
  

ما با کشیدن خط قرمز، خودگرفت، روشن بود که اوبادر روزهائی که تهدید سوریه به جنگ شدت می:انقالب اسالمی تواند مورد حمله قرار نگیرد، هرگاه رژیم اسد  رژیم اسد می: است، کری، وزیر خارجه امریکا، گفت را به تله انداخته طرحی را نیز . درجا روسیه و سوریه پیشنهاد را پذیرفتند. اسلحه شیمیائی خود را زیر نظارت بین المللی نابود کند فصل اول را به سوریه و نقش کشورهای منطقه و امریکا و . تسلیم به شورای امنیت تهیه کردند روسیه و امریکا برای   دهیم اروپا در این کشور اختصاص می
باید : در جمع، دو نظر وجود دارند. ایم آورده در فصل دوم، خبرها و نظرها در باره راهکار مسئله اتمی ایران را گرد      ای و خانواده  و در فصل سوم، قسمتی دیگر از تحقیق در باره شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی خانواده خامنه      .شمرد تا مصالحه ای از نوع مصالحه بر سر سوریه انجام نگیردران را جلب کرد تا مشکل حل شود و باید فرصت را برای حمله نظامی به ایران مغتنم تحریم را کاست و اعتماد ای این معرفی برای این که از هم اکنون دانسته باشد . شوند روحانی معرفی می» وزیران«و در فصل چهارم، یکچند از       .شود متصل هستند، درج میهائی که به این خانواده    :گذرانیم و در فصل ششم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان می      .دهند ئینه، وضعیت اقتصاد ایران نشان میآایم که بسان  وردهآاده های اقتصادی را و در فصل پنجم، د      .اند یم والیت فقیه بودهژاند که در خیانتها و جنایتها و فسادها، دستیار ر کسانی سرنوشت ایران را در دست گرفته
  

ن با سياست امريكا آو ربط  سر اسلحه شيميائي سوريه توافق روسيه و امريكا بر
  :در مورد ايران

  :مورد منحصر به فرد در جهان ،ائیین زرادخانه اسلحه شیماز میان برد  
  

محقق پیشین در مِؤسسه مطالعات پیرامون امنیت اتحادیه اروپا و سازمان غیر  ،نظر ژان پاسکال زاندرس) ۲۰۱۳سپتامبر  ۱۲(لوموند 
  :است هسان نقل کرد و متخصص تسلیح شیمیائی و خلع سالح شیمیائی را این)  The Trench(دولتی ترنچ 
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  مخالفت مصّدق  با فروغی و وثوق الدوله 

  حکومت مستوفی الممالک  در 
 

مناسبت روي كار  به»  5 –ق صدزندگينامة م«همانطور كه در 
ق با وزارت و مخالفت مصد آمدن حكومت مستوفي الممالك

تغيير  از اوضاع سياسي آن زمان بعد فروغي و وثوق الدوله و
  : آوردم كه» قاجار  به پهلوي«از  سلطنت 

ل به دولت فروغي مستعفي و رضا شاه او ،پس از پايان انتخابات«
او پيشنهاد رياست وزرايي ايران را  ق رفت و بهسراغ دكتر مصد

او مي گفت رضا شاه رئيس . داد ق جواب رددكتر مصد. داد
نظر او اين  . الوزراء را دولت به معني دولت حقيقي نمي خواست

و به اسم ما و روي شهرت ما  د كه  همه ماها را وارد كار كردهبو
سواي آن كه همه را ر اعمال غلط را انجام داده و پس ازتمام 

همين معامله را دو مرتبه با . خاص و عام كرد، عذرمان را بخواهد
فروغي و يك مرتبه با مرحوم مستوفي كرد، ولي من هيچ سوداي 
رياست و پرواي معارضه با رضاشاه نداشتم از اين رو عطايش را به 

سپس شاه سراغ مستوفي رفته، او هم به اصرار . لقايش بخشيدم
ت وزيري را قبول كرد، به شرط اينكه س و ساير وكال نخسمدر

. شاه از مجلس تقاضاي رأي تمايل به نخست وزيري آينده را بكند
ت پارلماني  كه از زمان رضا شاه هم براي آخرين دفعه از اين سنّ
  ) 1. (ناصر الملك مرسوم  شده بود پيروي كرد

رئيس  مرحوم مستوفي الممالك مي خواست«و در هنگامي كه 
وزارت  ، به منزل من آمد و هر قدر اصرار كرددالوزراء بشو

ايشان وارد كار  شدند  و پس از . خارجه را قبول كنم، سرباز زدم
تي كه اخالقشان با ديكتاتوري نگرفت، از كار كناره گيري مد

  .كردند
 12 ر صفحهد

  ن با سیاست امریکا آو ربط  امریکا برسر اسلحه شیمیائی سوریهتوافق روسیه و  ◀
  ۱ ص : در مورد ایران      
  باید از تحریمها کاست  ،اتم سر برای نتیجه بخش شدن گفتگوها بر ◀
  ۵  صنها افزود؟ آو یا بر     
  نها آامل اتصال ای ع عنکبوتهای روابط شخصی که خانواده خامنهتار  ◀
  ۷  ص :به یکدیگر است      
  ۸  صعضو حکومت حسن روحانی چه سوابقی دارند؟ » وزیران«◀
  ۱۰  ص : دهند وضعیت اقتصاد کشور را نشان می ،ئینهآهای اقتصادی چون  داده  ◀
  خود شود » وزیران«تواند مانع سانسور حتی سانسور  رئیس جمهوری نمی◀
 ۱۱ ص:ندو سرکوبها ادامه دار     

  نصراهللا نجاتبخش 
   12  -تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي مردم ايران 

  مشروعيت حكومت با خدا نيست؟
  

  :بنا به ادعاي آقاي خميني بطور خالصه عبارت است از) لقة زوربخوانيد مط(گفتيم واليت مطلقة فقيه 
 " است خدا به منحصر و دارد تقدم شرعيه احكام جميع بر و است الهى احكام اهم از " - 
   " بر مردم است كه از آن اطاعت كنندو   واليت انتخابي نيست، به اذن خداوند حاصل مي شود " - 

  "آنهاست...  حاكم بر جان و مال و ناموس و يه تعيين كننده قيم براي صغار و اند و ولي فق و ناكامل  مردم ناقص "
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New   
    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

  استقالل و آزادی را 
  توان جست؟یکشبه می

  
 

توان استقالل و آزادی را به آیا یک شبه می: پرسش اول
  :دست آورد

 
ورد؟ اگرشما از آ  شبه هم  زادی را يکآآيا استقالل و : پرسش •

ن استفاده خواهند آان از وام که پول نفت است استفاده نکنيد دزد
  پس چه بايد کرد؟. کرد

٭ در پاسخ به پرسش اول هموطن پرسش کننده باید گفت که 
نسبت استقالل و آزادی به یک انسان و به یک جامعه، نسبت 

همانطور که حالت طبیعی بدن حالت . تندرستی به او است
سالمت است، حالت طبیعی انسان و جامعه نیز، حالت مستقل و 

ذاتی  ، بمثابه دو حق،به سخن دیگر، استقالل و آزادی. د استآزا
انسان و جامعه در . هستندحیات هر انسان و هر جامعه انسانی 

