرنـد

نه تنها مسـئله اتمـی ایـران مـی  ،ن سندآ
ــ ــه جنب ــا ک ــان ه ــا دادن اطمین ــد ب ه بای

نظامی نداشته باشد بلکه مسائل دیگری 
ـــا کـــه از  ـــان دادن امریک چـــون اطمین
ــد ــق حمایــت نمــی کن  ،مجاهــدین خل

  .گنجانده شده بود
ــد ســند       دیپلماتهــای غــرب مــی گوین

اصــالت داشــت و حاصــل گفتگوهــای 
ن موافقت آخامنه ای با . پشت پرده بود

  .و چراغ سبز برای گفتگو را داده بود
ــفیر سـند . در زمان خود انتشار داده استاین نشـریه آن سـند را  :انقالب اسالمی ــاق س ــه اتف ـــابین . سوئیس در تهـران تهیـه کـرده بودنـدرا صــادق خــرازی ب ـــی م ـــامی مســـائل ف سـند . ای با آن موافقـت کـرده بودنـدخاتمی و خامنه . گنجانده شده بودنددر آن، تم

ــه  ل شــده وزارت خارجــه امریکــا ارســاتوســط وزارت خارجــه ســوئیس ب   . پاسخ منفی دادارتش صدام، بـه آن پیشـنهاد گفتگـو امـا بـوش مغـرور از پیـروزی بـر . بود
بنا بر قـول فرسـتاده پیشـین سـازمان  ● 

سـالها پـیش از  ،یاندومانیکو پیکوژ ،ملل
ظریـــف در مقـــام یـــک دیپلمـــات  ،نآ

زاد کـردن آدر گفتگوها بـر سـر  ،جوان
ــه  ــان ب ــه لبن ــانی کــه حــزب الل امریکائی

بـا .  شرکت داشـت ،ن گرفته بودگروگا
نکــه امریکــا متقــابال حســن نیتــی ابــراز آ

ظریف همچنان در بهبود روابط  ،نکرد
  . ایران و امریکا کوشید

ــژه  • ــتاده وی ــک فرس ــه این ــنس ک دوبی
 ،امریکا بـه افغانسـتان و پاکسـتان اسـت

در گنگـره  ،۲۰۰۷ورد کـه در آبیاد مـی 
ن آشهادت داده است که ظریف کـه در 

 ،معـــاون وزارت خارجـــه بـــودهنگـــام 
ــان را متقاعــد کــرد از  جبهــه ضــد طالب
تقاضای خود بر تصدی بخش مهمـی از 
ــور صــرف نظــر  ــه هــای کش وزارت خان

ظریف رئیس هیأت جبهـه شـمال . کند
را به کناری بـرد و چنـد دقیقـه ای بـا او 

هیـأت بـر سـر  ،نآگفتگو کرد و در پـی 
ــذاکره بازگشــت و گفــت ــز م بســیار  :می

گـروه هـای دیگـر مـی . مـوافقم ،خوب
تواننـــد دو وزارت خانـــه دیگـــر را نیـــز 

 ،اگــر کــار ظریــف نبــود. داشــته باشــند
حکومــت حامــد کــرزی هرگــز تشــکیل 

  .نمی شد
در سـتون  ،کیهـان ،۹۲مرداد  ۱۰در  ☚

پس از ذکر قسـمتهائی  ،اخبار ویژه خود
قول رجاء نیوز را ایـن  ،از گزارش رویتر

  :سان نقل کرده است
در : نوشـت یوزرجـان نترنتییا یگاهپا«    

ـــال ـــا یح ـــه روس ـــ یک  های یونفراکس
و رهــروان مجلــس توافــق  یاناصــولگرا

ــه  ها یونفراکســ یــنا یکردنــد اعضــا ب
ـــه و حاشـــ یحـــام یوزرا  یرا دار یهفتن

بر  یمبن ییها حال زمزمه ینبا ا ندهند،
 یدهدار شــن افــراد مســئله یحضــور برخــ

  .شود یم
گـزارش، محمـدجواد  یـناسـاس ا بر    
 ۱۰به مـدت  یدر دولت سازندگ یفظر

خارجـه بـود و سـپس  یـرسال معاون وز
 یربرگشــت و ســف یویــورکمجــددا بــه ن

در ســازمان ملــل شــد و از همــان  یــرانا
  .مصطلح شد ها یویورکیزمان حلقه ن

گــــزارش آمــــده اســــت،  یــــنا در     
 یـک یکـابه آمر یسفر خاتم یزیر برنامه

 یو جمهوری یاسـتر یانسال پس از پا
اسـبق  جمهـور یسحضور رئ ینو همچن

ــرانا جــورج ســوروس در  یدر مهمــان ی
بـود  یاقـدامات یگـرسفر از د ینا یانجر

. انـد و دوستانش انجـام داده یفکه ظر
بـه  یاتفاق در سـفر خـاتم ترین یجنجال

او بــا جــرج ســوروس  یــدارد یویــورکن
 یتـاجبخش از جملـه افـراد یانک. بود

حضــور داشــته  یــدارد یــناســت کــه در ا
  .است

مقامـات  یبرخـ: افزاید یگزارش م این   
ـــاره آن د ـــداردرب ـــد کـــه  ی ـــه بودن گفت

ـــه و در  ینســـوروس در همـــ  یـــکهفت
صــــرف شــــام در  یمراســــم خصوصــــ

ــــزرگ  ــــه ب ــــاره معامل بوســــتون، درب
ـــــته( ـــــد خـــــاتم) یا هس ـــــا محم  یب
وگو  گفـت یـرانسـابق ا جمهوری یسرئ

کـه در آن مراسـم شـام  یرانیا یک. کرد
ما گفت به  یخاتم: حضور داشت، گفت

را آغـاز  یـرانمذاکره بـا ا یدبا یکاکه آمر
مسلما خواهـان  یراناو افزود که ا. کند
امــا نــه بــه  یــوم،اوران ســازی یغن یــقتعل

مـذاکرات  یبـرا شـرط یشپ یکعنوان 
  .است

این . پیش از معرفی رسمی می آوریمترکیــب وزیــران را  :انقــالب اســالمی

یم ژترکیب را وسائل ارتباط جمعی ر » تنفیـذ«پیش از مراسـم  در روزهای   :یم را به وضوح معلوم می کنندژرشوند، تناسب قوا و رویاروئی هـا در با وزیرانی که بـه مجلـس معرفـی مـی مقایسه ایـن وزیـران . انتشار داده اند
  
پــیش از مراحــل  ،کســانی کــه ٭

بعنــوان وزیــر در  ،نهــاآاز  ،تنفیــذ
نام برده شـده  ،حکومت روحانی

  :است
 
ـــر تاســـامی  • زاده،  رکـــان، نعمـــتاکب

نوبخــت، نهاونــدیان، ربیعــی، واعظــی، 
ــی در  ــده و جنت ــف، فروزن ــی، ظری نجف

ــا  ــتر فهرســت ه ــد بیش ــده ان ــرده ش  .ب
ــز  ــی نی ــی جنت ــی و عل ــدعلی نجف محم
 عضـــویت خـــود را در هیـــأت وزیـــران

ر آمــوزش و یــوز اولــی بعنــوانروحــانی، 
فرهنـگ و دومی بعنوان وزیر پرورش و 

محمــود ز ا. دانســته انــدارشــاد، قطعــی 
 زاده نعمت واواک ووزیر  بعنوان علوی

وزیــــر صــــنعت و تجــــارت و  بعنــــوان
وزیــــر ورزش و بعنــــوان  فر ســــلطانی

نزدیکان بـه . نام برده می شودجوانان، 
روحانی می گویند بیژن نامدار زنگنه که 
در حکومتهـــای هاشـــمی رفســـنجانی و 

وزیـر نفـت مـی  ،خاتمی وزیر نفـت بـود
وزارت خانـه هرگـاه او وزیـر ایـن . شود
از ایـن نظـر کـه اینـک در اختیـار  ،شود

وزارت او گویــائی خواهــد  ،ســپاه اســت
  .داشت

ـــد شـــریعتمداری  • عبدالرضـــا  ومحم
ــانی فضــلی  ــوان (رحم ــی دی ــیس فعل رئ
دو کسی هسـتند کـه  )محاسبات مجلس

وزارت کشـور مقـام تصـدی  نها برایآاز 
ــرده مــی شــود ــام ب ــه . ن شــریعتمداری ب

ش در حکومت گفته است عضویتتسنیم 
احتمــال زیــاد وزیــر   بــهقطعــی اســت و 
خبرگـزاری مهـر امـا . کشور خواهد شد

رحمــانی فضــلی احتمــال مــی دهــد کــه 
شــریعتمداری وزیــر . وزیــر کشــور شــود

پـیش . بازرگانی در حکومت خاتمی بود
ـــام  ،نآاز  ـــهری بهنگ ـــان ریش از نزدیک

ـــان  ـــت «تأســـیس واواک و از کارکن بی
ــه ای ــود» خامن ــا رح. ب ــانی عبدالرض م

فضــلی اینــک رئــیس دیــوان محاســبات 
معـاون الریجـانی در  ،نآپـیش از . است

صدا و سـیما بـوده و در شـورای امنیـت 
  .ملی نیز کار می کرده است

ــر واواک • ــرای تصــدی مقــام وزی از  ،ب
ــــالم حجت« ــــی  »االس ــــن قم  ومحس

اولـی . نام برده می شـودمحمود علوی، 
متصـدی  ،هم اکنون در بیت خامنه ای

. است» عاونت امور بین المللیم«مقام 
ســـتاد او عضـــو  ،در حکومـــت خـــاتمی

همان سـتادي كـه . استبوده  »ايکس«
در دوران اصــــالحات برنامــــه ريــــزي 
بحران هاي مختلف را با ديگر اعضـا از 

علـــي  وجملـــه حســـين شـــريعتمداري 
ــاني  ــدي  والريج ــور محم  ومصــطفي پ

بر عهـده داشـته  را... حسين محمدي و
نده خامنه ای در ارتش و دومی نمای. اند

او رئــیس جبهــه ایســتادگی  . بــوده اســت
نیـز ) گروه نزدیـک بـه محسـن رضـائی(

 .  هست
 ونیـــا و محمـــد طبیبیـــان  علـــی طیب●

وزارت  نامزدهــایمحمــدباقر نوبخــت 
احتمـال مـی . اقتصاد و دارایـی هسـتند

رئیس سـازمان مـدیریت و  رود نوبخت 
ـــــه ـــــرددریزی  برنام محمدرضـــــا . بگ
مزد وزارت صنعت، معـدن زاده نا نعمت

ــامزد مقــاممحمــود  .اســتو تجــارت   ن
  .استوزارت جهادکشاورزی 

  
  4 صفحهدر

  

؟»زیتونۀشاخ«
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قــرار اســت وزیــر علــوم و رضــا مکنــون  
 غیـر از او از. وری شـودآتحقیقات و فن 

نیــز رضــا اردکانیــان و رضــا فرجــی دانــا 
ــرای تصــدی همــین  ــرده ب ــام ب مقــام  ن

    .شود می
یـر بعنـوان وز نام محمدجواد ظریف •

در حکومت . امور خارجه برده می شود
سـال نماینـده دائـم ۵او مـدت  ،خاتمی

  .ایران در سازمان ملل بود
ــدی کــه در  • ــاس آخون  حکومــتاز عب

وزیــر مســکن و رفســنجانی دوم هاشــمی 
نــامزد تصــدی وزارت شهرســازی بــود، 

  . استراه، مسکن و شهرسازی 
 زاده هاشــــمی، سیدحســــن قاضــــی  •

ـــک، چشم ـــدی پزش ـــامزد تص وزارت  ن
ــــن  و. اســــتبهداشــــت  سیدابوالحس

ــــادی  ــــامزد تصــــدی فیروزآب وزارت  ن
ارتباطـــات و اطالعـــات و علـــی ربیعـــی 

 تعاون، کـار و رفـاه وزارتنامزد تصدی 
  .تاجتماعی اس 

که اینـک وزیـر سردار احمد وحیدی • 
  . در این مقام می ماند ،دفاع است

 هم نـامزد تصـدی چیان حمید چیت •
ــرو  ــتوزارت نی ــین .اس ــدون،  حس فری

دفتــر  ئــیسبــرادر حســن روحــانی هــم ر
جمهـــور و رئـــیس بازرســـی نهـــاد  رئیس
  . شدجمهوری خواهد  ریاست

ـــامزد مقـــام اســـحاق جهـــانگیری   • ن
در حکومـــت روحـــانی  ،یمعـــاون اولـــ

  . است
جنتــی بــد ســابقه  علــی جنتــی، فرزنــد •

را تصـدی وزارت فرهنگ و ارشاد  مقام
 وزیــراالســالم امیــری  حجت. مــی کنــد

  . می شود ستریدادگ
 کل بانک مرکزی مجید قاسمی رئیس •
محمدرضـــا صـــادق سرپرســـت نهـــاد  و

ــدیان  و جمهوری ریاســت محمــد نهاون
حسـین  ی وجمهـور دستیار ویـژه رئیس
و رئـیس  یجمهـور دهقان معاون رئیس
االســالم  حجت و ســازمان بنیــاد شــهید
در امـور  یجمهور شهیدی مشاور رئیس

عـاون امیری م رضا صـالحیو  روحانیت
و رئیس سازمان میـراث  یجمهور رئیس

و  دســتی فرهنگــی، گردشــگری و صنایع
اندیش رئیس مرکز امور زنـان  خانم داد
محمـــود واعظـــی  و جمهوری ریاســـت

جمهــور و رئــیس ســازمان  معــاون رئیس
انرژی اتمی و احتمـاال رئـیس دبیرخانـه 

تیمور علی عسـگری  و تعهد جنبش عدم
 ی وجمهــــور معــــاون پارلمــــانی رئیس

ـــر شـــورای ـــده دبی عالی  محمـــد فروزن
هــم اکنــون رئــیس بنیــاد ( امنیــت ملــی

ـــه ای  مستضـــعفان و از نزدیکـــان خامن
ــد و ) اســت ــاور ارش ــان  مش ــر ترک و اکب

ی جمهــور رئــیس گــروه مشــاورین رئیس
  . می شوند

 یلـی، از دکتر جعفر م۹۲مرداد  ۹در  ☚
وزارت علـــوم و   یتصـــد یمنفـــرد بـــرا
ــ ــردار حس ــرا ینس ــان ب  یتصــد یدهق

بانک بـه عنـوان  یوزارت دفاع و مرتض
رفـاه و تعـاون، بعنـوان  یشـنهادیپ یروز
ی، سـخن بمیـان انتخاب روحان ینآخر

  . بوده است
تابناک این وزیـران  ،۹۲مرداد  ۹در  ☚

   :را قطعی دانسته است
به عنـوان  یریاسحاق جهانگگزینش     

جمهور، محمد جواد  یسمعاون اول رئ
خارجــه، امــور  یــربــه عنــوان وز یــفظر
نفـت،  یرنامدار زنگنه به عنوان وز یژنب

 یـرو،ن یربه عنوان وز یانچ یتچ یدحم
ــ ــد عل ــ یمحم ــوان وز ینجف ــه عن ــرب  ی

بـه  یآموزش و پـرورش، محمـود حجتـ
عبــاس  ی،ر جهــاد کشــاورزیــعنــوان وز

راه و  یــربــه عنــوان وز یاحمــد آخونــد
 زاده یقاضــــ یدحســــنس ی،شهرســــاز

ــوان وزارت بهداشــت و  یهاشــم ــه عن ب
وزارت تعــاون کــار و  یبــرا یعــیرب یعلــ

 یاسام. شده است یقطع یرفاه اجتماع
مطــرح شــده،  های یزن و گمانــه یــدجد
احتماالت را دچـار خدشـه نکـرده  ینا

   .است
 ی، خبرگــــــــــزار۱۳۹۲/۰۵/۱۰در  ☚
اطالعــات  یناســاس آخــر بــر« ،یمتســن

ــران«فهرســت  ،»کســب شــده را » وزی
مقایسه ایـن فهرسـت . انتشار داده است

ســـت هـــای پیشـــین گویـــای بـــا فهر
ـــه روز در  ـــای روز ب ـــران«تغییره » وزی

مقایسه این فهرسـت بـا فهرسـتی . است
باز  ،که بطور رسمی انتشار خواهد یافت

تنسیم از قول منبع : می تواند گویا باشد
 یـراخ یدر روزهاگاه خبر می دهد که آ

ــال ا ــه ارس ــا لحظ ــنو ت ــام ی ــر اس  یخب
ــزن یگــرید ــهجهــت حضــور در کاب ی  ین

 یـادز یارودند که به احتمال بسـمطرح ب
اعتمـاد بـه  یجهت اخـذ را یلذ یاسام

ــ ــد شــد یمجلــس معرف  لیســت .خواهن
   :است یلبه شرح ذ ینهکاب

اســحاق : جمهوری یاســتاول ر معــاون
  یری جهانگ
محمــد : جمهــور یسرئ یــیاجرا معــاون

  بانک یمرتض یا یعتمداریشر
  ی فضل یعبدالرضا رحمان: کشور وزارت
  ی علو دمحمودیس: واواک وزارت
  یف محمدجواد ظر: امورخارجه وزارت
محمـد : یملـ یـتامن یعـال یشورا دبیر

   فروزنده
: یاقتصــاد یــژهدفتــر و مشــاور و رئــیس

  یان محمد نهاوند
 یروهــــاین یبانیدفــــاع و پشــــت وزارت
   دهقان ینحس: مسلح
 یعلـ: یفرهنگ و ارشـاد اسـالم وزارت
  ی جنت

ـــوم، تحق وزارت ـــاتعل ـــاور یق : یو فن
  منفرد  یلیجعفر م
عبــاس : یراه مســکن و شهرســاز وزارت
  ی آخوند
بهداشــــت و درمــــان آمــــوزش  وزارت
  ی هاشم زاده یحسن قاض یدس: یپزشک
االســــالم  حجت: یدادگســــتر وزارت

معـاون (یـانجیم یاحمد یمحمدمهد
مرکـز امـور  یسو رئـ یهقـوه قضـائ  یسرئ

   )حل اختالف کشور یشوراها
ـــاورز وزارت ـــاد و کش ـــود : یجه محم
   یحجت
: اطالعــات یارتباطــات و فنــاور وزارت

  ی محمود واعظ
  یان رضا اردکان: یرون وزارت
 یمحمـد علـ: آموزش و پـرورش وزارت
  ی نجف

   نامدار زنگنه یژنب: نفت وزارت
 یعلـــ: یـــیاقتصـــاد و امـــور دارا وزارت

  نیا  یبط
: صــــنعت و معــــدن و تجــــارت وزارت

   زاده محمد رضا نعمت
 یعلـ: یاعکار، رفاه و امور اجتمـ وزارت

  یعی رب
ــــــان وزارت ــــــعود : ورزش و جوان مس
  فر  یسلطان
  یش داداند ینپرو: امور زنان مشاور
 یو نظارت راهبـرد یزیبرنامه ر معاون

   محمدباقر نوبخت): یریتسازمان مد(
ـــــاون ـــــان مع ـــــور یسرئ یپارلم : جمه
  ی عسگر یاالسالم عل حجت
و  یســــازمان مــــراث فرهنگــــ رئــــیس
  ی یرام یصالح یدرضاس: یگردشگر
  یفس الله یول: یکل بانک مرکز رئیس

  
ســـامي وزيـــران پيشـــنهادي ا ٭
مجلـس و سـه  جمهوري به يسئر

  : مقام مهم دیگر در حکومت او
  
بيــژن زنگنــه بــراي تصــدي وزارت  -  ۱

  نفت   
ـــا رحماني -  ۲ ـــراي  عبدالرض ـــلي ب فض

  تصدي وزارت كشور 
نيــا بــراي تصــدي وزارت  علــي طيب - ۳

  امور اقتصادي و دارايي  
سيد محمـود علـوي بـراي تصـدي  -  ۴

  وزارت اطالعات   
ــد چيت - ۵ ــراي تصــدي  حمي ــان ب چي

  وزارت نيرو   ٭
حسين دهقان براي تصـدي وزارت  - ۶

  دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح   
زاده براي تصـدي  محمدرضا نعمت - ۷

  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محمود حجتي براي تصدي وزارت  - ۸

  جهادكشاورزي  
ربيعي براي تصدي وزارت كار،  علي - ۹

  تعاون و رفاه اجتماعي 

عبـــاس آخونـــدي بـــراي تصـــدي  - ۱۰
  وزارت راه و شهرسازي  

محمــدعلي نجفــي بــراي تصــدي  -  ۱۱
  وزارت آموزش و پرورش 

ـــن قاضي - ۱۲ ـــيد حس هاشـــمي  زاده س
براي تصدي وزارت بهداشت، درمان و 

  آمورش پزشکي  
فر بــراي تصــدي  مســعود ســلطاني -  ۱۳
  ت ورزش و جوانان  وزار
محمدجواد ظريف براي تصـدي  -  ۱۴

  وزارت امور خارجه 
االســــــــالم مصــــــــطفي  حجت -  ۱۵

ــــراي تصــــدي وزارت  پورمحمــــدي ب
  ٭دادگستري  

علــي جنتــي بــراي تصــدي وزارت  -  ۱۶
  فرهنگ و ارشاد اسالمي  

محمـــود واعظـــي بـــراي تصـــدي  - ۱۷
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

ــراي تصــدي  منفــرد جعفــر ميلي - ۱۸ ب
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

غیر از وزیـران کـه بـه مجلـس معرفـی    
که یکی  دیگر روحانی شدند، انتصابهای

  ،اعـالم شـده اسـت) نهاونـدیان(نها آاز 
  :بدین قرار هستند

اســـحق جهـــانگیری معـــاون اول  – ۱
  رئیس جمهوری

محمد فروزنده دبیر شورای امنیت  – ۲
  ملی 
ـــدیان  – ۳ ـــیس نهاون ـــر رئ ـــیس دفت رئ

  جمهوری
حتی در مقایسه بـا واپسـین  ،بدین قرار   

ــه روز  ــرداد ۱۰فهرســت ک ــک روز  ،م ی
 ،پیش از تنفیذ و دو روز پیش از تحلیـف

 ،نهاآکه یکی از . دو وزیر تغییر کرده اند
» وزیـــــر«ن آبســـــیار گویـــــائی دارد و 

مصــــطفی پورمحمــــدی  ،دادگســــتری
سازماندهنده ترورهای بسـیار و یکـی از 

متصدی کشتار زندانیان در » قاضی«سه 
. اسـت ۱۳۶۷ماه های مرداد و شهریور 

ــــرار ــــوق  ،از ق ــــت حق ــــدی رعای تص
  !شهروندی ایرانیان با او است

» وزیـران«مشخصه بـارز  ،غیر از این     
اینست که وزارت خانه هـای کلیـدی در 

و نزدیکـان بـه » اصول گرایـان«اختیار 
حتی ظریف که معرفی . خامنه ای است

شـاخه «دادن  ،او بعنوان وزیـر خارجـه
بـه  ،به امریکا تلقـی شـده اسـت» زیتون

. شخص خامنه ای بسیار نزدیـک اسـت
وزیر واواک و وزیر کشور و وزیر دفاع و 
وزیر ارشاد و وزیر نفت نیز با تصویب او 

از  ،سهم اصـالح طلبـان. معین شده اند
نهـم کـه آحتـی از . همه ناچیز تـر اسـت

از لحاظ ) درصد ۲۸(د قبالً گفته شده بو
نـه تصـدی  ،کمی کمتر و از لحاظ کیفی
نهــا ســپرده آیــک وزارت خانــه مهــم بــه 

شده است و نه صاحب نامان نزدیک به 
میر حسـین موسـوی و کروبـی (خاتمی 

. کسی وزارت یافته اسـت) به جای خود
ــه  ــی از ســه تجرب ــران ترکیب ــأت وزی هی

دوره سـازندگی و دوره (شکست خورده 
  .است) ره اصول گرائیاصالحات و دو

  

٭ ترکیب وزیـران از سـه دسـته و 
ــین  ــه ای تعی ــه خامن ــی ک وزیران

  :و سوابق وزیران کرده است
  
سـهام نیـوز اطـالع  ،۹۲مرداد  ۷در   ☚

ـــت ،داده اســـت کـــه روحـــانی  ،دو نوب
فهرســت وزیــران را بــه خامنــه ای داده 

ــا دو وزیــر مخالفــت  ،اســت و هــر بــار ب
یر را تغییر او چهار وز ،کرده و در نتیجه

   :داده است
هفته گذشـته و پـس از هفتـه  یابتدا«    

ــا را ــیه ــان یزن ــن روح ــو، حس  یو گفتگ
را به  یازدهمدولت  یوزرا یینها یستل

. کند یم یمعرف یاسالم یرهبر جمهور
نسبت بـه  یخامنه ا ی، آقایدارد یندر ا

و احمــد مســجد  یونســی یــانحضــور آقا
 واکـنش نشـان داده و ینـهدر کاب یجامع

 یسـتافـراد از ل یـننام ا فخواهان حذ
   .شود یوزرا م

چهارشــنبه گذشــته  یــدار،از آن د پــس    
 ییـداخـد تا یمجددا برا یحسن روحان

 یسـتل ییراتنسبت به تغ یرهبر یینها
بـار  یـنرود و ا یم یشانا یداربه د ینهکاب

نسبت به دو نـام  یخامنه ا یمجددا آقا
ــرد ــهدر کاب یگ ــان داده و  ین ــنش نش واک
و  یقیجعفـر تـوف یانواهان حذف آقاخ

علـوم،  یهـا انهاز وزارتخ ییسردار عال
 ینـهو دفـاع در کاب ی؛و فناور یقاتتحق
هـم از  یدستور رهبـر ینشوند که ا یم

   .شود یم یرفتهپذ یروحان یآقا یسو
در دولــت اصــالحات  یقیتــوف جعفــر     
علـوم انتخـاب شـده  یـربه عنوان وز یزن

از  یـیعال ینسردار حسـ ینهمچن. بود
مـــدت فرمانـــدهان ســـپاه پـــدر طـــول 

. ســاله بــوده اســت ۸جنــگ  شــرکت در
ستاد مشترک  یاستسابقه ر ییعال یآقا

ــــام ســــپاه و قائم ــــاع و  یمق وزارت دف
وزارت  ییهـوا یعسـازمان صـنا یاستر

   .خود دارد ارنامهدر ک یزدفاع را ن
اســت کــه  یحالزم بــه توضــ همچنــین    

بـه  یعاحمد مسجد جام یقرار بوده آقا
بـه  یفرهنگ و ارشاد اسالم یرعنوان وز

 یددر دولت سـ یو. شود یمجلس معرف
وزارت ارشـاد  یتمسئول ی،محمد خاتم
بـر عهـده  یالله مهـاجرانءرا پس از عطا

   .داشت
در دولـت اصـالحات  یـزن یونسی علی    

وزارت اطالعات را بـر عهـده  یتمسئول
 یســتاکنــون مشــخص ن. داشــته اســت

با وزارت  یخامنه ا یمخالفت آقا یلدل
ـــی ـــود . اســـت یاز چـــه رو یونس محم
ـــد ـــژاد ن یاحم ـــزن  یاســـتدر دوره ر ی
ــور ــد یجمه ــر م ــر س  یــنا یریتاش ب

ـــل جـــد ـــه، تقاب ـــر  یوزارتخان ـــا رهب ب
   .نمود یداپ یاسالم یجمهور

 یــدیوزارتخانــه کل ۴ یـبترت یــنا بـه     
و  ییـردچـار تغ یبا نظـر رهبـر حکومت

  . »شدند  یتحوالت اساس
وزارت خانـه  ۴ترتیب وزیـران  بدین     

کسانی هستند که مورد تصـویب خامنـه 
وزیـران  ،نهـا بایـد افـزودآبر. ای هستند

ــت را ــه و نف ــور خارج ــور و ام ــه . کش س
وزارت خانه دیگر نیز از دیـد خامنـه ای 
مهم هستند و باید وزیرانش مورد تأییـد 

  .او باشند
 یوابسته بـه مصـطف یوزنامه ن یتسا  ☚

منتشر  های یستاس لبر اس یپورمحمد
ـــده در تحل ـــیش ـــشاز آرا یل ـــیس ی  یاس

: اسـت نوشـته ینهحاضر در کاب یروهاین
ـــد کاب ۳۴ ـــهدرص ـــال ین ـــن  یاحتم حس

 ۳۱ و کاران متعلق بـه محافظـه یروحان
ــزب  ــه ح ــق ب ــد متعل ــدال و «درص اعت

حزبی که حسن روحانی خود (» توسعه
درصــد آن را  ۲۸و ) ایجــاد کــرده اســت

  .»تاس انطلب متعلق به اصالح
غیـر از وزیرانـی کـه بـا  ،به این ترتیب     

صوابدید خامنه ای باید تعیین می شده 
ــد ــته ای  ،ان ــته ورشکس ــه دس ــه از س بقی

هستند که به ترتیـب در حکومـت هـای 
هاشمی رفسنجانی و خـاتمی و احمـدی 

  .  کاره ای بوده اند ،نژاد
امــا تــاج زاده از خامنــه ای خواســته  ☚

 یفراجنـاح یـزن یرهبر یژهبه و« :است
 یـنکـه بعـد از ا یبـه گونـه ا. عمل کنند

از  یشـــانمنســـوبان ادرصـــد  ۹۰ یگـــرد
 درصــد ۱۰نباشــند و تنهــا  یاناصــولگرا

مسـتقل بـه شـمار  یـاآنان اصـالح طلـب 
اما ترکیب حکومت چگونه مـی . »روند

شود؟ وزارت خانه های اصلی متعلق به 
خامنه ای می شوند و یا نمی شوند؟ اگر 

درصــد واقعــی  ۹۰از  بیشــتر ،مــی شــوند
  حکومت از او نمی شود؟

ــت  ☚ ــای اول حکوم ــنامه مقامه شناس
روحـانی کـه پــیش از ایـن معرفـی نشــده 

  :اند
ــــزب  -  ۱ ــــانگیری از ح ــــحق جه اس

ــورای  ــازندگی و عضــو ش ــارگزاران س ک

او در عــین حــال بــه . نســتآمرکــزی 
  .  خامنه ای نیز نزدیک است

ــت  – ۲ ــم در حکوم ــا ه ــب نی ــی طی عل
وده اســت و هــم در اصــالح طلبهــا بــ

  .حکومت اصول گراها
حمیــــد چیــــت چیــــان از ســــپاه  – ۳

او کـــار خـــود را در . پاســـداران اســـت
در . اطالعات سـپاه شـروع کـرده اسـت

اطالعــات ســپاه را  ،شــهرهای مختلــف
ایجاد کرده و سپس به واواک رفته و در 

قائم مقـام وزیـر  ،حکومت احمدی نژاد
  .نیرو شده است

اه پاسـداران و حسین دهقان از سـپ – ۴
در . از نزدیکان به محسن رضـائی اسـت

معـاون رئـیس  ،حکومت احمـدی نـژاد
جمهــوری و رئــیس بنیــاد شــهید و امــور 

  .ایثارگران نیز بوده است
ــــت  – ۵ ــــی در حکوم ــــود حجت محم

وزیر راه و ترابری و وزیر جهـاد  ،خاتمی
  .بوده است ،و سازندگی

علی ربیعی عضـو اطالعـات سـپاه و  – ۶
 ،نآپـس از . واک بوده استسپس در وا

همکار حسن روحانی در شورای امنیـت 
  . ملی شده است

بــه  اننزدیکــ محمــد علــی نجفــی از – ۷
در کابینه های با هنر و . رفسنجانی است

مهدوی کنی وزیر علـوم بـود و در زمـان 
نخست وزیری میر حسین موسـوی هـم 

   . ه استدر همین وزارت خانه وزیر بود
ــن قاضــی -  ۸ ــمی در زا سیدحس ده هاش

در قـرار  ۶۲تا  ۶۰دروان جنگ در سال 
گاه خاتم االنبیـاء کـه فرمانـدهی آن بـا 
ــرد ــود فعالیــت میک ه حســن روحــانی ب

  .است
محمـــود واعظـــی از نزدیکـــان بـــه  -  ۹

ــژوهش  هاشــمی رفســنجانی و معــاون پ
های سیاست خارجی مجمع تشـخیص 

  .مصلحت نظام است
جعفــر میلــی منفــرد در حکومــت   -  ۱۰

مـدتی  ،بعـد از اسـتعفای معـین ،خاتمی
  .سرپرست وزارت علوم شده است

از همراهان محمد  یزن یجنت یعل -  ۱۱
 یــرانا ۱۳۵۷از انقــالب  یشپــ یمنتظـر
با همین روحانی مأمور صدا  .است  بوده

بدین . و سیما و برقرارکردن سانسور شد
خاطر بود که بنی صـدر صـدا و سـیما را 

دار اسـتان ،بعـد آبـه ترتیـب. تحریم کرد
در ریاســت . شــد خراســان و خوزســتان

ــیس ،جمهــوری هاشــمی رفســنجانی  رئ
در  یــرانا یر، ســفنگــاهآو . او شــددفتــر 
کشــور در  یــروز یاســیس عــاونم یــت،کو

  .گشتنژاد  یدوره احمد
 ینکـــه در ســـوم یـــنبـــا وجـــود ا – ۱۲ 
بـاف را  یقـال یروحـان یشی،مناظره فرما 
خواســته اســت از  یمــتهم کــرد کــه او مــ 
ــورا  ــتمنا یش ــ ی ــرکوب  یمل ــازه س اج
 یرت  ۱۸را در جنبش  یاندانشجو ینخون 

 ی،صـــفو یمبـــار رحـــ یـــنا یـــرد،بگ ۷۸
بعـد از  یخ،فرمانده کـل سـپاه در آن تـار 
: تگفـــ یـــمژر یزیـــونوقـــوع، در تلو 
ــردر مقــام دب ی،روحــان   یعــال یشــورا ی
کـار فروخوابانـدن جنـبش  ی،مل یتامن 
   .را به سپاه سپرده است یاندانشجو 
بـاره  در  یهـان،، ک۹۲مرداد  ۱۲در  - ۱۳ 

نوشــته  زنگنــه  یــژنبــا ب یســابقه روحــان
آذرمـاه سـال  در  یروحـان یآقـا«: است
ـــردب یگـــاهو از جا ۸۱  یعـــال یشـــورا  ی
خطـاب بـه  یا نامه با ارسال  یمل یتامن
جمهــور وقــت بــه   یسرئــ یخــاتم یآقــا

 ینـهنفـت کاب یـروز زنگنـه  یژنعملکرد ب
کــرده و  راضاعتــ اصــالحات بــه شــدت 

ــ در  یشــاناقــدام ا  یانعقــاد قــرارداد نفت
از چارچوب قانون  یرونب را » کرسنت«

 یـــندانســـته و ا» واســـطه«   یـــقو از طر
 یفراوان برا یآثار منف یدارا قرارداد را 

و  دانسـته بـود یـرانا یاسـالم یجمهور 
عنـوان  زنگنه بـه  یژناکنون زمزمه نام ب 

 بـانفـت  وزارت  یتصـد یاحتمال ینهگز
مورد اعتراض  توجه به سوابق زنگنه که 

 یاناســــت،درم بــــوده  یــــزن یروحــــان
ــا  یاســیو س  ینظران اقتصــاد صــاحب ب
روبـرو شـده  بـه تاسـف  یختـهتعجب آم

  . است
ــابر آخــر      ــه  ینبن ــاالً ب ــا و احتم خبره
 یسرئ به  یندهفزا یفشارها یخاطر برخ 

  5 صفحهدر     زنگنه  یمعرف جمهور منتخب، احتمال 
  

؟»زیتونۀشاخ«
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 یشنفت بـه مجلـس افـزا یربه عنوان وز
اســت کــه زنگنــه  یدر حــال یــنو ا یافتــه
 یفات بزرگ اقتصادسوابق تخل یدارا
از  یکـی ینکهضمن ا یو . است یاسیو س
در  ۸۸فتنه و آشـوب سـال  ینانآفر نقش
ــتمرکز ــتاد موســو ی ــود،  یس ــیب از  یک

قـرارداد   یامضا یعوامل و متهمان اصل
شـرکت ( تخائنانه فروش گـاز بـه امـارا

سـاله  ۲۵قـرارداد  یـنا. است) کرسنت
ــ ــه واســطه دالل ــوه یب کــالن  یها و رش

امضا  یمتق یربرابر ز ۱۴  ن، دالال یبرخ
ــــراض گســــترده  شــــد و موجــــب اعت

  »  . شد یو نفت یکارشناسان اقتصاد
فضــــــلي از  عبدالرضــــــا رحماني -  ۱۴ 

 یجـانیالر یبـه علـ یکانو از نزد یواواک
  .است

ـــــم  – ۱۵  ـــــذتنف«در مراس ـــــزو ن »ی  ی
 یلـی،کـه بـا جل یدرصـد ۷ ،»یـفتحل«

 یو خامنـه ا یـهفق یـتبـه وال ین،بنابر ا
. درصـد بـود  ۹۳از  یشتر، ب»دادند یرأ«

ــومت ــان یو حک ــه روح ــک یک داده  یلتش
 یاز سـه دسـته امـا اعضـا یبیاست، ترک

اسـت  یآن، معرف شـرکت سـهام یاصل
را  یرسهم ش یدر آن، خامنه ا هستند که 

 یرفسنجان یهاشم یگر،د یشرکا. دارند
بــا . هســتند یو نــاطق نــور یجــانیو الر

خامنـه  داشت کـه توجه  یدبا ینوجود ا
ــه  یرفســنجان یبازگشــت هاشــم یا را ب

   . کند یتحمل نم یاسیصحنه س
  
بنا نیست هاشمی رفسـنجانی و  ٭

خاتمی و میـر حسـین موسـوی و 
دولــت مــدار  ،از نــو... کروبــی و

   :شوند
  
ــانک ☚ ــزن یه ــخنان  ی ــه س ــاره ب ــا اش ب

از  یبا جمعـ یداردر د ینجانرفس یهاشم
 یآقـا«: مجلس نوشته اسـت یندگاننما

نـداده کـه  یحتوض یدارد یندر ا یهاشم
النـاس اسـت،  مـردم حق یرأ ینکهاوالً ا

مـثالً آن  یـافقط مربوط به امسال اسـت 
بـه  ۸۸هم کـه در سـال  یرأ یلیونم ۲۵
شـد  ادهجمهور منتخب آن روز د یسرئ

مـــــورد  یهاشـــــم یآقـــــا یو از ســـــو
ــن ــ ده ــکن یکج ــاف و کارش و  یو اجح
مشــمول  یــزقــرار گرفــت ن یافکن آشــوب
ــاس م حق ــاآ! شــود؟ یالن ــیآفر نقش ی  ین

در پـروژه آشـوب  یشـانا یجانتوأم با ه
توجـه  یگانگـان،ب یشده از سو یطراح
 یرهو خواســت مــردم ماننــد ســ یبــه رأ

در تعارض با آن  یابود ) ع( یرحضرت ام
بـه این تنها حمله      .»قرار داشت یرهس

ـــت ـــنجانی نیس ـــمی رفس ـــه او و . هاش ب
   :خاتمی حمله ها مکرر شده اند

سحام نیـوز نوشـته  ،۹۲مرداد  ۸در   ☚
خاتمی بخـاطر ایـن کـه کمتـرین  :است

ــد ــیش نیای ــذ و  ،تنشــی پ در مراســم تنفی
توجیه نـویس . تحلیف شرکت نمی کند

 :گــاه واقعیتــی را بــاز مــی گویــدآنــاخود 
ــــی حضــــور خــــاتمی در مراســــم  وقت

ورد و او آتی می تواند تـنش پدیـد تشریفا
در مراسـم شـرکت  ،نآبرای اجتنـاب از 

کجــا او مــی تــوان دبــه خــود  ،نمــی کنــد
اجازه حضور فعال در عرصه سیاسـی را 

  بدهد؟ 
 ۸(طرفــه ایــن کــه در همــان تــاریخ  ☚

خامنه ای بـا دانشـجویان دیـدار ) مرداد
از معترضـان بـه تقلـب  ،نآدر ،داشت و

ــ ــات ریاســت جمه وری ســال در انتخاب
چرا معذرت نمی خواهند؟  :پرسید ،۸۸

درکشــوری کــه متقلــب حــاکم اســت و 
صـد  ،اعتراض کننـده بـه تقلـب زنـدانی

ــده  ــراض کنن ــد از اعت ــب بای ــه متقل البت
معنـای . بخواهد کـه معـذرت بخواهـد

ســخن خامنــه ای روشــن تــر از روشــن 
یم دو سر را تحمل نمی کنـد ژاو ر :است

یعنـی » فتنه گـران«و نمی گذارد که سر 
ــا آهاشــمی رفســنجانی و ردیــف دوم  نه

یعنــی خــاتمی و میــر حســین موســوی و 
ـــه صـــحنه سیاســـی  ـــی ب مهـــدی کروب

   .بازگردد
کیهـان قـول علـی  ،۹۲مرداد  ۱۰در  ☚

را این سـان  ،نامزد وزارت ارشاد ،جنتی
را  یـنا یجنتـ یعلـ « :نقل کـرده اسـت

ـــبت  ـــش نس ـــه ارادت ـــه ک ـــم گفت ـــه ه ب
ـــه  یفکـــر رفســـنجانی یهاشم اســـت ن
   .»یشخص