  :دنحالت مستقل و آزاد، این ویژگی ها را دار
به فعالیتهای  قائمانسان و جامعه مستقل و آزاد، در زندگی  – ۱

ل به حقوق و زندگی را عم هستنداستعدادها و فضلهای خویش 
، بلکه هر یک هستندنه تنها متکی به خویش . ندنخویش می گردا

، کار او کند میکسی که کار . ، ساخته و سازنده اندآنهااز فعالیتهای 
بخشی از آن صرف . واقعیت دارد و حاصل کار او نیز واقعیت دارد

اما کسی که . شودتجدید نیرو و بخشی دیگر مازاد و سرمایه می
، درآمد او، از کند میفروشد و با آن زندگی  را میثروت خویش 

  . آید و مصرفش هم ویرانگر استتخریب پدید می
و . در حقیقت، زندگی انسان جز عمل به حقوق ذاتی او نیست  – ۲

استعدادها و فضلهایش  فعالیتها،به یمن عمل به حقوق ذاتی و 
کند که  پس وقتی او در استقالل و آزادی زندگی می. دنکن میرشد 
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، او هم مستقل و آزاد خودانگیخته هستندانسان  فعالیتهایوقتی  – ۳
در حقیقت، . است و هم زندگی او عمل به حقوق است

. خودانگیختگی همان استقالل و آزادی در فعالیتهای حیاتی است
  .شودرشد به کمال می رسد وقتی خودانگیختگی انسان کامل می

هرگاه انسانها و جامعه ها مستقل و آزاد باشند، میان آنها رابطه  – ۴
و ، بود استقالل و آزادی سان  بدین. آید   میزیر سلطه پدید ن –مسلط 

  در نتیجه،. نبود روابط قوا است
همه انسانها و همه : هستنداستقالل و آزادی جهان شمول  – ۵

نا بر این، زیست جهانیان در ب. جامعه ها از این دو حق برخوردارند
استقالل و آزادی، رشد همآهنگ همه انسانها و جامعه ها و عمران 

  در حقیقت، . طبیعت است
زیست در استقالل و آزادی، نبود فعالیتهای ویرانگر و بود  – ۶

  در همان حال،. فعالیتهای سازنده است
دیگر را، فقدان روابط قوا یعنی این که دو انسان و دو جامعه، یک – ۷

کنند، بلکه فراخنای فعالیتهای در فعالیتها، نه تنها محدود نمی
  و . کنندیکدیگر را گسترده تر و امکانات رشد یکدیگر را افزون تر می

حالت استقالل و آزادی حالتی است که، در آن، انسان با   -  ۸
این ویژگی و ویژگی دیگر که . کند میواقعیتها رابطه مستقیم برقرار 

، در هر زمان، میزان دهند میانگیختگی است، به هرکس امکان خود
چرا که عقل . برخورداری خود را از استقالل و آزادی اندازه بگیرد

با آن، از . تواند با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کندقدرتمدار نمی
به سخن دیگر، واقعیت را . کند میطریق و از دید قدرت رابطه برقرار 

بکار .  شناسد که با توقع قدرت سازگار باشد و می دبین میآن سان 
شود با ویژگی وقتی همراه می گرددبردن این دو ویژگی آسان می

  :زیر
حالت وجدان بر استقالل و آزادی و بکار بردن آن، آدمی را در  – ۹

و این رابطه به او امکان  دهد میرابطه مستقیم با واقعیت قرار 
حال آنکه، وقتی . یتی را در رشد بکار بردهر واقعدانش بر که  دهد می

تواند با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کند عقل قدرتمدار است نه می
تنها او که  چرا. آن را در رشد بکار بردبدان علم جوید و تواند و نه می

  .تواند با ویران کردن، قدرت را بزرگ و متمرکز کندمی
قعیت ها را در رشد، آسان دریابیم و دو مثال بزنیم تا که کاربرد وا      

از آن، در تمرین برقرار کردن رابطه مستقیم با واقعیت و بکار بردنش 
. کشورما صاحب منابع بزرگ نفت و گاز است: در رشد، سود جوئیم

عقل قدرتمدار با این منابع، از راه قدرت و کاربردش در افزودن بر 
که بکار فروختن  بیند میپس نفت و گاز را دو ماده .  نگرد میقدرت 

هرچه بیشتر و بدست آوردن درآمد و از آن خود کردن این درآمد 
این عقل، هرگاه فراوان کاربردهای این دو ماده را به .  نگرد می

پیشنهاد کنی و اگر هم زیان بکاربردنشان در تولید انرژی برای 
ن ، توان درک پیشنهاد و زیاسازیمحیط زیست  را به او خاطر نشان 
و اگر هم بدهد، از درک  دهد میبرای محیط زیست را به خود ن

پیشنهاد ناتوان می ماند و اگر هم بتوانی به او بفهمانی، از بکار 
مگر این که مطمئن شود بکار بردن پیشنهاد . شودبردنش ناتوان می

در این صورت نیز، راه حل پیشنهادی  .کند میدرآمدی بیشتر عاید او 
که بزرگ و متمرکز شدن قدرت آن را ایجاب  برد میرا وقتی بکار 

به سخن دیگر، عقل قدرتمدار بهمان اندازه که از برقرار کردن . کند
رابطه مستقیم با واقعیت ناتوان است، از کاربردهای بسیار در 

تواند دسترس نیز غافل می ماند و اگر هم آنها را به او بشناسانی، نمی
  .بکار برد

موادی (و مصرف کنندگان مواد مخدر، با واقعیت تولید کنندگان     
، رابطه مستقیم برقرار نمی) شوند   میاز آنها، مخدرها ساخته  ،که

دانند که بکار بردن این مواد ویرانگر  تولید کننده ها ولو می: کنند
توان از تولید و فروش مواد حیات هستند، باوجود این،  ثروتی که می

دارد که این مواد را تولید و عرضه  می مخدر بدست آورد، برآنشان
که با استعمال این مواد خویشتن را   دانند میمعتادان، ولو . کنند

کنند، اما با این مواد، از راه گریز از وضعیت و حالتی و یا تخریب می
  .کنندحالتی رابطه برقرار میوضعیت و یافتن 

اضرند نفت را یمهای مسلط بر منابع نفت و گاز حژهمانطور که ر     
ارزان بفروشند که منبع انرژی دیگری جانشین آن نشود، 

کنند از موادی که بکار تولیدکنندگان مواد مخدر نیز مراقبت می
از این رو است که . ، فرآورده های دیگری تولید نشوند برند می

باوجود گذشت یک قرن از استخراج نفت، نفت در اقتصاد ایران 
است زیرا نیازمند  جذب و ادغام نگشته. جذب و ادغام نگشته است

وجود سامانه اقتصادی تولید محوری  مستقل و رشد یاب است و 
  ، سان  بدین.  چنین اقتصادی با استبداد وابسته سازگار نیست

  میزان ویرانگری و - الف 
  میزان محدودیت انسان و جامعه، و –ب  
  با واقعیت واندازه ناتوانی از برقرار کردن رابطه مستقیم  –ج  
اندازه ناتوانی از بکاربردن واقعیت در رشد، گویای غفلت از  –د  

  و. استقالل و آزادی هستند
پوشاندن حقوق و قلب  حاصلاز آنجا که قدرت، از جمله،  – ۱۰

کردن حقیقت ها است، حالت استقالل و آزادی، حالت مشاهده 
و شفاف  –بنا بر این حقوق ذاتی همه زیندگان  –حقوق ذاتی خویش 
در حقیقت، زندگی در استقالل و آزادی، . گردانی زندگی است
در جامعه مستقل و آزاد، هر بار که کسی و یا . بنفسه، شفاف است

گروهی برآن شوند که با پوشاندن حقوق و حقیقت ها، بسود خود، 
رابطه قوا برقرار کنند، شفاف گردانی ها آن کس و یا گروه را از زور 

  در حقیقت، . ر کردن رابطه قوا رها می گرداندمداری و برقرا
ن خاطر که مستقل و آزاد هستند، یعقلهای مستقل و آزاد، بد – ۱۱

عقلهای . کننددر استقالل و آزادی، بایکدیگر رابطه برقرار می
توانند با راه قدرت و بر وفق توقعات آن، نمی قدرتمدار جز از

، قرار بدین). ین استرابطه قوا هم(یکدیگر رابطه برقرار کنند 
چرا که عقلهای . کند میارتباط عقلها، به تنهائی، مشکل را حل ن

قدرتمدار در رابطه، رابطه با یکدیگر را تنظیم رابطه با قدرت 

از این . در واقع نیز، تنظیم رابطه با قدرت است. کنندو می  دانند می
ل و آزادی نقد کرد تا که استقال باید  میرو، نخست عقل قدرتمدار را 

عقلهای آزاد رابطه با یکدیگر را رابطه حقوق با . خویش را بازیابد
یکدیگر، رابطه استقالل و آزادی هریک با استقالل و آزادی دیگری 

از این جا است که . در واقع نیز چنین است. کنندو می  دانند می
دانش بنا بر این که در قدرت بکار رود و یا انسانهای برخوردار از 

ستقالل و آزادی، آن را در رشد بکار برند، دو نقش متضاد پیدا ا
وقتی در قدرت بکار می رود، مؤلفه ای از مؤلفه های قدرت . کند می
و هرگاه بکار استقالل . دهد میشود و میزان ویرانگری را افزایش می

و آزادی آید، کاربرد استعدادها و فضلها را بهتر و میزان رشد و شتاب 
  .  کند میتر آن را بیش

، هرگاه فرض کنیم علمی وجود دارد که بکار قدرت سان  بدین     
، و برایش کاربردهائی را بجوئیم که بکار رهائی اکثریت زیر آید   مین

استقالل و آزادی خویش  باید  می، عقلهای این اکثریت  آیند  میسلطه 
عنی، یرا باز جسته باشند تا بتوانند دانش و فن را در رشد خویش 

  .  ، بکار برندیشافزودن برگستره خودانگیختگی خو
که اکثریت بزرگ استقالل و   آیند  میدانشهائی که بکار آن  – ۱۲

به سخن دیگر، قدرت .  شوند   میآزادی خویش را باز یابند، سانسور 
ناسازگار بیابد، سانسور  ،خود بقایبا  ،حاکم، هر دانش و فنی را که

. از باستان تا امروز، چنین بوده است و هستدر عمل نیز، . کند می
هر بیان قدرت ناسازگار با خود را نیز  ی قدرت حاکم،ژایدئولو

این واقعیت گویای ربط مستقیم دانش و فنی با . کند میسانسور 
 دهند میامکان  ،آنها، بدو براستقالل و آزادی است که آگاهی آدمی 

نین دانش و فنی را نه چ .زیر سلطه رها بگردد –از نظام سلطه گر 
بسا دانش ها و . دهند مییابند و نه بدان کاربرد  قدرتمدارها اندر می

،  آیند  میفنونی که بکار قدرت در جریان متمرکز و بزرگ شدن نیز 
سانسور با این هدف که اکثریت :  شوند   میگرفتار دو نوع سانسور 

ین که رقیبها از بزرگ زیر سلطه از آنها آگاه نشوند و سانسور برای ا
، استقالل و آزادی انسان با همه دانشها و قرار بدین. ندگردآنها آگاه ن

تواند به آنها، در رشد، فن ها سازگار است و عقل مستقل و آزاد می
یافتن و انتشار دانشها و فن ها که همگان . کاربردهای مختلف بدهد

رشان برند، بکاخویش، بتوانند در بازیافت استقالل و آزادی و رشد 
کنند که عرفان انسانها را بر استقالل و کاری است که اهل دانشی می

  .   دانند میآزادی، راهبر تحقیق 
، در غرب، در فاصله یک قرن، نابرابریها )۱(بنا بر تحقیقی  - ۱۳

بیشتر  ۱۹۱۳، از نابرابریها در ۲۰۱۳نابرابریها در : اند شدهبیشتر 
شد علمی و فنی و برخورداری شمار ، باوجود رقرار بدین. اند شده

، نویسنده کتاب بر اند شدهبزرگ تری از دانش و فن، نابرابریها بیشتر 
بنظر او، در غرب، . اینست که تعمیم دانش و فن عامل برابری است

مارکس از عامل رشد غافل . یک طبقه متوسط نیز بوجود آمده است
رشد و  پندارند میبوده است و لیبرال ها بر این خطا هستند که 

افزایند و  کنند حال آنکه بر نابرابریها میرقابت مشکلها را حل می
  .اینست که نابرابریها افزون گشته اند. کنند مشکلها را بزرگ تر می

که نابرابری است رابطه  تیهرگاه، در مقیاس جهان، با واقعی   
طه مستقیم برقرار کنیم، دینامیک نابرابری را از دینامیک های راب

بینیم که علم و فن وقتی بکار  زیر سلطه می یابیم و روشن می –مسط 
هر انسان و هر جامعه، از موقعیت زیر  ،که  آیند  میبرابر گرداندن 

. زیر سلطه رها شود –سلطه، دقیق تر بخواهی، از روابط مسلط 
هم دانش بر دانش و فن  دهند می، استقالل و آزادی امکان قرار بدین

فزود و هم کاربردهای آنها را در رشد، رشد در استقالل و بر فن را ا
لذا، دانش و فن جستن یک کار است و . آزادی، پر شمار تر کرد

. کاربردهای آن را در استقالل و آزادی یافتن، کاری دیگر است
در استقالل و آزادی، بنوبه  ،روشن است که بکار بردن دانش و فن

از جمله به این . ری به برابری استخود، جریان مداوم گذار از نابراب
  .  دلیل که تعمیم دانش و فن نابرابری را برابری می گرداند

دانش و خواهد  از این رو است که جوینده دانش و فن، وقتی می     
د، به یافتن و پیشنهاد نبکار استقالل و آزادی انسان بیایفن 

همان حال که  کاربردها در. دهد میاهمیتی به تمام  هاکاربردهای آن
استقالل و باز یافتن دانش و فن را در  دهند میبه زیر سلطه ها امکان 

مانع بکاربرند، مانع از سانسور شدن دانش و فن، در مواردی،  ،آزادی
  . شوند   میزیر سلطه  –بکار گرفته شدنشان در تحکیم رابطه مسلط از 
زیرا اگر  .بدانیم که استقالل و آزادی از جنس قدرت نیستند  – ۱۴

ندانیم که این دو از جنس قدرت نیستند و بلکه این دو را قدرتی 
باورکنیم که یک انسان و یا یک جامعه دارد، گرفتار زیان بارترین 