رجاء نیوز هاشمی  ،۹۲مرداد  ۱۰در  ☚
رفسنجانی را متهم کـرده اسـت بـه ایـن 

ناکــامی  ،کــه از هــم اکنــون و پیشــاپیش
 :روحانی را توجیه مـی کنـد و مـی گویـد

او برنامه خود را اجرا مـی  ،اگر بگذارند
ناکـامی  ،پیشـاپیش ،بـدین ترتیـب. کند

   :حکومت روحانی را توجیه می کند
ــ«     ــوز چن ــا اســتقرار رســمهن  ید روز ت

 یحسن روحان یاستبه ر یازدهمدولت 
یوی مانــــده اســــت امــــا ســــنار یبــــاق

زده  یـداز هـم اکنـون کل» گذارند ینم«
ــ ــا هم ــده ت ــدا ینش ــه  یابت ــار هرگون ک

در مجموعـه  یو عـدم همـاهنگ یناکام
و  یعوامـل پنهـان یبه پـا یازدهمدولت 
  . شود هپشت پرده نوشت یها دست

 ینــهکاب یاز معرفــ یو،ســنار یــنا مطلــع    
بـه  یاسـالم یبه مجلس شـورا یاحتمال

ــب را ــور کس ــد؛  یمنظ ــاز ش ــاد آغ اعتم
بـه  یـکنزد یانجر یها که رسانه ییجا

تـالش کردنـد تـا بـا  یرفسـنجان یهاشم
ــارآلود ســاختن چهــره  یفضاســاز و غب

اعمال فشار  یرا برا ینهکشور، زم یاسیس
 بمجلـس بـه منظـور کسـ یندگانبه نما

 یهــا چهره یبرخــ یبــرااعتمــاد  یرا
 در. به جران فتنـه فـراهم کننـد یکنزد

ــه ا ــنادام ــر هاشــم یوســنار ی  یهــم اکب
 هـایی یانرسما از افراد و جر یرفسنجان

دولت حسن  گذارند یسخن گفت که نم
خـود  یانتخابـات یها بـه وعـده یروحان

 یرا بـرا یا عمل کنـد و در واقـع جـاده
مطالبـات مـردم از  یعـدم اجـرا یهتوج
 یا باز کـرد؛ جـاده یازدهملت دو یسو

 یـرز«رنامـه  آغـاز ب رسـد یکه بـه نظـر م
 یهاشـم یکانتوسط نزد» ها زدن وعده

  . »باشد یرفسنجان
ـــاره . آنســـتعامـــل دیگـــری بـــر نـــاممکن بـــودن شخصی قدرت حاکم بر دولـت نیـز مـــده از روابـــط تـــارعنکبوتی پدیـــد آفقیه، را اجازه نمی دهد، شبکه هـای ناسازگار با محور آن، والیـت مطلقـه والیــت فقیــه کــه هیچگونــه اصــالح غیر از ساختار دولت  :انقالب اسـالمی   :مهدوی کنی هااســـت بـــه شـــبکه روابـــط شخصـــی است، قسمتی را می آوریم که مربوط مافیای بزرگ خامنه ای انجـام گرفتـه از مطالعـــه ای کـــه در ب

  
  

ــوتي   ــار عنكب ــبكه ت ش
ــا و   ــي ه ــدوي كن مه
اتصـــالش بـــا شـــبكه 

ن آاز محـــوري كـــه 
  :خامنه اي است

  
  

ـــر بخشـــي از   :انقـــالب اســـالم ــود خامنه ای و شبکه ایست که دولـت و کتــاب در بــاره مافیــای . مــی گــذرانیمیــم را از نظــر خواننــدگان ژمقامــات ركتاب تار عنكبـوت روابـط شخصـی در زي ــه را در خ ــای جامع ــر بنیاده ــاطرالزم بــه ذكــر اســت . گرفتــه اســتدیگ ــا بخ ــياري از ازدواج ه ــاز  بس دليل كسب اطالعـات از ايـن روابـط به همين . در اختيار عموم قرار گيرندتالش می کنند كمتـر ايـن اطالعـات روشــن اســت کــه مســئوالن سانســور . خــود انجــام گرفتــه انــد و مــی گیرنــدقدرت به گسترش شبکه تـارعنکبوتی ني

ـــا و  ـــت فرس ـــاري ســـخت و طاق اینک بخشی از کتاب کـه . داده استانقالب اسالمی، بـه اختصـار انتشـار ای و مافیـــای او را، پـــیش از ایـــن، می شود که شبکه تارعنکبوتی خامنـه یـادآور . کنند و تحقیـق کمـال جویـدمطلعان ما را از اطالعات خـود آگـاه بـدان امیـد کـه . خوانندگان قرار دهیمكتـــاب را قبـــل از چـــاپ در اختيـــار مــی کوشــیم بخــش هــايي از ايــن        . طوالنی استك   :خوانندگان می گذرانیمخامنه ای، معلـوم مـی کنـد را از نظـر باط شبکه مهدوی کنی را با شـبکه ارت
  
معرفی کوتاهی از شبکه روابـط  ٭

  :شخصی خامنه ایها
  

ــه      شــش ای  ســيد علــي حســيني خامن
پسر و دو دختر دارد كه همگـي  ۴فرزند 

ــا ازدواجهــاي سياســي خــود موجــب  ب
 يروابـط شخصـ گسترش تـار عنكبـوت

نقـش » بيـت رهبـري« .اند شده درتق
 .بازی می کندرا  محل استقرار عنکبوت

اكثـــر افـــراد مســـتقر در بخـــش هـــاي 
مختلف يا مشـاوران و معاونـان بيـت از 
وابستگان نسبي و سببي با شخص سيد 
علــي خامنــه اي و فرزنــدان او يــا درون 

  :خود مي باشند
ازدواج را  اليه اول ايـن تـار عنكبـوت •

بـا ای د علـي خامنـه هاي فرزنـدان سـي
ونی تشکیل می و سياسي روحانیانبرخي 
كه عمومـا  بـا شـخص خامنـه اي  دهند

مرتبط بـوده و در امـور مختلـف حـامي 
  :سياست هاي او مي باشند مانند

الله عزيز الله خوشوقت از مفتيـان  ةآي- 
معروف قتلهاي سياسي كـه دختـر خـود 
را به سيد مصطفي حسـيني خامنـه داده 

  .است
الله محسن خرازي كه دختر خود  ةآي - 

را به عقد و ازدواج سيد مسعود حسـيني 
   .ورده استآدر  ایخامنه 

الله محمد باقر بـاقري كنـي بـرادر  ةآي - 
ــه ــر خامن ــي دخت ــدوي كن ــه  ای مه را ب

  .ورده آستآ ازدواج پسر خود در
حجت االسالم غالمحسين محمـدي -  

گلپايگــاني معــاون بيـــت رهبــري كـــه 
همسـر دختـر سـيد پسرش محمد جواد 

  .مي باشد ای علي خامنه
غالمعلي حداد عـادل دختـر خـود را  - 

به سيد مجتبي حسـيني خامنـه اي داده 
  است و

حاج محمود لوالچيان از چهره هاي  - 
سياسـي نيـز دختـر خـود را بـه  –بازاري 

 ای  همسري سـيد ميـثم حسـيني خامنـه
  .در آورده است

ـــار عنكبـــوت  • ـــه دوم ت روابـــط در الي
ــ ــه ایشخصــی ب ــور خامن ــر ر مح ، ديگ

ــوق  ــراد ف ــه اف ــتگان ب ــدان و وابس فرزن
الذكر هستند كه با انجام ازدواج هـايي 

شــده و  شــبکهموجــب گســترش بيشــتر 
ازدواج هاي درون بيتـي را انجـام داده 

  : به عنوان مثال .اند
حجــت االســالم محمــدي گلپايگــاني - 

خانم سميه دختر محمد جواد ايروانـي 
ت دفتر رهبری معاون حسابرسی و نظار

را براي محمد فرزند خـود و همچنـين 
ـــي شـــاهچراقي از  ـــر عل منصـــوره دخت
نمايندگان سيد علي خامنـه اي را بـراي 
حســين فرزنــد ديگــر خــود كــه در بيــت 

  .د  گرفته استنمشغول به كار مي باش
غالمعي حداد عادل پدر همسـر سـيد  - 

گسترده ترين  ای مجتبي حسيني خامنه
رون بيـــت و روابـــط ســـببي و نســـبي د

او  .بيــرون بيتــي را ايجــاد كــرده اســت
عالوه بر وصل شدن به بيـت خامنـه اي 

ازدواج دختـرش بـا پسـر سـيد  قاز طري
علي خامنه اي دختران خود را به عقـد 

روحــاني در آورده و بــا  –افــراد سياســي 
ازدواج دختران خـواهر خـود بـا ديگـر 

ـــانيون،  ـــيون و روح ـــبکه سياس ـــار ش ت
ميـان خـانواده را ای عنكبوتي گسـترده 

توكلي  وحائري شيرازي  وهاي نجابت 
خزعلي  ومعين  والريجاني  ومطهري  و
 ودسـتغيب  وروح االميني  ورضا زاده  و

ــا ــبحاني ني ــنديان  و س ــپور  وخرس عباس
... اردبيلي و وعبدالله جاسبي و تهراني 

از قبل همين تار  است و  به وجود آورده
اختيـار عنكبوت، امکانات فراواني را در 

خود و وابسـتگان در اكثـر نقـاط كشـور 
  .گرفته است

گستردگي تارهاي گوناگون اليـه دوم    
در ســـطوح مختلـــف موجـــب اتصـــال 
ــه  ــع ب ــر مواق ــه در اكث ــده ك ــرادي ش اف
همپوشاني خيانـت هـا و جنايـت هـاي 

مشغول و پاسدار موقعیتهـای حاكميت 
  .یکدیگر هستند

ــ -  ــه محســن خــرازي همچــون ةآي  الل
ــادل  ــداد ع ــاني بــا ح ــد گلپايگ و محم

ازدواج هــاي پســران و نــوه هــاي خــود 
موجبات گسترش بيشتر تـار عنكبـوت را 

دو فرزنــد ســـيد   .ورده اســـتآفــراهم 
محسن خرازي خود هر كدام امکانـات 

  .بزرگي را در اختيار دارند
خانــدان بــاقري كنــي كــه از ازدواج  - 

مصباح الهدي با دختر سيد علي خامنه 
لســـادات از اي يعنـــي خـــانم هـــدي ا

نزديکي به بيت رهبـري و تـار عنكبـوت 
امکانات فراوانـي  .آن بهره مند شده اند

ـــين  ـــگ آورده و وجـــود هم ـــه چن را ب
امکانات و ارتباطـات بـا بيـت منجـر بـه 

  :مانندند ازدواج هاي ديگر شده ا
ازدواج دختر مهدوي كني بـا حجـت  - 

االسالم مصـطفي ميرلـوحي كـه از قبـل 
پسـرحجت  آن،همين ازدواج و ثمـرات 

االسالم مير لـوحي در اليـه سـوم دختـر 
حجت االسـالم عليرضـا پناهيـان را بـه 

   .عقد ازدواج خود در آورده است
بنابراين در اليه سوم ايـن ازدواج هـا  •

مشاهده مي شود كه دايره تـار عنكبـوت 
  :بر سراسر ايران گسترش مي يابد

ــداح و  -  ــه خــود م ــان ك عليرضــا پناهي
بط بــا ســيد علــي ســخنران مراســم مــرت

خامنــه اي اســت بــا بــه عقــد ازدواج در 
آوردن دختر خود بـراي فرزنـد حجـت 

رلوحي حلقه وصـل یاالسالم مصطفي م
ديگري را با بخشي ديگر از بيـت ايجـاد 

  ...مي نمايد و
صادق خـرازي نـرگس خـاتمي دختـر  - 

محمــد رضــا خــاتمي را بــه عقــد ازدواج 
ـــاري از  ـــا ت ـــي آورد ت ـــود در م ـــر خ پس

ت ســيد علـي خامنــه اي را بــه تـارعنكبو
ون بيت خمينـي كـه خـاتمي تـاري از رد

  .آن است وارد سازد
 از نكات جالب اين تحقيق و بررسي،    
 ودوم هــای حلقــه  شــکار شــدن نقــشآ

کارشـان از ، ایـن حلقـه هـا. اسـتسوم 
آشکار شدن دارايـي جمله جلوگیری از 

بـرای ایفـای ایـن . اسـتهاي اليه اول 
ــش ــات  ،نق ــیارامکان ــار ی بس را در اختي

نــان در مخفــی کــردن آو دســتیار دارنــد 
مـردم  فسادها و خیانت ها هستند تا که 

از چگونگي سوء استفاده وابسـتگان بـه 
  .گاه نشوندآبيت رهبري 

ـــال       ـــرای مث ـــا محمـــود آ، حـــاج ب ق
لوالچيان هـر چـه در اختيـار دارد و در 
هر موسسه يا شركتي كه حضـور دارد در 

نيابت از شخص سيد ن حضور به آواقع 
علي خامنه اي است همانگونـه كـه هـر 
جا كه نامي از فريد الدين حـداد عـادل 

مي آيـد، در به میان  يا عليرضا لوالچيان
سيد مجتبـي خامنـه اي و سـيد  ازواقع 

است کـه سـخن بمیـان ميثم خامنه اي 
 را بــازي مــيیــد و او نقــش پوشــش آمــی 
به همين دليل ديده مـي شـود كـه  .كند

از افــراد ســرمايه هــاي كالنــي در برخــي 
، شـتابان و بهمـن واراختيار دارند و بـه 

بر آن مـي افزاينـد امـا هـيچ كـس تـوان 
را  نهـاآبـاره ثـروت بررسي و تحقيـق در 

زيرا اين اموال در دست آنهـا بـه  .ندارد
نيابت از افراد بيت رهبري قـرار گرفتـه 

ن را همگي با هم مي برند آاست و بهره 
   .و مي خورند

معلوم از نكات مهم ديگر اين بررسي      
شـبکه هـا مناصبي است كه افراد کردن 

ــد ــار دارن ــن مناصــب. در اختي ــيچ  ای ه
ارتباطي بـا تخصـص و تحصـيالت آنهـا 

بـه عنـوان مثـال، فـردي داراي  .ندارد
دانشــگاه  از أي دكتــراي فيزيــك هســته 

ــ ــا ب ــت امــا بن ــيس  اس ــام انگل  ردوره
ــ  متصــدیضــرورت،  ــره ب ــادين ت ار مي

  :مانند شخص زير .است
حسين نجابت، برادر احمد نجابـت،  - 

و نماينده مجلس  در دوره هـاي هفـتم 
 زدكتراي هسته اي ا دارایهشتم و نهم 

ـــ ـــاد آي ـــيس، دام ـــام انگل ـــه  ةدوره الل
 ةنورالدين حسيني الهاشمي و باجناق آي

. اسـت ...الله صادق حـائري شـيرازي و
سـازمان تعـاون روسـتایی کـل  یسریاو 
 و رئـیس مشاور وزیـر کشـاورزیو  ورکش

ســازمان میــادین میــوه تــره بــار اســتان 
عضو هیئت امنـاء فرهنگسـتان و  تهران

عضو هیئـت موسـس و علوم اسالمی قم 
مشاور سیاسی جامعـه و  سه مفید قمّسؤم

قـائم مقـام و  مدرسین حوزه علمیـه قـم
هـــای مجلـــس شـــورای  مرکـــز پژوهش

  نماينده دوره هـايو اسالمي دور هشتم 
هشــتم و نهــم مجلــس شــوراي  وهفــتم 
   .است اسالمي

ــري -  ــرد ديگ ــي ف ــد جــواد ايروان محم
است كـه در مشـاغل خـود از حضـور در 

فوتبـال اسـتقالل تـا حمايـت از  باشگاه
فلسطين و لبنيات و كاغذ ديده مي شود 
در حالي كه سابقه وزارت اقتصاد را نيـز 

ايروانــي در حــال حاضــر . داشــته اســت
و پـــدر عـــروس  معـــاون بيـــت رهبـــري

محمدي گلپايگاني مي باشد بـه مشـاغل 
دختــر  ســميه ايروانــي :کنــیموي توجــه 

ـــدي  ـــد محم ـــر محم ـــي و همس ايروان
معاونـت محمد جـواد . است گلپايگاني

حسابرسی و نظارت دفتر رهبری، وزیـر 
سابق اقتصاد و امور دارایی ایران و پدر 
عــروس محمــدي گلپايگــاني بــا مشــاغل 

  : ته است و یا داردکه یا داش فراوان زير
ــاون رئــیس شــعبه ارزی ممتــاز  -  ۱ مع

  ۱۳۵۸بانک ملت 
  بانک  شعب  امور ارزی  اداره  رییس  -  ۲

ـــــــت ـــــــئولیت  مل ـــــــام  و مس   در ادغ
  ۱۳۵۸-۵۹  بانک  ده  الملل اموربین

  الملـــل اموربین  کـــل  اداره  معـــاون -  ۳
  ۱۳۵۹-۶۰  ملت  بانک

  ملــت  بانــک  مــدیره  عضــو هیئــت  -  ۴
۶۳-۱۳۶۰  

و   مرکــز تهیــه  مــدیره  عضــو هیئــت  -  ۵
)  بازرگانی  وزارت(  مواد شیمیایی  توزیع
۱۳۶۳  

  و مــدیرعامل  مــدیره  هیئــت  رئــیس -  ۶
  کاغـــذ و چـــوب  و توزیـــع  مرکـــز تهیـــه

  ۱۳۶۳-۶۴)  بازرگانی  وزارت(
-۶۸:  و دارایی  وزیر اموراقتصادی  -  ۷

۱۳۶۴  
   اقتصادی  کمیسیون  رئیس  -  ۸
  ارز  تخصیص  کمیته  یسرئ  -  ۹
  اقتصاد  عضو شورای  -  ۱۰
ــیس   -  ۱۱ ــرف رئ عضــو منصــوب از ط

ـــت ـــس شـــورای اســـالمی در هیئ   مجل
بـا   وزیـران  هیئـت  های نامه آئین  تطبیق

  ۱۳۶۸-۷۱مقررات وقوانین کشور 
وزیـر جهـاد سـازندگی   مقـام  قائم  -  ۱۲

۷۶-۱۳۶۸  
  و تفکیـک  ادغـام  پروژه  مسئولیت -  ۱۳

ــین  وظــایف ــازندگی  وزارت  ب و   جهادس
   کشاورزی  وزارت
ــرکت  -  ۱۴ ــه  ش ــیم  در کمیت ــازار   تنظ ب
  کاال
ــیون   -  ۱۵ ــیس کمیس ــب رئ عضــو و نای

اعطــاء نشــانهای دولتــی کــار و خــدمت 
۷۶-۱۳۷۰  

مشــاور وزیــر بازرگــانی و نماینــده   -  ۱۶
  وزیر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

ــورای  -  ۱۷ ــه اقتصــادی ش عضــو کمیت
  ۱۳۸۰-۸۳منیت ملی ا

رئیس سـتاد اجـرای فرمـان امـام   -  ۱۸
۸۶ - ۱۳۷۶  
عضو کمیسـیون تلفیـق دبیرخانـه  -  ۱۹

  مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون 
  مصـلحت  تشـخیص  عضو مجمع -  ۲۰
  تاکنون   نظام
  عضــو کمیســیون نظــارت مجمــع -  ۲۲

  تاکنون   نظام  مصلحت  تشخیص
امــور   در ادغــام  محــوری  نقــش  -  ۲۳
در   شـــده  ادغـــام  بانـــک  ده  الملـــل نبی

   ملت  بانک
  

  6 صفحهدر
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ـــادی در   - ۲۴ ـــای نه ایجـــاد محوره
هـــای دوران وزارت بازرگـــانی  فعالیت

  )مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب(
  تخصـیص  و هدایت  سازماندهی -  ۲۵

افــــت شــــدید   ارز در شــــرایط  بهینــــه
-۱۳۶۸جنگ   دوران  درآمدهای ارزی

امـــور   وزارت  یتصـــد  در زمـــان ۱۳۶۴
   و دارایی  اقتصادی

ـــاختار و نظم - ۲۶ ـــه  دهـــی تجدیدس   ب
ومصـوب نمـودن قـانون   بیمه  مؤسسات

تصـدی   اداره بیمه های کشـور در زمـان
   و دارایی  امور اقتصادی  وزارت
ـــیس - ۲۷ ـــور   تأس ـــکده وزارت ام دانش

ـــــــی، شـــــــرکت   اقتصـــــــادی و دارائ
و تشـکیل   ایـران  خـارجی  گذاری سرمایه
ان حسابرســی در زمــان تصــدی ســازم
   و دارائی  امور اقتصادی  وزارت
ــر   مالیــات  مطالعــات  ســاماندهی - ۲۸ ب

  الیحــــه  و تهیــــه VAT  افــــزوده  ارزش
VATبا تأسیس دفتر مطالعات مالیاتی ،  
  قـانون  نمـودن  و مصوب  بازنگری - ۲۹

   عمومی  محاسبات
  بودجـه  تفکیـک  برنامـه  مسئولیت - ۳۰

ـــاری ـــیاز عمرا  ج ـــتانی ن ـــودن  ، اس   نم
 غیـــر  نظـــام  دهی و ســـازمان  اعتبـــارات

ــاد ــز در جه ــازندگی متمرک ــق  س   از طری
  ســازندگی جهــاد  ســازمانهای  تأســیس

 غیـــر  ســاختار پیشــتاز در ســازماندهی(
، کــه در دســتگاههای اجرائــی )متمرکــز

  .کشور تکثیر شده است
  خودکفـائی  طـرح  و مجری  طراح - ۳۱

یق مدل نهادسـازی از طر(کشور   لبنیات
  )با تجربه موفق

ــروژه  مســئول -  ۳۲   ادغــام و  تفکیــک  پ
  و وزارت  ســــازندگی جهــــاد  وظــــایف
تجربـــه  طراحـــی مـــدل و و  کشـــاورزی

  موفق در اجرا
ــه - ۳۳ ــترده  مطالع ــر   گس ــنج(و فراگی   پ

)  میـدانی  مطالعـه  ، یـک  مـوردی  مطالعه
و   بـا ویژگـی  در رابطـه  چهار سال  ظرف

 جهـــاد  هـــای فعالیت  هـــادیکـــارکرد ن
 و جهـاد  نهادگرایی  در کتاب(  سازندگی
  )  مستند گردیده  سازندگی

ــــاختاری،کارکردی و  - ۳۳ ــــول س تح
  ســتاد اجرایــی  مجموعــه  مــدرن ســازی

  و کـــاهش)  ره( امـــام  حضـــرت  فرمـــان
در   اقتصــــــــادی  های گری تصــــــــدی
،  پیشـرفته  با مـدیریت  نوین  چهارچوبی

و   مجــــازی  یکارآمــــد و ســــاختارها
  گرا نخبه
  مدیره  هیئت  عضو مؤسس و عضو -  ۳۴

   ایران  استقالل  ـ ورزشی  فرهنگی  مؤسسه
عضـــو هیئـــت موســـس و رئـــیس  -  ۳۵

 هیئت مدیره کـانون جهـادگران جهـاد
  سازندگی

ــــت -  ۳۶ ــــیس  عضــــو هیئ ــــا و رئ   امن
از   دفــاع  جمعیـت  اقتصـادی  کمیسـیون

  فلسطین  ملت
  
ت شــبکه روابــط شخصــی قــدر ٭

  :متعلق به مهدوی کنی ها
  
معرفــي هــدي الســادات  اینــک بــه •

ــه  كــه همســر مصــباح ای حســيني خامن
و شـــبکه  الهـــدي بـــاقري كنـــي اســـت 

ــه شــبکه  ــارعنکبوتی کــه از طریــق او ب ت
   :می پردازیم ،خامنه ای متصل می شود

 ای هــدي الســادات حســيني خامنــه- 
و همســـر مصـــباح  ۱۳۶۰متولـــد ســـال 

زاده مهـدوي  الهدي باقري كنـي بـرادر
  . كني مي باشد

دامـاد  –مصـباح الهـدي  –باقري كني - 
 خامنه اي و همسر هدي السـادات، علی

فرزند محمـد بـاقر بـاقري كنـي و بـرادر 
ــي  ــدوي كن ــتزاده مه ــاون . اس وي مع

طــرح و برنامــه دانشــگاه امــام صــادق و 
  مدرس آن دانشگاه است 

 - مهـدي  –محمـد بـاقر  –باقري كني - 
روستای کـن بـه دنيـا در  ۱۳۰۵در سال 
وي بــرادر محمـــد رضـــا  .ه اســـتآمــد

و مناصب زيـر را بعـد است مهدوي كني 
  :ه استاز انقالب در اختيار داشت

های  قــائم مقــامی سرپرســت کميتــه -  ۱
وي بــــه همــــراه  –انقــــالب اســــالمی 

ماشـــاءالله قصـــاب در كميتـــه ســـفارت 
   .امريکا مستقر بود

ــان   ــر کشــور در زم  وزارتمعاونــت وزي
  ش آيت الله مهدوی کنی  برادر

  رهبري   عضو مجلس خبرگان -  ۲
قـائم مقـام و مـدرس دانشـگاه امـام  -  ۳

صادق دانشگاهي كه در راس آن بسياري 
از مهدوي كني ها و باقري كني هـا قـرار 

   .دارند
پدر مصباح الهدي و علـي  –محمد باقر 

  باقري كني مي باشد 
فرزند محمد باقر  –علي  –باقري كني - 

كنــي و بــرادر مصــباح الهــدي  بــاقري
ــه  ــي كــه خــود دانــش اموخت ــاقري كن ب

  او  .دانشگاه امام صادق مي باشد 
   و  مدرس دانشگاه امام صادق -  ۱
معــاون دبيــر شــوراي عــالي امنيــت  -  ۲

  ملي سعيد جليلي 
ـــاتي ســـعيد  -  ۳ مســـئول ســـتاد انتخاب

  .است ۱۳۹۲جليلي در انتخابات سال 
 بــرادر –محمــد رضــا  –مهــدوي كنــي - 

محمــد بــاقر بــاقري كنــي  از روحــانيون 
پرقدرت بعد از انقالب كه زماني مـدعي 
بود او محمد رضامهدوي كني اسـت نـه 

وي از ابتـــداي  .محمـــد رضـــا پهلـــوي
انقالب در بسياري از مناصب در تثبيـت 
حاكميت واليـت فقيـه مشـغول بـه كـار 
بوده است و اين اواخر در حالي كه بايد 

ت مي بـود، دست به دعا براي سفر آخر
ریاســــت مجلــــس جهــــت از ميــــدان 

بدر بردن هاشـمي رفسـنجاني، خبرگان 
 کـه تاورده می شود با ويلچر به مجلس آ

خبرگـان رهبـري را بـه مجلـس رياست 
وي كه يـاري وفـادار بـراي رهبـري مـي 

   .باشد تحويل دهند
از قبل سوء استفاده از  ها مهدوي كني   

ــان  ــافي آنچن امــوال ملــت و امــوال اوق
كه بـراي اند اطوري اي به هم زده امپر

 .دنـ، دست به هر كاري مـي زننحفظ آ
بيهــوده نيســت كــه طــراح اصــلي بســيج 
دانشــگاه و اســاتيد و دانشــگاههاي تــك 
جنســــيتي  و آمــــاده ســــازي مقامــــات 

در زيــر . مهــدوی کنــی اســتحکــومتي  
برخي از مناصب و مقامات محمـد رضـا 

  :را فهرست می کنیممهدوي كني 
ــویت در  - ۱ ــه شــورای عض ــه اولی حلق

  انقالب از طرف خمینی
عضـــویت در کمیتـــه اســـتقبال از  -  ۲

  خمینی
به (سرپرستی کمیته انقالب اسالمی  -  ۳

عنوان اولین نهاد انقالبی مسـلح بـرای 
ــه پیشــنهاد مطهــری و  حفــظ انقــالب ب

  )دستور خمینی
  از حکام شرع دادگاههاي انقالب  -  ۴
عضویت به عنوان فقیـه در شـورای  -  ۵
  )دو مرتبه(هبان قانون اساسی نگ
ــات حــل  -  ۶ ــی در هی ــدگی خمین نماین

اخـــتالف مســـؤوالن نظـــام و چنـــدین 
ماموریت مشابه در حوادث مهـم دوران 

ـــالب ـــای  انق ـــان طـــرح کودت از مجری
   ۱۳۶۰خرداد 

های رجایی  وزارت کشور در کابینه -  ۷
  و باهنر

نخســــت وزیــــری پــــس از تــــرور  -  ۸
  نرمحمدعلی رجایی و محمدجواد باه

عضویت در ستاد انقـالب فرهنگـی  -  ۹
  به حکم خمینی

عضویت در شورای عالی انقـالب  -  ۱۰
ســـپس فرهنگــی بـــه حکـــم خمینـــی و 

  ای خامنه
رســانی بــه  مســؤولیت ســتاد کمک -  ۱۱

  مردم مناطق بمباران شده
ـــازنگری  -  ۱۲ عضـــویت در شـــورای ب

  قانون اساسی
ریاســت مرکــز رســیدگی بــه امــور  -  ۱۳

  مساجد
جمع تشـخیص مصـلحت عضو م -  ۱۴
  نظام
  عضو مجلس خبرگان رهبری -  ۱۵

  :های فعلی مسؤولیت
مؤســــس و دبیــــر کــــل جامعــــه  -  ۱۶

  روحانیت مبارز
  رییس دانشگاه امام صادق  -  ۱۷
ــیس جامعــ -  ۱۸ مالــک (الصــادق  ةری

  ...)پوشاک جامعه، برج نور تهران و 
ــه  -  ۱۹ ــه مــروی ب تولیــت حــوزه علمی

 همـــراه موقوفـــات وابســـته، بـــه حکـــم
  خمینی

  رئیس مجلس خبرگان رهبری -  ۲۰
ــگاه -  ــيس دانش ــي، ري ــرخه اي، قدس س

خــواهران امــام صــادق همســر مهــدوي 
  كني 

مهدوي كني، صديقه، دختـر مهـدوي - 
  كني، دكتر و استاد دانشگاه امام صادق

مهــدوي كنــي، محمــد ســعيد،حجت - 
فرزند مهدوي كني و مدیرکل  –االسالم 

  و حوزه ریاست دانشگاه امام صادق 
عضو هيـات امنـاي دانشـگاه صـداو  -  ۲

  سيما 
عضــــوهيات امنــــاي پژوهشــــکده  -  ۳

مطالعــات فرهنگــي و اجتمــاعي وزارت 
  وري آعلوم وتحقيقات وفن 

عضو شـوراي سياسـتگذاري شـبکه  -  ۴
  و سيما  داصدو 
ــي  -  ۵ ــلنامه پژوهش ــئول فص ــدير مس م

  دانشگاه امام صادق 
عضـــو هيـــات تحريريـــه فصـــلنامه  -  ۶

  صادق 
و هيات تحريريه فصلنامه ديـن عض -  ۷

  و رسانه 
ـــن و  -  ۸ ـــدير مســـئول فصـــلنامه  دي م

  ارتباطات 
اللــه   ةآيــ مهــدوي كنــي، مــريم، دختــر- 

ــام  ــگاه ام ــدرس دانش ــي، م ــدوي كن مه
  صادق 

اللـه   ةآيـ مهدوي كني، مهديـه، دختـر- 
مهــدوي كنــي، مســئول واحــد گــزینش 

  استاد دانشگاه امام صادق –خواهران 
حجـت االسـالم   - ميرلوحي، مصـطفي،

ــاد  ــدیر آدام ــي، م ــه مهــدوي كن يــت الل
واحد روابط بـین الملـل  دانشـگاه امـام 

ـــــادق  ـــــالحات  –ص وي در دوران اص
همواره از شاكيان نشريات مختلف بود 
و بــه نظــر مــي رســد از مشــاغل بحــران 

   .سازي او بوده است
مير لوحي فرزند مصـطفي ميـر لـوحي - 

  داماد حجت االسالم عليرضا پناهيان 
پناهيـــان دختـــر حجـــت االســـالم - 

پناهيــــان عــــروس حجــــت االســــالم 
  مصطفي مير لوحي 

عليرضا معروف بـه عليرضـا  –پناهيان - 
و  مارمولك از شـاگردان مصـباح يـزدي

ــيني خامنــه  ــيد علــي حس مــداح و  وس
پــدر  وســخنران مجــالس بيــت رهبــري 

 ةعروس مصـطفي ميـر لـوحي دامـاد آيـ
ن پناهيان از سخنرانا. الله مهدوي كني 

ثابت صدا و سيما و مراكز بسيج و انصار 
   و. حزب الله مي باشد

معاونت فرهنگـی نهـاد رهبـری در  -  ۲
  دانشگاهها 

  مسوول نهاد رهبری دانشگاه هنر  -  ۳
عضــو هيــات امنــاي دانشــکده هنــر  -  ۴

ــه همــراه مســعود ده  دانشــگاه تهــران ب
  نمکي و عزت الله ضرغامي 

عضو هیئت علمـی مرکـز تخصصـی  -  ۵
  یغتبل
محمـد  ۲۷معاونت فرهنگی لشـکر  -  ۶

  رسول الله
  معاونت مرکز جهانی علوم اسالمی -  ۷
نایــب رئــیس شــورای مرکــزی قــرار  -  ۸

  گاه عمار 
داماد آيـت اللـه  –ابراهيم  –انصاريان - 

 .مهدوي كني و برادر حسـين انصـاريان
وي نيز از مسئوالن دانشگاه امام صـادق 
و سخنرانان مراسم مختلـف مـي باشـد 
   .گفته مي شود در بيت نيز حضور دارد

ــين  –انصــاريان -  حجــت  –شــيخ حس
 –شــاعر  –االســالم  فرزنــد محمــد بــاقر 

ــاني  ــتاد  –روح ــداح و اس ــخنران و م س
برادر داماد آيـت اللـه  وحوزه علميه قم 

مهدوي كني  وي نيز از سخنرانان ثابت 
   .صدا و سيما در مراسم مختلف ميباشد

  ابراهیم انصاریان
ــال و » تنفیــذ«مراســم  :ب اســالمیانق ــــف« ــــت در » تحلی ــــانی درس ــه زهــر در روزهائی انجـام گرفتنـد کـه روزهـای روح ســال  ۲۵سرکشــیدن جام ـــگ روز شمار نقـش امریکـا و انگلسـتان ایـن فصـل را بـه . پیش از ایـن بودنـد ـــز عوامـــل  ۸در جن ـــاله و نی سـال  ۸طوالنی کردن جنگ به مدت س    :اختصاص می دهیم
  

ال بيســت پنجمــين ســ
و  985قبــول قطعنامــه 

سركشيدن جـام زهـر   
  : شكست

  
روز شـــــمار مداخلـــــه 
امریکــــا و انگلــــیس در 

  :جنگ صدام با ایران
  

ـــــل  ۸در  – ۱  ـــــاندر ۱۹۸۱آوری ، آلکس
هیگ، وزیر خارجـه امریکـا، از سـفر بـه 
مصر و عربستان و اردن بـاز مـی گـردد و 

یــم ژگــزارش محرمانــه ای بــه ریگــان ر
سـران : جمهوری وقت امریکا می دهـد

این سه کشور می گویند عـراق بـا چـراغ 
سبز امریکا به ایران حمله کـرده اسـت، 
آیــا حکومــت ریگــان همــان سیاســت را 
ادامــه مــی دهــد و یــا سیاســتی دیگــر در 
پیش می گیرد؟ و ریگان همان سیاسـت 

این نامـه محرمانـه (را در پیش می گیرد 
  ).را ربرت پاری انتشار داده است

بـر اســنادی کـه از قیــد از آن پـس، بنــا     
آزاد شده انـد، حکومـت » سری است«

ریگان و حکومتهای اروپائی، بخصوص 
انگلستان، به عراق و ایران اسلحه داده 
است که دو افتضاح ایران گیت و اکتبـر 

  :سورپرایز را ببار آورد
، روســــــــیه ۱۹۸۱در تابســــــــتان  – ۲

هواپیمــائی را کــه از اســرائیل بــه ایــران 
ود را، در مراجعـت اسلحه حمل کرده ب

  . از ایران، سرنگون کرد
، بـرغم مخالفـت ۱۹۸۲فوریه  ۲در  – ۳

ــراق را از  ــان ع ــدنت ریگ ــره، پرزی کنگ
فهرســت کشــورهای تروریســت خــارج 

  .کرد
روزهـــای آخـــر ( ۱۹۸۲در مـــارس  – ۴

ــفند  ــنجانی در ) ۱۳۶۰اس ــمی رفس هاش
گفتــه » الموقــف العربــی«مصــاحبه بــا 

ــ«: اســت م نمــی خــواهیم در ســایه رژی
فعلی عـراق، بـه هـیچ تـوافقی بـا بغـداد 

این سری نیست کـه آن را فـاش . برسیم
صــدام حســین توســط میانجیهــا . کــنم

موافقـــت کـــرد طبـــق مـــواد و شـــرایط 
قرارداد الجزایـر و بـدون قیـد و شـرط، 

ولی ما این پیشـنهاد را . عقب نشینی کند
رد کردیم و با هرگونه توافقی مخالفـت 

ــرد ــ. خــواهیم ک ــه رژی ــی مادامیک م فعل
ــق باشــد ــراق، طــرف دوم تواف ــن . ع ای

ــس از  ــراق و پ ــت ع ــا مل ــد ب ــق بای تواف
مـا حاضـر نیسـتیم . پیروزی امضا گـردد

ـــای  ـــازمان ه ـــت از س دســـت از حمای
ــرداریم ــراق ب ــم ع ــن » .مخــالف رژی ای

همان طرح کشورهای عضـو کنفـرانس 
عدم تعهد است که ایران و عـراق بـا آن 
موافقت کرده بودند و قـرار بـود هیـأت 

 ۶۰خرداد  ۲۴پاسخ موافق صدام را در 
. به تهران بیاورد و جنـگ پایـان پـذیرد

آن پیروزی با کمترین تلفات و زیـان را، 
، از مــردم ایــران ۶۰باکودتــای خــرداد 

دریغ کردنـد و جنـگ را از جمـه بـرای 
  . استقرار استبداد مالتاریا ادامه دادند

 ۶۰، امریکـــــا ۱۹۸۲در دســـــامبر   -  ۵
ــوپتر ــی ک ــد هل ــراق  فرون ــه ع جنگــی ب

  .تحویل داد
، امریکا بـه عـراق ۱۹۸۸تا ۱۹۸۲از  – ۶

اطالعـــات در بـــاره چگـــونگی آرایـــش 
جنگی قوای ایران و محل استقرار ایـن 

در همین . قوا و تحرکاتش را داده است
ـــران  ـــه ای ـــق اســـرائیل، ب دوره، از طری

اسرائیل واسـطه خریـد . اسلحه می داد
اسلحه برای ایـران از کشـورهای دیگـر 

یم ایران در لندن دفتر خرید ژر. نیز بود
  . تسلیحات داشت

ــوامبر  – ۷ ــت ۱۹۸۳در ن ــورای امنی ، ش
ملی قراری را ابالغ کـرد کـه بنـا بـر آن، 
هم قانونی و هـم الزم اسـت کـه امریکـا 
مانع از شکست عراق در جنگ با ایـران 

  .بگردد
ــوامبر  – ۸ ــائی ۱۹۸۳در ن ــک ایتالی ، بان

Banca Nazionale del Lavoro  و
شعبه اش در آتالنتا، با تصویب حکومت 

. میلیـارد دالر وام داد ۵امریکا، به عراق 
باز با تصـویب ایـن حکومـت، عـراق بـا 
این پول، تجهیـزات و مـواد الزم بـرای 
موشکها و صنعت تولید اسلحه شـیمائی 

  .  یک خریدژو بیولو
، بــر خــالف قــانون ۱۹۸۳در اکتبــر  – ۹

ریگـان صدور اسلحه امریکـا، حکومـت 
بــه اردن و عربســتان و کویــت و مصــر 
اجــازه داد اســلحه ســاخت امریکــا از 
جمله راکتها که هلی کوپترهای جنگـی 
بکار می برند و نیز بمب ها، را، به عـراق 

مــی دانــیم کــه بنــابر توافــق . بدهنــد
محرمانه ای که افتضاح اکتبر سـورپرایز 
را ببار آورد، همین اجازه را به اسـرائیل 

  اسلحه به ایران داده بود برای فروش 
شولتز، وزیـر ژ رژ، ۱۹۸۳در نوامبر  –۱۰

بعــــد از اســــتعفای (خارجــــه امریکــــا 
ــگ گزارشــهای ســری را ) آلکســاندر هی

دریافــت کــرد حــاکی از ایــن کــه قــوای 
عراق روزمره از اسلحه شـیمیائی برضـد 

  .ایران استفاده می کند
، دونالــــد ۱۹۸۳دســــامبر  ۲۰در   - ۱۱

که وزیـر دفـاع در  همان کسی( رامسفلد 
حکومت بوش پسر شـد و حملـه امریکـا 

ـــازمان داد  ـــراق را س ـــه ع ـــوان )ب ، بعن
ــدام  ــا ص ــداد ب ــان، در بغ ــتاده ریگ فرس

او حامــل پیــام دوســتی و . مالقــات کــرد
آمــادگی بــرای کمــک بیشــتر امریکــا بــه 