امر واقع مستمر اینست که زبان استقالل و آزادی  .ایم فریفتاریها گشته
و  است و کار نگاه داشتن کلمه ها در زبان قدرت از خود بیگانه گشته

استقالل و آزادی در شمار دو . است تغییر معانی آنها را آسان کرده
در . ی ها، آنها را قدرت معنی کرده اندژکلمه ای هستند که ایدئولو

یک بیان قدرت، حق، از جمله استقالل و آزادی، به قدرت تعریف 
و در بیان ) لیبرالیسم(که هر فرد باید از آن برخوردار باشد   شوند   می

در پایان را خودانگیختگی،  ،دیگری، انسان استقالل و آزادی قدرت
  ). مارکسیسم ( یابد باز میصیرورت دیالکتیکی، 

، از ویرانگرترین از خود بیگانگی ها، از خود بیگانگی قرار بدین       
رهائی از آن، نیاز به بیان استقالل و آزادی، بمثابه . یک استژایدئولو

ن سخن این که اندیشه راهنما وقتی بیان روش. دارداندیشه راهنما 
. توانند قدرت فرد شمرده نشوندقدرت است، استقالل و آزادی نمی

در این رابطه، . اما قدرت فرد در رابطه قوا با دیگری، کار برد دارد
بدین خاطر است که . گردند میقوی تر مسلط و ضعیف تر زیر سلطه 

ر جامعه، اندازه بسته کاهش و افزایش خودانگیختگی هر انسان و ه
، قرار بدین. دهد را بدست میزیر سلطه  –بودن نظام سلطه گر 

محققی که میان دانش و استقالل و آزادی انسان رابطه برقرار 
، مراقب است که  زبان آزادی و نه زبان قدرت را بکار برد و کند می

 تعریفهائی از استقالل و آزادی پیشنهاد کند که قدرت بن مایه آنها
  .در آنها هیچ از قدرت نباشد .نباشد

فریفتاری سخت مرگبار و ویرانگر دیگر که انسانها را از  – ۱۵
استقالل و آزادی و دیگر حقوق خویش، در معنائی که دارند و نه در 

، این فکر غلط است که گویا اکثریت دهد میمعنائی که قدرت به آنها 
م پذیر نیست تا بتوان قدرت تقسی. تواند قدرت را از آن خود کندمی

آن را در اندازه های مساوی تقسیم کرد و میان تمامی اعضای جامعه 
در دموکراسی های لیبرال این فکر پذیرش همگانی . توزیع کرد

. شود، به یمن انتخابات، اکثریت صاحب قدرت میاست که جسته
غافل از این که نه قدرت قابل تقسیم است و نه بدون تمرکز، وجود 

از این رو است که اکثریت خواه چپ و خواه راست . کند می پیدا
و چون . آید میدرقدرت به خدمت باشد، اقلیت نخبه است که 

ماند، دولت به خدمت  قدرت از راه تمرکز و بزرگ شدن برجا می
  . آید در می) سرمایه داری(قدرت 

هرچند نقد مارکس بر دموکراسی لیبرال بجا است، اما دیکتاتوری     
، بخصوص تصدی قدرت دولت توسط کند میرولتاریا که او پیشنهاد پ

، همچنان کند میکه لنین پیشنهاد » حزب پیش آهنگ طبقه کارگر«
حاصل . رود قدرت است که در جریان متمرکز و بزرگ شدن بکار می

از این رو، دانش و فنی باید که انسان را از  .شودکار استالینیسم می
  .ن استقالل و آزادیبیا: بندگی قدرت برهد

گوید غرب در بن بست است زیرا توان یافتن و اگر ادگار مورن می     
پیشنهاد اندیشه راهنمائی را ندارد که انسان امروز را به حل مشکلها 
توانا کند، بدین خاطر است که بیان های یافته و بکار رفته، همه، 

گی قدرت نگاه اند و هستند و انسان را در بند بیان های قدرت بوده
  . دارند می
کوششهای علمی ارجمند هستند که دریافتن آن در بن بست،     

دانشی بکار می روند که به انسانها امکان دهد استقالل و آزادی 
یکی داشته و دیگری نداشته  باید  میاگر قدرت را . خویش را بازیابند

باشد تا از رهگذر رابطه این دو، وجود پیدا کند، استقالل و آزادی، 
دو حقی هستند که وقتی همگان از آنها برخوردارند، رابطه قوا بی 

... از این رو، حق و استقالل و آزادی و عدالت و. شودمحل می
و به زبان تعریفهای خویش را در بیان استقالل و آزادی  باید  می

.  آزادی، بازیابند  تا که همگان شهروندان براستی حقوقمند بگردند
  حاصل این که

ارتباط مستقیمی وجود دارد میان اندیشه راهنما و برقرار کردن  – ۱۶
اینک می دانیم که ذهن دانش پژوه . رابطه با واقعیت و شناخت آن

بیند که  تی میهر عقل، واقعیت را وق گوئیم ،نهد بر یافته او اثر می
 پس، از واقعیت، هرآنچه بیرون از قلمرو. بتواند برآن محیط شود

تازه، بخشی از واقعیت را که در . بیند گیرد را نمی او قرار می دید
که ساختار و نظام ارزشیش  بیند میگیرد، چنان  سپهرش قرار می

، هرگاه بنا بر ارتباط قرار بدین. دهند میاجازه دیده شدنشان را 
سان که هست باشد، نخست  تقیم با واقعیت و شناخت آن، همانمس

از استقالل و آزادی خود بطور کامل برخوردار  باید  میعقل است که 
به سخن دیگر، از هر محدود کننده ای که احاطه او را بر . باشد

این رهائی به موازنه عدمی را اصل . واقعیت ناممکن سازد، رها باشد
  . شودراهنما کردن میسر می

ی با رابطه مستقیم برقرار ژ، مشکل ناسازگاری ایدئولوقرار بدین      
همان سان که هست را باید حل کرد   کردن با واقعیت و شناخت آن

سان که هست و بکاربردن  اخت واقعیت هماننتا که دانش بمثابه ش
اصل . آن در کمال بخشیدن به استقالل و آزادی، حاصل آید

و عقل را در ارتباط مستقیم برقرار  کند میرا حل راهنمائی که مشکل 
، آید   میسان که هست، بکار  کردن با واقعیت و شناخت آن، همان

بدین موازنه است که عقل با هستی اینهمانی . موازنه عدمی است
  . بیند میجوید و واقعیت را همان سان که هست  می
رد شناخت، گویای ، اندازه دیده نشده ها از واقعیت موسان  بدین     

اندازه محدود بودن عقل، به سخن دیگر، غافل بودنش از استقالل و 
ی ژی زدائی، وقتی ایدئولوژلذا، ایدئولو. آزادی مشاهده کننده است

بیان قدرت است برای یافتن و پیشنهاد کردن دانش و فنی که بکار 
، بخش و بخشی مهم از کار علمی  آیند  میاستقالل و آزادی انسان 

این کار، نیاز به تمرین بکار بردن موازنه عدمی بمثابه اصل . است
راهنما و به معنای رها شدن از هر محدود کننده و این همانی جستن 

  .با هستی بی کران دارد
چرا که . زبان قدرت در شمار محدود کننده های مهم است  -  ۱۷

گاه ، هرآید   میسان که هست ن زبان قدرت بکار علم بر واقعیت آن
می ،کلمه ها از بن مایه قدرت رها شوند و جمله ها نیز، پژوهشگر

یافته عقل . توانداگر نه، نمی. تواند آن را در علم بر واقعیت بکار برد
ای از  ، زبان قدرت است، همواره، آمیختهبرد میوقتی زبانی که بکار 
 ،برد میهراندازه عقل قدرتمدارتر و زبانی که بکار . علم و ظن است

. شودبیشتر زبان قدرت باشد، اندازه ظن بیشتر و اندازه علم کمتر می
هرگاه با این واحد اندازه گیری نظریه ها را بسنجیم، میزان ظن 

این اندازه گیری به ما . موجود در آنها را دقیق تر اندازه می گیریم
در یابیم چرا هراندازه ظن بیشتر، نظریه با قدرت  دهد میامکان 

 نزدیک به همه،چنانکه نظریه سازگار با استبداد فراگیر،  .سازگارتر
  . هیچ داردنزدیک به ظن است و از علم 

برای مثال، والیت مطلقه فقیه که، بنا برآن، فقیه برجان و مال و     
چراکه . ناموس مردم بسط ید مطلق دارد، یکسره ظن و مجاز است

تگی انسان کاربرد که در استقالل و آزادی، در خودانگیخمی از آن عل
این که دلیل  فاقد ویژگی های علم است ازجمله. دارد، هیچ ندارد

در  .در بیرون آن و قول گوینده است. علم یافته نیستدر خود 
قول گوینده ایست که والیت مطلقه فقیه،  حقیقت، دلیل صحت

 طرفه اینکه گوینده. برد  بکار و یرفتپذ گفته او را بی چون چرا باید
زبان بکار رفته  .است چنین والیتی را نخواسته و نگفته ،وندخدا آن

  معنی والیت در قدرت از خود : در بیان این نظریه، زبان قدرت است
  

  16 صفحهدر
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حدوده تصـمیم شـورای در م :لوموند •

زرادخانـه  ،امنیت سـازمان ملـل متحـد
شیمیائی سوریه بسا تحـت نظـارت بـین 

بعـــد نوبــت بـــه . المللــی قـــرار بگیــرد
ایـــن دو کـــار . رســـد نهـــا میآتخریـــب 

  چگونه انجام می گیرد؟
ایــن پرسشــی اســت کــه در  :زانــدرس ٭

. ن پاسـخ دادآتـوان بـه  حال حاضـر نمی
از  هـم. یک مورد منحصر بـه فـرد اسـت

ـا . لحاظ تاریخ معاصر و هم از نظر فنی م
هرگز اسلحه شیمیائی را در یک کشور در 

بایــد .  از میــان نبــرده ایــم ،حــال جنــگ
مرحـه اول . مرحله به مرحلـه عمـل کـرد

صورت برداری کامل از اسلحه شـیمیائی 
بعد پیوستن به قرارداد منع . سوریه است

ـــوب  ـــیمیائی مص ـــلحه ش ـــتعمال اس اس
نست کـه بـدانیم در ایـن مسئله ای. ۱۹۹۳

ـا را در آبعد  بایـد . زرادخانه چه هست نه
  . وردآچند محل گرد 

ـارج  :لوموند • می توان این اسلحه در خ
  از سوریه از میان برد؟

اگر بتـوان ایـن اسـلحه را بـه  :زاندرس ٭
از میــان بردنشــان  ،خــارج از ســوریه بــرد

ـا در مـورد . سریع تر انجام خواهد شد ام
ســت ایــن گزینــه را بــر بهتــر ا ،ســوریه
زیــرا همــه کشــورهای همســایه . نگزینــد

ماده اول قرار . اند قرارداد را امضاء کرده
ـا غیـر  داد ممنوع می کند انتقال علنی و ی

  . ن را به هرجای دیگرآعلنی 
نقل و انتقال اسلحه شیمیائی در خـود      

ســوریه نیــز مشــکالت امنیتــی بســیاری در 
ه سـرزمین زیرا دولت سوریه همـ. بردارد

از نظـر . کشور را تحت مهار خـود نـدارد
ـاک اسـت زیـرا . لوجیستیک نیـز خطـر ن

ن وجـود دارد کـه بهنگـام نقـل و آخطر 
تـوان  می. انتقال مورد حمله قرار گیرنـد
ــب صــنعتی متحــرک ــه ترتی ــه روش  ،ب ب

ـائیآژاپنی و  ـا امریک ـان  ،لمانی و ی از میانش
ــرد ــلحه . ب ـال اس ــل و انتقـ ــن روش نق ای

وری شده در چند محـل را آردشیمیائی گ
  .  به حداقل می رساند

ـا ،جون کری • مـی  ،وزیـر خارجـه امریک
تــن مــواد شــیمیائی ســوریه  ۱۰۰۰گویــد 
  اینها درچه شکل هستند؟. دارد
 ،جنبه مهم صـورت بـرداری :زاندارس ٭

ـا بـر طـرز .  تشخیص همین امـر اسـت بن
نها آتخریب  ،نگاهداری اسلحه شیمیائی

 ،در مـورد سـوریه. دبـر زمان بیشـتری می
ـاالً  ـایع  ،احتمـ ــکل مـ ــلحه در ش ــن اس ای

در درون اسـلحه ای . اند نگاهداری شده
ــار شــلیک  ــدآکــه بک ــی آین . نیســت ،ن م
ن سریع تـر آتخریب  ،هرگاه چنین باشد

ـام می ــرد انجـ ــروز. گی ـا  ،ام ــوان بـ ــی ت نم
اطمینان کامـل گفـت کـه مـواد شـیمیائی 

ـا . شــوند بشــکل مــایع نگاهــداری می امـ
پندارم کـه بخـش بـزرگ ایـن  می اینطور

ـایع نگاهـداری می . شـوند مواد بشـکل م
ـای ایـن امـر  نشانه هائی وجود دارند گوی

ــو ی نگاهــداری گــاز ژکــه ســوریه تکنول
ـاز بنسـبت درجـه . سارین را نـدارد ایـن گ

ظــرف چنــد روز تجزیــه مــی  ،خلوصــش
  . شود

ــدی      ــه بع ــر  ،مرحل ــه کــم خطرت مرحل
بود کـردن قبل از نا ،کردن مواد شیمیائی

ـان حاصـل آ ـاد و اطمین نها در حـرارت زی
این . شوند کردن که ذراتش پراکنده نمی

سان تـرین روش اسـت و بیشـتر از همـه آ
  .بکار رفته است

تـن مربــوط  ۱۰۰۰نچـه بـه رقـم آو در      
بنا بر . ورد استآاین تنها یک بر ،شود می

ســوریها ســطح  ،اطالعــاتی کــه مــن دارم
ـاالتری از ــی بـ ــد و فن ــه آ تولی ــد ک ن دارن

ـاده آمـواد شـیمیائی . (عراقی ها داشتند م
برای بکار رفتن بمثابـه اسـلحه شـیمیائی 

تــن  ۶۰۰ ،کــه عــراق در اختیــار داشــت
  ).شد ورد میآبر
ـات از بــین بــردن  :لومونــد ● بــر عملیـ

ــیمیائی ــی  ،اســلحه ش ـارت  چــه کس نظـ
  کند؟ می
ـــدارس ٭ ـاء  :زان ـــه امضــ ـــر ســـوریه ب اگ