  . عراق بود
، سـیا شـروع کـرد ۱۹۸۴وئیه ژدر  –۱۲

به دادن اطالعات به عراق بـرای اینکـه 
دفهای حمله ها با اسلحه شیمیائی به ه

  .  قوای ایران، دقیق بگردند
ـــــه ژ ۱۴در  –۱۳ ـــــزارش ۱۹۸۴وئی ، گ

وزارت خارجه امریکـا حـاکی اسـت کـه 
امریکا فرآوده های دو منظوره و سخت 

ی بــه عــراق صــادر مــی ژافــزار و تکنولــو
ایــن تجهیــزات و فــرآورده هــا . کنــد

  .کاربردهای نظامی نیز می داشتند
، امریکـــــــا و ۱۹۸۶ارس در مـــــــ –۱۴

انگلستان مانع از آن شدند کـه شـورای 
امنیــت قطعنامــه ای در محکــوم کــردن 
ـــلحه  ـــردن اس ـــار ب ـــراق بخـــاطر بک ع

مـارس،  ۲۱در . شیمیائی را تصویب کند
امریکا تنهـا کشـوری شـد کـه از امضـای 
بیانیه شورای امنیت در محکـوم کـردن 
اســـتعمال اســـلحه شـــیمیائی از ســـوی 

  .   دعراق، خودداری کر
فروش اسلحه بـه ایـران از طریـق  –۱۵

تا این کـه در مـاه . اسرائیل ادامه داشت
هیأت مـک فـارلین بـه ایـران  ۱۹۸۶مه 

  این سفر توسط دوستان منتظری . رفت
  

  7 صفحهدر
  
  

؟»زیتونۀشاخ«
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و بنی صدر افشـا شـد و افتضـاح ایـران 
ایــران گیــت هــای . گیــت را ببــار آورد

دو . کشورهای اروپائی نیز افشـا شـدند
ح ایران گیت و اکتبـر سـورپرایز افتضا

از عوامل مهم پایـان دهنـده بـه جنـگ 
  .بودند
، همزمان با سـفر ۱۹۸۶در ماه مه  –۱۶

ــران، وزارت  ــه ای ــارلین ب هیــأت مــک ف
ــواد  ــدور م ــازه ص ــا اج ــانی امریک بازرگ

در فاصله ماه . یک را به عراق دادژبیولو
 ۲۱،  دســـت کـــم ۱۹۸۹تـــا  ۱۹۸۵مـــه 

عــراق  ســری گــاز  کشــنده آنتــراکس بــه
  .صادر شد

، وزارت بازرگانی ۱۹۸۶در ماه مه  –۱۷
امریکا اجـازه صـدور مـواد سـمی کـه در 
ساختن اسلحه شیمیائی کاربرد دارند را 

  .به عراق داد
ـــاور ۱۹۸۷در مـــارس  –۱۸ ، گـــزارش ت

نخســتین گــزارش از گزارشــها در بــاره (
معلوم کرد که ریگان اجازه ) ایران گیت

ـــران را در  ـــه ای ازای فـــروش اســـلحه ب
آزادی گروگانهــای امریکــائی در لبنــان، 

سرهنگ نورث، با بخشی از . داده است
بــه ایــران بــه ســه برابــر (بهــای اســلحه 

یک سوم بهـای . قیمت فروخته می شد
یــک ســوم صــرف خریــد . اســلحه بــود

اسلحه برای کنتراها می شد و یک سوم 
ــا  ــیا  ام ــازمان س ــاد س ــرج ایج ــه خ بقی

  ).خصوصی می شد
یــم صــدام از ژ، ر۱۹۸۷ در اواخــر – ۱۹

همــین اســلحه شــیمیائی برضــد کردهــا 
اســتفاده کــرد و فاجعــه حلبچــه را ببــار 

در همان حال کـه مقامـات غـرب . آورد
ــه ای را انکــار مــی  ــین فاجع انجــام چن

  .کردند، بنی صدر آن را فاش ساخت
یــم صــدام بــه ژ، ر۱۹۸۸در فوریــه  –۲۰

حمله های مرگبـار بـه کردسـتان عـراق 
روستا را از میان بـرد و  ۱۲۰۰. دست زد

  .هزار تن را کشت ۱۰۰حدود 
، وزارت بازرگـانی ۱۹۸۸در آوریل  - ۲۱

امریکا اجازه صدور مواد شـیمیائی را بـه 
عراق داد که در تولید گاز خـردل بکـار 

  .می رود
، عراق، در ۱۹۸۸از آوریل تا اوت  – ۲۲

ــا قــوای ایــران،  چهــار جنــگ بــزرگ ب
قـوای  اسلحه شیمیائی بکار بـرد تـا مگـر

اطالعـات ارتـش . ایران به زانـو در آینـد
امریکــا بــا قــوای عــراق در ایــن جنــگ 

در واپسـین جنـگ، . همکاری مـی کـرد
تن از قوای ایـران بـا گـاز خفـه  ۶۵۰۰۰

  .کننده، کشته شدند
، ایران و عـراق ۱۹۸۸در ماه اوت  – ۲۳

را پذیرفتند و با برقـراری  ۵۹۸قطعنامه 
ــد ــت کردن ــس موافق ــش ب ــت . آت حقیق

، علــی ۱۹۸۸نســت کــه در مــاه مــارس ای
ــی،  ــر والیت ــر«اکب ــه ر» وزی ــم ژخارج ی

خمینـی، از طریــق گنشــر، وزیــر خارجــه 
امریکا اطالع داده بود کـه ایـران آمـاده 

  .پایان دادن به جنگ است
روز بعــد از  ۵، ۱۹۸۸در مــاه اوت  – ۲۴

آتش بس، هواپیماها و هلـی کوپترهـای 
خود را مأمور جنگ شـیمیائی بـا مـردم 

  .ستان عراق کردکرد
، وزارت ۱۹۸۸در ســــــــــــپتامبر  – ۲۵

بازرگــانی امریکــا بــا فــروش آنتــراکس و 
  .بوتولینوم به عراق موافقت کرد

ــــــپتامبر  –۲۶ ، ریچــــــارد ۱۹۸۸در س
مــورفی، معــاون وزارت خارجــه امریکــا 

ــرای : گفــت ــا عــراق ب ــا ب روابــط امریک
هدفهای سیاسی و اقتصادی دراز مـدت 

  .ماه مهم هستند
، برغم اطـالع از ۱۹۸۸بر در دسام –۲۷

بکار برده شدن اسلحه شیمیائی توسـط 
میلیـارد  ۱٫۵یم صدام، امریکا معـادل ژر

دالر مواد شیمیائی به عراق فروخت بـه 
این عنوان که بکار تولید کـود شـیمیائی 

  .می آید
پریـل ، خـانم آ۱۹۹۰وئیه ژ ۲۵در  – ۲۸

ــپی ــا گالس ــراق، ب ــا در ع ــفیر امریک ، س
این دیدار بـود کـه در . صدام دیدار کرد

صدام شـرح مفصـلی در بـاره جنـگ بـا 
مـا طوفـان انقـالب : ایران گفت و گفت

ایــران را کــه بســوی کشــورهای منطقــه 
ما با چراغ سـبز . روان بود، برگرداندیم

امریکا و قول کمک کشورهای عرب بـه 
ایران حمله کـردیم و کجاسـت پـاداش 
ما؟ کاسپی از بوی بـوش، او را مطمـئن 

کا خواهان بهترین و عمیق کرد که امری
سـخنان . یـم او اسـتژترین رابطـه بـا ر

مبهم او، در باره بخشی از کویت کـه در 
حاشیه مرزی عراق قراردارد، سبب شـد 
ــخنان او را چــراغ ســبز  ــه صــدام س ک
  . امریکا برای حمله به کویت تلقی کند

، قـــــوای صـــــدام ۱۹۹۰در اوت  –۲۹ 
بـوش صـدام را . کویت را اشغال کردند

ر خوانــد و از او خواســت قــوای هیتلــ
ــد صــدام . خــود را از کویــت خــارج کن

چنـــــین نکـــــرد و قـــــوای امریکـــــا و 
ـــــت را از ۱۹۹۱متحـــــدانش، در  ، کوی

عراق . اشغال قوای صدام خارج کردند
  . یم تحریم سخت قرار گرفتژتحت ر

ــه ژدر  –۳۰ ــایمز ۱۹۹۱وئی ، فایننشــال ت
فاش کرد که شرکت شـیمیائی فلوریـدا، 

تولید کرده و به عـراق  cyanideسیانید 
سیانید بر ضد ایران بکار . فروخته است

رفته است و سیا از ماجرا اطالع داشـته 
  .است
، فرســــــتنده ۱۹۹۲وئــــــن ژدر  – ۳۱

در برنامه نایـت الیـن،  ABCتلویزیونی 
، دسـت ۱۹۸۰بوش از ژ رژفاش کرد که 

ــوده  ــران و عــراق ب ــدر کــار جنــگ ای ان
ــت راســتی اینســت کــه در معاملــه . اس

نهانی که افتضاح اکتبر سورپرایز را ببار پ
 . آورد، او نقش اول را بازی کرده است

، مدارک دیگری رو ۱۹۹۲وئیه ژدر        
شدند حاکی از این که بوش و حکومت 

ی و ژاو همچنــان بکــار فــروش تکنولــو
ــلحه  ــنایع اس ــه ص ــواد ب ــزات و م تجهی

شـرکتهای . سازی عـراق مشـغول اسـت
ی حکومـت او غیر امریکـائی نیـز از سـو
ی را بــه صــنایع ژاجــازه یافتنــد تکنولــو
  . نظامی عراق بفروشند

ــه  – ۳۲ ، ســناتور ریگــل، ۱۹۹۴در فوری
رئــیس کمیســیون بانــک مجلــس ســنای 
امریکا، در برابر سنا، شـهادت داد کـه از 
گازها و دیگر مواد شیمیائی که امریکا به 
عراق فروخته بـود، در جنـگ بـا عـراق 

معروف شـد، که به جنگ خلیج فارس 
  .برضد قوای امریکا استفاده شده است

ـــر ۲۰۰۲در اوت  – ۳۳ ، ســـرهنگ والت
النـــگ، افســـر اداره اطالعـــات ارتـــش 
: امریکـــا، بـــه نیویـــورک تـــایمز گفـــت

استعمال گازهای سمی در جنگ برضد 
ایران، توسط قوای عراق، بدین خـاطر 
بود که مـی خواسـتیم اطمینـان حاصـل 
کنـــیم کـــه عـــراق جنـــگ را نخواهـــد 

  .باخت
ــگ ایــران و عــراق در ســود   – ۳۴ جن

 ۸انگلستان و امریکا و اسرائیل، بمـدت 
سال ادامه یافت و پیروزی بدست آمده 
از دســت رفــت و خمینــی جــام زهــر را 

ــید ــران و ژر. سرکش ــالب و ای ــم او، انق ی
اسالم را قربانی کرد تا اسـتبداد خـویش 

ــر خارجــه . را بســازد ــن کــالرک، وزی آل
تاچر، در دادگـاه انگلستان در حکومت 

ــت ــران گیــت انگلیســی، گف جنــگ : ای
ایران و عراق در سود انگلستان و غـرب 
بود، اسباب ایجاد و ادامـه آن را فـراهم 

  . کردیم
ــد       ــه از قی ــی ک ــناد انگلیس ــری «اس س

آزاد شده اند و نیز اسناد امریکـا، » است
معلوم می کنند که چگونـه صـدام را بـه 

بـراون، . نـدحمله به ایران بر انگیحته ا
وزیر خارجه اسـبق انگلسـتان و ارتشـبد 
اویســی و بختیــار بــه بغــداد مــی رونــد و 
صــدام را متقاعــد مــی کننــد کــه ارتــش 
ایران متالشی است و در صـورت حملـه 
ارتش عراق به ایران، با مقاومت جـدی 

  . روبرو نمی شود
بنا بر همین اسناد، در چهـارمین مـاه      

شـده جنگ، شکست ارتش عراق مسلم 
بــود و مــی بایــد، درپــی پایــان دادن بــه 

ــد ــی ش ــگ م ــران، . جن ــور از بح در عب
بنی صـدر : هاشمی رفسنجانی می نویسد

می خواهد جنگ را تمام کنـد امـا امـام 
ـــیس و . نخواهـــد گذاشـــت ـــس انگل پ

یم خمینـی ژامریکا و اسرائیل از طریق ر
عامـــل یـــا . جنـــگ را ادامـــه داده انـــد

؟ بـر عامالن آنها چـه کسـانی بـودن انـد
ایران، همچنان ایران گیتی ها حکومت 
ـــمی  ـــد هاش ـــدون تردی ـــد و ب ـــی کنن م
رفسنجانی از عوامل ادامه جنـگ بـوده 

در حال حاضر، کسانی کـه برضـد . است
کودتــا کردنــد ... بنــی صــدر و انقــالب و

یکدیگر را متهم می کنند که عامل ادامه 
  :  یافتن جنگ بوده اند

  
 ،عامل ادامه یافتن جنگ

ـــود ـــی ب ؟ هاشـــمی خمین
رفســـــنجانی و گـــــروه او 
بودند؟ محسـن رضـائی و 
همکـــــاران او در ســـــپاه 
بودند؟ انگلستان چگونـه 

یـــم خمینـــی ژاز طریـــق ر
اســـباب ادامـــه جنـــگ را 

  :ورد؟آفراهم 
  

ـــگ، بعـــد از هنوز کـه هنـوز اسـت  :انقالب اسالمی ـــدرکاران جن   کهباوجود این، در خور یـادآوری اسـت . شده اند کـه مـی خوانیـد، نـداده انـدقید به پرسشها که در عنوان گزارشی  ، پاســخ روشــنی ۶۰کودتــای خــرداد دســـت ان
 ،۱۳۶۰خــرداد  ۲۲در هشــدار نامــه  •

کتـاب نامـه هـا (خطاب به مردم ایـران 
گفتـه اسـت ) ۴۶۳تـا  ۴۵۸صفحه های 

ادامـه دادن  ،که یکی از هدفهای کودتـا
ــردن  ــوالنی ک ــگ و ط ــه جن ــوده آب ن ب

اسـش او بنا بر اطالعـی کـه بـر اس. است
عوامل  ،این هشدار را به مردم ایران داد

ادامـــه جنـــگ در دســـتگاه خمینـــی و 
رهبری حزب جمهـوری اسـالمی بـوده 

ادامــه جنــگ هــم دلیــل صــحت . انــد
اطالع و هم بجا و بموقع بودن اعـالن 

نهـا آبرخـی از . خطر به مردم ایران شـد
در شـمار ایـن عوامـل  ،که کشـته شـدند

ایز و ایـران اکتبر سـورپر ،بعدها.  بودند
گیت بـر مـالء شـدند و ایـران گیتـی هـا 

در حـال  ،با وجود ایـن. شناسائی شدند
یکدیگر را به عامل ادامه جنـگ  ،حاضر
  :متهم می کنند ،بودن

  
  :عامل یا عامالن ادامه جنگ ٭
  
کرمی  بـه نقـل » سردار«مصاحبه با  ☚

   :۵۹۸از سایت دبیرخانه قطعنامه 
ه بــه نظرشــما چــرا قطعنامــ:پرسشــگر •

صــادر  ۵پــس از عملیــات کــربالی  ۵۹۸
  شد؟
سلســله عملیــات هــای موفــق  :کرمــی ٭

جمهوری اسالمی باعث شده بود که آن 
اعتبار الزم و کافی صدام و حـزب بعـث 
در مجـــامع منطقـــه ای و بـــین المللـــی 

خود را از دست بدهـد و هـر روز  هوجه
کــه عملیــات عمــده جمهــوری اســالمی 

کـت اتفاق می افتاد جنگ به سـمتی حر
می کرد به نفع عراق نبود بخصـوص در 

ــات کــربالی  ــرین ۵بحــث عملی ، مهمت
ویژگی این عملیات این بود کـه در یـک 
منطقه مشخصـی ماشـین جنگـی ارتـش 
عــراق منهــدم شــد بــه نحــوی کــه حتــی 
ـــورهای  ـــا از کش ـــتان م برخـــی از دوس
مختلــف ماننــد مرحــوم حــافظ اســد و 
قــذافی پیغــام دادنــد کــه خــط قرمــز مــا 

همــه فکــر مــی کردنــد مــا . بصــره اســت
به آن ئرفتیم و بصره را هم گرفتیم و شـا

هم در همین حـد مطـرح بـود و چـون 
لکی به آنها وارد شد، هضربه سنگین و م

اثـر گـذار  ۵می توان گفت کـه کـربالی 
ــار خواســته  ــود آن چه ــود وتوانســته ب ب

کــه در گذشــته در ) ره(حضــرت امــام
ـــف و  ـــای مختل ـــت ه ـــذاکرات هیئ م

ــی ــل تمک ــن ســازمان مل ن نمــی شــد، ای
عوامل کمک بنماید کـه خواسـته هـای 

مــا تــامین گــردد و قطعنامــه بــه نفــع مــا 
  . صادر شود

من اعتقاد دارم میانجگری و مـذاکره     
ها توسط کشور هـای مختلـف و بعـد از 
آن شورای امنیت از این جا آغاز شد که 
ــداف  ــت اه ــراق نتوانس ــث ع ــش بع ارت
اعالمی اولیـه اش، کـه قـرار بـود ظـرف 
چهار پـنج روز تهـران را اشـغال کنـد را 

ایــن ناکــامی هــا پــی در  .کســب نمایــد
بحث میانجیگری ها شـروع شـد، ایـن 
شــروع مــذاکرات رفتــه رفتــه بــه شــکل 
ــن  ــل در ای ــازمان مل ــای س ــه ه قطعنام
فرآیند قرار گرفت و در آن قطعنامـه هـا 

ــته  ــه خواس ــوال ب ــمعم ــوری ه ای جمه
بیشتر خواسـته  .اسالمی تمکین نمی شد

رژیـم بعـث  .مربوط به خود آنها بـود ها
در درجه اول یک آتش بس می خواست 
که ایـن آتـش بـس بـه تنهـایی بـرای مـا 

سرزمین های بسیاری  .کفایت نمی کرد
و را در اشغال رژیم بعث عـراق داشـتیم 

از همـان ابتـدا چهـار ) ره(حضرت امام
شــرط تعیــین متجــاوز، تنبیــه متجــاوز، 

ــین ا ــرز هــای ب ــه م ــلبازگشــت ب ی و ملل
   .تبادل اسرا را گذاشتند

ـــگر • ـــه  :پرسش ـــول قطعنام از  ۵۹۸قب
با توجه به موضع گیـری ) ره(سوی امام
جنگ جنگ تا رفع فتنه از (های ایشان

  ا چگونه ارزیابی می کنید؟ر) عالم
شـعار رزمنـدگان اسـالم در آن  :کرمی ٭

 .جنگ جنـگ تـا پیـروزی بـود ،مقطع
شـعار فراتـر از ایـن را ) ره(حضرت امام 

جنگ جنگ تا رفـع فتنـه «سر دادند و 
و «یعنــی  .را مطــرح کردنــد »از عــالم

بنـابراین  . »قاتلوهم حتی ال تکون فتنه
آرمانهـا و باورهـای حضـرت امـام ورای 

رهبـری ) ره(امـام  .همه این مسائل بـود
بود که اعالم کـرد تـا آخـرین نفـس و تـا 
آخرین نفر و تا آخرین منـزل در مقابـل 

خواهیم کرد و ذره  زورگویان ایستادگی
  .ای هم کوتاه نیامدند

وال کردیــد کــه چــه ئولــی ایــن کــه ســ   
عوامــل و عناصــری باعــث شــد طبیعتــا 

یعنــی راهبــرد مــدیریت کــالن جنــگ، 
اصــلی آن بــر اســاس اســتراتژی نظــامی 
نبــود و بیشــتر جنبــه راهبــرد سیاســی 
داشت و آقای هاشمی رفسـنجانی بارهـا 
ـــدهان لشـــکر هـــا و  در جلســـات فرمان

ارگاه ها اعالم می کردند که شما یک قر
عملیات انجام بدهید تا ما جنـگ را بـه 

ایـن عملیـات . لحاظ سیاسی تمام کنیم
ها ادامه پیدا می کرد عملیات های فاو، 

، شــــــلمچه، حلبچــــــه ۸والفجــــــر 
ــدرش؟ را  ــات کِل ــه عملی وکلدرشــت، ک
خــود آقــای رفســنجانی از فــاو مهــم تــر 
ق جلوه دادند در صورتی که یک تپه سو

الجیشی بیشتر نبود و بیشتر جنبه سیاسی 
کـه مسئله مطرح بود و باید قبـول کنـیم 

عوامل و عناصری کـه نقـش داشـتند در 
بحــث سیاســی کــردن جنــگ تــا حــدی 
پیش رفت که در درون دولت وزرای مـا 
باورشان بـه جـایی رسـیده بـود کـه مـی 
خواستند شعار جنگ جنگ تا پیروزی 

   .را هم محو کنند
ــه      ــی از نمون ــوی یک ــزاد نب ــارز آن به ب

ســران فتنــه در حــال حاضــر اســت کــه 
زمان جنگ با وجود اینکه وزیر صـنایع 
وقت بود اعالم کرده بود که ما باید این 
شعار جنگ جنـگ تـا پیـروزی را محـو 

بنده مصداق این جمله را از زبان . کنیم
معــاون ایشــان کــه بــه جبهــه آمــده بــود 

واهـد بنـابراین اراده ای کـه بخ. شنیدم
ــه  ــادگی ادام ــرای آم ــت ب ــت وق در دول
جنگ باشد وجود نداشت در حالی کـه 
در مقابــل صــدام و حــزب بعــث عــراق 
توانست تمام وزارت خانه هایشان را در 
ــی مــا  ــد ول ــیج بکنن ــگ بس ــه جن عرص
ــات را  ــه امکان ــتیم هم ــفانه نتوانس متاس
وارد کنیم و همچنین روحیه افرادی که 
در بحـــث دخالـــت هایشـــان در امـــور 

ـــه جنگـــی م ـــه جنـــگ، تجرب ربـــوط ب
نداشــتند و بیشــتر سیاســی کــاری مــی 
کردند و در انتها آمدند برآوردی را تهیه 

و از آقـــای محســـن رضـــایی کردنـــد 
ــی  ــات هــای آت ــرای عملی ــرآوردی را ب ب
خواســــتند و همــــان را بــــه حضــــرت 

رد دیگـری وارائـه کردنـد و بـرآ) ره(امام
هــم از آقــای روغنــی گرفتنــد در بحــث 

ــه مرکــزی  کشــور و مســائل وزارت خزان
اقتصاد و دیگر وزارت خانه ها کـه تمـام 
این گزارش ها جمع شـد و بـه خـدمت 

ــام  ــاً ) ره(حضــرت ام ــه شــد و نهایت ارائ
و همـان  ۵۹۸منجر به پذیرش قطعنامه 

اسـت کـه  بهتـر)ره(سخن حضرت امـام
مجبور شـدم کـه جـام زهـر را  :فرمودند

بنوشم و ایـن بـرای زرمنـدگان اسـالم و 
  .ن جنگ بسیار نا گوار بودفرماندها

  
ـــوی در پـــذیرش  ◀ ـــش آقـــای موس نق

ــه  ــی  ۵۹۸قطعنام ــابی م ــه ارزی را چگون
  :کنید؟

ســران فتنــه ای کــه االن هــم  :کرمــی ٭
هستند و رأس آن هم آقای موسـوی کـه 

آن زمان بودنـد و وزرا زیـر  نخست وزیر
نظــر ایشــان کــار مــی کردنــد اراده الزم 
وجــود نداشــت و خیلــی کنــد در مقابــل 

نگ حرکت می کردند و این سـخنان ج
را هم از زبان آقـای محسـن رضـایی در 
زمان انتخابات ریاست جمهـوری دوره 
دهم شنیدیم که ایشـان افشـا نمودنـد و 

موسوی و  قرار شد که بیشتر افشا کنند و
ــای  ــا و خــود آق ــوی ه ــزاد نب ــال به امث

تـاثیر  ۵۹۸پذیرش قطعنامـه  هاشمی در
   .بسزایی داشتند

ــذیرش قطعنامــه ب :پرسشــگر • ــاب پ ازت
ــــین  ۵۹۸ ــــاگون تبی ــــاد گون را در ابع

  بفرمایید؟
بعد بـین المللـی، خوشـبختانه  :کرمی ٭

ــه  ــازی را ب ــوچکترین امتی ــگ ک در جن
دشمن ندادیم علی رغم اینکه بیشـترین 
سرزمین های ما در دست دشمن بـود و 

 ۸از مباحث دیگری که مطـرح بـود کـه 
سال جنگ به صورت فرسایشـی تبـدیل 

بود و جنگ تبدیل بـه یـک واقعـه شده 
ــای  ــدرت ه ــال ق ــه عم ــود ک ــده ب ای ش
ــد آمریکــا کــه در قضــیه  اســتکباری مانن
ــا و  ــافربری م ــای مس ــه هواپیم ــه ب حمل

سرنشــین آن، بــه صــورت  ۲۹۲شــهادت 
علنی آمریکـا و شـوروی سـابق از صـدام 

دیگـر  دفاع مـی کردنـد دخالـت آشـکار
قدرت ها ارسال بمب های شیمیایی به 

ــراق و آن  ــا ع ــه ه ــیاری از زمین را در بس
توانمند ساختند و نهایتا این باعث شده 
بــود کــه برخــی از دولــت مــردان مــا آن 
. حالت رعب و وحشت را داشـته باشـند

در مسئله هسته ای هم نزدیـک بـود کـه 
همین آدم های بـزدل و ترسـو قافلـه را 
ببازند و جام زهر دیگری را بـه بـه مقـام 

مد اللـه معظم رهبری بخورانند که الح
  .کور خواندند

  
 ۵۹۸در بعد داخلـی بازتـاب قطعنامـه    

مــا شــاهد بــودیم کــه رزمنــده هــا بســیار 
ناراحت شـده بودنـد و بـه جـای اشـک 
خون گریه می کردند و یک بعد از مردم 
ـــگ  ـــد از جن ـــده بودن ـــته ش ـــه خس ک
خوشحال بودنـد و در مجمـوع مـا چـه 
در بعد خارجی و چـه داخلـی چیـزی را 

جزء آن تلخی پـذیرش از دست ندادیم 
، مـا )ره(قطعنامه با توجه سـخنان امـام

م کــه چــه اوضــاعی در بــین یشــاهد بــود
ــود و  ــده ب ــدگان اســالم حــاکم ش رزمن
تکلیف نهایی را امام مشخص کردنـد و 

همه مسئولیت ها را شخصاً به ) ره(امام 
جان و دل خریدند و آن عبارت نـاگوار 
و ســختِ نوشــیدن جــام زهــر را بــه کــار 

و هضـم آن بـرای مـا رزمنـده هـا بردند 
بســیار ســخت بــود و رزمنــدگان اعتقــاد 
داشتند که با همین دست خالی هم می 
شــود ادامــه داد و در عملیــات کــربالی 

هـزار نیـرو داشـت و مـا  ۷۰یک دشمن 
هزار نیرو، در حالی کـه بـرای یگـان  ۳۰

هایی که بخواهند آفند بکنند توان باید 
ــه ل ــر بیشــتر باشــد ولــی ب طــف ســه براب

خداونــد و عنایــات حــق تعــالی و نفــس 
کـه ایشـان ) ره(گرم خود حضرت امـام

دوبار فرموده بودند که مهران چـه شـد 
وال ایشـــان بـــاالخره ئو بـــا همـــین ســـ

فرمانده ها آمدند و عملیات بسیار غرور 
آفرینــی را انجــام دادنــد عملیــات هــا بــا 
پیـروزی همـراه بــود و مـی دانسـتیم کــه 

  نیماگر به روبه جلو حرکت ک
  

  8 صفحهدر
  

؟»زیتونۀشاخ«
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ـــای بســـیاری را بدســـت   پیـــروزی ه
ورد کــه متاســقانه سرنوشــت آخــواهیم 

  .رغم خورد ۵۹۸جنگ با قطعنامه 
ری درخور یادآو. پایان جنگ بوده اندحسین موسوی و بهزاد نبـوی موافـق یافــت، هاشــمی رفســنجانی و میــر کرمی، وقتی جنگ می باید پایان می تـا ایـن جـا، از زبـان  :انقالب اسـالمی ـــه . ریاســـت جمهـــوری بـــود، بوش پـدر نـامزد ۱۹۸۸است که در  ـــاز ب نی جنـــگ . داشـــت» تابســـتان صـــلح« یــم ژدر عمــل، هــم بــا ر. نگــاری شــدکنــیم و هــم هاشــمی بــا او وارد نامــه صدام آشـتی کنـیم بـا آل سـعود نمـی اگـر بـا : هم خمینی گفـت. آشتی کردصــدام کســی شــد کــه مــی شــد بــا او این که  طرفه. گزارشها استناد می کندچنانکـه کرمـی نیـز، بـه ایـن . می کـردبا شکسـت سـخت و قحطـی روبـرو ادامه جنگ غیر ممکن بود و ایران را تهیه و تسلیم او کننـد کـه بنـابر آنهـا، زیرا آنها را ناگزیر کرد گزارشـهائی را . ای و سپاه و حکومت موسوی نهـادبر دوش هاشمی رفسنجانی و خامنـه ن را در واقـع، آ. خود برعهده نگرفتخمینـی مسـئولیت را . صلح شده بودادامه پیدا کند، اینک سـخت طرفـدار بود تـا کـه جنـگ  ۶۰کودتای خرداد هاشـــمی رفســـنجانی کـــه کـــارگردان . شـــد» بنجـــل«همچـــون گروگانهـــا    :صدام و هم با آل سعود آشتی شد

  
ــــمی  ٭  ــــای هاش ــــه نگاریه نام

رفسنجانی با صدام حسینی که او 
ه کمتر از سقوط گفته بود ایران ب

  :او رضایت  نمی دهد
  
سـال  ۲۲آیا پس از گذشـت  :پرسشگر •

، معتقدیـد قبـول ۵۹۸از قبول قطعنامه 
  قطعنامه کار صحیحی بوده است؟

قطعنامـه را ) ره(زمانی که امام  :کرمی ٭
پـذیرقت همـه اطاعـت کردنـد امـا اگــر 

نمی پذیرفتند طبیعـی ) ره(حضرت امام
رزمنـدگان  بود که مسئله فرق می کـرد و
   .گوش به فرمان رهبری بودند

مکاتبــاتی را صــدام بــا آقــای هاشــمی      
رفســنجانی داشــتند کــه جــوابش را هــم 
ایشان دادند کـه برخـی از ایـن نامـه هـا 
افشا شد و این اسناد در مرکـز مطالعـات 
ــار خــود  جنــگ وجــود دارد و در اختی
آقــای هاشــمی رفســنجانی هــم هســت و 

طـه ای کـه بـه باالخره کـار رسـید بـه نق
  .عقیده آن آقایان کار را باید تمام کرد

ـــران و عـــراق، باعــراق، بــه انــدازه تــوپ رس، از مــرز پذیرفته بود، ارتش عـراق، در خـاک یم صـدام ژپیشنهاد غیر متعهدها که ربـا آنکـه، برابـر . در تصرف عراق بودشد، هنـوز بخشـی از زمینهـای ایـران وقتـی جنـگ متارکـه  :انقالب اسـالمی ـــی ای ـــد عقـــب م ی . متحدانش تحت تهدید قرار گرفـتصــدام از ســوی امریکــا و .  نشســت ــا ر ــم ژایــن شــد در پــی مصــالحه ب ی هاشمی رفسـنجانی شـد  - خامنه ای  اردیبهشـت  ۲نامـه از  ۱۲و مجموعا  قبــول رفســنجانی مبادلــه شــدند و بــه ســــال میــــان صــــدام و هاشــــمی مــرداد همــان  ۲۳لغایــت ۱۳۶۹مــاه  را بـــه رســـمیت مـــی ۱۹۷۵قـــرارداد صدام بـود کـه بـه ایـران خبـر مـی داد ایــن  .اســرای دو کشــور انجامیدنــدجنگ و تبـادل پایان و ۱۹۷۵قرارداد  نیز بیانیه ای صادر کرده و  ۶۱خرداد  ۲۰دانستنی اسـت کـه او در . شناسد ـــرارداد قوای خود را به پشت مرزهای مقـرر مـاده اسـت آن تصریح کرده بـود آدر  ـــب بکشـــد ۱۹۷۵در ق . عق کــار  عوامــل دســت انــدر«: مــی دهــدصدام به هاشمی رفسـنجانی هشـدار طرفه این کـه در یکـی از نامـه هـا،       .ارزش نداردبه ایـران پـاره کـرد و گفـت ورق پـاره ان قـراردادی را کـه بهنگـام حملـه هم

ــراق در  ــران و ع ــان ای ــه می ــوع فتن ــو، آتــش وق   .»زندروجنگ را بر افگذشــته، ممکــن اســت از ن
  
خواهـــان ادامـــه  چـــه کســـانی ٭

ــد و چــرا؟ اســتقرار  جنــگ بودن
اســتبداد و ادامــه جنــگ هــدف 
مشترک خمینی و دسـتیاران او و 

  :امریکا و انگلیس و اسرائیل
  
اگــر « :محســن رضــائی گفتــه اســت ☚

دادیم، حکومـت و  جنگ را ادامـه نمـی
هــایی کــه  آن. شــد انقــالب تثبیــت نمی

ســال جنــگ  ۸گوینــد شــش ســال از  می
 ۲و ۶های جنـگ را  بیهوده بود و سـال

کنند، باید بدانند که اگر بـه  توصیف می
دادیم حکومت اسالمی  جنگ پایان می

  . »و انقالب از بین رفته بود
 ای نیـــز  رجـــایی، خمینـــی و خامنـــه ☚

  :همین سخن را باز گفته اند
ــایی • ــت اســت« :رج ــگ نعم در . جن

     ».سایه آن مسائل حل می شوند
جنــگ بــرای مــا نعمــت «:خمینــی •
  . »تاس
  . »جنگ نعمتى الهى بود«: ای خامنه•

ــدو سیاســی و » روحــانی«و دســتیاران شدن کار جنگ به شکسـت، خمینـی بدین سان، تا کشـیده  :انقالب اسالمی ــق بودن ــا جنــگ موف در . ســپاهی ب ــد و او را ترســاندند کــه خامنه ای و هاشـمی رفسـنجانی نـزد ، سـه تـن، بهشـتی و ۶۰اوائل خرداد  ــدبنی صدر کودتا کند و جنـگ را ادامـه او را متقاعد کردند که برضـد . شویدآن وقت شما نیز حریف او نمـی . آیدتانکهایش مـی شـود و بـه تهـران مـی نی صدر جنگ را تمام کند سوار اگر بخمینــی رفتن ــل اول ادامــه . ده ــا بــراین، عام نگ بوده باز خمینی جانبدار خاتمه جاحتمال زیاد، بهنگام فـتح خرمشـهر، بــه . حاضــرند خمینــی را نیــز بکشــندحمایــــت امریکــــا از دولــــت آنهــــا پیغـــام داده بودنـــد کـــه در صـــورت مک فـارلین، مشـاور امنیتـی ریگـان، و می دانیم همین هـا بـه . نیاز داشتندجانشین ارتش بگردد، به ادامه جنگ این نظـر کـه سـپاه  اینان نیز از. بودندو کســـانی چـــون محســـن رضـــائی جنگ سران حزب جمهوری اسالمی بن    :است
ــــرین  ☚ ــــی در آخ ــــیداحمد خمین س

ای اشـاره کـرد  روزهای عمرش به نکتـه
از  او. که تا به آن وقت بازگو نکرده بـود

ای  خامنـه و رفسـنجانیهاشمی دخالت 
ترین افراد به خمینـی  و رضایی، نزدیک

نکــه جنــگ ادامــه آبــرای  ،۶۰در دهــه 
  :پرده برداشت ،پیدا کند

ر امـــام در مقابـــل مســـائل خرمشـــه«   
معتقد بودند که بهتر است جنگ تمـام 
شود، اما مسئوالن جنگ گفتند مـا بایـد 
ــا بتــوانیم  ــدرود بــرویم ت ــا کنــار ارون ت
ــریم . غرامــت خودمــان را از عــراق بگی

امام اصـال بـا ایـن کـار موافـق نبودنـد و 
ــما جنــگ را  می ــر بناســت ش ــد اگ گفتن

ادامه دهید، بدانید اگـر ایـن جنـگ بـا 
داریـد ادامـه یابـد و  این وضعی که شـما

شما موفق نشوید، دیگر این جنگ تمام 
شــدنی نیســت و بایــد ایــن جنــگ را تــا 

االن که قضیه . نقطه خاصی ادامه دهیم
فتح خرمشهر پیش آمده، بهترین موقـع 

  . برای پایان جنگ است
ما دو راه : امام در آن جلسه فرمودند      

يا بايد همـين جـا صـلح . در پيش داريم
هــاي سياســي خســارات  راه ازكنــيم و 

خود را از رژيم صدام بگيـريم و يـا بايـد 
صـدام را  یـمژر جنگ را ادامه دهـيم تـا

. نظر خود من صلح اسـت. ساقط كنيم
 اكثــر حاضــران نيــز نظــر امــام را تأييــد

امــا يــك نفــر گفــت مــا اآلن در . كردنــد
بهترين شرايط هستيم تا رژيم آمريکايي 

آزاد صـــدام راســـاقط كنـــيم و عـــراق را 

تـوانيم بـا عـزت بـه  چرا وقتي مي. كنيم
ذلــت صــلح تــن  اهــدافمان برســيم، بــه

ــرارت  ــا ح ــان ب ــرد چن ــيم؟ آن ف درده
سخن گفت كه اكثر حاضران بـا سـخن 

امـا امـام هـم چنـان . شـدند وي همراه
مخـــالف بودنـــد و در نهايـــت بـــه رأي 

ــان ــا آن ــد و ب ــن دادن ــت ت ــام  اكثري اتم
ز از جمله گفتند ببينيـد ا. حجت كردند

. نظر نظامي توان اين كار را داريد يـا نـه
فرماندهان نظـامي گفتنـد مطمئنـا   همه

در انتهــا امــام . تــوان ايــن كــار را داريــم
را شاهد گرفتند كـه مـن بـه دليـل  خدا

تأييد شما به ايـن كـار رضـايت دادم و از 
شـما از ايـن   اگـر همـه اين ساعت حتي

گـردم تـا زمـاني  نظر برگرديد من برنمي
  .»م ساقط شودكه صدا

ــن      ــس از ای ــه پ ــار هفت ــه فاصــله چه ب
سخنرانی حال  احمد خمینی  دگرگون 

در   شد و با یـک ایسـت و شـوک اساسـی
  .تمــامی نقــاط حســاس بــدن درگذشــت

به حسن  االسالم نیازی آنطور که حجت
  .احمد خمینی را کشتند :خمینی گفت

ــر قــول احمــد  :انقــالب اســالمی ــا ب ــار بســا آنهــا کــه بــا . ارتــش مــی شــدپس نیروی نظـامی اصـلی . ارتش بودسپاه به حساب نبـود و پیـروزی از آن اال این که هنوز . پیروزی سود می بردبـــود و شـــخص او بـــود کـــه از ایـــن جنگ از موضوع قوت، بدست آمـده دومــین فرصــت بــرای پایــان دادن بــه ، ۶۰چــرا کــه بعــد از خــرداد . اســتاســت کــه از آن پــس، بســود او نبــوده که او با ادامـه جنگـی موافقـت کـرده طرفـه ایـن . از نظر خود او بوده استوالیت مطلقه فقیه سخنی میان تهـی ادامــه جنــگ را پذیرفتــه اســت یعنــی ثریـت طرفـدار خمینی، پدر او نظر اکبن ــه او و برکن ــر ب ــام زه در . ضعف مفرط مـدیریت او اسـتخود را نقض کرد، دلیـل دیگـری بـر پذیرفت جام زهر را سر بکشد و قول امر که خمینی این . دولت نمی شدندصـــاحب دولـــت شـــدند، صـــاحب کردن منتظری از قائم مقامی رهبری، نوشــاندن ج   .مفرط تر می شدمـــدیریت بـــود و مرتـــب ضـــعف او مرگ، خمینی نماد نـاتوانی مفـرط در یم شـاه تـا ژحقیقت، از روز سقوط ر
  
روایــت هاشــمی رفســنجانی از  ٭

ــل  ــگ و عل ــان جن ــان پای موافق
  :موافقت با پایان می گوید

  
در  :هاشـمی رفســنجانی گفتـه اســت  ☚

ايـــران آن موقـــع هـــيچ كـــس آمـــادگي 
پذيرش آتش بس را نداشت و در همـان 
موقع،جلسه شوراي عـالي دفـاع، بـراي 
تعيين تكليف ادامه جنگ تشـکيل شـد 
كه امام فرمودند كه هـيچ كـس از آتـش 
بس صحبت نكند و اين جنـگ بايـد تـا 

  .ريم ادامه يابداهدافي كه دا
در دوران جنــگ مخــالف ) ره(امــام      

ـــد  ـــه خـــاك عـــراق بودن وارد شـــدن ب
هاي ايشـان نيـز قابـل توجـه بـود و  ادله