ـازمان  ،کنندگان قرارداد بپیونـدد ایـن س
ــتعمال  ــع اس ــرارداد من ـإمور اجــرای ق مـ
ـارت مـی  ـار نظ شیمیائی است که بر این ک

مفتشــانش بایــد تصــدیق کننــد کــه . کنــد
عملیات تخریب اسلحه شیمیائی با دقت 

ـا ایـن .  رود پیش مـی ،و بنا بر ییش بینی ام
کشوردارنده این اسلحه است که مسئول 

  .نها استآتخریب 
سلحه شیمیائی تخریب کامل ا :لوموند •

  انجامد؟ چه مدت بطور می
وقتی به مشکالتی توجه کنیم  :زندارس ٭

 ،۲۰۰۴در ســال (مــد آکــه در لیبــی ببــار 
یـم قـذافی از ژبخشی از اسلحه شیمیائی ر

ـان بــــرده شــــد ـائل فنــــی و ) میـــ و مســـ
 ۲۶تا  ۲۵لوجیستیک که بهنگام تخریب 

ـابیم کـه  ،پیدا شد ،تن گاز خردل در می ی
ـار چـه نمی توان با اطم ینان گفت ایـن ک
ـا مرحلـه . انجامد مدت بطول می بسا تنه

ـال بطـــول  ۳تخریـــب ایـــن اســـلحه  ســ
طــول مــدت عملیــات بســتگی . انجامــد

دارد به شمار دستگاه های تخریـب ایـن 
البتـه وقتـی . اسلحه که می توان بکار بـرد

ـار  ـای متحـرک بک قرار باشـد دسـتگاه ه
  .برد

  
اطالعات در باره زمان و هزینـه  ٭

  :ب اسلحه شیمیائیتخری
  
کنوانســـــیون ممنوعیـــــت اســـــلحه  ☚

پذیرفته شد و در سال  ۱۹۹۳شیمیائی در 
ســازمان .  وارد مرحلــه اجــرا شــد ۱۹۹۷

ـار  مأمور ممنوع کردن این اسلحه ایـن ک
کشـــــوری کـــــه قـــــرارداد را  ۱۸۹را در 

ـاءکرده انـــد ایـــن . برعهـــده دارد ،امضــ
سازمان مأمور نظارت بر تخریب اسـلحه 

ـا ـار انـداختن شیمیائی اظه ر شـده و از ک
  .تأسیسات تولید این اسلحه است

باید به این  کشورهای امضاءکننده می ☚
ـا اسـلحه شـیمیائی آسازمان اظهار کنند  ی

تخریــب  ،و اگــر دارنــد. دارنــد و یــا خیــر
ـاندن را برعهـده بگیرنـد . بدون زیان رس

کشــورهای کـره شــمالی و  ،غیـر از سـوریه
ـال (نگوال و مصر و سودان جنوبی آ در س

کنوانسـیون را ) تشکیل شده است ۲۰۱۱
اسرائیل و بیرمانی هـم . امضاء نکرده اند

ـا  ســند را امضــاء کرده ،۱۹۹۳در  ــد  امـ ان
ـالس  ـا قـــرارداد را بـــه تصـــویب آمجــ نهــ

برخی از این کشـورها مـتهم . نرسانده اند
هستند که اسلحه شیمیائی تولید کـرده و 

  .در اختیار دارند
 ،تــن ۷۱۱۹۶از   ،۲۰۱۳وئیــه ژ ۳۱تــا  ☚
ـــون  ۸درصـــد  و از  ۱۰ ـــزار  ۶۷۰میلی ه

ــده ــار ش ــلحه اظه درصــد از  ۵۷٫۳۲ ،اس
 ،نچه مانده اسـتآاز . اند میان برده شده

انبــار  ،بخــش عمــده در امریکــا و روســیه
  .شده است

شـوروی (بنا بر قـراردادی کـه روسـیه  ☚
دو کشــور  ،امریکــا امضــاء کردنــد) ســابق

میان  بخشی از اسلحه شیمیائی خود را از
هزینه از بـین بـردن بـرای امریکـا . بردند
میلیارد دالر شد و این مقـدار اسـلحه  ۱۵

  .سال تخریب شد ۱۰ظرف افزون بر 
  
ــن آدو موشــک اســرار  ٭ ــز و ای می

یـــا ایـــن دو موشـــک را آ :ســئوال
امریکا رها کـرده و هـدف دمشـق 

نهـا را زده و آبوده است و روسـها 
  :اند؟ به امریکا اخطار داده

  
به نقل ) ۲۰۱۳سپتامبر  ۱۲( راما مدیا ☚
دهد کـه  خبر می ،»منابع دیپلماتیک«از 

دو موشکی که وزارت دفاع روسیه اعـالم 
اند و  کرد بسوی مدیترانه شرقی رها شده

ـابی کردهآرادارهای روسی   ،انـد ن را ردی
توســط  ،در واقــع از پایگــاه موشــکی نــاتو

. اند بســوی دمشــق پرتــاب شــده ،امریکــا
ردیابی و مسیر یکـی را تغییـر ن را آروسها 

ـان. و دیگری را نابود کرده اند بـه  ،همزم
اند کـه حملـه بـه  واشنگتن اخطار کرده

  .دمشق به منزله حمله به مسکو است
ـار      ـا بـــرای حفـــظ اعتبــ و اســـرائیلی هــ

اعالم کرده اند که ایـن دومشـک  ،امریکا
در جریان مانور مشـترک قـوای امریکـا و 

ـا کشـور آمقصـد  .اسرائیل رها شده اند نه
خاصی نبوده و به کشوری اصابت نکـرده 

  .  اند و خسارتی وارد نکرده
  

شــرط امریکــا کــه اگــر 
خواهــــــد  ســــــوریه می

ـــد ـــه نکن ـــا حمل  ،امریک
اسلحه شیمیائی خـود را 

بـین المللـی   تحت مهـار
ـــد ـــه  ،قرارده ـــا حیل بس
  :باشد برای

  
در ) اوبامــا(روبــرت پــاری رویــه امریکــا     

در  ،)بــوش(امریکــای  ســوریه را بــا رویــه
ـاریخ   ،۲۰۱۳سـپتامبر  ۱۰نوشته ای بـه ت

  :مقایسه کرده و هشدار داده است
ـــر  • ـــه اگ ـا ســـوریه ک ــ شـــرط کـــردن ب
خواهــد امریکــا بــه ایــن کشــور حملــه  می

ـار  ،نکند اسلحه شیمیائی خـود را زیـر مه
توانـد شـگردی  می ،بین المللی قراردهـد

ـاندن  باشد بـرای بـه تصـویب کنگـره رس
ـازه جنـــگ ـا ســـوریه اجــ ـان  بدین. بــ ســ

حکومــت اوبامــا هــم موافقــت کنگــره را 
ـا موافقـــت آ بدســـت مـــی ورد و هـــم  بســ

ســازمان ملــل متحــد را بــرای حملــه بــه 
  .سوریه

همــان روش را بکــار  ،حکومــت اوبامــا •
ژرژبــوش در بــاره  ،بــرد کــه پــیش از او می

حیله او کارگر شد و جون . عراق بکاربرد
ر دیـروز وزیر خارجه امروز و سناتو ،کری

ـا و بـدان رأی  ـا عـراق رض هم به جنگ ب
  . داده بود

بعـد از ایـن کـه حکومـت  ،روز دوشنبه     
ـا  روسیه از شرطی حمایت کرد که کـری ب

ـا ،سوریه کرده بـود  ،تـونی بلیـنکن ،درج
ـا پـس تهدیـد  :گفـت ،مشاور امنیتی اوبام

سوریه به جنـگ نتیجـه داد و سـبب شـد 
. یــردروسـیه تهیــه پیشـنهاد را برعهــده بگ

ـازه دسـت  پس به جا است که کنگـره اج
ـا  زدن به حمله به سوریه را تصویب کند ت
اگـــر ســـوریه تـــن بـــه تخریـــب اســـلحه 

امریکا به ایـن کشـور  ،شیمیائی خود نداد
بسـیار مهـم اسـت کـه بـدانیم . حمله کند

پیشنهاد روسیه در موقعیتی بعمل آمد کـه 
مریکا گفت مصمم است به سوریه حمله آ

صل فشاری است که رئیس یعنی حا. کند
ـا . جمهوری امریکـا وارد مـی کنـد پـس م

باید از وارد کردن فشار به سوریه منصرف 
ــه  ــه ب نشــویم و کنگــره بایــد اجــازه حمل

  .سوریه را تصویب کند
در مصـاحبه  ،خود نیز ،پرزیدنت اوباما     

ـارات را کـرد ،با فوکس او . نظیر ایـن اظه
ـازه جنــگ  ــز از کنگــره خواســت اجـ نی

ـــد محـــدود ـا ســـوریه را تصـــویب کن ــ . ب
ـان بدین حکومــت اوبامــا نــزد کنگــره  ،س

مادگی سوریه بـرای آکند و  البی گری می
ــز  ــب اســلحه شــیمیائی خــود را نی تخری
دلیــل قــرار مــی دهــد بــرای بــه تصــویب 

  .رساندن اجازه حمله امریکا به سوریه
ن زمــان کــه آ! ریشــخند زمانــه را ببــین •

ره بوش موفق شد با همین حیله از کنگـ
از یاد برد که قرار بر ایـن بـود  ،رأی بگیرد

ـاگزیر کـردن  ـازه حملـه را بـرای ن که اج
ــه امحــای اســلحه کشــتار ژر یــم صــدام ب

ـار  ،در جا. از راه دیپلماسی کند ،جمعی ک
دیپلماسی را رها کرد و به تدارک جنـگ 

  .پرداخت
در دوران انتخابات ریاست جمهـوری  •

که کری نامزد ریاسـت جمهـوری  ۲۰۰۴
از ایـن  ،به تکـرار ،حزب دموکرات بود از

ـا عـراق رأی داده   ،اسـت که بـه جنـگ ب
مکرر توضیح داد کـه او . پوزش خواست

ــوش از  ــه ب ــدین قصــد رأی داد ک ـا ب تنهـ
ــه جنــگ بــرای گــرفتن امتیازهــا از  حرب

درســی کــه . صــدام حســین اســتفاده کنــد
کری گرفت ایـن بـود کـه بمحـض دادن 

حکومــت بــوش مختــار  ،اجــازه جنــگ
 ،چنانکــه دلخــواه او اســت ،نآاز  اســت

  .و دلخواه بوش جنگ بود. استفاده کند
ــورای  • ــه ش ـائی را ب ــه هـ ــوش قطعنام ب

امنیت برد مبنی بر این که عراق مـی بایـد 
ـابود کنـد . اسلحه کشتار جمعی خـود را ن

بعد از این که عـراق بطـور رسـمی اعـالم 
کرد که اسلحه کشتار جمعیش را مفتشان 

ـان بـرده انـد و سازمان ملـل متحـد ا ز می
ـان  اینک نیز می ـازمان آپـذیرد مفتش ن س

بیایند و تفتیش کنند و این مفتشان رفتنـد 
ــین اســلحه ــد و چن ــیش کردن ای را  و تفت

ـار عـراق را بـه سـخره  ،نیافتند بـوش انک
گرفت و به مفتشان فشار وارد کرد خاک 
عــراق را تــرک گوینــد زیــرا امریکــا قصــد 

  .حمله به عراق را دارد
تنهــا بعــد از حملــه بــه عــراق بــود کــه      

مفتشان برگزیده حکومت بوش به عـراق 
ـات  رفتند و اسلحه کشتار جمعی و تإسیس

یک دهـه ... تولید اسلحه اتمی را نیافتند
ـار ،بعد ـان روش  ،این ب ـا رژیـم اسـد هم ب

ـا بـه . رود بکار می اطاقهای فکر و البی ه
ـار وارد مـــی کننـــد سیاســـت  ـا فشــ اوبامــ

یـم سـوریه ژدر قبال ر میزی راآخصومت 
  .درپیش بگیرد

 :تفاوتی مشاهده می شود ،باوجود این •
ـا و در دســتگاه هــای  در حکومــت اوبامـ

کسی  ،جز اندک شماری ،نظامی و اداری
وزارت . از جنـــگ حمایـــت نمـــی کنـــد

خارجــه و ســیا  و شــورای امنیــت ملــی از 
  .جنگ حمایت نمی کنند

ـا       ـای حکومــــت اوبامـــ ـامی اعضـــ تمـــ
کــه البــی اســرائیل و محافظــه داننــد  می

ـان نیرومندنــد و  ـاران جدیــد همچنـ کـ
ـا سـوریه  ،و نیـز. سخت جانبدار جنـگ ب

ـال اسـحله شـیمیائی  این حکومـت در قب
بــه ایــن  . اســرائیل نیــز ســکوت مــی کنــد

پرســش کــه یــک بــام دو هــوا از چــه رو ؟ 
چرا از اسرائیل خواسته نمی شود تحـت 

المللی اسلحه شیمیائی خـود  نظارت بین
ا از میان بردارد؟  اسـرائیل هـم اسـلحه ر

ـا  ــی امـ ــلحه اتم ــم اس ــیمیائی دارد و ه ش
خواهــــد  المللــــی از او نمی جامعــــه بین

  .اسلحه کشتار جمعی خود را نابود کند
ـاری       ــری چــون بـ ـار معتب ــه نگـ روزنام

بحـث بـر سـر سـوریه « :الندو می نویسـد
مســلم  ،بــرای مثــال... یــک جنبــه اســت

ـار عظی مـی کـه البـی است که نیـروی فش
ـار وارد  ،های طرفدار اسرائیل هستند فش

مــی کننــد تــا کــه امریکــا وارد جنــگ بــا 
ــوریه شــود ـا . س نچــه روشــن نیســت آامـ

پرسد  اینست که چرا کسی از اسرائیل نمی
. چـــرا زرادخانــــه اســـلحه اتمــــی دارد

است کـه  اسرائیل هرگز در علن نپذیرفته
امــا بیشــتر . صــاحب اســلحه اتمــی اســت

ـای امر ــ ـــا میحکومته ـــه  یک ـــتند ک دانس
وســـائل . اســـرائیل اســـلحه اتمـــی دارد

ــه راه حــل  ارتبــاط جمعــی بــزرگ نیــز ب
ـا لــزوم حملـه بــه  مسـئله نمی پردازنــد تنه

  .»کنند سوریه را تبلیغ می
ـات      الندو خاطر نشان می کند کـه مقام

انـد  وردهآسوریه اسلحه شـیمیائی را گـرد 
ـار آاما نه برای  نکه برضـد مـردم خـود بک