كردند كه در صـورت وارد  بيشتر فكر مي
شدن به خاك عراق مردم عـراق آسـيب 

هاي ما گفتنـد  خواهند ديد، ولي نظامي
شود وارد نشويم چرا كه در ايـن  كه نمي

كنند  ها خود را تجهيز مي اقيصورت عر
و مــا ناچــار هســتيم يــا بــه جنــگ ادامــه 

  .ندهيم و يا وارد خاك عراق شويم
نيز به شـرط ايـن كـه جـايي ) ره(امام    

وارد خاك عراق شوند كه مـردم آسـيب 
نبينند موافقت كردند به همين دليل در 

صورت گرفتـه جـايي انتخـاب   عمليات
  .شد كه مردم نبودند مي
يس مجمــع تشــخيص مصــلحت رئــ    

نظام در پاسخ به سئوال ديگري دربـاره 
سـال ايـران  ۸اين كه چه شد كه بعد از 

ــــذيرفت، گفــــت ۵۹۸قطعنامــــه  : را پ

قطعنامه را مدتي پيش از اينكه بپـذيريم 
شوراي امنيت صادر كـرده و عـراق هـم 
ـــول  ـــا آن را قب ـــي م ـــود، ول ـــه ب پذيرفت

گفــــت در ايــــن  ايــــران مي .نداشــــتيم
ايــد تنبيــه متجــاوز گنجانــده قطعنامــه ب

شود و تكليف خسارات وارد شده به مـا 
ــود كــه  مشــخص شــود و ايــن چيــزي ب

  .پذيرفتند ها نمي عراقي
جنگ طوالني و فرسايشي شده بود و     

ــيب فــراوان  ــه مــا آس ــايش ب ايــن فرس
هــا را  هــا غيــر نظامي رســاند و عراقي مي

ــرار مي ــد،  مــورد هــدف و آســيب ق دادن
ها نيـز زيـاد  نظامي همچنين تلفات غير

ها از  شده بود به خصوص اين كه عراقي
كردنـد كـه  سالح شيميايي اسـتفاده مي

نمونه آن را در حلبچه مشاهده كرديم و 
مـــردم مثـــل بـــرگ خـــزان بـــه زمـــين 

  .ريختند مي
ــرارت محــدود      ــن ش ــل اي ــا در مقاب م

ــار  ــيميايي بک ــالح ش ــون س ــوديم، چ ب
خواستيم مردم آسـيب  برديم و نمي نمي
ها علنًا بـه نفـع عـراق  آمريکايي . بينندب

ـــتي،  ـــد و كش ـــده بودن ـــدان ش وارد مي
هواپيمــا و ســکوهاي نفتــي مــا را مــورد 

هاي مــا  همســايه .دادنــد حملــه قــرار مي
ديگر به مزاحمت افتاده بودنـد و دائمـاً 

  .كردند ايجاد محدوديت مي
بودجــه دولــت نيــز واقعــاً كشــش ايــن    

امـام  جنگ را نداشت و دولت رسماً بـه
تــــوانيم،  نامــــه نوشــــت كــــه نمي) ره(

همچنين در همين موضوع درخواست 
بودجه از طرف نيروهـاي رزمنـده زيـاد 
شد و البته حق آنها نيـز بـود و فرمانـده 

اي بــه امــام نوشــت و ليســت  ســپاه نامــه
بزرگــي از لــوازم مــورد احتيــاج داد كــه 

) ره(ليست آنچنان بزرگ بـود كـه امـام 
تواند  ت هم نميفرمودند كه يك ابرقدر

) ره(حتي در جلسه امام  .آن را تهيه كند
بـه ايـن ) ره(با مسئوالن، حضـرت امـام 

  .نامه استناد كردند
مهمترين عامل در ايـن بـين، عوامـل     

انســاني بــود، جنــگ بــه حــدي بــود كــه 
ــاد شــده بــود و قابــل  تلفــات انســاني زي
تحمل نبود و در اين موقع خوشبختانه 

هاي  دي خواسـتهشوراي امنيت تا حدو
مــا را پــذيرفت و ايــن مجموعــه عوامــل 

ــام  ــه ام ــد ك ــث ش ــه را ) ره(باع قطعنام
  .پذيرفتند

حسین موسوی و وزیران او تا چـه زمـان ایــن امــر کــه میــر  -  ۱ :انقــالب اســالمی
ا موقعیت حکومت می توانـد پاسـخ آن رمخالف آن شده اند؟ پرسشـی اسـت کـه موافق ادامه جنگ بوده اند و از چه زمـان 

زیرا در پیروزی سهیم مـی شـده . بوده اندتـا زمـانی کـه قـوای ایـران متفـوق : بدهد ــرا . انــد از آن پــس مخــالف بــوده انــد زی
حمید نقاشان که از کسانی است . نویسدمی شد همانطور که امروز کرمی راد مـی بهای سنگین شکست به پای آنها نوشـته 
ــورپرایز  ــر س ــانی اکتب ــه پنه ــه در معامل . موسوی مخالف ادامه جنگ بوده استاست، می گوید میـر حسـین  نقش داشتهک

رضــائی، در مقـام فرمانــده . تحمیـل کـردای، خمینی او را به خامنـه ای و مجلـس دور دوم ریاست جمهوری خامنـه  راما د
ــوء داردسپاه به خمینی گفت برکناری موسوی در  ــر س ــپاه اث ــه . س ــه ای ک ــد، در جلس ــی گوی ــی از آن ســخن م ــد خمین احم
چـــرا کـــه ارتـــش . ســـپاهی بـــوده اســـتادامــه جنــگ ســخن گفتــه باشــد، نــاگزیر کسی که می توانسته است بـا حـرارت از 
است، کار فرمانـدهی سـپاه مـی توانسـته اطیمنان دادن به خمینی که پیروزی میسر مخـــالف ادامـــه جنـــگ بـــوده اســـت و 

هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی انی چـون جنگ، رضائی بوده باشد، کسـهرگاه استدالل کننده بر لزوم ادامـه . باشد

  .می باید با او موافقت کرده باشند
نیـــز مـــی بایـــد کـــار مشـــترک ) ۱۳۶۷( ۱۹۸۸در موافقت با پایان در سـال  -  ۲

رضـــائی و هاشـــمی رفســـنجانی و میـــر 
ــز . حسین موسوی و خامنـه ای بـوده باشـد ــان نی ــیش از آن زم ــا موســوی پ ــا آی ام

بنا بر نامه  مخالف ادامه جنگ شده بود؟
اسرائیلی به ریاست مک فارلین به ایران،  –افشــا شــدن ســفر هیــأت امریکــائی میر حسـین موسـوی بـه خمینـی، بعـد از 
بنا برگزارشهای رسمی در باره ایـران  -  ۳  .ادامه دادن به جنگ نبوده استاز آن زمــان، احتمــال مــی رود او موافــق 
سرهنگ نورث، فهرسـتی شـامل  یم باژرگیت، در لندن، در دیـدار فرسـتنده هـای 

بـه او . میانه رو به او داده می شود ۱۰۰۰
» میانه روها«جنگ شکست بخورد تا که گفته می شود باید کاری کرد که ایران در 
بتوانند افراطی ها را براننـد و دولـت را از 

نتیجه این که ایـران گیتـی هـا، یعنـی  -  ۴  . آن خود کنند
ه انـد کـه کسانی با ادامه جنگ موافق بود

شکســت در جنــگ و نوشــاندن زهــر بــه  - ازد ید آنها، الـف . در جنگ بوده استهدفشان تصرف دولت بـر اثـر شکسـت 
چـون جنـگ در شکسـت  -  ب. که کـردخمینی، او را به مرد سیاسی بدل می کرد 
انجــام مــی گرفــت، ایــران گیتــی هــا مــی 
تظـری و تصـفیه راه بردارند که با عزل منتوانست موانـع تصـرف دولـت را از سـر 

و . طرفداران او، به این کـار موفـق شـدند
ــی، در صــحنه  - ج  ــرگ خمین ــام م سیاسی کسی جز ایران گیتـی هـا نمانـد و بهنگ

به دست خمینی، اسـباب  - د . چنین شد
ــد و  ــراهم کنن ــی را ف ــانون اساس ــر ق   .    جانشین خمینی کنند که کردند از خـــــود را» رهبـــــری« - کردنـــــد و ه تغیی

  
  :مآخذ

ـــکندر خـــ - ۱  ـــرتیپ دوم اس اطرات س
پیـاده  ۸۴بیرالوند فرمانده سـابق تیـپ 

به مناسبت گرامیداشت هفته  خرم آباد،
مهـر  ۵دفاع مقدس، روزنامه اطالعات،

همچنـــــــین هاشـــــــمی . ۵،ص۱۳۷۶
ـــد  ـــاطراتش از  بازدی ـــنجانی در خ رفس

پاسـدار  ۷۰گوید که در آن  ای می منطقه
( بر اثر انفجـار مـین شـهید شـده بودنـد

  )۴۷۹بحران،ص عبوراز 
نــویس، مــدیر  گفتگــوی هــادی قلم  - ۲

کل آمار و اطالعات بنیاد شهید انقـالب 
اســـــالمی بـــــا خبرگـــــزاری مهـــــر، 

۱۳۸۲/۰۶/۲۹ 
ســخنرانی در کنگــره بزرگداشــت  - ۳

ـــــــرداران و  ـــــــهید  ۱۶س ـــــــزار ش ه
 ۱۳۷۹اسفند  ۱۰خوزستان،

ســـیر تحـــول سیاســـت آمریکـــا در  - ۴
ایران، کتاب دوم، گروگانگیری،  فصل 

  ۱۰، ص ۵
نقـــل از عبـــور از بحران،هاشـــمی  - ۵

ـــــــــــــــــــنجانی،خاطرات  دی  ۳رفس
  ۴۲۰،ص۶۰
 ۲۸، ص ۳حديث واليت، ج  - ۶
، ۱۴/۱/۱۳۷۴جمهـــوری اســـالمی، - ۷
حــال آنکــه هاشــمی رفســنجانی . ۱۴ص

جلســـه نقـــل   روایتـــی متفـــاوت از آن
چند روز پس از فتح خرمشهر، :" کند می

كه تب و تاب عمليات تمـام شـده بـود، 
هان نظـــامي بـــراي جمعـــي از فرمانـــد

) ره(تعيين تكليف بعدي خـدمت امـام
مــن و آيــت اللــه خامنــه اي هــم . رفتنــد
آن جلسه براي من يکـي از مهـم . بوديم

تـــرين جلســـات شـــوراي عـــالي دفـــاع 
در آن جلســه، بحــث عمــده بــين ...بــود

من و آيت اللـه . بود) ره(نظاميان و امام
خامنه اي زياد حرف نمي زديم و بيشـتر 

پايـه . ها گوش مـي داديـمبه حرفهاي آن
  :" گفتند) ره(حرف اين بود كه امام

  
  9 صفحهدر

  

؟»زیتونۀشاخ«
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تفكر پايان جنگ در ايـن مقطـع غلـط 
يعني ". بايد جنگ را ادامه دهيم. است

اصــال اجــازه ندادنــد كــه بحــث پايــان 
آن . جنگ را در آن جلسه مطـرح كنـيم

قدر روشن بود كـه روي آن زيـاد بحـث 
 بحــث بيشــتر بــر ســر چگونــه. نكــرديم

) ره(در واقــع، امــام ... ادامــه دادن بــود
مايل نبودند كه اصالً، بحث آتـش بـس، 
صلح و پايان جنگ مطرح شـود و ايـن 
را باعث دلسردي نيروهـا در جبهـه مـي 

مصـاحبه هاشـمی رفسـنجانی ."( ديدند
  )۲۱/۱۱/۸۲با روزنامه کیهان، 

گوئی آقای رفسنجانی فراموش کـرده      
ـــروردی ۶اســـت کـــه در خـــاطرات  ن ف

  :نوشته است ۱۳۶۱
احمد آقا آمد و گفت  امـام بـا ورود مـا "

پـس از ."( به خاک عراق موافق نیستند
فـــــروردین  ۶بحـــــران، خـــــاطرات 

  )۴۰،ص۱۳۶۱
آخرین سخنرانی سید احمد خمینی  - ۸

هـــای  در دیـــدار بـــا جمعـــی از خانواده
همچنــین بــه نقــش . ۷۳شــهدا، بهمــن 

ـــای " هـــا دور و بری" در تصـــمیمات آق
ــی در  ــاطرات آیتخمین ــاب خ ــه  کت الل

بـرای . منتظری بارها اشاره شـده اسـت
مرحـوم امـام « :گویـد مثال منتظری می

به اطرافيان خود و بـه مسـئولين بـاالي 
ــن  ــاد داشــتند و برخــي از اي نظــام اعتم

كردند، افـرادي  اعتماد سوء استفاده مي
ـــا خطـــي و  از روي اغـــراض سياســـي ي

گفتنـد و  جناحي چيزهايي به ايشان مي
ـــــرا ـــــت ب ـــــت درس ـــــان ذهني ي ايش
ــــه  خــــاطرات آیت( »كردنــــد مــــي الل

  )۶۶۹،ص۱منتظری،ج
متن سانسـور شـده ایـن  طرفه این که     

سخنرانی در روزنامه جمهوری اسـالمی 
آمد، اما این سخنرانی  ۱۴/۱/۷۴مورخه 

 در مجموعــه آثــار یادگــار امــام، ناشــر
موسسه تنظیم و نشر آثـار امـام خمینـی، 

  .ه استنیامد ۷۵چاپ اول، بهار 
ـــالب اســـالمی ـــه در  :انق ـــانطور ک ـــه ای و شــماره پــیش اطــالع داده شــد، یــک هم رأی مخالف به  ۲۰ق و تنها رأی مواف ۴۰۰جدیــد شــد و ایــن مجازاتهــا بــا مشــغول تصــویب طــرح مجازاتهــای نیاز به تغییر ندارد، مجلس نمایندگان این که سیاست ایران خـوب اسـت و تعریــف او از اعتــدال و تأکیــد او بــر روز بعـــد از ســـخنرانی خامن   :شده استتجزیه کشورهای منطقه، سـخن روز از تشــدید تحریمهــا و اجــرای طــرح دیگر سخن  اینک بار. تصویب رسید

  
  
  

ــا و  گفتگــو؟ و مجازاته
احتمال ممنوع كردن 
حكومـــت امريكـــا از 

يم ايـران؟  ژگفتگو با ر
ــي    -  ــب م ــران بم اي

خورد و يا بمـب مـي   
  :سازد؟

  
  

ــی بــازهم ســخت را، بــر ضــد ایــران، مجلس نمایندگان امریکا تحریم های گفتگــوی مســتقیم بــا امریکــا اســت، استراتفور بر اینسـت کـه ایـران آمـاده در همــان حــال کــه  :انقــالب اســالمی ــا م ــنا از اوبام ــرد و س   :حمله نظامی تهدید کندخواهــد ایــران را بطــور جــدی تــر بــه تصــویب ک
  

چــــرا حــــاال احتمــــاالً 
امریکــــا و ایــــران مــــی 

ـــدیگر خ ـــا یک ـــد ب واهن
  :گفتگو کنند؟

  
اســــتراتفور ایــــن  ،۲۰۱۳اوت  ۲در     

تحلیـــل را در بـــاره تمایـــل  –گـــزارش 
یم مافیاهای نظامی ژحکومت اوباما و ر

انتشـار داده  ،مالی به گفتگو با یکدیگر –
  :است

ــار روحــانی در   • ــا شــروع بک  ،اوت ۴ب
روابــط دیپلماتیــک ایــران و امریکــا بســا 

ههـا حـدس و پـیش ما. خوب می شوند
ــاره کــه  ــا واشــنگتن و آبینــی در ایــن ب ی

تهران بر سر پرونده اتمی  به گفتگو مـی 
پایان می  ،نشینند و توافقی می کنند یا نه

دو  ،در هفته های اخیر ،در واقع. پذیرد
خواهان گفتگـوی دو جانبـه بـر  ،طرف

ایـن . سر پرونده اتمـی ایـران شـده انـد
زیـرا  گفتگوها هیچگاه انجام نشده اند

بر اثـر . ن شرکت نکرده استآایران در 
اقتصــاد ایــران در سراشــیب  ،مجازاتهــا

موقعیــت منطقــه ایــش  . خرابــی اســت
تــأمین امــا اوضــاع و احــوال سیاســی 

  . شفتگی استآداخلیش در منتهای 
تهـران . اما حاال وضعیت دیگر اسـت     

منابع عظیمی در اختیار پرزیـدنت بشـار 
ن قـرارداده اسد برای جنگ با شورشـیا

هرچند مجازاتهای اقتصـادی بـر . است
نــش نداشــته انــد کــه بــرای گفتگــو بــا آ

بـر سـر میـز  ،هدف رسیدن بـه مصـالحه
رهبران ایـران احتمـاالً  ،مذاکره بنشیند

گفتگوی مستقیم بـا امریکـا را برگزیـده 
ــازهم بیشــتر  ــا مگــر از انحطــاط ب انــد ت

شـروع .  اقتصاد خـود جلـوگیری کننـد
 ،مقام ریاست جمهوری بکار روحانی در

رمانی برای انجـام ایـن گفتگـو آفرصتی 
  :ها است

امریکا چندین نوبت خواستار عـادی  •
. کردن روابط خود با ایران شـده اسـت

اما ایران به این خواستها همواره پاسخ 
تهران می گوید واشنگتن . نه داده است

. نخست رفتار خـود را بایـد تغییـر دهـد
مـی خواهـد  نوعی بیان دیپلماتیـک کـه
یــم ایــران را ژبگویــد امریکــا مــی بایــد ر

ــه هســت ــین ک ــذیرد ،هم ــد . بپ ــا چن ام
عوامل دیگر نیـز هسـتند کـه سـبب مـی 
   :شوند ایران تا این اندازه سماجت کند

یـم ایـران ژر ،۱۹۹۰از اواسط دهـه  – ۱
همآهنگی درونی خود را از دسـت داده 

رهبــر  ،ســال اخیــر ۱۶در طــول . اســت
یةاللـه علـی آ ،انجمهوری اسـالمی ایـر

با دو رئیس جمهوری پیشین  ،خامنه ای
او نســبت بــه . در کشــماکش بــوده اســت

اصالح طلبـی خـاتمی بـی اعتمـاد و بـا 
ــژاد در نــزاع برســر  محمــود احمــدی ن

 ۱۶در طــول ایــن . قــدرت بــوده اســت
ایـران یـا نـاتوان بـوده اسـت و یـا  ،سال

ــای  ــته اســت وارد گفتگوه ــی خواس نم
اتمندی نسبی حی. جدی با غرب بگردد

اقتصادش سـبب مـی شـد کـه هیچگـاه 
نخواهد وارد گفتگوی مستقیم با امریکا 

گفتگوهــا همــواره محرمانــه و . شــود
  . پشت پرده انجام شده اند

ــن      ــاوجود ای ــد از ترورهــای  ،ب  ۱۱بع
در  ،امریکا بیش از پیش  ،۲۰۰۱سپتامبر 

ایران ایـن حضـور . خاورمیانه فعال شد
بـا . ید مـی دیـدرا هم فرصت و هم تهد

وجود این که دو طرف با یکدیگر بنا بـر 
تهران بـه در جنـگ  ،همکاری نداشتند

ــا طالبــان بــه حکومــت بــوش کمــک  ،ب
دو طـرف وارد گفتگـوی جـدی . رساند

تــر شــدند وقتــی امریکــا تصــمیم گرفــت 
واشـنگن بـرای . یم صدام را براندازدژر

بـا  ،یـم سـنیان بعثـیژسرنگون کـردن ر
راق همداسـتان شیعه هـا و کردهـای عـ

واشنگتن بـا گـروه هـای شـیعه ای . شد
یـم ایـران بسـیار ژهمکاری کـرد کـه بـا ر

غاز رابطه سـتیز و آو این . نزدیک بودند
هـردو . سازشی میان ایران و امریکا شـد

بایکـــدیگر همکـــاری مـــی کردنـــد و در 
در  ،بـر سـر نفـوذ در عـراق ،همان حال

  .برابر یکدیگر قرار می گرفتند
بر سر عراق همزمان شد بـا ستیزشان      
ــرانآ ــی ای ــه اتم ــدن برنام ــکار ش در . ش

ینــده آهمــان حــال کــه دو طــرف برســر 
افــزون بــر  ،عــراق در کشــماکش بودنــد

امریکـا و ایـران و (گفتگوی سـه جانبـه 
برسـر  ،بطور غیر مستقیم و علنی ،)عراق

  :برنامه اتمی ایران نیز  گفتگو می کردند
ارجـه سه وزیر خ ،برای نخستین بار – ۲

لمـــان و آوزیـــران خارجـــه (اروپـــائی 
در بـاره  ،بـا ایـران ،)انگلستان و فرانسـه

از . برنامه اتمی ایران وارد گفتگو شـدند
ـــال  ـــع  ،۲۰۰۶س ـــز در جم امریکـــا نی

طرف گفتگـو بـا ایـران  ۱+۵کشورهای 
در دوره ریاسـت جمهـوری . شده است

امریکــا پذیرفتــه اســت ایــران در  ،اوبامـا
بـرای پایـان  جمع کشورهائی باشـد کـه

ـــی  ـــتان م ـــگ در افغانس ـــه جن دادن ب
  . کوشند

حکومـت اوبامـا بـه  ،در همان حـال      
ایــران پیشــنهاد کــرده اســت روابــط دو 

امــا ایــران بــه دو . کشــور عــادی گردنــد
 :دلیــل ایــن پیشــنهاد را رد کــرده اســت

رهبران ایران بر این باورنـد کـه عـادی 
کــردن رابطــه بــا امریکــا کــار ســرنگون 

. سان مـی کنـدآم را بر امریکا یژکردن ر
بـر سـر  ،دلیل دوم اینست کـه در تهـران

 ،وردن رابطه با امریکاآچگونه به سامان 
  . توافق حاصل نمی شود

یــم مــی ژرهبــران ر :بهــای ســنگین – ۳
 ،گویند نبایـد روابـط خـود را بـا امریکـا

همانطور عادی کنند که لیبـی در سـال 
کرد و حاضر شد تجهیزات اتمی  ۲۰۰۳
را از بـین ببـرد و سـالح هســته ای  خـود

از رهگذر این عادی کـردن . تولید نکند
یــم ســرنگون شــد و هــم قــذافی ژهــم ر

یـم گرچـه بلحـاظ ژرهبران ر. کشته شد
یک با یکدیگر متفـاوت هسـتند ژایدئولو

اما همه ایران را کشوری صـاحب نقـش 
 .در منطقـه و جامعـه جهــانی مـی داننــد
 مهمتر این که صاحب بمب اتمی شـدن

یـم ژرا تضمینی می داننـد بـرای بقـای ر
چراکه هم  سالح منصرف کننده ایست 
که قدرتهای خارجی را از فکر سرنگون 

یــم منصــرف مــی کنــد و هــم ژکــردن ر
موقعیت برتر ایـران در منطقـه را سـبب 

  .می گردد
سـت، آنچـه درکار تولید بمب اتمی ایــم بگــذارد کــه ژخواهــد بــر گــردن راگـر اسـتراتفور نمـی  :انقالب اسـالمی چرا که از انقالب ایران بـدین . نیستجز در بـاره نـادان تـرین هـا، صـادق مـی نویسـد، » رهبـران ایـران«در باره  یم نظامیش نیز تغییر کرده ژاست و رصاحب بمب اتمی اما فاقد موقعیت در شــــرق ایــــران، پاکســــتان . شـــداتمی و یک ابر قدرت بـود و  سـاقط یــم روســیه صــاحب اســلحه ژســو، ر ــود را نشــده اســت امریکــا را متقاعــد کنــد هنـوز کـه هنـوز اسـت، موفــق . اسـت ــان خ ــدون خلب ــای ب ــدمـــأمور شـــکار انســـانها در خــــاک هواپیماه ــا . پاکســتان نکن ــگ ب ز اتمی مـی شـوند و ایـران موقعیـت ادیگــر منطقــه نیــز درپــی تولیــد بمــب افزون بـر ایـن، مـی دانـد کشـورهای . طالبــان پاکســتانی نیــز مــی ســوزددر آتــش جن   .دست می دهد

میـــان  ،در تهـــران ،بـــاوجود ایـــن     
اخــتالف  ،یــمژگرایشــهای موجــود در ر

نهـا کـه خـود را آمیان . مده استآپدید 
نها کـه خـود را آمحافظه کار می دانند و 
بر سر این کـه  ،اصالح طلب می خوانند

مسائل کشور را چگونه بایـد حـل کـرد و 
چســان بایــد از انحطــاط بــازهم بیشــتر 

اخـتالف پدیـد  ،جلوگیری کـرداقتصاد 
اختالف سیاسـی را سـاخت . مده استآ
توضـیح . یم وخامت بار کـرده اسـتژر

این کـه قـدرت میـان روحانیـان و قشـر 
سیاسی منخب و دستگاه های نظـامی و 

   .پخش شده است ،امنیتی
در طـول  ،سپاه پاسداران ،بدین قرار     

ورده و نقشی آنفوذی بدست  ،چند دهه

. ورده اسـتآادی بدست سیاسی و اقتص
سپاه نقش خـود را از طریـق روحانیـانی 
بازی می کند که وارد در سیاسـت شـده 

نــزاع میــان رهبــری  ،بــدین ســان. انــد
است که بر شبکه وسیعی از روحانیـان و 
بر سپاه و دستگاه های امنیتی فرمـانروا 
است با رئیس جمهوری که انتخاب مـی 

  . شود و رئیس قوه مجریه است
یةالله آکه  ۱۹۸۹از سال  ،حقیقت در     

بنیانگـذار جمهـوری  ،روح الله خمینـی
نــزاع  ،اســالمی ایــران درگذشــته اســت

میان رهبر با رئـیس جمهـوری اسـتمرار 
 ،نخست با رئیس جمهوری اسـبق. دارد

یةالله علـی اکبـر هاشـمی رفسـنجانی و آ
محمـد  ،سپس با رئیس جمهوری سـابق
یـن در ا. خاتمی و اینک با احمدی نژاد

اســتراتفور بــه اخــتالف دیــدگاه  ،جــا
خاتمی با محافظه کـاران مـی پـردازد و 
خاطر نشان می کند که احمدی نـژاد از 

میـان  ،محاظه کاران است باوجود ایـن
اخـتالف او بـا .  او و رهبر اخـتالف شـد

ریاســـت . رهبـــر شـــدید تـــر هـــم شـــد
جمهوری احمـدی نـژاد سـبب انشـقاق 

او رئـــیس . محافظـــه کـــاران نیـــز شـــد
هــوری شــد کــه بــیش از تمــام دیگــر جم

بـا روحانیـت حـاکم  ،رؤسای جمهوری
ـــاد ـــدرت . در افت ـــل تضـــعیف ق او عام

  . روحانیان گشت
او سیاســت خــارجی در پــیش گرفــت      

مبتنی بر سر شاخ شدن با امریکا بـر سـر 
پرونده اتمی ایران و حمله بـه اسـرائیل 

بدیهی است کـه اقـدامات . بنابر فرصت
ان بـا امریکـا را بیشـتر او تنشها میان ایـر
وضــع مجازاتهــا را بــه  ،کــرد و ایــن امــر

بهــائی کــه خامنــه ای از بــه . وردآدنبــال 
ــه  ــاندن محافظ ــوری رس ریاســت جمه
کاری پرداخت که می توانست بـا تـوده 

 :ســنگین شــد ،هــا ارتبــاط برقــرار کنــد
ــزاع میــان  انحطــاط اقتصــاد ایــران و ن

  .محافظه کاران
از رویـاروئی بـا احمدی نژاد  ،غازآدر       

اما در دور دوم . رهبر خودداری می کرد
. تغییر رویه داد ،ریاست جمهوری خود

او حتی در مورد سیاست خارجی نیـز بـا 
او کــه میــان دو . خامنــه ای گالویــز شــد

یکـــی روحانیـــانی کـــه  ،ســـیابآســنگ 
مخـــالف او شـــده بودنـــد و دیگـــری 
وخامت بارتر شدن روز افزون وضعیت 

خواهــان  ،فتــه بــودقــرار گر ،اقتصــادی
گفتگو با امریکا بقصد کاستن از تحریم 

او حتی موافق  ،۲۰۰۹در اواخر . ها شد
 ۲۰درجه با اورانیوم  ۴معاوضه اورانیوم 

خامنـــه ای مـــانع انجـــام . درجـــه شـــد
بدین . توافقی شد که او انجام داده بود

ایـــن دو مقابـــل یکـــدیگر قـــرار  ،ســـان
  .گرفتند

ریاســت  خــر دوره دومآدر دو ســال      
یـم ایـران بـا ژر ،جمهوری احمدی نژاد

بهار عربـی  :واقعه ناخوشایند روبرو شد
ــار  ــن ب ــه ای ــادی ک ــای اقتص و مجازاته

بهـار . شامل تحریم خرید نفت می شـد
بخصوص بروز جنگ داخلی در  ،عربی
ــران را در منطقــه ســد  ،ســوریه نفــوذ ای
و مجازاتها دست ایـران را از پـول . کرد

  .کردبمقیاس زیاد کوتاه 
ــال       ــت آدر ،۲۰۱۲در س ــدهای دول م

درصد کاهش یافـت و  ۴۰ایران بمیزان 
 ۷۰این امر سبب شد ارزش پـول ایـران 

ــت ــاهش یاف ــاه . درصــد ک ــهژدر م  ،وئی
امریکا مجازاتهای جدیـدی را بـه اجـرا 

معاملـه بـا پـول  ،نآگذاشت کـه بنـا بـر 
در فاصــله دســامبر . ایــران تحــریم شــد

ذخــایر ارزی  ، ۲۰۱۲تـا دسـامبر  ۲۰۱۱
ــــران از  ــــه  ۱۱۰ای ــــارد دالر ب  ۷۰میلی

ـــارد دالر کـــاهش یافـــت در ایـــن . میلی
تهران نمی تواند امیدوار باشـد  ،شرائط

برای مدت درازی ثبات سیاسی را مدتی 
دراز حفــظ کنــد چــه رســد بــه متحقــق 
ــایش در سیاســت  ــد پروازیه ــردن بلن ک

اینسـت کـه ایـران نیـاز دارد بـا . خارجی
بــه انجــام رســاند و دنیــا مصــالحه ای را 

بدان از شـدت تحریمهـا بکاهـد بـدون 
این که برنامه اتمی خود را بطـور کامـل 

نزاع خامنه ای با احمدی . کنار بگذارد
ن شد که به ایـن مصـالحه آنژاد مانع از 

  .دست یابد
ــــه ای و  • ــــان خامن ــــال مخالف از اقب

ریاســت جمهــوری او  ،احمــدی نــژاد
نیا زمانی به پایان می رسد که وضعیت د

خامنه ای شـروع . خراب تر شده است
مـاده کـردن انتخابـات ریاسـت آکرد به 

او میانـه روی را تـرجیح داد . جمهوری
ــامان  ــه س ــی و ب ــه در دیپلماس وردن آک

 ،تجربـه دارد و در همـان حـال ،اقتصاد
. مریت او را تهدید و تحدیـد نمـی کنـدآ

او . انتخاب اول  او علی اکبر والیتی بود
ــ ــد رهب ــاور ارش ــم در سیاســت ژر رمش ی

  .خارجی است
والیتی همـه صـفات دلخـواه رهبـر را     

داشت اما چون او تکنوکراتی اسـت کـه 
 ،هیچگاه  در این زمینه عمل نکرده بود

روحــانی . نمــی توانســت انتخــاب شــود
لیدری تشخیص داده شد که مـی توانـد 
بسیاری از مسائل کشـور را حـل و فصـل 

کـا را کند که به ضرورت مذاکره بـا امری
او یــک محافظــه کــار . ایجــاب مــی کنــد

عمــل گــرا اســت کــه از رهگــذر تصــدی 
ورده آتجربـه بدسـت  ،مقامهای کلیدی

مهمتــرین مقــامی کــه او تصــدی . اســت
دبیـر کلـی شـورای امنیـت  ،کرده است

قــدرتهای . ســال اســت ۱۶ملــی بمــدت 
مختلف خارجی بر این نظر هستند کـه 
ــئوالنه  او مــی خواهــد دیپلماســی را مس

و خامنه ای مطمئن اسـت .  ی کندتصد
بـه  ،که برنامـه اصـالح داخلـی روحـانی

با . سیبی نمی رساندآ ،نظام والیت فقیه
ــور ــادی کش ــعیت اقتص ــه وض ــه ب  ،توج

همســــازی سیاســــی ایــــران را بســــوی 
. گفتگوهای واقعی بـا امریکـا مـی رانـد

تصـمیم ایـران بـه گفتگـو  ،باوجود ایـن
بدان معنی نیست که بالفاصله دو طرف 

بــاوجود . ه مصــالحه دســت مــی یابنــدبــ
  .   تحول عمده ای است ،این

رویـــاروئی رئـــیس  :انقـــالب اســـالمی ــــابر ایــــن، . نخست، این رویـاروئی بوجـود آمـداز روز . خامنــه ای آغــاز نشــده اســت، بـا رهبـر شـدن »رهبـر«جمهوری با  ــــد اســــتراتفور، بن می  مقامهای اول حکومت اوباما اوًالهرچن مــی داننــد کــه ″ داده اســت و ثانیــااز زبان روحانی به آنها، پیام تعامل را والیتی، نقش داشته انـد و خامنـه ای رجیح روحـانی بـر دانند که آنهـا در تـ ــــس ایران مهندسی شده بـوده » انتخابات« ــــن، مجل ــــاوجود ای ــا اکثریــت اســــت، ب ــا ب ــدگان امریک ــدید را  ۴۰۰نماین ــیار ش ــای بس ــریم ه   :خویش را رها کندجدید تر کند تا که ایران برنامـه اتمـی تر کند و هم تهدید ایران را به جنـگ پیام می دهد هم تحریمهـا را سـخت اوبامـا وضع می کند و مجلس سنا به رأی، تح
  

تشدید تحریمها می تواند 
شامل ممنوعیت گفتگو با 

حکومـت . ایران نیز بشود
اوباما باید ایـران را بطـور 
جــدی بــه جنــگ تهدیــد 

  :کند
  
ــا  ٭ ــرح مجازاته ــس ط ــه مجل ک

ماده کرده اسـت مـی آنمایندگان 
تواند تا با ممنوع کردن گفتگو با 

  :ایران را نیز در بر بگیرد
  
 ،ماده کرده استآطرحی که مجلس   ☚

در بــر مــی گیــرد مخالفــت کنگــره را بــه 
ــران ــا دولــت ای ــه گفتگــوئی ب و . هرگون

تصویب این طرح همزمان مـی شـود بـا 
  بعنوان  ،شروع بکار حسن روحانی

  
  10 صفحهدر

  

؟»زیتونۀشاخ«
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او در مبـارزات . رئیس جمهوری ایران
انتخابـــــاتی خـــــود از گفتگوهـــــای 

  .دوجانبه با امریکا سخن گفته بود
ـــه  • ـــد ب ـــد راجعن ـــای جدی مجازاته

بنا بـر . تحریم کامل خرید نفت از ایران
خرید نفـت از ایـران مـی  ،این تحریمها

 ،در حـال حاضـر. باید به حداقل برسد
ــورت خ ــورها در ص ــد از کش ــد یکچن ری

از مجـــازات  ،محـــدود نفـــت از ایـــران
ن جملـه انـد چـین و آاز . معاف هسـتند

بنـا بـر ایـن . اپن و کـره جنـوبیژهند و 
در صـورت  ،دیگـر هـیچ کشـوری ،طرح

از مجـازات معـاف  ،خرید نفت از ایران
  . نخواهد شد

کشورهای دیگری هم که بخواهند از  •
مجـازات خواهنـد  ،ایران نفـت بخرنـد

  .شد
ســپاه پاســداران و  ،ایــنعــالوه بــر  •

یــم کــه در ســرکوب مــردم ژمقامهــای ر
  .مجازات می شوند ،شرکت داشته اند

  
مجلــــــــس  ،وئیــــــــهژ ۳۱در  ٭

ــا  ــا ب ــدگان امریک رأی  ٤۰۰نماین
 ،رأی مخـــــالف ۲۰موافـــــق و 

مجازاتها بر ضد ایران را تصویب 
کرد و سـنا از اوبامـا مـی خواهـد 
ــران را جــدی  ــامی ای ــد نظ تهدی

  :کند
  
مجلـــــــس  ،۲۰۱۳ه وئیــــــژ ۳۱در  ☚

رأی موافق و  ۴۰۰با  ،نمایندگان امریکا
مجازاتهـای جدیـدی  ،رأی مخالف ۲۰

طـرح پـس از . را علیه ایران وضـع کـرد
. به مجلـس سـنا فرسـتاده شـد ،تصویب

بــدون  ،انتظــار مــی رود در ایــن مجلــس
رأی مخالف و یا رأی مخـالف انگشـت 

  .شماری از سناتورها تصویب شود
پـیش از شـروع این طرح در روزهای  •

ریاست جمهوری روحانی و روزی پیش 
. از شروع تعطیالت مجلس تصویب شد

ـــل گـــران بر ـــد کـــه هـــدف از آتحلی نن
ـــن طـــرح خرابکـــاری در  ،تصـــویب ای

گفتگوهای احتمالی حکومت اوبامـا بـا 
  .حکومت روحانی است

 ،نخســت وزیــر اســرائیل ،نتــان یــاهو •
گفتگوهای مسـتقیم میـان  :روشن گفت
. ن غیـر قابـل قبـول اسـتامریکا و ایـرا

رهبــران مجلــس نماینــدگان امریکــا در 
مجازاتهـــای جدیـــد را  ،همـــین راســـتا

  .تصویب کرده اند
ـــس  ،۲۰۱۳اوت  ۱در  • ـــده مجل نماین

نمایندگان امریکا در برنامه افق صـدای 
او در توجیـــه . امریکـــا شـــرکت کـــرد
در امــر مهــم و  ،تصــویب ایــن مجازاتهــا

  :گویا را باز گفت
ئی کـه وضـع و اجـرا شـده مجازاتها – ۱
به اقتصاد ایران صدمه رسـانده انـد  ،اند

یـم ایـران ژن نشده اند کـه رآاما مانع از 
ــد  ــا هــدف تولی ــه اتمــی خــود را ب برنام

زمـان . همچنان اجرا کند ،اسلحه اتمی
تنــگ اســت و مقامــات ایــران دروغگــو 
هستند و به دروغ مـی گوینـد قصدشـان 

چـــون . تولیـــد بمـــب اتمـــی نیســـت
ای کنــونی اثــر دلخــواه را ببــار مجازاتهــ

ما این مجازاتهـای سـخت  ،نیاورده اند
  .را وضع کرده ایم

زاد نبــود و مــردم آانتخابــات ایــران  – ۲
زادانه میان نامزدهـا آایران نتوانسته اند 

ــد قــای روحــانی آ. یکــی را انتخــاب کنن
ممکــن اســت میانــه رو باشــد امــا میــان 

  .میانه رو است ،افراطی ها
ایران می باید غنـی سـازی  ،او از دید      

  . وردآاورانیوم را به حال تعلیق در
معنای این سخنان اینسـت کـه چنـد       

کنگره می توانـد بگویـد چـون  ،ماه بعد
چـاره  ،مجازاتهای جدید نیز اثـر نکـرد

ــران  ــه ای ــدارد و ب جــز اعــالن جنــگ ن

  بخصوص که. اعالن جنگ بدهد
ــه ژ ۳۰در  ☚ ــه ۷۶ ،۲۰۱۳وئی ســناتور ب

ــام دادنــد مجازاتهــای هرچــه  اوبامــا پی
سخت تر را در مورد ایران اعمل کنـد و 
تهدید ایران به جنگ را جـدی کنـد تـا 
که ایران ناگزیر شود برنامه اتمـی خـود 

  . را متوقف کند
  
ـــت  ٭ ـــا عالم تصـــویب مجازاته

  :دادن نادرستی است
  
تحلیـل  ،پل پـیالر ،۲۰۱۳اوت  ۱در  ☚

صویب مجازاتها توسط ت ،گر پیشین سیا
مجــس نماینــدگان را مــورد انتقــاد قــرار 

  :داده است
از قرار نشان دادن زور بـازو و قلـدری  •

ــدئولو ــان ای ــه کنگــره ژهمچن ــت ک یس
کنگــره . ن پیــروی مــی کنــدآامریکــا از 

امریکا در زمانی رأی بـه مجـازات هـای 
ــران  ــد ای ــری جدی ســخت داد کــه رهب

تمـی ماده تعامل با غرب بر سر برنامـه اآ
ــار. خــویش اســت ــن رفت ــران ،ای  ،در ای

سـئوالها در بـاره نیـات واقعـی امریکـا را 
  .برانگیخته است

رهبران سیاسی بحدی  ،بعضی مواقع     
ضد هدفهای اظهـار کـرده خـود عمـل 

دمـی در مـی مانـد از درک آمی کنند که 
چرائی این رفتـار کـه جـز اثـر معکـوس 

راستی اینست که ایـن رهبـران از . ندارد
کـــه چنـــین رفتـــاری دارنـــد و بـــا  ایـــن

مسئولیت شناسی کار خود را عمـل نمـی 
بـا ایـن . بایـد احسـاس شـرم کنـد ،کنند
بر ما است که دالیل واقعی چنین  ،حال

  .رفتاری را بیابیم و اظهار کنیم
ــد        تصــویب طــرح مجازاتهــای جدی

ـــه   Nuclear Iran «موســـوم ب
Prevention Act « ۴۰۰بـا اکثریـت 

ــر ــن  ،رأی مخــالف ۲۰ رأی در براب از ای
  . نوع عمل کردنها است

کسانی که نقـش نیـروی محرکـه را در  •
بــه تصــویب رســاندن ایــن طــرح بــازی 

ــد ــه کــار خــود ،کــرده ان مــی  ،در توجی
گوینــد جلــوگیری از تولیــد بمــب اتمــی 

وضع مجازاتهـای سـخت  ،توسط ایران
راهـی  ،امـا در واقـع. را ایجاب می کنـد

کـه  ،ه انـدعکس راهی را در پـیش گرفتـ
زیرا این عمل چوب . می باید باید رفت

الی چرخ گفتگو و توافق با ایران بر سر 
ن کــاری کــه جلــو آ. برنامــه اتمــی اســت

تولیــد بمــب اتمــی توســط ایــران را مــی 
رســـیدن بـــه توافـــق بـــا ایـــران  ،گیـــرد

. پیرامون برنامه اتمـی ایـن کشـور اسـت
اگــر تنهــا بــا وضــع و اجــرای مجازاتهــا 

» نکـلآ«وردنـد آاد بر مـی ایرانی ها فری
تســلیمم و یــک طرفــه فعالیتهــای اتمــی 

بسـیار زودتـر از  ،خود را رها مـی کردنـد
مهم نیست ضـربه . این این کار شده بود

ــد ــدازه باش ــا چــه ان ــران  ،مجازاته رهب
ایران بایـد ببیننـد در ازای امتیازهـا کـه 
می دهند چه مقدار از مجازاتها لغو مـی 

  . شود
ــ • ــد  ،دگانمصــوبه مجلــس نماین از دی

نسـت بـر ایـن کـه امریکـا آدلیل  ،تهران
خواهان یـک توافـق نیسـت و تنهـا مـی 

یـم را ژخواهد ایران را تنبیه کند و این ر
این مصوبه رهبران ایران را . تغییر دهد

ن نمی دارد تن به امتیازهائی بدهند آبر 
ن را آبسـا تهـران . که امریکا می خواهد

دست دلیل دشمنی می شمارد که خیال 
برداشــتن از دشــمنی را نــدارد و بــه ایــن 
فکــر بیفتــد کــه چــاره  ای جــز مجهــز 

  .شدن به سالح هسته ای ندارد
جا نداشت ایـن واقعیتهـا بـاز تکـرار       

 ،همـین واقعیتهـا را پـیش از ایـن. شوند
نقـش . خاطر نشان کرده ام ،چند نوبت

گفتگوها و شرائطی که فراهم می شوند 
ا یکـدیگر توافـق نند که طرفهـا بـآبرای 
در نامه مقامـات اطالعـاتی ارشـد . کنند

امریکــا و در نامــه بیشــتر از یــک چهــارم 
ــا ــدنت اوبام ــه پرزی ــره ب ــای کنگ  ،اعض

اثرات . همین واقعیتها گفته شده بودند
زیانبــار تصــویب طــرح  را کســانی چــون 

ــــــارک جانســــــون از فدراســــــیون  م
ـــر  دانشـــمندان امریکـــائی و مرکـــز کنت

 ،شـار اسـلحه اتمـیتسلیحات و عـدم انت
  .خاطر نشان شده اند

ممکن است اندک شماری از اعضـای  •
کنگــره بپندارنــد بــرای جلــوگیری از 
مجهز شدن ایران به سالح اتمی به این 
طرح رأی داده اند و بسا برخی فکر مـی 

میز شدن آکنند تشدید فشار به موفقیت 
کمـک مـی  ،گفتگوهای غرب بـا ایـران

ین قوه مجریه ا ،اما اگر چنین بود. کند
ــه وضــع  ــد کنگــره را ب ــود کــه مــی بای ب
اینگونـه مجازاتهـا تشـویق مـی کـرد امــا 

بسـا . چنین تشویقی مشـاهده نمـی شـود
برخــی دیگــر از نماینــدگان مــی پندارنــد 

  .این تحریم ها بدیل جنگ هستند
اما فرق است میان مجازاتهائی که می     

ــا  ــا ب ــه گفتگوه ــد ب ــک کنن ــد کم توانن
ــ ــائی کــه ه نهــا آدف از وضــع مجازاته

اینســت کــه مــانع از بــه نتیجــه رســیدن 
  . گفتگوها و کشیدن کار به جنگ است

بیشتر اعضـا افـراد باهوشـی هسـتند و      
وقتـی بلنـدگو  ،در گفتگوهای خصوصی

و دوربـــین فـــیلم بـــرداری خـــاموش 
ــتند ــت را مــی آبســیار  ،هس ســان واقعی
مـن تردیـد دارم کـه بسـیاری از . پذیرند

ایــن بــاور باشــند کــه  نهــا صــادقانه بــرآ
ــد خطــر  طرحــی کــه تصــویب کــرده ان
مجهز شدن ایران به سالح هسـته ای را 

برخی هم می پندارنـد . کاهش می دهد
ــر گفتگوهــا  ــر تصــویب ایــن طــرح ب اث

ــــه  ــــت و رأی دادن ب ــــدان نیس ن آچن
  .اشکالی ندارد

» H.R. 850« امـــا طـــرح مصـــوب      
ن هــم در آنســت کــه طراحــان آگویــای 

ـــی و هـــم در سیاســـت  سیاســـت داخل
. خــارجی هــدفهائی را دنبــال مــی کننــد

بدســت نیامــدن تــوافقی بــا ایــران از راه 
ــویب چنــین  ــو و اســتفاده از تص گفتگ
طرحـــی بـــرای از میـــان بـــردن اقبـــال 

یـک هـدف  ،رسیدن بـه چنـین تـوافقی
ــتآ ــوافقی را نمــی . نس ــان چنــین ت این

ننـد کـه توجـه آخواهند زیـرا خواهـان 
بماننـد تـا  های جلب برنامه اتمی ایران

هــم توجــه هــا بــه مســائل دیگــر جلــب 
مـاده آنشوند و هم زمینه جنگ با ایران 

  .  شود
ــه رأی        ــره ب ــیاری از اعضــای کنگ بس

دادن بــه طــرح تــن مــی دهنــد تــا کــه از 
مراحم اینان برخـوردار شـوند و نیـز بـه 
ایــن خــاطر کــه ابــراز دشــمنی بــا ایــران 
. سبب می شود که رأی بدسـت بیاورنـد

که هـر قـول و فعلـی کـه داللـت نآحال 
 ،کنــد از ابــراز نــرمش نســبت بــه ایــران

ایـن . راء می شـودآسبب از دست دادن 
امـــر کـــه یـــک روز پـــیش از تعطـــیالت 
تابســـتانی کنگـــره و چنـــد روز پـــیش از 
برعهـــده گـــرفتن ریاســـت جمهـــوری 

 ،طرح تصویب می شود ،توسط روحانی
برداشت مرا از رأی دادن نمایندگان بـه 

  .تأیید می کند این طرح را
بروز عالئـم حسـن نیـت در تهـران و      

نیروهــای ضــد مصــالحه را  ،واشــنگتن
ن داشت که وقت را از دست ندهنـد آبر

و بیشترین خرابکاری بکنند تا که حسن 
بـدیهی . نیت دو طرف راه به عمل نبـرد

 ،است که از هدفهای تصویب این طرح
تضعیف موقعیت کسانی در تهران است 

تعامل به قصـد رسـیدن بـه  که خواستار
  . توافق هستند

کوتـــاه ســـخن ایـــن کـــه بســـیاری از      
بـا  ،بنا بر اینگونه دالئل ،اعضای کنگره

کـــاری خـــالف  ،تصـــویب ایـــن طـــرح
. ورنـدآپیشنهادی کردند که بر زبان می 

اینان خالف منافع ملی امریکا نیز عمـل 
نچـه کـرده آمی بایـد بخـاطر . کرده اند

  .شرمنده باشند ،اند
ــوم سیاســی در دانشــگاه هــاروارد گراهــام آلیــزون، اســتاد . شــده اســتتهدید ایران بـه جنـگ، موضـوع روز کوتـــاه، از نـــو، تشـــدید مجازاتهـــا و بـه دنبـال یـک وقفـه  :انقالب اسـالمی ــوان، عل ــن عن ــر ای ــه ای زی ــا، مقال بمب اتمی خواهد ساخت و یا بمـب در این سال، ایـران : انتشار داده استامریک

  :خورد؟خواهد 
  
  

ايــران  ،در ايــن ســال
بمــب اتمــي خواهــد 
ســاخت و يــا بمبــاران 

  خواهد شد؟
  
  
به قلـم گراهـا  ،۲۰۱۳اوت  ۱مقاله در    
انتشــار   Graham Allisonلیـزونآ

  ن عبارتند ازآیافته و نکات عمده 
کشاکش بر سر اتم ایران فـوری تـرین  •

تهدید بـرای صـلح و امنیـت اسـت و در 
رو امنیت ملی کـار نها که در قلمآجامعه 
بخش بزرگی براین باورند که  ،می کنند

. سالی تعیین کننـده اسـت ،۲۰۱۳سال 
رئیس پیشین  ،همانطور که افریم هلوی

موســاد مــی گویــد اســرائیل بــراین بــاور 
از زمـان  ،۲۰۱۳است کـه اواسـط سـال 

 ،بتــازگی. تصــمیم در بــاره ایــران اســت
هانری کیسینجر هشـدار داده اسـت کـه 

 ،نآدر  ،رین سالی هسـتیم کـهخآما در «
گفتگوها نتیجـه بخـش مـی شـوند و یـا 

رئیس جمهـوری  ،اگر  نشود. نمی شوند
ناگزیر می شود تصـمیم هـای سـختی را 

  .»اتخاذ کند
بسیاری می گویند بدون تردید ایـران      

بمـب اتمـی خـود را مـی  ۲۰۱۳در سال 
ســازد و بــاز بســیاری مــی گوینــد تردیــد 

ــن ــد داشــت کــه در ای ــران  نبای ســال ای
اما ارزیابی من اینست . بمباران می شود

ایــران بمــب اتمــی  ،۲۰۱۳کــه در ســال 
بـرای . نمی سـازد و بمبـاران نمـی شـود

دالر  ۵۱حاضـرم  ،این که دقیـق باشـیم
دالر کسـانی معاوضـه کـنم  ۴۹خود را با 

ــد در  ــی گوین  ،۲۰۱۳دســامبر  ۳۱کــه م
ایران یا بمب اتمی خود را ساخته است 

ن بمباران شـده و نتوانسـته آز و یا پیش ا
  .است بمب اتمی خود را بسازد

اما این بدان معنی نیست که موضـوع      
هرکسی بر ایـن . اهمیت و فوریت ندارد

درصد احتمای وجـود  ۲۰باور باشد که 
دارد که ایران یا بمبـاران مـی شـود و یـا 
بمب اتمی خود را ظـرف سـال خواهـد 

یـن ناگزیر از تصدیق است که ا ،ساخت
ـــی  ـــر و پ ـــدهایش  موضـــوع اول آام م

نـه تنهـا اسـرائیل کـه  ،سیاست خـارجی
  .امریکا نیز هست

ــب  • ــد بم ــان تولی ــی و امک ــدگاه فن دی
توسط ایران یک سخن است و مباحث 

در . سیاسی در این باره امری دیگر است
پرسش کلیدی پاسـخ مـی  ۱۲برای  ،زیر

  :جوئیم
زمان الزم برای این کـه ایـران یـک  – ۱

  می بسازد؟بمب ات
ــن       ــه ای ــن ب ــام م ــالی از ابه پاســخ خ

 –بسـتگی دارد بـه الـف  :پرسش اینست
تصمیم ایران بـه سـاختن بمـب اتمـی و 

راه و روشــی کــه ایــران بایــد بــرای  –ب 
موانعی که  –ن اتخاذ کند و ج آساختن 
نها روبرو آبا  ،برای ساختن بمب ،ایران

هزینـــه هـــا و ســـودها کـــه  –اســـت و د 
  .بر دارد تحصیل بمب در

 ،در مقام دادن پاسخ به پرسـش اول       
ــا نظــر جامعــه اطالعــاتی امریکــا  مــن ب

ــارس  ــوافقم کــه در م ــان  ،۲۰۱۳م از زب
«  :اظهـار شـد ،مدیر امنیت ملـی ،کالپر

ایران دارد قابلیت و توانائی هـای خـود 
را برای ساختن بمب اتمی تحصیل مـی 
کند به ترتیبـی کـه هـر زمـان خواسـت 

بر اینست . ن بمب را تولید کندبتواند ای
که چنین قابلیتی باعث امنیت و اعتبـار 

اما در حال . و نفوذ منطقه ایش می شود
ما نمی دانـیم چـه زمـانی ایـران  ،حاضر

ــه تولیــد ایــن بمــب  احتمــاالً تصــمیم ب
  .»خواهد گرفت

چه زمان ایران بمـب اتمـی خواهـد       
ــن پرســش  ــه ای ــن ب ــاخت؟ پاســخ م س

نخواهـــد  ۲۰۱۳ اینســـت کـــه در ســـال
  .ساخت

ایــران در کــدام مرحلــه از مراحــل   -  ۲
  تولید بمب اتمی است؟

ــن پرســش       ــه ای ــان ب پاســخ کارشناس
اینست که ایران موانع مهم را از سـر راه 
 :تولیـــد بمـــب اتمـــی برداشـــته اســـت

ی غنی سازی اورانیـوم و دانـش ژتکنولو
تأسیســات . ن را تحصــیل کــرده اســتآ

اورانیوم کـم غنـی الزم را ایجاد کرده و 
از سـال . شده را تولید و ذخیره می کنـد

درجه نیز تولید می  ۲۰اورانیوم  ،۲۰۱۰
ــد ــه . کن ــی اســت ک ــدان معن ــن ب  ۹۰ای

درصد کار الزم را بـرای اینکـه اورانیـوم 
ـــا  ـــد و  ۹۰را ت ن را در آدرجـــه غنـــی کن

ــرد ــار ب انجــام داده  ،ســاختن بمــب بک
ــان فوتبالیســتها. اســت ــه زب ــران از  ،ب ای
 ۵قرمز مـا عبـور کـرده و اینـک در خط 

  .  متری دروازه گل ما است
ــر      ــال حاض ــدازه  ،در ح ــه ان ــران ب ای

ذخیـره اورانیـوم  ،بمب اتمی ۷ساختن 
ایــران . کــم و متوســط غنــی شــده دارد

ــتر از  ــانتریفو ۱۰بیش ــزار س در . دارد ژه
درجـه و  ۵تـا  ۴کیلو اورانیوم   ۲۳۰ماه  
ولیــد درجـه ت ۲۰کیلـوگرم اورانیـوم  ۱۵

هـای ژزمانی که همه سانتریفو.  می کنند
 ۳میزان تولیـد  ،نصب شده را فعال کند

ایـران همچنـین اعـالم . برابر مـی شـود
کـــــرده اســـــت کـــــه چنـــــد هـــــزار 

های نسل جدید را نصب مـی ژسانتریفو
های ژتر از سانتریفو آکند که سه بار کار

  .کنونی هستند
با توجه به تأسیساتی که ایران اینک  – ۳

کوتــاه تــرین زمــان بــرای ایــن کــه  ،دارد
  بمب اتمی بسازد کدام است؟

با توجه به توان غنـی سـازی اورانیـوم    
ایران بـه چنـد مـاه وقـت نیـاز  ،که دارد

ــرای ســاختن یــک بمــب اتمــی . دارد ب
ارزیابی من اینست که ایران بـه یـک تـا 
دو ماه وقت نیاز دارد برای اینکـه مـواد 
د الزم برای ساختن نخستین بمـب خـو

ــز الزم دارد . را تولیــد کنــد یــک مــاه نی
  . برای ساختن بمب اتمی

یــا ایــران مــی آ :ســئوال مهــم اینســت     
درجـه را تولیـد کنـد  ۹۰توان اورانیـوم 

نکـه آپـیش از  ،برای ساختن بمب اتمـی
گاه شـود؟ پاسـخ مقامـات آن آامریکا از 

 :اطالعاتی امریکا صریح و روشن اسـت
ی ژی انـرانـس بـین المللـژآمفتشـان . نه

ــران را  اتمــی مرتــب تأسیســات اتمــی ای
 ،تفتیش می کنند و غیـر از دولـت ایـران

منابع دیگر برای مطلع شـدن از چنـد و 
ــران وجــود  ــی ای ــای اتم چــون فعالیته
دارند و امریکا وسائل فنی دارد که بـه او 
 ،امکان می دهند در جریان غنی سـازی

همانطور کـه در مـارس . گاه شودآن آاز 
امنیـت ملـی امریکـا گفتـه  مـدیر ،۲۰۱۳

است ایرانی ها مـی داننـد کـه امریکـا از 
. گاه می شـودآدرجه  ۹۰تولید اورانیوم 

خطر غـافلگیر شـدن وجـود  ،بنا بر این
  .ندارد

بــه چــه وســیله دیگــری ایــران مــی  – ۴
  تواند صاحب بمب اتمی بگردد؟

ــه ایــن کــه ایــران مــی دانــد     باتوجــه ب
 ۹۰انیـوم امریکا و اسـرائیل از تولیـد اور

وسیله دیگری کـه  ،گاه می شوندآدرجه 
برایش می ماند ایجاد تأسیسـات پنهـانی 

می دانیم که ایـران . و اظهار نشده است
در خفا تأسیسات اتمـی خـود را سـاخته 

اگر لو . است و این تأسیسات لو رفته اند
نمی رفتند ای بسا ایران بمب اتمی خود 

 بسیاری می گوینـد ایـران. را ساخته بود
 ،اگر هم چنین تأسیساتی را ایجـاد کنـد

امـا ایـن . گـاه مـی شـودآن آباز غـرب از 
ــن   ــانی ای ــه پنه ــال وجــود دارد ک احتم

ــد و غــرب از  ن آتأسیســات را ایجــاد کن
ــه  ،در ایــن جــا. گــاه نشــودآ نویســنده ب

روشهائی که ایران می تواند بکار بـرد تـا 
نچــه را مــی کنــد از دیــد غــرب پنهــان آ

یجه مـی رسـد کـه ایـن بماند و به این نت
  . روشها کارساز نیستند

راه دیگری هم هست  ،غیر از این راه     
  ن این که ایران یک بمب اتمی آو 
  

  11 صفحهدر
  

؟»زیتونۀشاخ«
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 ،همانطور که وزیر دفـاع سـابق. بخرد
کـره شـمالی  ،گفته اسـت ،روبرت گیت

کـره . ماده است بمـب اتمـی بفروشـدآ
چرا که بـه . شمالی سابقه دار نیز هست

کتور تولید پلوتونیوم فروخت آر سوریه
کــه مــی توانســت پلوتونیــوم الزم بــرای 
تولیــد بمــب اتمــی اول ســوریه را تولیــد 

 ۲۰۰۷ن را در سـال آکند اگـر اسـرائیل 
ـــاران نمـــی کـــرد هرگـــاه رهبـــر . بمب

جمهوری اسالمی ایران بـه ایـن نتیجـه 
برسد که داشتن بمب اتمی تنهـا وسـیله 

ــم اســتژحفــظ ر ــدن بمــب در  ،ی خری
معامله جـاذبی  ،ی چند میلیارد دالرازا

ایـران  ،۲۰۱۳یـا در سـال آ. خواهد شد
چنین بمبـی را خواهـد خریـد؟ پاسـخ 

دالیـل فنـی نیـز مـی گوینـد . منفی است
ایــن کــار در ایــن ســال انجــام ناشــدنی 

  .است
امریکا چسان کوشیده اسـت ایـران  – ۵

  را از دست یابی به بمب اتمی بازدارد؟
راتژی عمـده ای اسـت ،در دهه گذشته    

ـــا ـــت امریک ـــه حکوم ـــم در دوره  ،ک ه
جمهوریخـــــواه هـــــا و هـــــم در دوره 

ایـن  ،در پـیش گرفتـه اسـت ،دموکراتها
ایــران نبایــد بمــب  –الــف  :بــوده اســت

امریکــا نمــی گــذارد  –اتمــی بســازد و ب 
  .ایران بمب اتمی بسازد

امریکـا از راه وضــع و  ،افـزون بـر ایـن    
تصـاد اجرای مجازاتها کوشیده است اق

 ،غــازآدر . ایــران را دچــار زحمــت کنــد
امـا در دو سـال . مجازاتها نمادی بودند

گذشته امریکا و متحدانش مجازاتهـای 
سخت بر ضد ایران وضع و اجـرا کـرده 

نچـه وسـائل ارتبـاط جمعـی آبنا بر . اند
ـــد ـــا  ،انتشـــار داده ان ـــن مجازاتهـــا ب ای
ــان ــا  ،جنگهــای پنه ــه ب همچــون حمل

و و شـعله و ویروس استاکس نت و دوکـ
کشتن دانشمندان اتمـی ایـران و ایجـاد 
انفجار در کارخانـه ای تولیـد موشـک و 

  . همراه بوده اند ،پوالد
یــا مصــالحه ای وجــود دارد و مــی آ – ۶

یا مصالحه ای وجـود آتوان انجام داد؟ 
ــردو  ــران ه ــا و ای ــرای امریک ــه ب دارد ک
خوب باشد و نیـازی بـه بمبـاران ایـران 

  نباشد؟ 
لی از ابهام من به این پرسـش پاسخ خا   
 ،نجــا کــه در دهــه اخیــرآاز . ری اســتآ

طـرف شـور سیاسـت گـذاران حکومــت 
مـی تـوان از  ،امریکا در این باره بوده ام

دو فرصــت یــادکنم کــه مصــالحه ای بــا 
رعایت منـافع ملـی هریـک از دو طـرف 

بعـد  ،۲۰۰۳ – ۲۰۰۴یکی در  :میسر بود
یــم ژنکــه امریکــا ظــرف ســه هفتــه رآاز 
یـم ایـران در ژر ،ام را سرنگون کـردصد

این بیم شد که بعد از عراق نوبت بـه او 
ماده بود توافق در بـاره آایران . می رسد

غنــی ســازی اورانیــوم و شــفاف و تحــت 
مهـــار بـــودن فعالیـــت اتمـــی خـــود را 

امریکــا و  ،نیــز  ۲۰۰۹در ســال . بپــذیرد
ایران بر سر محدود کردن غنـی سـازی 

متوقـف کـردن و  ،درصـد ۵اورانیوم بـه 
درصـــد بـــا حـــداکثر  ۲۰غنـــی ســـازی 

ایران . به توافق نزدیک شدند ،شفافیت
حاضر بود تنبیهات شدید را در صـورت 

اما هر بار کـه مصـالحه . بپذیرد ،تخلف
از یک طرف و یـا از  ،در حال انجام شد

مشکل بـروز کـرد و مصـالحه  ،دو طرف
  .انجام نگرفت

چــرا رســیدن بــه مصــالحه ســخت  – ۷
  :است؟

شکست بیشتر حاصـل ابهـام و انشـقاق   
در درون هریک از دو طرف بود تا میان 

سعی  ،در تدریسم در هاروارد.  دو طرف
می کنم دانشجویان دریابنـد کـه انجـام 
 ،مصـــالحه ای در روابـــط بـــین المللـــی

سه گفتگو به قصـد رسـیدن بـه  ،نیازمند
ــت ــالحه اس ــو در درون  :مص اول گفتگ
ف ب و گفتگو در طر ،طرف الف و دوم

در  ،ن  کـه هـر یـک از دو طـرفآپس از 
نوبـت بـه  ،درون خود همآهنگ شـدند

گفتگو دو طـرف الـف و ب بـا یکـدیگر 
ـــی شـــود طـــرف  ۲۰۰۳ – ۲۰۰۴در . م

ایــران همآهنــگ شــده بــود امــا طــرف 
امریکائی نمی خواست تن بـه مصـالحه 

طـرف امریکـائی  ،۲۰۰۹در سال . بدهد
طــرف  ،همآهنــگ شــده بــود و ایــن بــار

همآهنگ نشد و مصـالحه انجـام ایران 
  .نگرفت

اینـــک انتخـــاب رئـــیس جمهـــوری      

ــرای  ــدی ب ــران فرصــت جدی ــد ای جدی
در طـرف . مصالحه ایجـاد کـرده اسـت

تجدیــد اوبامــا فرصــتی در  ،امریکــا نیــز
در . اختیار او می گـذارد بـرای مصـالحه

دور اول ریاســــت جمهــــوری او ایــــن 
  .فرصت را نداشت

ریکا در چه وقت رئیس جمهوری ام – ۸
موقعیتی قرار می گیرد که مجبـور اسـت 
میان حملـه بـه ایـران و ادامـه دادن بـه 

یـا  یکـی را  ،مجازاتها و عملیـات پنهـان
  برگزیند؟

 ،نخســت وزیــر اســرائیل ،نتــان یــاهو     
ورد که امریکا هرچه آهمچنان فشار می 
استداللش اینسـت . زودتر تصمیم بگیرد

کـــه مجازاتهـــا اثـــر ندارنـــد و فرصـــت 
ــار ایــران مــی گذارنــد  بیشــتری در اختی

امـا اوبامـا و . برای سـاختن بمـب اتمـی
مقامهای کلیـدی امنیـت ملـی اسـرائیل 
برای نظر هسـتند کـه مجازاتهـا بعـالوه 

ــان ــات پنه ــتند و  ،عملی ــر بخــش هس اث
در . امریکا را به هدف خود مـی رسـانند

نویسنده خـط قرمزهـائی را کـه  ،این جا
تمـی توسـط بنا تاریخهای تولید بمـب ا

می  ،اسرائیل رسم می کرده است ،ایران
پردازد و به این جا می رسد که ایـران از 

با غنـی ... این خط قرمزها عبور کرده و
درجـه در تأسیسـات  ۲۰کردن اورانیوم 

فــرود بــه نقطــه برگشــت ناپــذیر رســیده 
  . است

این امر بدان معنی نیسـت کـه هشـدار     
گرچــه . هـای اسـرائیل بــی مبنـی اسـت

ارش به کار چوپان دروغگو مـی مانـد ک
مـده آاما اینک گرگ به سروقت چوپان 

ــه  ــاد مــی زنــد و هرگــاه ب اســت و او فری
  .چوپان را می درد ،دادش نرسیم

کتور اراک ممکن است در اواخـر آر       
عملیــاتی شــود و پلوتونیــوم الزم  ۲۰۱۴

. برای ساختن بمب اتمی را تولیـد کنـد
ن اورانیـوم ایران همچنا ،از طرف دیگر

. کم غنی شده تولید و ذخیـره مـی کنـد
بمب  ۲۰۱۳ایران در سال  ،باوجود این

  .اتمی نمی سازد
هرگاه گفتگوهـا بـه نتیجـه نرسـند و       

ـــان  ـــاهو امک ـــان ی ـــه آنت ـــد ک ن را بیاب
اسـتدالل اوبامــا و مقامــات امنیــت ملــی 

مسـئله حملـه بـه  ،اسرائیل را نیز نشـنود
تن سـاختن ایران بقصد به تأخیر انداخ

مــن ســه . بمــب اتمــی جــدی مــی شــود
ــن  ــه را تشــخیص داده ام و جــز ای گزین

  . گزینه دیگری وجود ندارد ،سه
چــه رویــدادی ســبب مــی شــود کــه   – ۹

اسرائیل به تأسیسات اتمی ایـران حملـه 
ـــدفهای اصـــلی  ـــد  و ه ـــدامها آکن ن ک

  خواهند بود؟
بیشتر تحلیل گران بر عوامل خارجی      

بخصــوص . کننــداســت کــه تأکیــد مــی 
. انــدازه پیشــرفت ایــران در زمینــه اتمــی

منطقــــه «تــــازه تــــرین خــــط قرمــــز 
است که وزیـر پیشـین دفـاع » مصونیت
ــرائیل ــرده  ،اس ــین ک ــاراک تعی ــود ب اه

 ،نخست وزیر اسرائیل ،نتان یاهو. است
در سخنرانی معـروف خـود در سـازمان 

خـط قرمـز روشـن دیگـری  ،ملل متحد
درجـه  ۲۰داشتن اورانیـوم  :ترسیم کرد

ــزان  ــرای رســاندن می ــدازه الزم ب ــه ان ب
درجـه و سـاختن بمـب  ۹۰ن بـه آغنای 
مسئوالن اسرائیلی میزان اورانیوم . اتمی
. کیلـو گفتـه انـد ۲۵۰درجه الزم را  ۲۰

ن آایران تصمیمی اسـتراتژیک گرفتـه و 
اینست که  فعـالً ذخیـره خـود را از ایـن 

 ۲۰بیشـتر اورانیـوم .  اندازه بیشتر نکنـد
خود را هم بـه سـوخت نیروگـاه  درجه

  . اتمی تهران تبدیل کرده است
عوامل درونی نیـز مهـم  ،باوجود این     

اگــر ایــران بــا  ،در کوتــاه مــدت. هســتند
احتیــاط برنامــه اتمــی خــود را بــه پــیش 

 ،ولو بـه خـط قرمـز نزدیـک شـود ،ببرد
برفـرض . خطر جدی تهدیش نمی کنـد

ـــا  ـــاال ت ـــه از ح ـــامبر  ۳۱ک   ،۲۰۱۳دس
یل تأسیسات اتمی ایران را بمباران اسرائ
  . وردآاثر مهمی ببار نخواهد  ،کند

از بمبـاران  ،بعنوان سـابقه ،نتان یاهو     
سـخن  ۱۹۸۱تأسسیات اتمـی عـراق در 

علـت حملـه بـه  ،ن زمـانآاما . می گوید
ایـن نبـود کـه عـراق در  ،تأسیسات اتمی

بلکـه ایـن . شرف تولید بمب اتمـی بـود
ــیم  ــین ب ــه بگ ــود ک ــه در  نآب داشــت ک

انتخابات شکست بخورد و شیمون پـرز 
او بر این نظر بود کـه . نخست وزیر شود

یعنـی بمبـاران  ،پرز کاری را که باید کرد
. تأسیسات اتمی عـراق را نخواهـد کـرد

ارزیابی اثر حملـه نظـامی بـه  ،اینک نیز
ایران بر تغییر حکومت اسرائیل و حتـی 
ــونی اســرائیل  ،در ترکیــب حکومــت کن

ــت ــزارش بیش ــی ژآر از گ ــین الملل ــس ب ان
ی اتمی در عبور ایران از خط قرمـز ژانر

  . اثر دارد
چه امری مـی توانـد سـبب حملـه  – ۱۰

  امریکا به تأسیسات اتمی ایران شود؟
ــر دالیــل و مــدارکی       هرگــاه امریکــا ب

دست یابد که در شفافیت کامل حـاکی 
از این باشـند کـه ایـران مشـغول تولیـد 

حملـه بـه تأسیسـات  بمب اتمی اسـت و
ــأخیر افتــادن  ،اتمــی ایــران ــه ت ســبب ب

چنـین حملـه ای  ،تولید بمب مـی شـود
ایـران کـه از ایـن . محتمل خواهد بـود

ســخت غیــر محتمــل  ،گــاه اســتآامــر 
است که تصمیم به ساختن بمـب اتمـی 

  . بگیرد
رویداد دیگـری کـه مـی توانـد سـبب      

ــران شــود ــه ای ــا ب ــه امریک ــه  ،حمل حمل
ایران و حمله متقابـل ایـران اسرائیل به 

ــافع امریکــا را  ــه ترتیبــی اســت کــه من ب
از جمله بستن تنگه هرمز و . تهدید کند

امریکـا . یا حملـه بـه عربسـتان سـعودی
ــوری  ــر جمه ــالی رهب ــور واضــح ح بط
اسالمی ایران کرده است که بستن تنگه 

امریکا و سبب حمله » خط قرمز«هرمز 
  .نظامی امریکا به ایران می شود

ینــده بــرای ســال آمحتمــل تــرین  – ۱۱
کدام است؟ ایران بمب اتمی می  ۲۰۱۳

  سازد و یا بمباران می شود؟
شــرط مــی بنــدم کــه ایــران همچنــان      

 ،در حقیقـت. احتیاط را رویـه مـی کنـد
من به این ارزیابی که ایـران مرحلـه بـه 
مرحله بطرف برخوردار شدن از قابلیت 

وز اما هنـ. تولید بمب اتمی پیش می رود
ــی را  ــب اتم ــه اســت بم تصــمیم نگرفت

بــا  ،حکومــت اوبامــا ،بنظــر مــن. بســازد
بــه  ،محاســبه هزینــه هــا و خطرکردنهــا

تمامی بدیل هـای  ،جای حمله به ایران
  .ممکن را بکار خواهد گرفت

بمـب اتمـی سـاختن و یـا  ،بنا بر ایـن     
بمبارن شدن؟ هـردو امکانهـای واقعـی 

کـه  ایران مـی توانـد بـه ترتیبـی :هستند
بنـا . بمب اتمی خود را بسازد ،شرح شد
. حمله به ایران نیز ممکن اسـت ،بر این

ــابی مــن اینســت کــه محتمــل  ــا ارزی ام
نیست که ایران بمـب اتمـی بسـازد و بـه 

  .ایران حمله نظامی بشود
ــا   -  ۱۲ ــر خط ــوانم ب ــی ت ــن نم چــرا م

  باشم؟
ـــال ژرژ      ـــر  ،مارش ـــرین وزی ـــزرگ ت ب

ه یـک امـر بعد از مشاهد ،خارجه امریکا
 ،و یا شـنیدن یـک اسـتالل قـانع کننـده

نگاه از خود می آنتیجه گیری می کرد و 
ن ایـن آیک پرسـش مـی مانـد و  :پرسید

  که چرا من نمی توانم برخطا باشم؟   
ینده دقیقـاً نـامعلوم آباوجود این که       

ــا ،اســت  ،ســرانجام برخــی از قرارداده
ــر از بعضــی دیگــر  ــی ت ــی کردن پــیش بین

ط بستن بر سر حمله اسـرائیل شر. است
شـرط بسـتن  ،پیش از پایان سال جـاری

بر سر تصـمیمی اسـت کـه یـک تـن و یـا 
گــروه کــوچکی مــی تواننــد بگیرنــد و یــا 

بــرغم مخالفــت شــدید ارتــش . نگیرنــد
اســرائیل و مقامــات اطالعــاتی و امنیتــی 
اسرائیل با حمله به ایران  و این امر کـه 

 درصــد اســرائیلی هــا بــا حملــه یــک ۸۰
 ،بدون حمایـت امریکـا ،جانبه اسرائیل

 ،اگر نتان یاهو ،به ایران مخالف هستند
نخست وزیر اسرائیل تصـمیم بـه حملـه 

مــی توانــد ایــن کــار را  ،بــه ایــران بگیــرد
ایـن امـر بسـتگی دارد بـه توانـائی . بکند

کابینــه «نتــان یــاهو در متقاعــد کــردن 
ــی ــه ضــرورت » امنیت ــد اســرائیل ب جدی

دانسته نیست  ،زمان تا این. حمله  است
مثــل یــر الپیــد  ،اعضــای جدیــد کابینــه

Yair Lapid موافـق یـا  ،و زیپـی لـوینی
  . مخالف رأی خواهند داد

شـرط بنـدی بـر سـر روی  ،بدین قرار     
بــر مبنـای محساســبه ای  ،نـدادن امـری

غیر قطعی که وقـوعش بسـتگی دارد بـه 
ــا یــک گــروه  تصــمیم یــک شــخص و ی

بـاوجود . ستذاتًا خطا پذیر ا ،کوچک
  .من شرط می بندم ،این

غیـر «نویسنده عامـل  :انقالب اسـالمی ــل دعقالنی و محاسبه های غیر علمـی و اگر به جای عامل غیر . رسانده استاتمـــی را بـــه ایـــن مرحلـــه از شـــدت با عوامل دیگری جمع شده و بحران این عامل اسـت . خود لحاظ می کردرا هم مـی بایـد در محاسـبه » عقالنی ــک از عوام ــی هری ــی و بیرون ــی و حـاال، . نیز در میان نبود» می خوردیا بمب اتمـی مـی سـازد و یـا بمـب «اقتصادی نبود و مسئله ای هـم چـون اتمی نبود و ایـران تحـت تحریمهـای رشد در صلح، جمع می شد، بحران کشــورها، از جملــه حــق زیســت و محاســبه هــای علمــی و حقــوق ملــی دولتهای در رابطه، عامل عقالنـی بـا رون ــران م ــه در ای ــابق فرانس ــفیر س پننهان از چشم و گوش سـران : گویدس    :فعالیتها ها را متوقف کندروحــانی مــأمور شــده اســت اینگونــه از وسعت آن آگاه شده، بهتش برده و وجود داشته است و وقتی خامنـه ای ، ۲۰۰۳تولیــد بمــب اتمــی، پــیش از یــم، برنامــه بدســت آوردن قابلیــت ژر
  
  

بـدون   ،2003 تا سـال 
سپاه بـه  » رهبر«اطالع 

ــي    ــب اتم ــد بم تولي
  :!مشغول بوده است؟

  
بـــر  ،گـــارت پرتـــر ،۲۰۱۳اوت  ۲در    

مبنای خاطرات سفیر اسـبق فرانسـه در 
مقاله ای انتشار داده است دارای  ،ایران

  :این نکات
در همین زمان که رهبران اسـرائیل و  •

محافظــــه کــــاران جدیــــد امریکــــائی 
جنـگ بـا ایـران مـی همچنان بر طبـل 

بینــه هــای جدیــدی ارائــه مــی  ،کوبنــد
شوند حـاکی از ایـن کـه رهبـران ایـران 
نبوده اند که دستور اجرای برنامه اتمی 
. به قصد تولیـد بمـب اتمـی را داده انـد

بلکه این دانشمندان ایران بوده اند کـه 
بــدون اطــالع ایــن رهبــران و در مقــام 

ــر اراده  ــتادگی در براب ــاآایس ــا ،نه ر در ک
اجرای برنامـه تولیـد بمـب اتمـی بـوده 

  .اند
 ،هرگـــاه چنـــین باشـــد :انقـــالب اســـالمی
خـود را  ،یکبـار دیگـر ،واقعیت بس مهمـی

 ،یم والیت مطلقـه فقیـهژدر ر :عیان می کند
هر مقـام والیـت مطلقـه دارد و ایـن مقامهـا 

هنـوز مـی تـوان در برابـر  ،مخالفت می کنـد
ی بسـیار پـیش مـ. مخالفت او ایستادگی کرد

نـاگزیر مـی شـود مخالفـت » رهبـر«ید که آ
از » رهبــر«تــا وقتـی  ، خـود را پــس بگیـرد

مجـاز هسـتند هرکـار  ،گـاه نشـودآعمل آنها 
گاه مـی آبکنند و زمانی هم که او از کارشان 

  .شود و
 François  ،خاطرات فرانسوا نیکولو •

Nicoullaud  ســـفیر اســـبق فرانســـه در
شـار خاطرات خود را انت ،بتازگی ،ایران

ـــا بـــر ایـــن خـــاطرات. داده اســـت  ،بن
وضــعیت بــدان ســان  نبــوده اســت کــه 

 ۲۰۰۷سازمانهای اطالعـاتی امریکـا در 
بنـا بـر گـزارش ایـن . گزارش کرده انـد

ایران برنامه تولید بمب اتمـی  ،سازمانها
در دسـت اجـرا  ،۲۰۰۳را تا اواخر سال 

ن را رهــا آ ،ن هنگــامآداشــته اســت و 
ــو  گ. کــرده اســت ــا نیکول فتگوهــای ام

خود را حسن روحانی نقل می کنـد کـه 
ــر شــورای عــالی  ،ن زمــانآ ــوان دبی بعن

مســئول سیاســت اتمــی  ،امنیــت ملــی
روحـانی از تحقیـق  . تهران بـوده اسـت

در بــاره  ،انجــام گرفتــه در طــول ســالها
. بی خبـر بـوده اسـت ،تولید بمب اتمی
در روزنامـه  ،وئیهژ ۲۶در  ،این گفتگوها

ـــایمز انتشـــا ـــورک ت ـــدنیوی ـــه ان . ر یافت
روحانی بـه او از مشـکالتی سـخن گفتـه 

ــا  ،اســت کــه ــاآب ــاگزیر کــردن   ،نه در ن
ــق ــه تحقی ــع هرگون ــه قط ــان ب  ،محقق

  .    روبرو بوده است
تصویری که نیکولـو از سیاسـت اتمـی  •

نسـت کـه آایران بدست می دهد غیـر از 
ــزارش  ــاتی  ۲۰۰۷گ ــازمانهای اطالع س

 ،بنــا بــر گــزارش. امریکــا ارائــه مــی کنــد
یـــم ایـــران ترتیـــب تهیـــه و ژرهبـــری ر

اجرای برنامه تولید بمـب اتمـی را داده 
ــری در اواخــر  ــین رهب ــا هم  ، ۲۰۰۳ام

. ن را داده اسـتآدستور متوقف کـردن 
اما نیکولو یـک مقـام ارشـد ایـران بـه او 

روحــانی  ،۲۰۰۳در اکتبــر  :گفتــه اســت
ن از همـه آبخشنامه ای صادر کـرد و در 
 ،های دولتـــیوزارتخانـــه هـــا و ســـازمان

ــوری ــگری و کش ــزارش  ،لش خواســت گ
ــای اتمــی گذشــته و  تفصــیلی از فعالیته
ـــد ـــلیم کنن ـــه او تس ـــود را ب ـــال خ . ح

ــا  ــو ب ــوی نیکول ــدآگفتگ ــام ارش  ،ن مق
ــان  ــق می ــام تواف ــد از انج ــله بع بالفاص
روحـانی و وزیــران خارجـه انگلســتان و 

  .انجام گرفته است ،لمان و فرانسهآ
اســت کــه همــان مقــام توضــیح داده      
مشکل اصلی روحانی و گروه همکار او «

نچه انجام شـده اسـت آاطالع یافتن از 
در نظــام چنــان ســری کــاری اســت کــه 
. نظــام جمهــوری اســالمی ایــران اســت

ــه بعــد ــان یــک  ،ســفیر ،چنــد هفت از زب
 ،دوست نزدیـک روحـانی ،مسئول دیگر

گاه می شـود کـه روحـانی دسـتور داده آ
الح است اجرای طرحهای مربوط به س

لحظـه لحظـه . متوقف گردد ،هسته ای
زیرا متقاعـد کـردن کسـانی . سختی بود

بـه  ،که این طرحها را اجـرا مـی کردنـد
متوقــف کــردن کــاری کــه ســالها بــدان 

. کــار بــس مشــکلی بــود ،مشــغول بودنــد
او بر ایـن بـاور نبـوده  :نیوکولو می گوید

است که دولت ایران برنامه تولید بمب 
. وده اســتاتمــی را تصــویب کــرده بــ

ــی  ــه اتم ــی متصــدی برنام روحــانی وقت
ن آنخســتین چالشــی کــه بــا  ،ایــران شــد
وردن اطـالع دقیـق آبدست  ،روبرو شد

نچـه در زمینـه آو روشنی بود در بـاره هر
  . انجام گرفته بود ،اتم

روحانی دبیـر شـورای  ،۱۹۸۹از سال  •
او نــه تنهــا مــی بایــد . امنیــت ملــی بــود

میم اطــالع داشــت بلکــه در تمــامی تصــ
های دولت در بـاره برنامـه اتمـی ایـران 

نیکولـو بـر . می باید شرکت مـی داشـت
از  ،اغلــب مقامهــا«ایــن نظــر اســت کــه 

از  ،جمله رهبر جمهوری اسالمی ایـران
وســـعت فعالیتهـــای اتمـــی غـــافلگیر 

  ».شدند
خاطرات نیوکولو منطبـق اسـت بـا        

 ،نهـاآبنـا بـر  ،داده های منتشر شـده کـه
ــاره  ،ســاختن بمــب اتمــی تحقیــق در ب

برغم . غاز شده اندآ ،بدون اجازه دولت
برخـــی از مســـئوالن  ،سیاســـت دولـــت

ایرانی بر این نظـر بـوده انـد کـه یـافتن 
بـی  ،تولیـد سـالح هسـته ای» قابلیت«
 ،نکــه ایــران بمــب اتمــی داشــته باشــدآ

  .دارای اثرات سودمند برای ایران است
وردن چنــــین آاهمیــــت بدســــت       

ــابلیتی . وع بحــث شــده اســتموضــ ،ق
سیاســت شــناس اســتاد  ،ناصــر هادیــان
 ،۲۰۰۳در پایـان سـال  ،دانشگاه تهـران

   :دو مکتب فکری وجود دارد :نوشت
  

  12 صفحهدر
  

؟»زیتونۀشاخ«
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قابلیـت «وردن آیکی طرفدار بـه دسـت 
ن و آبـدون سـاختن » تولید بمب اتمـی

دیگری طرفدار تولید تنها اورانیوم غنی 
شده برای سـوخت نیروگـاه هـای بـرق 

  . تاس
بــدیهی اســت کــه پــیش از تصــدی      

دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی 
 ،بحــــث میــــان دو طــــرف ،روحــــانی

ــته بــود ــرانجام نجس ــون یــک . س و چ
ــی داشــت  ،سیاســت روشــن وجــود نم

مراکز تحقیق متعلق بـه وزارت دفـاع و 
ـــلح ـــای مس ـــر  ،نیروه ـــمت اخی در قس

ــالهای  ــاتی  ،۱۹۹۰س ــای تحقیق طرحه
بـدون  ،سلحه اتمیخود را برای تولید ا

تهیـه  ،اطالع شورای عـالی امنیـت ملـی
  .کردند و به اجرا گذاشتند

این طرحها زمـانی تهیـه و بـه  ،از قرار     
اجرا گذاشته شدند کـه شـورای امنیـت 

ی اتمی ایران و وزارت ژملی سازمان انر
ــاع و مجموعــه صــنعتی  نظــامی را  –دف

ـــرد ـــارنمی ک ـــالهای . مه در اواســـط س
بـا  ،ی اتمـی ایـرانژنـرسازمان ا ،۱۹۹۰

 ،اســتفاده از نبــود یــک سیاســت روشــن
 ،بدون اطالع شورای عالی امنیـت ملـی

ــات  ــه ایجاب ــرد ک ــدابیری را اتحــاذ ک ت
  . سیاسی مهمی را در بر داشتند

ســخنگوی  ،ســید حســین موســویان •
ــاره  ــده در ب ــو کنن ــی گفتگ ــأت ایران هی

 ،در خاطرات خـود ،پرونده اتمی ایران
ــــه در آ ــــت ک ــــه اژورده اس  ،۲۰۰۴نوی

 ،۱۹۹۵روحــانی بــه او گفتــه اســت کــه 
ی اتمی شورای امنیت ملـی ژسازمان انر

را از امر بلحاظ سیاسی چنین با اهمیت 
از شـبکه  ۲هـای پ ژکه خرید سانتریفو
ــدالقادر خــان ــود ،عب ــع نکــرده ب . مطل

ی اتمـــی او را ژکارکنـــان ســـازمان انـــر
روحــانی بــاز  گفتــه . فریــب داده بودنــد

ــــا اطالآ :اســــت ــــاره نه ــــاتی را در ب ع
در انترنــت یافتــه  ۲هــای پ ژســانتریفو

  .نها را مطالعه کنیمآ ،اند
وقتـی روحـانی  ،۲۰۰۳غاز اکتبـر آدر  •

مسئول همآهنگ کردن سیاسـت اتمـی 
ی اتمـی ژانس بین المللی انرژآ ،می شود

از ایران خواستار گزارش کاملی از همـه 
بخشنامه . فعالیتهای اتمی خود می شود

انــس قــول داد ژآن کــه بــه آز را او بعــد ا
سیاست اتمی ایران را تغییر مـی دهـد و 

بــه  ،انــس همکــاری کامــل مــی کنــدژآبــا 
 ،از لشگری و کشوری ،سازمانهای دولتی

  . ابالغ کرد
روحانی پیش بینی کرده بـود کـه ایـن     

دسـتگاه مشـغول بـه اجـرای طرحهــای 
ــی ــد بمــب اتم ــر سیاســت  ،تولی در براب

ــد کــر ــد مقاومــت خواهن ــه . دجدی او ب
گفتــه  ،رئــیس جمهــوری وقــت ،خـاتمی

نیـز » خرابکـاری«مقاومتها شامل  ،بود
ــرای خنثــی کــردن ایــن . مــی شــود او ب
فتـوای خامنـه ای بـر تحـریم  ،مقاومتها

  . دستمایه کرد ،تولید بمب اتمی
روحــانی از همــه ســازمانها خواســت      

گزارش فعالیتهای اتمی خود را بدهنـد 
ه تولیــد و تحقیــق هــای خــود در بــار
در اواخـر . اسلحه اتمی را متوقف کننـد

ــر ــرد و در  ،اکتب ــه ای نطــق ک  ،نآخامن
 ،برخالف تبلیغات دشمنان مـا«  :گفت

ــتار  ،از اســاس ــد اســلحه کش ــا تولی ــا ب م
مخــــالف  ،نآاز هــــر نــــوع  ،جمعــــی
ــــد از . »هســــتیم ــــه  ،نآســــه روز بع ب

 :دانشــجویان دانشــگاه شــاهرود گفــت
رع خامنه ای اسلحه اتمـی را خـالف شـ

  .  می داند
حسین شـریعتمداری  ،در همان هفته    
خبرنگـار  ،در مصاحبه با روبـرت کلیـر ،

 :گفـــت ،ســـان فرانسیســـکو کرونیکـــل
ــه  ــانی کــه ب ســازمانهای دولتــی و محقق
بخشــنامه روحــانی پاســخ نمــی دادنــد و 

مـی  ،زیر بار سیاست جدیـد نمـی رفتنـد
باید برابـر فتـوای مقـام معظـم رهبـری  

نهائی را کـه آفتوی همه این . عمل کنند
مکلـف  ،روی این طرحها کار مـی کننـد

او . از کـار خـود دسـت بکشـند ،می کند

همچنین گفـت محققـانی کـه مقاومـت 
 ،از مقامـات دولـت» در خفـا«می کنند 

  .تحقیق می کرده اند
جامعـه  ،۲۰۰۷نکه در نـوامبر آبعد از  •

اطالعاتی امریکا به این نتیجه رسید کـه 
لیــد بمــب اتمــی را رهــا ایــران برنامــه تو

یک مقام اطالعات امریکـا  ،کرده است
ــه اســت ــی  :گفت ــدی یک ــدارک کلی از م

ضبط مکالمات یک افسر نظامی ارشد با 
دیگران در این بـاره کـه متوقـف شـدن 

در  ،تحقیقــات بــرای تولیــد بمــب اتمــی
اما . نها را بهت زده کرده استآ  ،۲۰۰۳

مسئوالن اطالعاتی امریکا در بـاره نـوع 
لیتهای متوقف شده هیچ نگفته انـد فعا

برنامـه «و هیچ مدرکی که نشان بدهـد 
ــته ای ــد ســالح هس ــار » تولی تحــت مه

ارائه  ،دولت بوده که متوقف شده است
  . نکرده اند

خاطرات نیکولو معلوم مـی کنـد کـه      
گزارش سازمانهای اطالعاتی امریکـا در 

ن آباره امـر مهمـی سـکوت کـرده انـد و 
مـه تولیـد سـالح اتمـی برنا«فـرق میـان 

یـم ژاست با تحقیـق هـائی کـه ر» ایران
یـم ژن را نداده بود و یا توسـط رآاجازه 

نیکولـو مـی . همآهنگ نمی شده اسـت
گویــد بــر ایــن بــاور اســت کــه ســپاه 
ــد موشــکهای  ــار تولی پاســداران کــه مه

یـک برنامـه  ،بالستیک را در دسـت دارد
ــز  ــی را نی ــته ای مخف ــد ســالح هس تولی

  .ده استمدیریت می کر
وزارت ســـــپاه در  ،۱۹۸۹در ســـــال      

ــدان  ــن ب ــام شــد و ای ــاع ادغ وزارت دف
معنی است که برنامه تولید سالح هستی 

ن آمحفی وسعت تمام می داشته و سپاه 
  .را اجرا می کرده است

ــان از او، ســپاه . همینطــور اتفــاق افتــاده اســتفــرض کنــیم مــاجرا  :انقــالب اســالمی ــه ای، پنه ــر خامن ــی در این صورت، . اجرا می کرده استامــه وســیع تولیــد اســلحه اتمــی را برنتحــت ام ــه ای پوشش ــه خامن ــت مطلق ــاتی کشــور، ایــن والیــت برای خودکامی سـپاه مـی شـود و در والی ــی  اســـتقرار حاکمیـــت مـــردم ایـــران وچرا کـه بـاوجود . ملت، بکار می رودملـــی، بخصـــوص حـــق حاکمیـــت مطلقه، همواره در تجـاوز بـه حقـوق مســائل حی ــدار منتخــب واقع ــت حقوقم از فرانسه در تهـران، درد دل کننـد و، نزدیکـــان او بجـــای آنکـــه بـــا ســـفیر افزون بـر ایـن، اگـر روحـانی و . بکندبازی خطرناکی را با سرنوشت کشور آنها، ممکن نبود نیروی مسلح، چنین دول ـــاق« ـــانی »اتف ـــه روح ـــروز ک ، او ام ـــیس« ــه خــاطرات خــود را انتجمهـــوری شـــده اســـت، » رئ ــران می کردنـد، چـرا ثـروت بـی حسـاب مردم ایران و جهانیان شـفاف سـازی روحانی و خامنـه ای و خـاتمی بـرای ، ۲۰۰۳جای امـروز، در همـان سـال شــار دهــد، ب ــاد مــی رفــت و ای ، این سئوال محل پیـدا مـی دنمی شوو وقتـی همــان آدمهـا امــروز زمامــدار می گرفت و به جنگ تهدید می شد؟ تحت چنین مجازاتهای سـختی قـرار ایــن مــردم برب ـــین ر       ؟خود می شدندحکومــت ایــن خائنــان بــر سرنوشــت و حقــوق ملــی مــی دانســتند، گرفتــار خویش را عمل به حقوق شـهروندی اگـــر مـــردم ایـــران مســـئولیت : کنـــد ـــتگاه ژو چن ـــه دس ـــی ک   ؟بر سرکوبها نیفزایدر است، چگونـه بتوانـد مردم برخورداوالیت مطلقه برجان و مال و ناموس سرکوبی دارد کـه هـر سـرکوبگر آن از یم
  
  

اخطــار قــوه قضــائيه و 
واواك به هركس كـه  
گرفتار خـوش بـاوري   

  شده باشد
  
  
به گزارش ندای سـبز  ،۹۲تیر  ۳۱در  ☚

در پی  آتش سوزی جنگل اُرس  آزادی،
ــه همــراه  در اســتهبان حمیدرضــا فرزان
گروهــی از فعــالین محــیط زیســت در 

ــا حضــور فرمانــد ار، ریــیس جلســه ای ب
منابع طبیعی و مدیر کـل منـابع طبیعـی 
استان فارس شرکت کرده بود، اعتراض 
شــدیدی را نســبت بــه عملکــرد و ســهل 
انگاری فرماندار این شهر ابراز کرد کـه 
در پــی آن شــنبه بیســت و نــه تیرمــاه بــا 
شکایت فرمانـدار ایـن شـهر بـه دادگـاه 
احضار و بـه اتهـام تـوهین بـه فرمانـدار 

 .بازداشت شد
بـــه گـــزارش ایلنـــا،  ،۹۲تیـــر  ۳۱در  ☚

کارگر اخراجـی  ۲۳۵نفر از  ۲۰۰حدود 
کارخانه فـوالد زاگـرس بـرای پیگیـری 

های صـنفی خـود بـار دیگـر بـه  خواسته
تهران آمدند و مقابل ساختمان مجلس 

 .شورای اسالمی تجمع کردند
بــه گــزارش مهــر ،   ،۹۲تیــر  ۳۱در  ☚

ای، سـخنگوی  غالمحسین محسـنی اژه
اییه  و دادسـتان کـل کشـور روز قوه قضـ
تیرماه اظهار داشـت کسـانی  ۳۱دوشنبه 

ــا حــوادث ســال  از  ۸۸کــه در ارتبــاط ب
ــور خــارج شــده ــورود  اند، ممنوع کش ال

ــه کشــور  ــه محــض ورود ب ــا ب نیســتند ام
ــد  ــرار خواهن تحــت تعقیــب قضــایی ق

 .گرفت
ـــه گزارشـــات  ،۹۲مـــرداد   ۱در  ☚ بناب

فعـــالین حقـــوق بشـــر و « رســـیده بـــه 
ــراندمکر ــدانی شــهرام  »   اســی در ای زن

پورمنصوری در اعتراض به شرایط غیـر 
انســــانی و رفتارهــــای وحشــــیانه وارد 
ســیزدهمین روز اعتصــاب غــذای خــود 

 .شد
بــه گــزارش ســایت  ،۹۲مــرداد  ۲در  ☚

رانندگان ماشـین هـای سـنگین : خاصه
حمــل شــن و ماســه در ســه راه ورودی 
ــــاب  ــــه اعتص ــــت ب ــــم دس ــــهر ج ش

ــد ــرین دال.زدن یــل اعتصــاب ایــن مهمت
رانندگان دستمزد پـایین، ثابـت مانـدن 
کرایه حمل شن و ماسه از ابتدای سـال 

تا کنون و همچنین کمبود سـوخت  ۹۲
  . در شهرستان جم می باشد) گازوئیل(

بــه گــزارش هرانــا،  ،۹۲مــرداد  ۳در  ☚
هاشـــم صـــباغیان از اعضـــای شـــورای 

ــی ــدین حکیم ــزی و فخرال ــر  و مرک امی
ــی ــاظمی و مجتب ــین ک ــدان از  حس خن

اعضــای شــاخه جوانــان نهضــت آزادی 
احضـار شـده و تهدیـد  واواکایران به 

بـا  واواکبازجویان  .به بازداشت شدند
ــده  ــی آین توصــیف شــرایط گذشــته فعل
کشــور، نهضــت آزادی ایــران را تشــکلی 
غیر قـانونی خوانـده و فعالیـت اعضـای 

 .آن را امری غیر قانونی دانستند
ــرداد  ۴در  ☚ ــه گــزار ،۹۲م ــدای ب ش ن

ــــــیش از  ــــــن از  ۱۳ســــــبز آزادی، ب ت
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

احضـار  واواکطی یک مـاه گذشـته بـه 
ایــن دانشــجویان بــه صــورت .شــده انــد

اداره  ۱۰۰تلفنــی بــه ســاختمان پــالک 
ــد  واواک ــس از چن ــار و  پ ــیراز احض ش

 .ساعت بازجویی آزاد شده اند
بــه گــزارش هرانــا،  ،۹۲مــرداد  ۵در  ☚
 ۳۰مــد عســگری در تــاریخ پنجشــنبه اح

خردادماه در پارک فدک تهران توسـط 
نیروهای امنیتی بازداشت شد و در طـی 

ماه گذشته نـه تنهـا از حـق مالقـات  یک
محروم بوده که از وضعیت سالمتی وی 

 .در دست نیست  نیز خبر دقیقی
بــه گــزارش ســحام  ،۹۲مــرداد  ۵در  ☚

مــادر ســتار بهشــتی ضــمن انتقــاد : نیــوز
ــه پرونــده دو ــیدگی ب ــد رس ــاره از رون ب

فرزندش، گفت که حسین رونقی ملکی، 
ــه  ــه ک ــه وی گفت ــدانیان سیاســی، ب از زن
آماده است تا در دادگاه به آنچه بر ستار 

 .در بازداشتگاه گذشته، شهادت دهد
گوهر عشقی در این مصاحبه در پاسـخ   

والی مبنــی بــر آخــرین وضــعیت ئبــه ســ
ــده قتــل فرزنــدش، گفــت ــ«: پرون ا از م

ــداریم،  ــی ن ــیچ اطالع ــتار ه ــده س پرون
وکیلمـــــان را در روز چهارشـــــنبه بـــــه 
اطالعات احضار کردند و بعدا از ایشان 
تعهد گرفتند که هـیچ جـایی مصـاحبه 

مــی خــواهم ببیــنم بــرای چــه؟ ! نکنــد
برای اینکه از یـک جـوان بیگنـاه دفـاع 

 »کرد؟
ــرداد  ۵در  ☚ ــدای  ،۹۲م ــه گــزارش ن ب

ـــفیع ـــریم ش ـــبز آزادی، م ـــال پ س ور فع
شهید  ۲دانشجویی به دادسرای شماره 

مقدس اوین احضار شده بود که پـس از 
حضــور در ایــن دادســرا بازداشــت و بــه 

 .سلول انفرادی منتقل شده است
، بــه گــزارش کلمــه، ۹۲ مــرداد ۵در  ☚

ـــدانی سیاســـی  ـــدینی زن ابوالفضـــل عاب
ــد  ــوس در بن ــن و  ۳۵۰محب ــدان اوی زن

ــه  شــاهد شــکنجه هــای ســتار بهشــتی ب
ــد شــدز ــواز تبعی ــدان اه وی هنگــام . ن

انتقال اعالم کرده که دست به اعتصاب 
 .غذای اعتراضی زده است

بــه گــزارش کلمــه ،  ،۹۲مــرداد  ۸در  ☚
زندان اوین  ۳۵۰زندانی سیاسی بند  ۴۴

در بیانیه ای به تبعید ابوالفضل عابدینی 
ـــراض کـــرده و  ـــدان اهـــواز اعت ـــه زن ب
خواســتار بازگردانــدن وی بــه زنــدان 

 .ین شدنداو
به گـزارش اتحادیـه  ،۹۲مرداد  ۸در  ☚

کـارگر  ۵۰۰آزاد کارگران ایران، حدود 
ــه  ــه دســت ب ــه نیشــکر هفــت تپ کارخان

کـارگران نیشـکر هفـت . اعتصاب زدند 
بند تنظـیم  ۵تپه خواستهای خود را در 

  . کرده اند و خواهان تحقق آنها هستند
بازنگری طرح طبقه بنـدی مشـاغل  - ۱

پیگیریهــای الزم در  ۱۳۸۷کــه از ســال 
این مـورد از سـوی سـندیکای کـارگران 
. نیشکر هفـت تپـه صـورت گرفتـه اسـت

بطوریکه بر اساس این پیگیریها نامه ای 
ــه اداره کــار اســتان و از  از  وزارت کــار ب
اداره کار استان به اداره کـار شهرسـتان 
شوش جهت بـازنگری در طـرح طبقـه 
بندی مشاغل کارگران هفت تپـه ابـالغ 

است اما تـاکنون ترتیـب اثـری بـه  شده
  .این ابالغیه داده نشده است

اخـــراج اعضـــای هیـــات مـــدیره  - ۲
هی، لکارخانــه بــه نامهــای حســن عبــدال

رضا مددی، کـاظمینی و بـرزو احمـدی 
ــتند ــغله هس ــه دو ش ــدی . ک ــرزو احم ب

ــتر  ــات شوش ــابق اداره اطالع ــیس س رئ
بوده و در اخراج کارگران نیشکر هفـت 

ایـن  ۸۷و  ۸۶الهای تپه در اعتراضات س
  .کارگران نقش موثری داشته است

ابقا بکار مدیر عامـل فعلـی کارخانـه  - ۳
آقــای فرشــید مــومن غریــب کــه از کــار 
خود تعلیق شده و احتمال اخـراج وی 

وی از پرسـنل . بر سر زبانها افتاده است
قــدیمی کارخانــه نیشــکر هفــت تپــه مــی 

  باشد
عدم واگذاری شرکت نیشکر هفـت  - ۴

  نازل سازمانی آن به سپاهتپه و م
شکســـته شـــدن فضـــای امنیتـــی در  - ۵

ــدنبال  ــه کــه ب شــرکت نیشــکر هفــت تپ
بــه  ۱۳۸۶اعتراضــات کــارگران از ســال 

این سـو بـر شـرکت حـاکم شـده اسـت 
ــا  ــه ایــن ســو ب ــاریخ ب بطوریکــه از آن ت
ســیطره افــراد امنیتــی بــر اداره شــرکت 
بســیاری از کــارگران معتــرض منجملــه 

ندیکای کارگران اعضای هیات مدیره س
نیشکر هفت تپه به نامهای علی نجـاتی، 
ــدری،  ــد حی ــر، محم ــو ف ــدون نیک فری
جلیل احمـدی، رضـا رخشـان و قربـان 

 .علیپور از کار خود اخراج شدند
بــه گــزارش ســایت  ،۹۲مــرداد  ۸در  ☚

ــی ــاالن  - مل ــن از فع ــا ت ــذهبی، ده ه م
مدنی و سیاسی در مورد شـرایط فاجعـه 

زبیانیــه ای بــار در زنــدان کــارون اهوا
فاجعـه بـزرگ انسـانی در «تحت عنوان

صـادر » زندان کـارون اهـواز را دریابیـد
  .کردند

در این بیانیه وضعیت اسف بار رفاهی     
ــدان توصــیف … و بهداشــتی و  ــن زن ای

شــده و پــس از نامــه نگــاری هــای بــی 
حاصل به نهادهای داخلـی، از مجـامع 
جهانی تقاضای توجه بـرای جلـوگیری 

 .انسانی شده است فاجعه کاز ی
به گزارش انتخـاب،   ،۹۲ مرداد ۹در ☚

اللــه بهــروزي ريــيس دادگســتري  نعمت
شهرستان آبادان از صـدور حکـم قطـع 

هاي  يــد بــراي يکــي از متهمــان ســرقت
ه بانـــدي در ايـــن شهرســـتان خبـــر داد

  .است
بــه گــزارش خلــيج  ،۹۲مــرداد  ۹در  ☚

فـــارس، جمعـــی از پرســـتاران و کـــادر 
شهدای خلیج فارس  درمانی بیمارستان

بوشــهر در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت 
کامل حقوق و مزایـای خـود دسـت بـه 

 .تحصن و اعتراض زدند
به گـزارش هرانـا،  ،۹۲مرداد  ۱۰در  ☚

مصطفی بردبـار، از شـهروندان نـوکیش 
مسیحی ساکن رشت طی حکمی کـه بـه 

شیما قوشه، ابـالغ شـده بـه  وکیل وی ،
ه سال حـبس تعزیـری محکـوم شـد ۱۰
 .تاس
کمیته گزارشگران  ،۹۲مرداد  ۱۰در  ☚

ــد  ــانی مجی ــال ناگه ــر، انتق ــوق بش حق
ـــروم از  ـــدانی مح ـــجوی زن دری، دانش
تحصیل، بـه زنـدان کـارون اهـواز خبـر 
داده و گزارش داده است که این انتقال 
بدون اطـالع مقامـات قضـایی صـورت 

 .گرفته است
بـه گـزارش کلمـه،  ،۹۲ مرداد ۱۱در  ☚

ـــــن دا ـــــیرزاده ای ـــــجوی آرش نص نش
کارشناســی فیزیــک کــه در انگلســتان 
تحصیل مـی کـرد بـه اتهـام تبلیـغ علیـه 
نظــام، تــوهین بــه رهبــری و اجتمــاع و 

دادگاه انقالب توسط  ۲۶تبانی در شعبه 
مـاه  ۶قاضی پیرعباسی محاکمه شده به 

مـاه حـبس  ۶سـال و  ۲حبس تعزیری و 
  .تعلیقی محکوم شده است

حکم قطعـی آرش نصـیرزاده در شـعبه   
دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی  ۵۴

 ۲۶وی . موحــد عینــا تاییــد شــده اســت
ــرای  ۱۳۹۲خــرداد  ــی ب ــم قطع ــا حک ب

ماه حبس تعزیری خـود  ۶سپری کردن 
 .زندان اوین شد ۳۵۰روانه بند 

مــرداد بــه گــزارش جــرس،  ۱۱در  ☚
ـــــان  ـــــش از معترض ـــــد روح بخ وحی

 ۸۸انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
راهپیمـایی  است که به دلیل شـرکت در

هــــای اعتراضــــی پــــس از انتخابــــات 
وحیـد روح بخـش . بازداشت شده بـود

هنگام ورود به ایران در تاریخ بیسـت و 
ــین  ــاه ب ــال در فرودگ ــاه امس ــم تیرم یک
المللی امام خمینـی بازداشـت و بـه بنـد 

. زنــدان اویــن منتقــل شــده اســت ۳۵۰
هنوز از دالیل بازداشت وی اطالعی در 

 .دست نیست
، بــه گــزارش ایلنــا، ۹۲ ادمــرد ۱۲در ☚

کارگر کارخانـه کیـان تـایر  ۷۰۰بیش از 
ــد  ــدن تولی ــف ش ــه متوق ــراض ب در اعت
وعدم دریافت مطالبات معوقه خـود در 
مقابـــل در ورودی کارخانـــه واقـــع در 

 .شهرک چهار دونگه تجمع کردند
  

؟»زیتونۀشاخ«



                                                                                                                                                                                       

 

 

13 

 

 
 

1392شهريور3مرداد تا21  834شماره  2013اوت    25تا12  

 

  
از خدماتي كه  شخص  ايشان در برانداختن  اصول  ملوك الطـوايفي و  

در سرتاسر اين مملكت تهيه كرده اند و از مركزيتـي كـه در   از امنيتي كه 
و اشخاصي كه قواي مركزي  را سابقاً  قوا داده اند و از كوبيدن سرِ اشرار

نمي شناختند و ساير ترتيبات ديگر كه همه اش در موقع خودش  واضـح   
عي  كـه در مقابـل  آن   و آشكار است هميشه اگر مخالفي داشته اند مـواق 

كرده  است  در مجلس علني  يا خصوصـي بـه شـهادت     بتمخالفت صح
رفقاي مجلس اگر جلسة  خصوصي بوده است و به شهادت  ارباب جرائـد   

حسين ( » .و روزنامه ها در جلسات علني بنده  بوده ام در اين ترديد نيست
درايـن   )  526 – 527صـص   – 4ج- » تاريخ بيست سـال ايـران  «  - مكي 

سلطنت مشروطة ايران از طـرف  « سي و ششم  مجلس فرمايشي بنا به اصل
حضـرت شاهنشـاه   -ي مجلس مؤسسـان بـه شـخص اعلـي    -ملّت به وسيله

رضاشاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسالً بعد نسل برقـرار  
  .تصويب شد» خواهد بود

ي  مورد اعتمـاد ملّـت  نظيـر    در اين مجلس از مخالفان بنام و رجل سياس
.. مسـتوفي الممالـك، بهـارو    ،مشيرالدوله، مؤتمن الملك  مدرس، مصدق،

انتخابات مجلـس مؤسسـان شـروع    « : حسين مكّي مي نويسد. خبري نبود
ال سـردار سـپه و مـأمورين        مـگرديد، در تهران و شهرسـتانها از طـرف ع

كساني حق داشتند انتخـاب  . شهرباني و قشون فعاليت زيادي ابراز مي شد
.  و صورت اسامي  دولت صورت داده شده بودنـد  "ليست "شوند كه در 

اين ليست را شهرباني و داور و چند نفر ديگر تهيه كرده بودند، در تهـران  
مأمور انتخاب اشخاص در ليست شهرباني بود ولي در شهرستانها مـأمورين  

  .بودند افراد در صورت مزبور رؤساي قشون انتخاب
بايستي انتخاباتش ولـو بـه صـورت     در تهران كه مركز ايران بود و قاعدتاً

اب اشخاصـي كـه   ظاهرهم شده آزاد باشد اعمال  نفوذ كردند و از انتخـ 
لحـاظ  طبيعي  بودند جداً جلوگيري نمودند و بهمـين   واقعاً داراي آراء 

، هم مشيرالدوله، مؤتمن الملك، مستوفي الممالك، مصدق السلطنه، مدرس
ر سـلطنت روي موافـق نشـان نـداده     تقي زاده  و غيره  كه در موقع تغيي

بودند انتخاب نشدند و در عوض كساني انتخاب شدند كه بطور قطع اگـر  
شايد دو سه  نفرآنهـا انتخـاب مـي     نفر انتخابات آزاد بود از بيست و چهار

زيرا منتخبين مجلس مؤسسان غالباً داراي حسن شـهرت و سـوابق    .  شدند
مردم آنهـا را بخـوبي نمـي      وده،مورد اعتماد عمومي باشند نب روشن كه
  )     484ص – 3ج  –تاريخ بيست ساله ايران ( » .شناختند

جا سعي شده است  در همه«: عبداهللا مستوفي دراين باره تأكيد مي كند  
كه اشخاصي انتخاب شوند كه موافقت آنها به سلطنت پهلوي مسلّم باشد و 

. كشيد بيرون ميخواست از صندوق -در حقيقت دولت نام هركس را مي
مع هذا عدة زيادي از اشخاص از مركز واليات انتخاب شده بودنـد كـه   

اي ازآنها وكالي موافق پهلوي در مجلس شوراي ملّي بودند، حتّي  عده
بعضي هم كه در روز نهم آبان شايد عمداً غيبت كرده بودنـد، بعـد از آن   

ـ    ان عـذر  كه ديدند كار گذشته، به داوطلبين عضـويت در مجلـس مؤسس
 ).2/668ج: 1371مستوفي، (» مافات خواستند

 
از جـو  رعـب و وحشـت     نمايندگان فرمايشي مجلس مؤسسان به خـوبي  

آگـاه بودنـد و    » تغيير سلطنت«  آبان  مجلس شوراي ملي  براي  9جلسة  
فروغـي، داور،  . وني اسـت كـه رونـد ايـن مجلـس غيرقـان     د مي دانسـتن 

، حـزب  تجـدد و   ...سيد يعقوب انـوار و  ،تيمورتاش، سليمان ميرزا، تدين
سوسيالست ها برهبري سليمان ميرزا با حمايت انگليس و روسـيه شـوروي   
كه صحنه گردان اين  پروسة جابجائي و عامـل اصـلي شـكل گيـري آن     

كـه  عـده اي از علمـاي تهـران و سـاير      « روحانيت سنّتي ايـران  . بودند
به  اين رونـد مشـروعيت      ندها  در مجلس مؤسسان حضور داشت شهرستان

در واقع بـيش  . ي   استبداد فراگير رضا خان شدندداده  و  ستون  پايه ها
از يك سوم از نماينـدگان روحـاني بودنـد كـه از جملـه سيدابوالقاسـم       

ــاني، آيـــت ــيرازي، شـــيخ-زاده-اهللا-كاشـ محمـــدعلي تهرانـــي، -شـ
ني، حـاج امـام   يزدي، ميرزا هاشم آشتياني، سيدمحمد بهبهـا -حسين-شيخ

اهللا زاده  االسالم ماليري، آيت جمعة خوئي، حاج آقا جمال اصفهاني، شيخ
الملـك رفيـع بـه نماينـدگي      مقـام  خراساني، سيدعبدالوهاب صالح، قـائم 

 - 3/493ج: 1363؛ مكـي،  28 - 27: 1357طهماسـب،   اميـر (انتخاب شدند 
مان در يادداشـت هـاي سـلي   . )"علما و انقراض قاجاريـه "ن پريوشمحس

بهبودي به مالقات هاي آيت اهللا ابوالقاسم كاشاني با رضـا خـان در ايـن    
ناگفته نماند كه آيت اهللا سـيد محمـد   . موقعيت حساس اشاره شده است

بر ضـد   1332مرداد  28بهبهاني و آيت اهللا ابوالقاسم كاشاني در كودتاي 
ا و بهـررو، گـزارش هـ   .  حكومت ملّي دكتر مصدق شركت فعال داشتند

 :    سان اول را  به شرح زير مي آورمدر بارة مجلس مؤس...مقاالت و اسناد 
 

    :فرمايشي مجلس مؤسسان اول "انتخابات" ◀
 

در بـارة  » اسـناد منتشـر شـده وزارت جنـگ    « حسين آباديان بـا اسـتناد   
اول  اينگونـه شـرح  مـي    » مجلس مؤسسـان « براي » انتخابات فرمايشي«

م رضا خان براي تثبيت حكومـت خـويش ، بـر گـزاري     واپسين گا: دهد
شكلي ظاهراً قانوني قـدرت را بـه وي    انتخابات مجلس مؤسسان بود تا به 

منتشـر كردنـد،    طبق آئين نامه اي كه روزنامه هاي آن زمان . منتقل سازد
همة كسانيكه مـي  . انتخابات مجلس مؤسسان مثل مجلس شوراي ملّي بود

ت مجلس شورا شركت نماينـد، مجـاز بودنـد در ايـن     درانتخابا توانستند 
مجلـس مؤسسـان دو برابـر     انتخابات هم شركت كنند، تعداد نماينـدگان  

اعضاي مجلس بود، به عبارتي هر حوزة انتخابيـه مـي توانسـت دو برابـر     
نمايندگان مجلس . تعداد نمايندگان خويش را وارد مجلس مؤسسان كند 

مجلس عضويت يابند؛ مشروط بـه ايـن كـه     پنجم هم مي توانستند در آن 
مجلـس   وقتـي دو سـوم اعضـاي    . شرايط الزم را به دست مـي آوردنـد  

مؤسسان در تهران حضور مي يافتند، جلسات آن رسميت پيدا مـي كـرد،   
كشـور مشـخّص شـد، دورة عمـر آن سـپري مـي        وقتي هم تكليف رژيم 

   . گرديد
اين موضوع نشان مي داد از . انتخابات اين مجلس در آبان ماه برگزار شد

به ياد داشـته باشـيم   . مزبور وجود داشته است قبل آمادگي الزم براي امر 
رضـا خـان آن    بايد تشكيل مي شد، امـا   1302مجلس پنجم در اويل سال 

قدر براي برگزاري انتخابات آن كار شكني كرد تا اين كه در اواخر بهمن 
ان گروه هـائي كـه متخصـص    به عبارتي هم. مجلس تشكيل شد آن سال 

تشكيل مجلس چهارم مـي شـدند،    تعويق برگزاري انتخابات بودند و مانع 
اين بار براي اخالل در برگزاري انتخابـات سـالم و گـزينش نماينـدگان     

   . مردم در موقع مقتضي، كارشكني مي كردند 
ليكن در كمال شگفتي مجلس مؤسسان كه هـم بـراي انتخابـاتش وقـت     

اعضايش دو برابر نمايندگان مجلس بود،  نداشت و هم تعداد  كافي وجود
از آن كـه   به سرعت اعالم موجوديت كـرد؛ يعنـي درسـت ده روز بعـد     

   . مجلس قدرت را به رضا خان سپرد تا بر مردم فرمان براند
قشـون در  . انتخابات اين مجلس هم مثل مجلس پنجم كامالً فرمايشي بود

اعمال نظر كردند بلكه بدون اين كـه بـه واقـع     انتخاب نمايندگان نه تنها 
مردم روانة تهران  انتخابي صورت گرفته باشد، كساني را به عنوان منتخب 

خيلي ساده گزارش مي شد، مثالً حيدر قلي ميرزا حشـمتي و آقـا   . كردند
از خمين، معظّم السلطان و ميرزا محسن نجم آبادي از گلپايگان  بهاء الدين 

همـان روز   )1(.انتخـاب شـده انـد    گي مجلس مؤسسـان  به سمت نمايند«
  )2 (.اند اطّالع داده شد نمايندگان كرمانشاه به سوي مركز حركت كرده 

روز بعد خبر دادند فرج اهللا ميرزا و ميـرزا علينقـي هـان بيگلـري هـم از      
از حوزه انتخابيه جهرم ميرزا علـي   ) 3 (. شده اند حوزه اي ديگر انتخاب 

. قشقائي انتخاب شـدند  مت و اسماعيل خان صولت الدوله اصغر خان حك
انتخابات شمال كشور در دست چراغعلي خان، برادر رضا خـان قـرار   ) 4(
داشت، او هم عده اي را از سوي مـردم مازنـدران بـه عنـوان نماينـده       

دانش كـه مـردي ثروتمنـد بـود، از      ) 5(   . انتخاب كرد و به تهران فرستاد
طبـق اسـناد     ) 6(. كي از منتخبين به تهران اعزام گرديـد مشهد به عنوان ي

موجود كه ذكر كلية آن ها عمالً غير ممكن است، تمام انتخابـات سراسـر   
روز از ماه آذر اتّفاق افتاد، بعيد است چنين همـاهنگي اي   كشور در چند 

اما قشون موظّف بود عده اي  درشرايط آن روز كشور وجود داشته باشد، 
نكتـةمهم در كليـة ايـن مراسـم     . ين كند و به مركز گسـيل دارد را دستچ

شركت قشون در انتخابات بود و نه وزارت داخله، اگر تقلّبي در انتخابـات   
 برگزاري آن شد؟ نبود، چرا قشون متولّي 

بـراي اجـراي امـر    «در مكاتبات صريحاً نوشته شده تسـريع در انتخابـات   
بلوچستان در اين مدت كم حتّي  دستي مثل بوده، در نواحي دور » مطاع

» تصديق حكومت محل اعتبارنامة معتبر به امضاي كلية رؤساي طوايف و «
در تلگراف هائي نظيـر  » روز موعود به مركز وارد شوند«فراهم گرديد تا 

عموم و فرداً فرد قشون در ايـن گونـه   «: اين مورد به صراحت آمده بود 
س بندگان اعليحضرت قدر قـدرت  مقاصد مقد مواقع كه مقصود پيشرفت 

نثـاري صـميمانه را    پهلوي ارواحنا فداه است، همه گونه كوشش و جـان  
نمايندة مشهد در مجلس مؤسسان از جمله ملك ايرج ) 7(» .خواهند نمود

پور تيمور يا همان ايرج ميرزاي مشهور، شاعر هـزل سـراي بعـد از     ميرزا 
حترم امارات جليلـة لشـكر   م ممخصوص مقا طرف توجه «مشروطه بود كه 

كه از سوي رئيس  جالب تر اين ) 8(» .داراي وجهة ملّي مي باشد] و[شرق 
بـه  «اركان حزب كلّ قشون به فرمانده لشكر شرق دستور داده شده بـود  

نفر ديگر كه بايستي از تون و طبس انتخاب شود دسـتور دهيـد    جاي يك 
رئـيس اركـان   ) 9(» .نماينـد  انتخـاب  عظام التوليه يا امير كالر تيموري را 

اش را  حرب كل قشون هنوز نمي دانست نام واقعي كسي كـه اوتوصـيه   
كليـة انتخابـات   ! كرده، امير تيمور كاللي اسـت نـه اميـر كـالر تيمـوري     

 1304در دو سـه روز دهـة نخسـت آذر مـاه      فرمايشي مجلـس مؤسسـان   
ز اداري آن رو ايـن موضـوع نمـي توانسـت در شـرايط      . صورت گرفت

. كشور انجام شود، مگر اين كه قشون مستقيماً در قضايا دخالت مـي كـرد  
نمايندگان حتي حوزه انتخابيه خود را نديده بود، كما اينكه آقا  بسياري از 

حرب بايـد از الرسـتان بـه عنـوان      رضا تجدد كه به دستور رئيس اركان 
هرگـز حـوزة   ) 10(نمايندة مجلس مؤسسان وارد اين مجلـس مـي شـد،   

اين در حالي بود كه درسـت يـك روز قبـل    . انتخابي خود را نديده بود 
وكالي مازندران از نمايندگي استعفا كند  دستور داده شده بود يك نفر از 

بـه  ) 11. (گـردد  تا رضا تجدد بتواند به عنوان نماينده به مؤسسان معرّفـي  
نماينـدة   برخي از حكام ايالتي مرخصي دو ماهه داده مي شد تا به عنوان

مؤسسان وارد تهران شوند و بعد از خاتمة مأموريت به محـلّ كـار    مجلس 
احمد خان عمارلوئي، كفيـل حكومـت    از اين جمله بود . خود بازگردند

در . شـد  بايد وارد تهران مـي  ) 12(خوزستان كه به عنوان نماينده بهبهان 
ود اين بين اشخاص بر جسته اي مثل عبدالحسين خان تيمـور تـاش وجـ   

انتخابية نيشابور به عنوان نماينده برگزيده شـده بـود،    داشتند كه از حوزة 
رئيس اركـان حـزب   . شد در عين حال او نمايندةترشيز هم محسوب مي 

لشكر شرق توصيه كرده بود تيمور تاش نمايندة نيشـابور باشـد تـا فـردي     
افشار شخصي چون رضا خان ) 13. (ديگربتواند از ترشيز به مجلس راه يابد 

پاشي جنبش جنگل بـود، از اروميـه بـه نماينـدگي      كه از عوامل مهم فرو 
سنندجي اسـت كـه    ديگر شخصيت مهم ساالر سعيد ) 14. (انتخاب گرديد

در اسناد ساالر سعيد سـاوجبالغي خوانـده شـده، و از مهابـاد كنـوني بـه       
گـار  از شيراز ميرزا ابراهيم خان قوام و حبيب اهللا آموز. يافت مجلس راه 

) 15. (وارد مجلـس مؤسسـان شـدند    مهم ترين شخصيت هائي بودند كـه  
بـه  «آبـاده   ميرزا رضا خان حكمت مشهور به سردار فاخر از حوزة انتخابية 

رأي و ميرزا اسماعيل خـان نجـومي معـاون تلگـراف خانـه       649اكثريت 
رأي بـه نماينـدگي مجلـس مؤسسـان منتخـب       637  ] بـا [مركزي طهران 

انتخابية آباده حتّي از  به عبارتي آراء اخذ شده از حوزة ) 16( ».گرديدند
يك روستاي معمولي هم كمتر بود؛ تازه ميدانيم همين آمـار هـم جعلـي    

حكمت براي فسا معين شده بود كه ... «: اين تلگراف نوشته شده زير . است
مجلس  سلطان العلماء نمايندة فسا در) 17(  » .با سلطان العلماء انتخاب شوند

انتخابيـة   پنجم بود؛ دستور داده شـده بـود او و حكمـت از ايـن حـوزة      
امـا خبـر رسـيد حكمـت از حـوزة انتخابيـة آبـاده        ) 18(برگزيده شوند، 

فاخر براي تشـكيالت رضـا خـاني چهـره اي      سردار . برگزيده شده است
مؤسسان نام او ذكر  كليدي بود، در تلگرام هاي عايده در ارتباط با مجلس 

ده، كما اين كه در تلگرامي مربوط به انتخابات كرمان هـم ذكـر شـده    ش
بـه  » مشاراليه بايد حتماً انتخاب شود مقّرر فرمايند اقدامات عاجـل  چون «

در يزد و كرمـان بعضـي از   «مي شد  هم زمان گزارش ) 19. (عمل آورند
اربـاب   ، در صـدد اخـتالل در انتخـاب    »پارسيان كه سوابق تيـره دارنـد  

و شاهرخ و افالطون نامي بودند؛ تقاضا شده بود تلگرافي حكومتي كيخسر

. را از ممانعت در انتخاب نامبردگان بـر حـذر دارنـد    صادر شود و آن ها 
تـوان از ميـرزا حسـين     از جمله مهم ترين نمايندگان خوزستان مي ) 20(

خان موقّر نام برد كه به گزارش احمد عمارلوئي از جمله كساني محسوب 
حسين خان مـوقّر از بهائيـان   ) 21. (به شمار مي آمد» تابع امر«د كه ش مي 

محسوب مي شد، او در خدمت انگليسي هاي مقيم  شناخته شدة اين زمان 
دو تـن از مهـم   . شـد  خوانده مي » باليوزي«بوشهر بود و از سوي آن ها 

ترين برگزيدگان حوزة انتخابية اصفهان عبارت بودند از ميـرزا ابوطالـب   
هر دو اين افراد پـيش تـر از بلـوا    ) 22. (و ميرزا حسينعلي گلشن واني شير

عـدل الملـك   . اصفهان شناخته مي شـدند  سازان گروه هاي افراطي در 
جالـب تـرين    دادگر هم از نمايندگان مازندران به شمار مي آمد، يكي از 

موضوعات انتخاباتي اين بود كه مردي به نام طوسي به دستور قشون بايد 
انتخاب مي شد، در حالي كه متصـدي اركـان حـزب قشـون      خراسان از 

رئيس اركان حزب ! آگاهي نداشت لشكر شرق حتّي از نام او و نام پدرش 
كلّ قشون دستور داده بود طوسي از بجنورد، محمـد علـي خـان مجـد     

مشهور به فطن السلطنه و ميرزا علي اكبر خان رضي از تون به نماينـدگي   
اركان حزب لشكر شرق تلگرامي فـوري در ايـن    از ) 23(. برگزيده شوند

مستدعي اسـت امـر و   «  در اين تلگرام نوشته شده بود . باره ارسال گرديد
تازه ) 25(» .دهند اسم و اسم پدر طوسي را فوراً اطّالع ) 24(مقرر فرمايند 

چهار روز بعد بود كه معلوم گرديد نام كوچك طوسي ميرزا داوود خـان  
به سفارش اركان حزب كلّ قشون، ) 26. (او امير اعلم بوده است  و نام پدر

حوزة انتخابية دره گز انتخاب مي شـد   شخص امير اعلم هم مي بايست از 
مبـذول   نهايت سعي و كوشـش را  «و دستور داده شده بود در اين زمينه 

و افضل الملك روحي هم از حوزة ) 28(ميرزا شهاب الدين ) 27(» داريد
اين ها از دورة مشروطه به بعـد از  ) 29(برگزيده شدند،  رفسنجان  انتخابية

مـوارد درسـت بعـد از     در برخـي  . حزب دمكرات حمايت مـي كردنـد  
در ايـن  . برگزاري انتخابات فرمايشي، نظر حكومت مركزي تغيير مي كرد

شرايط دستور مي دادند فردي خاص بـه نماينـدگي انتخـاب گـردد؛ از      
مردي كاشف نـام از حـوزة انتخابيـة     اده شده بود جمله اين كه دستور د
شرق خاتمه  انتخابات كلية نقاط «اما نكته اين بود كه . مشهد برگزيده شود

پيدا كرده به استخراج آراء مشغول هستند، با اين حال تصديق خواهنـد  
گذشته است، انتخابات و كانديدش غير ممكـن خواهـد    فرمود كه موقع 

 )  30(» .بود
، خـود گويـاي   »خيلي فـوري اسـت  «ر كه باالي آن نوشته است نامة زي

اين نامه خطاب به فرماندة لشـكر  . مؤسسان است انتخابات فرمايشي مجلس 
ملـك كـه   ] حسن آقا[حاجي قرار راپورت واصله «: شرق نوشته شده است

مركز تعيين شده بود جزو كانديدهاي مشهد نيست، چون بايستي مشاراليه 
پاسـخ  ) 31(» .ود اهتمام الزم در اين باب به عمـل آوريـد  حتماً انتخاب ش 

فوري است، مقام رفيع رياست محترم اركان «  : نامة مزبور از اين قرار بود
محترمـا خـاطر   ...   حزب كلّ قشون دامت شوكته؛ در جواب امرية مطـاع  

مبارك را مستحضر مي دارد به طوري كه سابقاً به عرض رسيده انتخابـات  
به كلّي خاتمه پذيرفته و در برخي نيز به استخراج آراء مشغول  نقاط بعضي 

عرض مراتب معروضه حـاجي ملـك و آقـا     هستند و محلّ خالي نيست، با 
مـذاكرات الزم بـا    از قبول اين امر امتناع ورزيدند، ثانياً پس از ] بهار[شيخ 

حاجي ملك مشاراليه متقاعد شده و دستور الزم به قوچان صـادر گرديـد   
  )  32(» .انتخاب شود، راپرتاً معروض گرديد از قوچان  كه

دستور داده شـده  . در حوزة انتخابيةكرمان هم وضع به همين منوال بود
از حوزه هاي آن جا بـه عنـوان نماينـدة     بود فردي عيسي خان نام يكي 

چنين پاسخ  مجلس موسسان برگزيده شود، محمود آيرم امير لشكر جنوب 
فرمانـدة قسـمت كرمـان    ... رم اركان حزب كلّ قشونرياست محت«: داد

كه به واسطة ضيق وقت تعيين كلية منتخبين و شروع  راپورت نموده است 
اسـت، معهـذا دسـتور دادم     به انتخابات، انتخاب ميرزا عيسي خان مشـكل  

از ) 33(» .حتّي االمكان در انتخاب وي كوشش نمايد، اطّالعاً اشعار گرديد
از هـر نقطـه كـه    «مراي لشكر غرب و شرق دستور داده شد اين باالتر به ا 

دكتر احياء السلطنه ) 34) (نمائيد(قدغن فرمائيد  ممكن است پيشرفتي دارد 
ترين نمايندگان گـيالن   بر جسته ) 35(» .برادر دبير اعظم را انتخاب نمائيد

عبارت بودند از حسين كي استوان از بندر انزلي كه به بندر پهلوي تغييـر  
داده شده بود، سيدعبدالوهاب مجتهد زاده از رشـت، ناصـر االسـالم     ام ن

  )  36. (رفيع از طالش نداماني از فومن و قائم مقام الملك 
دارد كه خود كاشف از در تلگرام هاي رمز اين زمان نكاتي جالب وجود 

: به طور مثال امير لشكر غـرب تلگـراف كـرد    انتخابات است،  تقلّبي بودن
معظم، اعتبـار الدولـه،    پرت ساخلوي بروجرد بحر االسالم، بشير مطابق را«

مشار اعظم براي نماينـدگي مجلـس مؤسسـان از طـرف اهـالي بروجـرد       
در ظرف اين هفته به طهران رهسپار خواهند شد، راجع به مشار  انتخاب و 

» بود، خود اهالي انتخـاب كـرده انـد    اعظم چون مشار اليه سابقاً نماينده 
   ! ني اين كه بقيه را خود مردم انتخاب نكرده اند، يع)37(

او بـه  . در انتصاب نمايندگان مؤسسان شخص رضا خان دست به كار بـود 
به اعضاي كميسـيون انتخابـات   «: دستور داد كفيل ايالت خراسان صريحاً 

آقا ملك هـر   ن يمهدوي و حاجي حس] حسين[مشهد فوراً تذكّر بدهيد كه 
د و در اين موقع نبايد كسي به اعمـال نظريـات   دو طرف توجه من هستن

ن آقا بايد بـراي مجلـس مؤسسـان از    يحاجي حس. نمايد خصوصي توسل 
كنيد كه بـر خـالف ايـن     مشهد انتخاب شود و شخص شما بايست مراقبت 

رئـيس حكومـت   ... نظريه اقداماتي پيش نيايد، نتيجه را هم اطّالع بدهيد
كفيل ايالت خطاب به رئـيس  ) 38(» .قوامملكت و رئيس عالي كل  موقّتي 

مكاتبات قشوني اينك به نـام او صـورت    اركان حزب كل قشون كه كلية 
كانديد شـدند،   ن آقا در شهر مشهد يحاجي حس... «: مي گرفت، پاسخ داد

، منتهـا در  ]است[شايد هم انتخاب شود، انتخاب در همه جا در شرف اتمام 
معهذا محض امتثال امر به حكومت رمـزا   تاخير افتاده بود، تون قدري به 

چون موقع گذشته و چند بار هـم در   تلگراف شد ايشان را انتخاب نمايند، 
 )  39(» .صندوق تصرفات شده

  در زنجان وضع به اين شكل بود كه حاكم آن جا اشخاصي را كانديدا 
  

  14 صفحهدر
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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لشكر شمالغرب  فرماندة» .روحانيون مي باشند كه اغلب آنها از «كرده بود 
بنـده اساسـاً بـه    «  تلگراف كرد انتخابات آن نواحي آغاز شده اسـت، امـا   

روحانيون اعتماد نمي كنم، متمنّي است او امر الزم را به مشـاراليه صـادر   
در اين باب مسـتقيماً بـا حكومـت زنجـان     «پاسخ داده شد ) 40(  » .فرمايند

» .نمايندگي كـافي اسـت  براي  داخل مذاكره شويد، دو نفر از روحانيون 
)41  ( 

به هر حال بعد از چنين انتخاباتي، مؤسسان در محلّ تكية دولـت تشـكيل   
از هيأت دولـت  : كنندگان در جلسه متنوع بود جلسه داد، تركيب شركت 

و اشـراف كشـور    گرفته تا نمايندگان اين مجلس، از معمرين قوم و اعيان 
مانده بود گرفته تا هيـأت هـاي   كه تا سقوط همه جانبه شان گامي بيش ن

كشورهاي خارجي، از فرماندهان قشون تا زندانياني مثل شيخ  ديپلماتيك 
آمده بودند تا تكليـف را مشـخّص    خزعل همه و همه در اين مجلس گرد 

صـداي   در اين بين رضا خان كه ساكن كاخ گلستان بود، در ميان . نمايند
لت طي كرد، او از روي كاغذي گلوله هاي توپ اين فاصله را تا تكيه دو

رضا خان آشكارا صدايش مي . شده بود، متني را خواند كه از پيش فراهم 
حاكم بر جلسه قرار گرفته بود  لرزيد، يا به دليل اين كه تحت تاثير فضاي 

و يا به اين دليل كه سواد خواندن و نوشتن نداشت و بـيم داشـت در آن   
مختار آمريكا كـه ميهمـان جلسـه    وزير . جمع خطائي لفظي صورت گيرد 

خان با صدائي كوتاه كه فقط نزديكـان بـه او    بود، گزارش مي دهد رضا 
   . توانستند صدايش را بشنوند، متن كوتاه را قرائت كرد

جلسه بسيار خشك بود و بي روح، نه اركسـتري نواختـه شـد، نـه شـور و      
حضـور رضـا    انتظار طوالني حاضرين براي هيجاني ابراز گرديد و نه آن 

جلسه را ترك كـرد،   وقتي رضاخان . خان، به نحوي مقتضي بر آورده شد
هيأت هاي ديپلماتيك هم خـارج شـدند و بـه ايـن شـكل كـار مجلـس        

مجلس مؤسسان از پانزدهم آذرماه تـا بيسـت و   . شروع شد مؤسسان رسماً 
تغيير موادي از قـانون اساسـي    دوم آن ماه، مشغول بحث و بررسي براي 

منتقـل   قانون اساسي سلطنت به رضـا خـان    38و  37، 36با تغيير مواد . بود
گرديد كه از مدتي پيش نام خانوادگي پهلوي را بـراي خـود برگزيـده    

اصل متعلّق بود به محمود عالمير، وقتي اين  بود، نام خانوادگي اي كه در 
 [.نهـاد فاميل به رضا خان داده شد، محمود نام فاميل خود را هم محمود 

تـاريخ روابـط   «اصل نام متعلّق  به  محمود محمـود نويسـندة  مجموعـة    
بنـام  . جلـد  مـي باشـد     8در » سياسي ايران و انگليس در قـرن نـوزدهم  

ا بـراي نـام   محمود پهلوي بود پس از آن كه رضاخان ميرپنج همان نام ر
وي مجبور گرديد  نـام  ديگـري  انتخـاب    . كردخانوادگي اش  انتخاب 

بر اساس اين تغييرات   ]!م خانوادگي خود را محمود  گذاشتكه نا كند 
رسميت شناخته شد، بزرگتـرين فرزنـد    ادامة سلطنت در نسل رضا خان به 

ذكـور   ذكور اين نسل وليعهد قانوني به شمار مي رفت، اگـر شـاه فرزنـد    
نداشت، تعيين تكليف اين كه چه كسي بايد جانشين شاه شود، بـا مجلـس   

بـه ايـن   . قانوني هم نبايد از خاندان قاجـار باشـد   بود؛ مادر شاه مؤسسان 
دادنـد، بيسـت و    نفر رأي موافق و تنها سه تـن رأي ممتنـع    357تغييرات 

چهارم آذر ماه آن سال مراسم تحليف به جاي آمد و روز بيست و پـنجم  
بر تاج و » رضا شاه پهلوي«رسماً با عنوان » خان سردار سپه رضا «آذر ماه، 

پنجم پادشاه انگلستان آغـاز سـلطنت    همان روز جرج . تخت دست يافت
در دورة  رضا خان را تبريك گفت و رضا خان هم در پاسخ اطمينـان داد  
بيست و . حكمراني او روابط دو كشور بيش از پيش گسترش خواهد يافت

علي فروغي به عنوان نخسـتين رئـيس الـوزراي دوره     نهم آذرماه، محمد 
   . كرد م خويش را از رضا شاه دريافت پهلوي، حك

به اين شكل، خودكامة مورد نظر ما يعني رضا خـان، بـا آخـرين نيرنـگ     
سلطنت تكيه زد؛ او اكنون به شكلي مملـوس تـر    سياسي بر نخستين پلّكان 

خان با چنگ و دندان  قدرتي كه رضا . رو در روي مردم، قرار مي گرفت
رضـا  . ز آن را نيز به وي اعطا مي كـرد به دست آورده بود، حقّ استفاده ا

قدرت خود را با گسترش خوف و وحشت بـه دسـت آورد، او نمـي     خان 
قدرت خود دست بردارد؛ زيـرا در ايـن    توانست از اين عامل براي ادامة
عمـومي   از آن سوي مدارك ادارة اسـناد  . صورت خود از بين مي رفت

ا در صعود قـزّاق بـه اريكـة    بريتانيا گواهي است بر اين موضوع كه بريتاني
شخص رضا خان در گفتگوئي با لورين . اساسي داشته است سلطنت نقشي 

سـلطنت صـورت گرفـت بـه صـراحت       در اولين مالقاتي كه بعد از تغيير 
حتّي گذشتة  او . گفت، بريتانيا و نمايندگانش در ايران او را ياري داده اند

د و گفت كامالً درك مي كند كه استعماري بريتانيا در ايران را توجيه كر
بوده است در امور ايران دخالت نمايد، امـا  » مجبور«گذشته  انگلستان در 

. كه ديگر مداخلة مستقيم الزم نباشد وي بر آن است تا وضعيتي شكل دهد 
بخشـي از  «رضا خان تأكيد كرد يـك ايـران قدرتمنـد چـه بسـا بتوانـد       

» .ك در شرق دارد، بـه دوش گيـرد  مسئوليت سنگين بريتانيا را كه هم اين 
احساسات علني رضا خان را به اين شكل جبران كرد  لورين هم ابراز ) 42(

ترتيب داد و در آن تالش  ميهماني ناهاري  1304كه در اوايل ديماه سال 
كرد برخي از مخالفين ديرينة رضا خان را با او آشتي دهد، در اين جلسه، 

عل در كنار ابراهيم قوام الملك شيرازي صولت الدوله قشقائي و شيخ خز 
خواست كدورت ديرين بين صـولت الدولـه و    لورن مي . حضور داشتند

دعوت كرد تا حمايت  بريتانيا را از بين ببرد و خزعل و قوام الملك را هم 
پـس از صـرف   . خود و دولت متبوعش از رضا خان را به رخ آنان بكشاند

حاضر در جلسه خواسـت سـوگند يـاد     ناهار لورن از يكايك سران عشاير 
) 43(» دوسـتي پايـدار  «با حكومـت بريتانيـا    كنند به رضا خان وفادارند و 

دانائي اش را ستوده  بزرگي و «دارند، حكومتي كه هر كدام از حاضرين 
اينك بريتانيا تا حد زيادي به اهداف بلند مـدت خـود دسـت    ) 44(» .اند

رسيده بود كه حتّي نمـي دانسـتند بـا     اكنون مردي به سلطنت يافته بود، 
   . مسئلة تاجگذاري او چه كنند

در دورة قاجار اين سنّت رايج بود كه سالخورده ترين عضو خانواده تاج 
مي نهاد، اما در خـانوادة رضـا شـاه فـردي      شاهي را بر سر سلطان جديد 

كنـاري   فكر بـه  مناسب نبود تا اين مهم را انجام دهد و البتّه به ناگزير اين 
ديگر اين كه استقرار رضا خان بر تخت طاووس نشـاني بـود از   . نهاده شد

بريتانيا در ايران بر اوضاع و احوال داخلي و جهاني؛ هر چند  تطبيق منافع 
سركردگي رضا خـان منطبـق مـي     لورين تحوالت ايران اين زمان را به 

يـا   ص و دانست با تحوالت اوضاع و احوال و نه اجـراي نقشـه اي مشـخّ   
اما حقيقـت ايـن اسـت كـه منطبـق      ) 45(محقّق ساختن آرزوئي ديرينه؛ 

احوال سياسي و اجتماعي ايران، ابتكـاري بـود    ساختن انديشه با اوضاع و 

محافظـه كـاري كـه از     كه از سوي انگليس گرفت و به خوبي با روحيات 
ـ    . انگليسي ها سراغ داريم منطبق است ه و به واقـع بريتانيـا آرزوئـي ديرين

مشخّص را كه حداقل از اوايل مشروطه تعقيب مـي كـرد بـا بـه      نقشه اي 
ساخت تا منافع خويش را صـيانت   سلطنت رسيدن رضا خان كامالً محقّق 

  . نمايد
به اين شكل با دسايس بريتانيا و با نطق هاي فصيح و بليغ امثال داور، مـي  

ايران جز ستم و ظلم سر مردي بگذارند كه مردم  را بر «رفت تا تاج كياني 
نويس را در ميدان مشق  مردي كه روزنامه . از اتباع او تا كنون نديده اند

كتك مي زند و به چوب مي بندد، مـردي كـه بـا مشـت، دنـدان مـدير       
مردي كه به امر و فرمان او سركردگان . ديگر را خرد مي كند جريده اي 

ـ هـا و ام  و اقبال السلطنه و رجال كشور مانند سردار معززها  ر عشـايرها را  ي
تحصـيالت نـدارد،    بيگناه كشته و اموالشان را غارت كرده اند، مردي كـه  

ل مي گويد و فريب مي مبي اندازه طماع است، مردي كه محمردي كه 
در شرايط عادي هيچ مرد آزاده اي چنين شخصي را با هو و  ) 46(» .دهد

بر كشـيدن  . قّق شداين قضيه مح جنجال بر تخت سلطنت نمي كشيد، اما 
دمكراسـي   رضا خان به تخت سلطنت نقشة بريتانيا بود كه همواره بر طبل 

  . صورت مي گرفت» بايد«مي كوبيد، بنابراين امر مزبور 
اني مثل عارف دانستند چـه  تازه يك سالي بعد از تغيير سلطنت بود كه كس

عـارف  آن زمان كه البته ديگر خيلي ديـر بـود،    تكب شده اند، خبطي مر
   : سرود

     
 فكنده از چه پي صيد مرغ خانه كند؟

   ! شكار كركس و شاهين كن، اين شكار نشد
 ز قتل عام لرستان و فتح خوزستان
 چو هند و نادر، اسباب افتخار نشد

 نهال مردي و مردانگي چنان خشكيد
 كه سال ها شد و يك نادر آشكار نشد
 چه ملّتي است؟ كه نابود باد تا به ابد

 ولتي است؟ كه خود سر چو او، به كار نشدچه د
 نه نام ماند، ني ننگ، زين دو در گيتي
 شوند محو كه اين شهر و شهريار نشد
 ز شاه سازي و درباربازي اين ملّت
 مگر نديد دو صد بار، بار بار نشد؟

 مدار چشم توقّع به آن كه چشم طمع
 به مال دارد، اين مملكت مدار نشد

 ز نداري و گفتنداشت عارف عيبي جز ا
 )  47!(كه گفت اين كه نداري كه عيب و عار نشد

نهايت اين كه همان عارفي كه به غلط چشم اميد به كسي چون رضا خان 
يكي از شديد اللحن ترين غزلياتش را عليه  1309  بسته بود، سال ها بعد در 

و احوال كشـوري اسـت    غزل عارف دراين سال وصف اوضاع . او سرود
   : ميز قزّاقان مي ناليد و راه نجاتي نمي يافتكه زير مه

 به عهد ما به جز از هيز و دزد و جاني نيست
 به غير اصل زر و زور و خانخاني نيست

 وطن پرست دهد جان خود به راه وطن
 به حرف ياوه و جان دادن زباني نيست

 به نام خود كني امالك خلق، شرمت باد
 كه قلدري بود، اين طرز قهرماني نيست

 نديده كس به چپاول به پهلواني تو
 شدي تو راهزن، اين رسم پهلواني نيست
 زمانه هر دو سه روزيست با يكي، هشدار

 كه گفت با تو كه اين عز و جاه فاني نيست؟
 صعود كرده اي اما به دست اجنبيان
 كه رتبت تو به تأييد آسماني نيست

 تو جاه و سود كالن برده اي ز اجنبيان
 جز از فقر و ناتواني نيست مرا نصيب به

 من از براي وطن لب گشوده ام به سخن
 ز بهر مال و منال و زر و اواني نيست

 كسي نگفت تو را، ليك گويدت عارف
 )  48(درين زمان چو تو كس زور گوي و جاني نيست

   : همان سال عارف سرود
 اي ز وجود تو ره و رسم جنايت
   ! شد بار دگر نو، به ديار كهن من

   ! قائد من، منجي من، نيستي اي دون تو
  ) I()  49! (هستي تو همان دشمن من، راهزن من

 
نوشـتة   » انتخابـات مجلـس مؤسسـان اول   « محمد علي زندي در بـارة  ◀
 :  آنرا  مي آورم قيقي دارد  كه  در اينحا بخشي ازتح

ي قاجاريـه توسـط   -ي واحده مبني بر خلع سلسـله -پس از تصويب ماده
جم شوراي ملّي و اعطاي رياست حكومت موقّتي به رضـاخان،  مجلس پن

ي مملكـت بالفاصـله انتخابـات    -به منظور روشـن شـدن حكومـت آتيـه    
از همين رو داور، . نمايندگان جهت تشكيل مجلس مؤسسان شروع گرديد

كه تشكيل مجلس مؤسسان در پي تدبير او به تصويب مجلس شوراي ملّي 
ي اجرايي و حقوقي مجلس مؤسسـان را  -امهن-رسيده بود، به سرعت آيين

همچنـين  ] 1.[درنگ آن را تصويب نمـود  تدوين كرد و مجلس پنجم بي
ي انتخابات اعضاي مجلس مؤسسـان بـا در نظـر گـرفتن تمـام      -نامه-نظام

ماده تنظيم  14نامة انتخابات مجلس شوراي ملي در -اصول و موازين نظام
چنـد مـاده از   . رسيد) رضاخان(گرديد وبه امضاي رئيس حكومت موقتّي 

 :نامه عبارت بود از-اين نظام
مجلس مؤسسان كه براي تعيين حكومـت قطعـي مملكـت    : ي اوِّل-ماده

هـاي   شود مركّب است از نمايندگاني كه از طرف مراكز حوزه منعقد مي
شـوال   28ي قانون انتخابات مورخـة  -ي معينه در جدول ضميمه-انتخابيه

 .شوند تخاب ميهجري قمري ان 1329
ي -ي مذكور در ماده-هاي انتخابيه هر يك از مراكز حوزه: ي دوم-ماده
اي را كه مطابق قانون انتخابات براي عضويت مجلس  مقابل عده] دو[قبل 

 .شوراي ملّي معين شده است براي مجلس مؤسسان انتخاب خواهند نمود

مجلس شوراي ملّي نسبت  قانون انتخابات 11و  10و  9مواد : ي سوم-ماده
ــاب  ــه انتخ ــواد  -ب ــدگان و م ــه     13و  12كنن ــبت ب ــور نس ــانون مزب ق

 .شوندگان مجلس مؤسسان بايد مراعات شود انتخاب
سـان در مركـز   -پس از آن: ي دهم-مادهكه دو ثلث اعضاي مجلس موس

حاضر شدند مجلس مزبور از طرف رئيس حكومت موقّتي مملكـت رسـما   
 .افتتاح خواهد يافت

دار تقنين قوانين عادي نبوده  مجلس مؤسسان كه عهده: ي سيزدهم-ماده
باشد پس از انجام اين  دار تعيين حكومت قطعي مملكت مي-و فقط وظيفه

 ]2.[وظيفه منحل خواهد شد
ي -اي از دوسـتانش، ليسـتي از افـرادي كـه سـابقه      از طرف داور و پـاره 

نـد، جهـت نماينـدگي    مخالفتي با رضاخان نداشتند و مـورد اعتمـاد بود  
مجلس مؤسسان در سراسر كشور با وسواس تمام تهيه گرديد، زيرا مخالفان 
در موضعي نبودند كه در برابر آن مخالفت مؤثّري نشان دهند و در روند 

همچنين روز پنجشنبه ] 3.[هاي آن مانع يا خللي ايجاد كنند پيشرفت برنامه
نفـر مـدعوين،    36از بين  در عمارت دارالفنون 1304ماه -چهاردهم آبان

 ]4.[هيئت قانوني، به اسم نظّار اصلي و فرعي انتخاب گرديدند
بيني شده، كار انتخابات مجلس مؤسسان از اوايل  ي پيش-بر اساس برنامه 

ي نقـاط كشـور، عوامـل رضـاخان،     -در همـه . شروع شـد  1304آذرماه 
هاي فراوني  هاي نظارت و اجرايي تالش مأموران شهرباني و نظامي، هيأت

كردند تا افراد مورد اعتماد بر اساس فهرسـتي كـه داور و شـهرباني تهيـه     
در تهران مأمور انتخاب اشخاص در دسـت  ] 5.[كرده بودند، انتخاب شوند

 ]6.[ها رؤساي قشون مأمور اين وظيفه بودند شهرباني بود ولي در شهرستان
تش ولـو بـه صـورت    در تهران كه مركز كشور بود و قاعدتاً بايستي انتخابا

ظاهر هم شده آزاد باشـد، عوامـل رضـاخان اعمـال نفـوذ كردنـد و از       
انتخابات اشخاصي كه واقعاً داراي آراي طبيعي بودنـد جـداً جلـوگيري    

الملـك،  -نمودند و به همين لحاظ هم افرادي مانند مشـيرالدوله، مـؤتمن  
تغييـر   زاده كه در موقع السلطنه، مدرس و تقي-الممالك، مصدق-مستوفي

و در عـوض كسـاني   ] 7[سلطنت رأي موافق نداده بودند، انتخاب نشـدند 
نفر انتخـاب شـده بـه     24انتخاب شدند كه در صورت آزادي انتخابات از 

شدگان داراي -شدند و اغلب انتخاب نفر انتخاب نمي 3طور قطع بيش از 
حسن شهرت و سوابق روشني كه مورد اعتماد عمومي باشند نبوده و مردم 

شناختند و بدين سبب اغلب مـردم نسـبت بـه انتخابـات      كثر آنها را نميا
. اعتنا بوده و از شركت در انتخابات خودداري كردند مجلس موسسان بي

به طور كلّي كساني بايـد انتخـاب   . در واليات نيز وضع بهتر از تهران نبود
ي شدند كه حتماً اگر قبالً وكيل هم بودند در طرح تغييـر سـلطنت رأ   مي

به اين كيفيت انتخابات مجلس موسسان به جريان افتاد . موافق داده بودند
 ]8.[ها بيرون آوردند خواستند از صندوق و همان اشخاص را كه مي

  

   تشكيل مجلس مؤسسان اول ◀
 

پــس از انتخابــات سراســر كشــور، مجلــس مؤسســان اول در روز يكشــنبه 
نماينـدگان  ] 9[نفـر  245حضور ي دولت با -در تكيه 1304پانزدهم آذرماه 

واالحضـرت  (رضاخان ] 10.[حاضر در مركز، با تشريفات خاصي افتتاح شد
: رئيس حكومت موقّتي نطق افتتاحيه را به شرح زير ايراد كرد] 11)[اقدس

آمـدهايي كـه باعـث انعقـاد مجلـس       البته آقايان محترم از علل و پـيش «
دانند كه مجلس شـوراي   يمؤسسان گرديده است اطّالع كامل دارند و م

ي اهـالي مملكـت ايـران    -ي قاطبه-ملّي به موجب قانون اساسي نماينده
است بر حسب ضرورت و براي متابعت ميـل و افكـار ملّـت كـه در تمـام      
مملكت ابراز و اظهار شده بود براي نيل به استقرار حكومتي كه مرام ملّي 

ه منتزع نمـوده رياسـت   ي قاجاري-را بهتر تأمين نمايد سلطنت را از سلسله
ي اينجانـب محـول سـاخته و انعقـاد     -حكومت مملكت را موقتاً به عهده

ــين تكليــف قطعــي امــر الزم و مقتضــي   ــراي تعي مجلــس مؤسســان را ب
 ]12.[»...دانست

ي مجلس مؤسسان به رياست سنّي -پس از مراسم افتتاحييه، نخستين جلسه
ترين اعضاي انتخـاب   شيخ محمدحسين يزدي و چهار نفر منشي از جوان

ي داخلي، مجلس مؤسسان به انجام -شده تشكيل گرديد و موافق نظامنامه
] 13.[ي شعب تعيـين گرديـد  -گانه-امور مقدماتي پرداخت و اعضاي شش

، )پسر اربـاب كيخسـرو شـاهرخ   (ميرزا افالطون : ها عبارت بودند از منشي
خـان  -اهللا-خان صديق، عبدالحميـدخان سـنندجي، نصـرت   -ميرزا عيسي

 ]14.[قراگزلو
رأي  120با ) مستشارالدوله(خان صادق  در همين جلسه، آقاي ميرزا صادق

ي دوم در روز -جلسـه ] 15.[به رياست مجلس مؤسسـان انتخـاب گرديـد   
ي اعضاي هيئت رئيسـه انتخـاب   -آذرماه تشكيل گرديد و بقيه 16دوشنبه 

ــد از  ــارت بودن ــان عــدل : شــدند كــه عب ــيس آقاي و  الملــك-نايــب رئ
هــا ميــرزا شــهاب، شــيرواني، شــاهرودي و  الســلطنه بيــات، منشــي-ســهام

 ]16.[صدرالتجار، مباشرها ارباب كيخسرو شاهرخ، دستغيب و مديرگلستان
ي كميسيون مطالعه انتخاب شدند كه -در همين جلسه اعضاي هيئت رئيسه

هـا  -الضرب، منشـي -رئيس حاج امين-رئيس تدين، نايب: عبارت بودند از
 ]17.[اكبر داور-خان معتمد و افشار، مخبر آقاي علي عبداهللاميرزا 
ي چهـارم  -در جلسـه . آذرماه تشكيل گرديد 20ي سوم روز جمعه -جلسه

آذرماه، گزارش كميسيون مطالعه مطـرح شـد و نماينـدگان     21روز شنبه 
، 37، 36مجلس مؤسسان رسماً وارد دستور اصلي، كه بررسي و تغيير اصول 

چون در كليات اليحـه مخـالفتي   . قانون اساسي بود، شدند متمم 40و  38
نبود اصول مذكور به ترتيب قرائت گرديد و پس از مذاكره و اصالح بـه  

 ]18.[هر يك از آنها جداگانه رأي گرفته شد و به تصويب رسيد
، بـا احتيـاط خاصـي،    36ميرزا نسبت بـه اصـل   -در اين ميان فقط سليمان

در ] 19.[مسلك خود سوسياليسم، مغاير دانستموضوع موروثي بودن را با 
االصـل بودنـد مـادر     زاده، اشـكالي پيرامـون ايرانـي   -، سـهراب 37اصل 

نسبت ] 21.[مطرح كرد و فقط تيمورتاش مخالف اين اصل بود] 20[وليعهد،
چون از طرف كميسيون مطالعه تغييـري داده نشـده بـود، بـه      40به اصل 

  بعد كليات آخر. د و تصويب شدهمان صورت سابق اخذ رأي به عمل آم
  

  15 صفحهدر
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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ي واحده مطرح گرديد و سـپس از بيانـات و اظهـارنظر جمعـي از     -ماده 
با ورقه اخذ رأي شـد  ) مجموع اصول(ي اليحه -نمايندگان نسبت به كليه

ي حاضر به تصويب رسيد و تنها سـه  -نفر عده 261نفر از  257و با اكثريت 
مـتمم   38و  37، 36ترتيب با اصالح سه اصـل   بدين. نفر رأيشان ممتنع بود

قانون اساسي سلطنت مشروطة ايران به رضاشاه پهلوي تفـويض شـد و در   
بينـي شـد    چنين پيش-هم. اعقاب ذكور ايشان نسالً بعد نسل برقرار گرديد

االصـل باشـد   -تر پادشاه كـه مـادرش ايرانـي    كه واليتعهدي با پسر بزرگ
تواند شخصـا   نتقال سلطنت، وليعهد وقتي ميخواهد بود و نيز و در موقع ا

 ]22.[امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد
و بر طبق ) مستشارالدوله(پس از تصويب اصول مذكور بنا به پيشنهاد رئيس 

نفري به حكم قرعه از طرف مجلـس   36نظامنامه يك هيئت  64و  63مواد 
ي مجلـس  -تقـديم يـك نسـخه از مصـوبه    مؤسسان براي عرض تبريك و 

ي ثـاني  -نسخه] 23.[مؤسسان، خدمت شاه جديد، رضاشاه، انتخاب گرديد
ي مجلـس  -پنجمـين و آخـرين جلسـه   ] 24.[نيز براي دولت فرستاده شـد 

تشـكيل شـد و پـس از تصـويب      1304آذرماه  22مؤسسان در روز يكشنبه 
) س شوراي ملّيرئيس مجل(هاي تدين  ي قبل، پس از نطق-صورت جلسه

پايـان    در مدح و ثنـاي رضـاخان،  ) رئيس مجلس مؤسسان(و مستشاالدوله 
 ]25.[پذيرفت

ي ترّقي و تكامل كه دنيا -در اين دوره«: مستشارالدوله در اين جلسه گفت
نمايد، ملّت ايران در تحت تأثير و فشار مقتضيات وقت قدم بلندي  سير مي

ـ -به طرف سعادت خود برداشـت و علـت   ل بـدبختي خـود را از سـر    العل
ي تمدن دنيـا را  -يعني فهميد و جهات عقب افتادن از قافله  تشخيص داد،

ي موجبـات ترّقـي و تعـالي    -از سر تشخيص داد و دانست كه براي تهيـه 
مملكت اول بايد سر را بلند كرد، يعني بايد براي مملكت پادشاهي انتخاب 

 ]26.[»...كت باشدكند كه در فكر اصالحات و ترّقي و سعادت ممل
در مجلـس شـوراي ملّـي     1304آذرماه  24رضاشاه، پادشاه جديد ايران 

ي پنجم حضور يافت و طبق قانون اساسـي مراسـم تحليـف را بـه     -دوره
 ]27.[جاي آورد

  

  مجلس مؤسسان اول بة  مصو ◀
 

مـتمم قـانون    38و  37و  36مجلس مؤسسـان سـه اصـل    : ي واحده-ماده
 37و   36را به جاي سه اصل  1304يست و يكم آذرماه ي ب-اساسي مصوبه

 .داند سابق متمم قانون اساسي قرار داده، سه اصل سابق را ملغي مي 38و 
سلطنت مشروطه ايران از طرف : اصل سي و ششم مصوب مجلس مؤسسان

حضـرت شاهنشـاه   -ي مجلس مؤسسـان بـه شـخص اعلـي    -ملّت به وسيله
اعقاب ذكور ايشان نسالً بعد نسل برقـرار  رضاشاه پهلوي تفويض شده و در 

 .خواهد بود
ــوخه  ــم منس ــي و شش ــل س ــخص  : اص ــران در ش ــروطة اي ــلطنت مش س

اهللا سـلطنت  -حضرت شاهنشاهي السلطان محمدعلي شاه قاجار ادام-اعلي
 .و اعقاب ايشان نسالً بعد نسل برقرار خواهدبود

تـر   واليتعهدي بـا پسـر بـزرگ   : اصل سي و هفتم مصوب مجلس مؤسسان
االصل باشد خواهد بود در صورتي كـه پادشـاه    پادشاه كه مادرش ايراني

اوالد ذكور نداشته باشد تعيين واليتعهدي برحسب پيشنهاد شاه و تصـويب  
كه آن وليعهـد از  -مجلس شوراي ملّي به عمل خواهد آمد مشروط بر آن

خانوادة قاجار نباشد ولي در هر موقعي كه پسري براي پادشاه بـه وجـود   
 .آيد حقاّ واليتعهدي با او خواهد بود

واليتعهدي در صورت تعداد اوالد به پسر اكبـر  : اصل سي و هفتم منسوخه
رسـد و در صـورتي    االصل و شاهزاده باشد مي-پادشاه كه مادرش ايراني

كه براي پادشاه اوالد ذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعايت االقـرب  
شـود و هرگـاه در صـورت     نايـل مـي  ي واليتعهـدي  -فاالقرب بـه رتبـه  

ي فوق اوالد ذكوري براي پادشاه به وجود آيد حقاً واليتعهدي -مفروضه
 .به او خواهد رسيد

در موقع انتقال سلطنت وليعهد : اصل سي و هشتم مصوب مجلس مؤسسان
تواند شخصا امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال  وقتي مي

السـلطنه از غيـر   -اين سـن نرسـيده باشـد نايـب    تمام شمسي باشد اگر به 
 .ي قاجار از طرف مجلس شوراي ملّي انتخاب خواهد شد-خانواده

تواند  در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي: اصل سي و هشتم منسوخه
. شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه سنّ او به هيجده سال بالغ باشـد 

ي مجلـس  -تصـويب هيـأت مجتمعـه   چنانچه به اين سن نرسيده باشد بـا  
اي براي او انتخاب خواهد شد تـا   السلطنه-شوراي ملّي و مجلس سنا نايب

 .هيجده سالگي را بالغ شود
همينطور شخصي كـه بـه نيابـت    : اصل چهلم كه به حالت اول باقي ماند

كه قسم -تواند متصدي اين امر شود مگر اين شود نمي سلطنت منتخب مي
 )  II(]28.[نموده باشدمزبور فوق را ياد 

 
« بـه اسـتناد   » انتخابات مجلس مؤسسان اول« محمد قلي مجد در بارة   ◀

نظامنامة انتخـاب اعضـاء و   :  مي نويسد  »اسناد وزارت امورخارجة آمريكا 
روزنامة ستارة ايـران   . وظايف مجلس مؤسسان بدون فوت وقت اعالم شد

ام عاجل جهـت خاتمـة كـار    خواهان اقد)  1925(نوامبرش  2در شمارة 
پادشاهي انتخابي با پادشاهي آقاي  « دولت موقّت واستقرار رژيم  جديد 

  .شد» پهلوي 
  

نظامنامـة نـاظر برانتخابـات اعضـاء     )  نوامبر 3(ايران «  :اموري مي افزايد 
تشكيل وكارمجلس مؤسسان براي تعيين شكل  دائمي حكومت منتشر مـي  

تور آقـاي پهلـوي بـه وزيـر داخلـه مبنـي       اين روزنامه همچنين دس. كند
طبـق نظامنامـة   . برانتشار واجراي فوري نظامنامة فوق را به چـاپ رسـاند  

مزبور انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان به همان شيوة انتخـاب نماينـدگان   
مجلس صورت مـي گيـرد، ولـي تعـداد  نماينـدگان هرحـوزة انتخابيـه        

همـان  حـوزه درمجلـس    درمجلس مؤسسان دو برابر تعـداد نماينـدگان   
مجلس فعلي ( شوراي ملّي خواهد بود، و نامزدي نمايندگان مجلس پنجم 

شـرايط  نامزدهـاي   .  براي عضويت درمجلس مؤسسان بالمـانع  اسـت  )  
مجلس مؤسسان و نيز رأي دهندگان همان است كـه درقـانون انتخابـات    

سـان  مجلس مؤس. براي نمايندگان و رأي دهندگان پيش بيني شده است

به محض اينكه دو سوم اعضايش در تهران حاضرشوند، كـار خـود را  بـا    
مجلـس مؤسسـان  پـس از    . دستور رئيس دولت موقّت آغاز خواهد كرد

  » .تعيين دولت دائم منحل  خواهد شد
رويـدادهاي   « : برگزارشـد   1925انتخابات مجلس مؤسسان درماه نـوامبر  

در واقـع  از  . بي دردسر داشـته اسـت  هفتة  گذشته روندي  نسبتاً آرام  و 
ظواهر امر چنين برآمد كه حتّي  مي توان گفت  كه دورة  استثنائاً آرامي 

روزنامه ها بيشتر صفحات خود را به اخبـار انتخابـات مجلـس    . بوده است
مؤسسان  اختصاص داده اند، ولي اخبـار منتشـره كـالً مـاهيتي مكـانيكي       

به طوركلّي . انتخابات  را منعكس مي سازند و صرفاً پيشرفت و نتايج. دارند
هيچ خبري ازاخبار مهمتر ، يعني حـال و هـواي مـردم و افكـارعمومي ،     

بديهي است  كساني  كه قـدرت  را  . دراين صفحات  به چشم  نمي خورد
در دست  دارند مي كوشند تا انتخابات با كمترين تأخيرممكن انجام شود، 

شود  پس ازتشـكيل مجلـس مؤسسـان    درست همانطوركه پيش بيني مي 
نيزهمان ها براي تسريع هرچه بيشتراقدامات به اعضاي مجلس فشاربياورند 
تا فرصت را از آنهايي كه  مي خواهند  نقشة پهلوي  را نقش برآب كننـد،  

شوقي درمردم  نيانگيخته بود، . شور و»  جنبش ملّي « همانطوركه . بگيرند
بسياري از . اقعاً عالقه اي درمردم ايجاد نكردانتخابات مجلس مؤسسان نيز و

واجدين حقّ رأي پاي صندوق ها حاضر نشدند و جايي كه جهـل و فقـر   
ريشه دوانده  باشد جزاين انتظار نيست ، ولي دراين مـورد خـاص بيشـتر    
مردم احساس مي كنند كه نتيجه از پـيش تعيـين  شـده و همـين مزيـد      

ء حوزة  انتخابية  تهران تـازه   دارد  نتيجة  شمارش آرا. برعلّت شده است
در ميان نامزدهايي كه ببيشترين رأي را آورده اند اسامي .  اعالم  مي شود

« كساني به چشم مي خورد كه در داخل و خارج ازمجلس حاميان جدي 
  .بودند » جنبش ملّي 

پيش بيني مي شود كه بسـياري از وكـالي مجلـس كنـوني بـه مجلـس        
در كل ، به  تدريج  دارد روشن مي شود كه منتخبـين  . دمؤسسان راه يابن

اين مجلس معرّف طبقة جديدي در عرصة  سياست ايران هستند ، و اينك 
پهلوي و جنبش او دارند ازعناصري استفاده مي كنند كـه تـاكنون نفـوذ    
چنداني در جامعه نداشتند،  كه شايد بتوان گفت احتمـاالً سياسـتمداراني   

، ولي نسبت به كساني كه مردم  ايران  در حكـم طبقـة    پرانرژي تر هستند
»  .حاكم  به آنها  عادت  كرده اند، شخصـيت  و اصـالت  كمتـري  دارنـد    

اموري  نمونه اي  از گزارش  روزنامه ها  را در بارة  انتخابات  در گزارش 
بيانية آقـاي پهلـوي ،   ) :  نوامبر   10( روزنامة  ايران  « :خود ذكر مي كند

س دولت موقّت ، را منتشر  مي كند  كه تا پايان  برگـزاري  انتخابـات    رئي
( روز نامة شفق سرخ .  مجلس مؤسسان حكومت نظامي اعالم  نخواهد شد

   14آغاز  و تا   10انتخابات  مجلس مؤسسان  در تهران  كه از ) :  نوامبر  15
نفـر رأي    27501 نوامبر  ادامه داشت، ديروز بعد از ظهر پايان  يافت، كـالً 

.)... اين رقم  تقريباً يك سوم  واجدين  حقّ رأي  است :  توضيح. ( دادند 
اين روزنامه  در سـرمقالة  خـود بـه    ) :  نوامبر   16( روز نامة ستارة  ايران 

دليل  حضور پرشور مردم تهران  در انتخابات اعضاي مجلس مؤسسان  بـه  
ي  از عـالقّ  وافـر  مـردم  بـه مسـئلة       شمار آراء  حاك.  آنها تبريك  گفت

  ...حاكميت ملّي  است
همـة روزنامـه هـا گـزارش  هـايي      :  نـوامبر    18و  17،  16،  15روزهاي 

تلگرافي  از پيشرفت  و نتايج انتخابات مجلس مؤسسان درايـاالت مختلـف   
لحن اين گزارش ها به گونه اي است كـه گـويي دارنـد     . منتشر كردند 

اين مملكت  را بر روي امواج شور و اشتياق مردم ايران  گل هاي سرسبد
اموري در گزارش مطبوعاتي خود  به آن اشـاره   »  !به تهران  مي فرستند

با وجـود  ايـن ، بـا نزديـك      . كردم  دردو هفته  گذشته  نيز ادامه داشت 
شدن زمان  تشكيل  مجلس  مؤسسـان ، جريـان هـايي كـه قـبالً  هـم تـا        

... تشخيص  بودند شكل قطعي تري به خـود مـي گيرنـد   حدودي  قابل  
ولي  بيش از هر چيز  ديگر شاهد انزجار   و تنفّر روز افزون مردم  ازشيوة 

نارضايتي مردم واليات مختلـف از رفتـار خـود    . عمل اخير پهلوي هستيم
سرانه،  نامعقول  و مزورانة بسياري از افسران ارتش  و ايـن احسـاس  روز   

 –كه معرّف قدرت  سياسي و نظامي اوست   - وي  و  ارتشش افزون كه پهل
از موقعيت  خود  براي تأمين هرچه بيشتر منافع  شخصي شان استفاده  مي 
كنند، مزيد  برعلّت  شده است ميـزان وفـاداري و حمايـت زيـر دسـتان       
پهلوي از او معلوم خواهد كرد كه  چنين احساسي چقدرممكن است بـه  

ارتـش و ، از قضـا ،   ... ولي از آنجـا كـه    .تبديل  شود عاملي تعيين كننده
سرويس اطّالعاتي آن به طور قابل ستايشي سازمان يا فتـه انـد، در حـال    

اعالميه هـاي  ... حاضر اجازة  هيچگونه  نافرماني و رقابتي  را نخواهند داد
اگر قبول مي كرديم  كه  نيتش خير . اخير او را مشتي  دروغ خوانده اند

جنبش  « شائبه است، شايد مي شد با اغماض بيشتري به شيوة طرّاحي و بي 
  ».و برگزاري انتخابات  مجلس  مؤسسان نگاه  كرد» ملّي 

در   ]خان   [گزارش اموري  در بارة افتتاح مجلس  مؤسسان  توسط  رضا  
محـلّ  بـر گـزاري     . گزارشي  كالسـيك  اسـت     1925دسامبر   6تاريخ  
  :جلسه

ولت كه مجلس مؤسسان  جلسات خود را در آن تشكيل داد تـاالر  تكيه د 
مدوربسيار بزرگي با ديوارهاي آجري و سقفي برزنتي است كه شـيرهاي  

اين مكان يك نسـل   .  ايراني نقاشي  شده  روي آن خود  نمايي مي كنند
اما چنانكه  .  پيش به دستور ناصرالدين شاه براي  اجراي  تعزيه ساخته  شد

ويند ازاين مكان بيشتر براي نمايش هاي سبك غير مذهبي اسـتفاده  مي گ
اعضـاي مجلـس بـه شـكل     .سكّوي بزرگي درمركزتكيه قراردارد. مي شد

مـأموران ادارات  . نيمدايره اي بزرگ    رو به يك سمت سكّومي نشستند
نمايندگان هيأت هـاي  ديپلماتيـك   . دولتي نيزسمت ديگرسكّومي نشستند

راعضاي مجلس مؤسسان و روبروي آن قسـمت ازسـكّو   نيزدرست باالي س
اشخاصي كـه در ايـن جلسـه    . مي نشستند كه حكم جلوي سكّو را داشت

معرّف طيف وسيعي از اقشـار اجتمـاعي و سياسـي ايـران     . شركت داشتند
  . امروز  بودند

افسران ارتش ، روحانيون و مقامات دولتي نيـز در ايـن  جلسـه  شـركت     
سكّو ، علماي معزّز يا همان نمايندگان  مرتجـع تـرين    در اطراف . داشتند

قشر ايران  كه  پهلوي  در پيشبرد جنبش خـود مصـالحه  بـا آنهـا  را الزم      
ديده بود، با ريشي انبوه و عمامه اي  به سر  و عبايي بـر تـن  چهـار زانـو     

سه رئـيس  الـوزراي  سـابق ، فرمانفرمـا، سپهسـاالر اعظـم و       . نشسته بودند
السلطنه  به همراه  سعدالدوله ، صدر اعظم  پيشين، به  نرده هـاي   صمصام 

هر كدامشان  باالي  هشـتاد   .  سكّو تكيه  داده و يا روي پلّه ها نشسته بودند

سال سن  داشتند و زمان تصدي  شان  اتّفاقاتي  افتاده بود كه حاال  بيشـتر  
عضـاي مجلـس   ملّاهـاي  زيـادي در ميـان ا   . به تاريخ باستان مي مانسـت 
شيخ محمره  كه يكسال  پيش  در حكم  زنداني  . مؤسسان ديده مي  شدند

سياسي  از خليج فارس  به تهران  منتقل  شده بـود در لبـاس  عربـي اش     
نزديك  به مركز سكّو  تعداد  زيـادي  از ژنـرال     .كامالً به چشم  مي آمد

كارمنـدان   در يـك طـرف ديگـر سـكو  همـه      . هاي ارتش ايستاده بودند
خارجي  دولت ايران  نشسته بودند كه  تعداد  مستشاران  مالي آمريكـا  از  

در آخر،  وزراي  دولت  در . همه كاله  به سر داشتند. همه شان بيشتر بود
لباس هاي رسمي ربان دارشان وارد  جلسه  شدند و  كنار ميز وسط سـكّو   

ـ .  سپس همگي  قيـام  كردنـد  .  قرار  گرفتند ن هنگـام ، پهلـوي  بـا    در اي
در  طول  نيم ساعتي  كـه از  . اونيفورم  نظامي و كامالً تنها وارد  تكيه  شد

محلّ  اقامتش  راهي تكيه بود، توپ ها با شلّيك گلولـه  آمـدن او را  بـه    
او به  جايگـاهش  بـر روي  سـكّو رفـت و  نطـق       .  همه  خبر  داده بودند

شـايد    . ين گزارش  ارسال  شده استكوتاهي ايراد  كرد  كه به ضميمة  ا
به  دليل  وضعيت  اگوستيك  بد محل  و شايد  هم به دليل اينكه  خودش  
نمي خواست با صداي بلند  صحبت  كند،  حرف هايش را فقـط آنهـايي   

پس از اتمام نطق  پهلوي ، ملّاهـايي  . شنيدند كه نزديك سكّو نشسته بودند
يين سكّو نشانده بودند  به هنگـام پـايين   كه به منظور تمجيد و تحسينش  پا

آمدنش  از پلّه هاي  شروع  به تحسين  او كردند تا اينكه  پهلوي  از تكيـه   
.  و اعضاي  كابينـه  نيـز پـس  از او از محـل  خـارج  شـدند        بيرون رفت

تاالري  با ايـن عظمـت ،   . نمايش  پهلوي  تا حدودي  مأيوس  كننده بود
مايندگان  مردم  و آن همه  انتظار  بـراي ورود   حضور طيف عظيمي  از ن

يك اركستر  نظامي .  او شايستة پاياني بسيار  تماشايي ترو تأثير گذار تر بود
، استقبالي  پرشور تر و  نطقي  طوالني  تر براي  تكميل  اين تصوير مناسب 

. اما حضّار به تحسين  و تشويقي كوتاه  و انـدك  بسـنده  كردنـد   .  تر بود
ايراني ها اين رويداد  را نمايشي  .  ضا به كلّي خالي از شور و هيجان بودف

پـس از خـروج  پهلـوي  از تكيـه ، نماينـدگان      .  بيش تلقي  نمي كردنـد 
ديپلماتيك  وسـاير  تماشـاچيان  سـاختمان  را تـرك كردنـد و مجلـس        

  .مؤسسان  كار  خود را آغاز  كرد
  
  
  ش  بريتانيا    انتخاب رضا خان به پادشاهي و نق ◀
  

، تشـكيل    1925دسـامبر   13تـا   6مجلس مؤسسان  به مدت  يك هفتـه ، از  
جلسه  داد و سه  اصل قانون اساسي را اصـالح  كـرد و در روز سـيزدهم     

سلطنت مشروطة ايـران از طـرف ملّـت بـه     :  36اصل . دسامبر منحل  شد
هلـوي  وسيلة مجلس مؤسسان به شـخص اعليحضـرت شاهنشـاه رضاشـاه پ    

» ..تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسالً بعد نسل برقرار خواهد بـود 
االصـل   واليتعهدي با پسر بزرگتر پادشاه كـه مـادرش ايرانـي   «  :  37اصل 

باشد خواهد بود در صورتي كه پادشاه اوالد ذكور نداشـته باشـد تعيـين    
ـ    ل واليتعهدي برحسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملّـي بـه عم

خواهد آمد مشروط بر آن كه آن وليعهد از خانوادة قاجار نباشد ولـي در  
هر موقعي كه پسري براي پادشاه بـه وجـود آيـد حقـاً واليتعهـدي بـا او       

توانـد   در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي«  : 38اصل »  .خواهد بود
شخصا امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمـام شمسـي   

ي قاجـار  -د اگر به اين سن نرسيده باشد نايب السلطنه از غير خـانواده باش
رأي  موافق  در   257اين تغييرات   با »  .نباشد براي او انتخاب خواهد شد

با توجه به شرايط  شـايد بتـوان   » : مقابل سه رأي ممتنع به تصويب  رسيد
مجلس  ... كردرا كامالً  رضايت  بخش  تلقي   ]مجلس مؤسسان  [نتيجة كار

كارش را سريع ومنظّم بـه انجـام رسـاند ؛ در واقـع ، مـديريت وتـوالي       
حوادث آنقدرمنظّم و سامان يافته بود كه دشوار مي توان شايعات جـاري  
را مبني براينكه مجلس از مشورت هاي دوستانة نمايندة ديپلماتيك بريتانيا 

ي كـه دالّ  بـر   تا بحـال هـيچ شـواهد   ... بي بهره نبوده است  باور نكرد
تأثيرمستقيم  روس ها  بر روند رويدادهاي اخير باشـد بـه دسـت نيامـده     

روس ها براي براندازي  به روش هايي متّكي هستند كه درمقايسه با . است
روش هاي ماهرانة انگليسي هاي كار كشته بسيار ناشيانه و بچگانه به نظر مي 

 » .رسد
  

نيـز   1925دسامبر   16د ياد كرد و سوگن 1925دسامبر  15در  ]خان  [رضا 
روزنامـة  . به عنوان  تاريخ  جلوس رسمي وي بر تخت سلطنت تعيين شد

تلگـرام هـاي زيرميـان    «: دسامبرش مي نويسد 16ايران در شمارة  مورخ 
 14لنـدن،  «  : اعليحضرت پادشاه جورج و رضا شاه پهلوي رد و بدل شـد 

تخـت سـلطنت را مغتـنم     مناسب ميمون جلوس اعليحضرت بـه .  دسامبر
شمرده و تبريكات بي شائبة خود را تقديم مي دارم و خالصـانه اميـدوارم   
كه در دوران سلطنت اعليحضرت ايران از فوايد ومواهب صلح و آرامش 
متنفع گردد و دراين دوران پيشرفت و ترقّي ، احساسات مودت آميز مـن  

از صـميم قلـب   . نـد ومردم من نسبت به مردم ايران قوت بيشتري پيـدا ك 
آرزومندم  كه اين دوران جديد  براي اعليحضرت  و مردم  ايران توأم با 

پاسـخ رضـا   »  .جورج ، پادشاه  و امپراطـور ) امضا.(افتخارات بيشتري باشد
مراتب  سپاسگزاري عميـق خـود را از احساسـات  مـودت     . تهران «: شاه 

ت سلطنت به عـرض  آميز و تبريكات اعليحضرت  به مناسبت جلوسم به تخ
اطمينان كامل دارم كه در دوران حكمراني  اينجانب روابـط  . مي رسانم

موقع  را . حسنة ميان دو كشور بيش از پيش قوت و گسترش خواهد  يافت
مغتنم  شمرده و از جانـب خـود و مـردم ايـران كاميـابي اعليحضـرت و       

زو مـي  خانوادة سلطنتي وهمچنين شكوه و بزرگي مـردم انگلسـتان را آر  
« : چنين مي نويسـد   1925دسامبر  16اموري  در » .رضا شاه). امضا. ( كنم

دغدغة  بريتانيا  براي روي كـار آمـدن موفّـق دولـت  جديـد هـر روز       
مي توان گفـت وزيـر مختـار بريتاينـا  بـراي جلـب       .. آشكارترشده است

ي موافقت ساير سفارتحانه ها با  روي كار آمدن  رژيم  پهلوي  تالش زياد
دسـامبر نيـز مـي     31او در تـاريخ   » .كرده و انصافاً هم موفّق  بوده است

كار مجلس مؤسسـان  . دو هفتة اخير سرشار از حوادث بوده است«: نويسد
  ...با روي كار آمدن  حاكم  جديد به پايان  رسيد

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض   .می خواهد آمددر سایت انقالب اسال آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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 شورا؟
  

هرچند مجلس ها منتخـب هسـتند  ،دموکراسی بر اصل انتخاب نیز
یا نخست وزیر و وزیران در کشورهای (و رئیس جمهوری و وزیران 

مقــام و موقعیــت مــی  ،از راه انتخابــات ،نیــز) یــم ســلطنتیژدارای ر
جـای . اما نه جامعه ها باز هستند و نه نظـام شـورائی اسـت ،جویند
فسوس نیست که داشته خود را که ترجمان حقـوق ذاتـی هـر هزار ا

بخـاطر توجیـه  ،عضو جامعه و حقوق جمعی اعضای جامعه اسـت
از دسـت فـرو  ،والیت مطلقه فقیه که حکم زور و انکـار خـدا اسـت

گذاریم؟ بدین خاطر نیست که جامعه های مسلمان همـه اسـتبداد 
  زده و گرفتار استبداد هستند؟

کسـانی کـه « :نیز این سان ترجمـه کـرده اسـتمحمد حمید الله  •
او  توضــیح   ،ذیــل ترجمــه. »میانشـان اســت اامرشـان موضــوع شــور

   :داده است
زیـرا . آیه مهمی است که برجسته مـی کنـد ویژگـی هـای اسـالم را«    

ــردم،  ــور م ــورای جمه ــر دارد ش ــرآن در نظ ــه ق ــه ای ک   . »دموکراسی است«اســاس جامع
است می گویـد شـورا محلـی اسـت کـه  سوره که عنوانش شورا. ۳/۲

به شور مـی نشـینند و از  ،کسانی با صفاتی توانا به اداره نظام شورائی
تفـاوت ایـن شـورا بـا . ورنـدآامر را پدید می  ،رهگذر شور با یکدیگر

در ایـن  ،مجالسی که کارشـان تصـدیق و تصـویب امـر مسـتبد اسـت
  است که  

پیــامبر را از صــفات والیــت را از غیــر خــدا ســلب مــی کنــد و  - الــف
دیگری مبّرا می کند  که به او امکان می دهنـد نخسـت امـر را پدیـد 

یـه آ.  ( ورد و سپس از شورا بخواهـد آن را تصـدیق و تصـویب کنـدآ
  و )  ۵۳و  ۵۲و  ۴۸و  ۳۱و  ۱۵یه آو  ۶های 

  و . تصمیم در بیرون از شورا را نفی می کند –ب 
امرشان شـورا میانشـان « زبانی که در معرفی اعضای جمعی که –ج 

نه تنها صفات اعضای جمـع . زادی استآزبان  ،بکار می برد» است
عصـبانیت  ،بلکه کسانی هستند که از راه گذشـت ،خالی از زور است

یـه هـای آ(را فرو می نشانند و از حق دوستی با یکدیگر برخوردارند 
  و ).  ۴۳و  ۴۰و  ۳۹و  ۳۸و  ۳۷و   ۲۳و   ۱۳

اعضـای جمـع دیگـری معرفـی مـی شـوند کـه  ،در همین سوره –د 
در زنـدگی  :خالی از صفات مؤمن و پر از صفات غیـر مـؤمن هسـتند

چـون ولیّـی غیـر . نقش اول را بازی مـی کنـد) زور(= قدرت  ،اینان
از . میـز مـی شـودآنها خشونت آزندگی  ،خداوند بر خود می گمارند

یه های آ( توحید اجتماعی محروم و گرفتار تضاد و تفرقه می گردند
از پیــامبر مــی خواهــد از هــوی و هــوس چنــین کســان  - ه ) ۱۴و  ۸

. نها بگوید مأمور برقراری عدل میان شـما هسـتمآپیروی نکند و به 
  ).   ۱۵یه آ(عمل ما ما را و عمل شما شمارا هستند 

یکی بیـان حـق و عـدل بمثابـه میـزان و دیگـری بیـان  ،دو بیان –و 
یکی جامعه داد پیشگان کـه  :ورندآ ناحق و ظلم دو جامعه پدید می

نها است و دیگـری سـتم پیشـگان بـا دو فرجـام  آامرشان شورا میان 
  ). و  ۴۶و  ۴۵و  ۴۴و  ۴۲و  ۳۶و  ۳۵و   ۳۴و  ۲۲و   ۱۷یه های آ(

یه آ( به انسانها هشدار می دهد که مصیبت را از عمل خود دارند  –ز 
۳۰ (  
 ،از جملـه ،اج باشـدبرای این که قـرآن شـفاف و بـدون اعوجـ. ۳٫۳

زبانی اسـت  ،چرا که زبان قدرت. زادی باشدآن می باید زبان آزبان 
بار زور دارند و بمیزانی کـه بـار زور  ،کلمه ها و جمله ها ،نآدر  ،که

هم ترجمه ای که ناقد نقل کـرده اسـت و هـم . مبهم هستند ،دارند
ی هم به ایـن دلیـل کـه بایکـدیگر خوانـائ. مبهم هستند ،نآتوضیح 
ن آسـخن از جمـع و در توضـیح  ،در ترجمـه ،به شـرح بـاال. ندارند

و هم بـه . سخن از فردهائی است که در کارهای خود شور می کنند
توضـیح . در ترجمه مـبهم مـی شـود ،این دلیل که بیان روشن قرآن

این که بوده اند کسـانی کـه گفتـه انـد شـور بررسـی و غـور بـه قصـد 
یـزان قـول ایـن کسـان را نیـز صـاحب الم. رسیدن به حقیقت است

مصـدر »  اشـور«از گفتار بعضى از ايشان برمى آيد كه كلمه « :ورده استآ
كار مؤ منين مشاورت در بـين : است، و بنا به گفته آنان معنا چنين مى شود

اما این معنی عالوه بر این که ناقض شورائی است کـه  .»خويش است
کـار مؤمنـان مشـورت « زیـرا. مبهم نیز هسـت ،در مدینه برقرار بود

نیاز به بیان چگونگی این مشورت و شیوه عمل به  ،»بایکدیگر است
نکـه وقتـی مـی آحـال . ن و اجرا داردآنتیجه شور یا تصمیم در باره 

هم واجـد شـور کـردن اسـت و . گوئیم امرشان شورا میانشان است
هم ترتیب شورکردن معین می شود که تشکیل شورا است و هم در 

یکـی ایـن کـه امـر در بیـرون شـورا  :د دو امر بسیار مهم رابر می گیر
و دیگر این که تصدی . ایجاد نمی شود و توسط شورا ایجاد می شود

  . اجرای امر نیز با شورا است
رفع تناقض های بر شمرده به نفـی والیـت فقیـه و اثبـات شـورا و     

  . راجع شدن امر در ایجاد و اجرا به شورا است

  
ــه  -  ۴ ــه آناقــد ب ترجمــه . ســوره انعــام اســتناد کــرده اســت ۱۱۶ی

» این سـرزمین«چرا که سخن از ساکنان . همچنان ناصحیح است
سخن از ایجاد امـر توسـط . سخن از مردم روی زمین است. نیست

یه بیانگر آ. سخن از اندیشه راهنما است ،شورا و والیت شورا نیست
یشــه راهنمــا زادی در اندآاســتقالل و  ،نآحقــی از حقــوق انســان و 

فرق است میان مقام داشتن و یا یافتن اندیشه راهنما و عضو . است
 ،در بـاور ،بنـا بـر ایـن فـرق. شورائی بودن و امـری را ایجـاد کـردن

هرگـاه  ،بـدین قـرار. در اجرای امـر اطاعـت هسـت. اطاعت نیست
ن بـاور آکسـی کـه بـر  ،تمامی مـردم روی زمـین بـر یـک بـاور باشـند

او را . ن عمـل کنـدآور دیگری داشته باشد و به با ،حق دارد ،نیست
   .نمی توان و نباید ناگزیر کرد از باور همه دیگر انسانها پیروی کند

هنـوز بـی  ،یـه اسـتناد کـردنآو به ایـن  ،از این مهم غافل ماندن    
چرا که نـزاع بـر سـر والیـت فقیـه از مشـروط و مطلـق . محل است

 ،در باورشـان ،ظـن و گمـان یه بـه پیـامبر مـی گویـد از اهـلآ. است
اما نمی گوید او بر این مردم و نیز بر مردمی که به دین . پیروی مکن
  . والیت دارد ،ورندآاو ایمان می 

در مـی یافـت  ،یه های دیگر قرآن رجوع می کـردآهرگاه ناقد به      
رابطه حق بـا (= که حتی وقتی والیت مؤمنان و مؤمنات بر یکدیگر 

این . هرگونه والیتی سلب می شود ،در عقیده ،تجویز می شود) حق
  .همان اصل را باز می گوید ،آیه
ظـن و  ،یـهآدر تفسیر این  ،طباطبائی در المیزان –افزون بر این       

کاری  دانسته اسـت  ،تخمین را در امور جزئی زندگی و قلمرو دانش
خداونـد جـز  بـه علـم و یقـین  ،اما در اساس باور. که معمول است

نچـه آدمـی نبایـد از آ ،در پـذیرفتن اندیشـه راهنمـا. ی نمی شودراض
هرچند راست است که نظریه ساختن . پیروی کند ،بدان علم ندارد

اما نظریه را علم قطعی  ،بخشی از فراگرد دست یافتن به علم است
بجا بود که طباطبـائی بـه . ن پیروی کردن روا نیستآانگاشتن و از 

قرن بیشترین کشـتارها  ،که قرن بیستم چرا. این مهم توجه می کرد
ن نظریـه ای شـد کـه علـم قطعـی انگاشـته مـی آدر پیروی از این و 

  .شدند
امـر واقعـی  ،ن پیروی کردنآو نظریه را علم قطعی انگاشتن و از     

بلکـه یـک امـر واقـع . نیست که تنها در قرن بیستم رویه شـده باشـد
ورد که آیاد انسان می  به ،جای جای ،قرآن ،از این رو. مستمر است

بـه او مـی  ،مهمتـر از ایـن. پیـروی نکنـد ،نچه بدان علـم نـداردآاز 
کسی که اندیشه راهنمائی را بر حق می داند و علم می پندارد  :موزدآ

عالمت نیک پنداری او اینست کـه خشـونت  ،ن پیروی می کندآو از 
لم نیز به این دلیل که روش علم علم است و ترویج ع. در کار نیاورد

پس منـزه از نـاحق  ،اگر دین دین حق است. نیاز به خشونت ندارد
هم به این معنی اسـت کـه » در دین اکراه نیست« ،بنا بر این. است

به زور نباید کسی را به پذیرفتن دین مجبور کرد و هم بـدین معنـی 
عالمت آن . خالی از زور است ،است که دین وقتی حق و علم است

عمل به حق  . نیاز به زور ندارد ،ردن رهنمودهایشنیز این که بکار ب
عمل نکردن به حـق اسـت کـه نیـاز بـه . و علم نیاز به نبود زور دارد

متوجـه مـی  ،هرکس درصدد شود در کار خود تأمـل کنـد. زور دارد
دلیل قول . ورد که به حق عمل نمی کندآشود زمانی زور در کار می 

دمی که زور بکار مـی آ. ستو فعل زور در خود چنین قول و فعلی نی
نکه دلیل قول و فعـل حـق در آحال . ن توجیه می سازدآبرای  ،برد

یه را وسیله توجیه والیت فقیه از سـوئی و بـی آچنانکه . نستآخود 
نیـاز بـه دلیلـی دارد کـه در  ،اعتبار کردن شورا از سوی دیگر کـردن

 ناقد است کـه نظـر خـویش را حـق. نزد ناقد است. خود آیه نیست
انگاشــته و درپــی توجیــه آن شــده و در رجــوع بــه قــرآن بــه منطــق 

. یه را وسیله توجیه نظـر خـود سـاخته اسـتآصوری بسنده کرده و 
زادی انسان در عقیده و ضرورت اطمینـان از آنکه استقالل و آحال 

یـه اسـت و دلیـل نیـز در حقـی آرهنمود روشن  ،حق و علم بودنش
  . ا بیان می کندن رآیه آدارد و  ،است که هر انسان

چه در مقـام عمـل بـه دیـن و خـواه در مقـام  ،پس بکار بردن زور     
که دین نه دین حق که قول  ،گزارش می کند و به فریاد ،ترویج دین
موزد که نمی تواند به زور کسی را آبه پیامبر می  ،از این رو. زور است

کـه  اندیشـه و قـول و فعـل هـا :و) ۹۹یـه آ ،یـونس(به دین بگروانـد 
تمامی واجب ها و مستحب ها عمل  ،موضوع احکام قرآن شده اند

. به حقوق و اندیشه و قول و عمل پسندیده هستند و خشونت زدائی
یــا حــرام و یــا  ،نچــه زور در بــرداردآهر ،از پنــدار و گفتــار و کــردار

  .  مکرواست
  
  :ناقد می نویسد – ۵
از طرف خود مردم است در حالیکه این فقره می تواند معنای دیگری ر مسؤولین منصـوب گفتید که منظو: در مورد فقره اولوا االمر منکم 

خدا و رسول که  از جنس خود شما هستند اطاعـت کنیـد زیـرا تعبیـر هم داشته باشد که بر اساس آن ، آیـه مـی فرمایـد از حاکمـان غیـر از 

» طرف شما«و دیگر داللتی ندارد که منظور از » از شما«یعنی " منکم" سـت مضـافاً بـه اینکـه در آیـات دیگـر  » از جنس شـما«ست یا اینکه 
آمده است و معنایی را که ما گفتـیم مـی دهـد مـثال مـی " منکم"تعبیر  كَمَا أَرْسَلْنَا فِيکُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْکُمْ آيَاتِنَا وَيُـزَكِّيکُمْ وَيُعَلِّمُکُـمُ      :فرماید

اى از خودتـان روانـه  همان طـور کـه در ميـان شـما، فرسـتاده: ترجمه  ﴾ ۱٥۱: ﴿البقرة مَةَ وَيُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوَنالْکِتَابَ وَالْحِْک گردانـد،  خواند، و شما را پاک مى آيات ما را بر شما مى]  که[کرديم، 
دانسـتيد بـه شـما  آموزد، و آنچـه را نمى و به شما کتاب و حکمت مى میتواند معنای دیگری غیـر " فقره اولوا االمر منکم"بنابراین منکم در     .دهد ىياد م

  .از آنچه که شما گفتید بدهد  و ادعای شما را ثابت نکند
  
مد و خاطر نشـان شـد کـه پیـامبر آنقد این نقد پیش از این بعمل     

. به بیعت مردم با او  رضا داد ،خود نیز منتخب مردم بود و خداوند
کجا دلیـل مـی شـود کـه اولـوا  ،مر که پیامبران از مردم هستنداین ا
الزم نیسـت منتخـب مـردم  ،بدین خاطر که از مـردم هسـتند ،االمر

یـا ولـی آپیامبر به والیت منصوب شـده اسـت؟  ،یا در قرآنآباشند؟ 
اصـرار داشـته اسـت کـه . امر دیگری را قرآن نصب کرده اسـت؟ نـه

در کـار نیسـت و در مـورد  وقتـی نصـبی. پیامبری جـز بـالغ نیسـت
الجــرم ولــی امــر مــی بایــد  ،انتخــاب در کــار اســت ،شــخص پیــامبر

ولی امر وقتی معنـی  ،منتخب باشد و  به ترتیبی که توضیح داده شد
پیدا می کند که امر ایجاد شده باشد و امر را شورا ایجاد مـی کنـد و 

از  شورا خود می تواند مجری باشد و اعضاء ،در مرحله عزم بر اجرا
ن پیــروی کنــد و نیــز مــی توانــد مجــری برگزینــد و در اجــرای امــر آ

ناقـد فرصـت  ،بـاوجود ایـن. اعضاء از او پیروی کنند ،مصوب شورا
 :او می نویسد. برای توضیح موضوع بس مهمی را ایجاد کرده است

» جـنس شـما«معنی ندهـد و از » از طرف شما«منکم ممکن است 
مـی توانـد داللـت بـر  ،نی دهـدمع» جنس شما«اگر از . معنی بدهد

  :توضیح بس مهم اینست.  انتخابی بودن ولی امر نکند
پامبر را خداوند از  ،یه ای که ناقد بدان استناد کرده استآدر .  ۵/۱

نها بخواند آیات خداوند را بر آخود مردم بر می گزیند برای این که 
بخشـیده یه دیگری بـه پیـامبران والیـت نآیه و در هیچ آدر این ... و

نهــا آروشــن اســت کــه پیــامبر از مردمــی اســت کــه بر ،یــهآدر . اســت
و روشن تر اینسـت کـه امـر را خداونـد ایجـاد مـی . مبعوث می شود

ایجــاد  ،بـدین قــرار. فرمایـد و پیــامبر را مــأمور اجـرای آن مــی کنــد
جز حق  ،نجا که از حقآاز . برگزیننده مجری نیز هست ،کننده امر

 ،حقی را که خود بـدان عمـل مـی فرمایـد خداوند ،صادر نمی شود
فریـده هـا آسهل است   ،ن محروم نمی کندآفریده های خود را از آ

ایجـاد  ،بر همین اصل ،پس. ن عمل کنندآن می خواند  که به آرا بر 
پـس اولـوااالمر  :ولی معـین کننـد ،نآکنندگان امر حق دارند برای 

  . نهاآهم می باید از مردم باشند و هم منتخب 
بـر  ،مـی توانـد بـا توسـل بـه زور ،یا اگر کسی از مـردم بـودآاما . ۵/۲

. مردم حاکم شود و مـردم موظـف هسـتند از او اطاعـت کننـد؟ نـه
چنـین کسـی در زمـره . زور ناحق است و ایجاد حق نمـی کنـد ،زیرا

انسـانها را بـه تـرک اطاعـت از  ،طاغوت است و قـرآن بـه صـراحت
) زور(= سـلطه قـدرت  ،امری تجویز چنین ولی. طاغوت می خواند

  . بر حق و انکار کرامت انسان است
. او را ولی امر مـی کنـد؟ نـه ،یا موافقت مردم با حاکم مستبدآ. ۵/۳

زیرا مردمی کـه از حقـوق شـهروندی خـویش غافـل مـی شـوند و از 
بیـان قـدرت در سـر  ،بعنوان اندیشه راهنمـا ،مستبد پیروی می کنند

ید و ویرانی بـر آقدرت از ویرانی پدید می دارند و از این واقعیت که 
یند که کار از کار آزمانی از غفلت بدر می . غافلند ،ویرانی می افزاید

مستبدهائی کـه بـا  ،زمان ما و همه زمانهای پیش از ما. گذشته است
را  ،ورده اندآمده و دمار از روزگار مردم بدرآموافقت مردم روی کار 
زاد کـردن و آعقـل را مسـتقل و  ،یـن رواز ا. بسیار به خود دیده انـد

زادی را اندیشه راهنما کردن کار اولی است که هـر آبیان استقالل و 
زندگی را عمـل بـه . انسان در خور این عنوان می باید بدان بپردازد

از رهگذر بیان  ،حقوق ذاتی خویش و دفاع از حقوق یکدیگر کردن
 ،از ایـن رو. اسـت زادی را اندیشـه راهنمـا کـردن میسـرآاستقالل و 

نها را آو روا نیست مقام پیامبران را خداوند به این مهم برمی گزیند 
کـار بـه جـائی برسـد کـه در ایـران . تا یک مستبد به رأی فروکاهیم

پنداری تصدی اندیشه راهنمای ایرانیان نیـز از  :امروز رسیده است
اختیارات ولی امر مطلقه ای است کـه اختیـار مطلقـش جـز در زور 

پنداری زور کفایت می کند و دیگر  ،بدتر از این. گفتن کاربرد ندارد
وقتـی زور در همـه قلمـرو زنـدگی . نیازی بـه اندیشـه راهنمـا نیسـت

همگـان گرفتـار بیمـاری مهلـک والیـت  ،دمیان نقش اول را یافتآ
هیچ مهمتر از  مجاهدت در رهـا  ،در حال حاضر. مطلقه می شوند

  .نیستشدن و کردن از این بیماری 
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