ــد ــار منصــرف  .برن ـا بک ــن اســلحه تنهـ ای
کردن اسرائیل از حمله نظامی به سـوریه 

مطالعه های جـدی . اند تهیه و انبار شده
ـائی  ،که کارشناسان امریکائی و غیر امریک

در بــاره ایــن اســلحه  ،در ســالهای اخیــر
ـام داده ــد انجـ ــه  ،ان ــق ک ــه تحقی از جمل

کنوانســیوم اروپــائی منــع اســلحه کشــتار 
ـــی ـــه  ،جمع ـار داده  ۲۰۱۲در ژوئی ــ انتش
است کـه  اسـلحه   به نتیجه رسیده ،است

شیمیائی سوریه تاکتیکی و  اسلحه ای که 
ـار رود بلکـه . نیسـت ،در میدان جنگ بک

ـا  اسلحه استراتژیکی است بـرای مقابلـه ب
اسرائیل بخاطر تفوق اسـلحه قـراردادی 
و اســلحه اتمــی کــه اســرائیل در اختیــار 

  .دارد
ا کشـــوری اســـرائیل همـــواره خـــود ر     

و  -  ،کنــد کــه تهدیــد عربهــا توصــیف می
موجودیتش را  ،همواره  - حاال ایرانی ها 

ــر می ــرض خط ــد در مع ــد   ،ده ــس بای پ
امــا . اســلحه کشــتار جمعــی داشــته باشــد

. دیـــدگاه ســـوریه یکســـره دیگـــر اســـت
بیننــد   رهبــران ســوریه دیــده انــد و می

ــرفته  ــر بناهــای صــنعتی پیش اســرائیل زی
لی و تســلیحاتی و دارنــد و از حمایــت مــا

ـا نیــز برخــوردار اســت . سیاســی امریکـ
ــته ــه توانس ــت ک ــرین  اینس ــد ت اند نیرومن

نیروی نظامی را در منطقه ایجاد کننـد و 
ـار  ـازند و در اختیـ ــز بسـ ــی نی ــلحه اتم اس

  .بگیرند
سوری ها از شکستهای  ،به سخن دیگر    
ـا آ. کننـد پی احساس حقارت می در پی نه

ـای جــوالن را از  دســت کــه بلنــدی هـ
توانند  دانند که هیچگاه نمی می ،اند داده

ـا بـر . همآورد نظامی اسـرائیل بگردنـد بن
ن آوردنــد و آبـه بــدیلی عملـی روی  ،ایـن

هرچند این اسـلحه . اسلحه شیمیائی بود
ـا اســـلحه اتمـــی و شـــیمیائی اســـرائیل  بــ

ـار  ،کند برابری نمی یـد کـه آ ن مـیآاما بک
ـار خـود را در صـورت  ـاب ک اسرائیل حس

  .به سوریه بکند حمله
پذیرد  این امر که سوریه می ،سان بدین •

ـابود کنــد  ،اســلحه شــیمیائی خــود را نـ
ـــرای  ـــری ب ـــتراتژیک دیگ ـــروزی اس پی

ـان . اسرائیل است و برای ایـن کـه اطمین
حاصل شود که سـوریه اسـلحه شـیمیائی 

حکومــت اوبامــا  ،بــرد خــود را از بــین می
ــد کارهــای سیاســی و دیپلماتیــک  می بای

ــدی را ـام دهــد چن ــه ای را  :انجـ قطعنام
باید شورای امنیـت تصـویب کنـد واجـد 
این بند که هرگاه سـوریه بـه تعهـد خـود 

درسـت . تنبیه نظامی بگـردد ،عمل نکرد
 ،همانند قطعنامه ای که حکومـت بـوش

  .به تصویب رساند ،در مورد عراق
ــه در شــورای       بعــد از تصــویب قطعنام

ه حکومــت اوبامــا بایــد از کنگــر ،امنیــت
. وردآاجــازه حملــه بــه ســوریه را بدســت 

اســـتدالل نیـــز ایـــن خواهـــد شـــد کـــه 
ــه صــداقت روســیه و ســوریه  اطمینــانی ب

  .نیست
بمحض مراجعـت  ،طرفه این که کری •

ـا  :به کنگـره رفـت و گفـت ،از اروپا امریک
اجازه تأخیر در تخریب اسلحه شـیمیائی 

ما منتظـر پیشـنهاد . را به سوریه نمی دهد
ـانی روســیه می ـا نــه بــرای مــدتی مـ م امـ
این همان سخنی بود کـه بـوش . طوالنی

برای قانع کردن جـون کـری سـناتور بـه 
ـا عـراق بـر  ،رأی دادن به طـرح جنـگ ب

  !ورده بودآزبان 
  
  
ــا  ٭ ــق امریک ــر و تواف ــر س روس ب

  :اسلحه شیمیائی سوریه
  
،  در ســـومین ۲۰۱۳ســـپتامبر  ۱۴در  ☚

روز گفتگوها، دو وزیـر خارجـه امریکـا و 
ه، برسر چنـد وچـون از بـین بـردن روسی

ـــق  ـــه تواف ـــوریه ب ـــیمیائی س ـــلحه ش اس
   :رسیدند

دولت سـوریه یـک هفتـه وقـت دارد  – ۱
جـون . صورت اسلحه شیمیائی را بدهـد

وزیرخارجه امریکا توضیح داد کـه  ،کری
در مــاه نــوامبر بــه  ،خیلــی دیــر ،مفتشــان

با این هدف کـه در . سوریه خواهند رفت
  اسلحه از اختیار این  ،۲۰۱۴اواسط سال 

   ،سرگی الورف. یم اسد خارج شوندژر
  هدفی که پوتین و  ،وزیر خارجه روسیه

  
  4 صفحهدر

 خلع سالح شیمیائی ؟
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  .تحقق یافت ،بودند اوباما تعیین کرده 
ـالی – ۲ ـامی احتمـ ــه نظـ ـاره مداخل  ،در بـ

ـــه  ـــد ک ـــق کردن ـــیه تواف ـا و روس ــ امریک
درصورت عمل نکردن رژیم اسد به مواد 

ر بــردن ایــن توافــق و یــا در صــورت بکــا
برابــر فصــل هفــتم  ،اســلحه شــیمیائی

شــورای  ،مقــررات ســازمان ملــل متحــد
ـامی بـه سـوریه را  امنیت اجازه حملـه نظ

  . خواهد داد
 ،بدون اجازه شورای امنیت ،قرار بدین    

در ایـن . مدآ  اقدام نظامی بعمل نخواهد
 :الورف ایــن توضــیح راداده اســت ،بــاره

ــه درصــورت  ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ای
موضوع به شـورای  ،از این توافق تخطی

امنیت گزارش و مورد رسیدگی شورا قرار 
دو کشــور برســر راه حــل صــلح . گیــرد می
  .اند توافق کرده ،میزآ

جـــون کـــری اصـــرار  :انقـــالب اســـالمی
داشــــته اســــتکه هرگونــــه تخلــــف ســــوريه، 
حملــــه نظــــامی بــــه ايــــن کشــــور را مجــــاز 

ـــــــــد ـــــــــر، الورف اصـــــــــرار . بگردان در براب
فکـــر توســـل بـــه نيـــروی داشـــته اســـت کـــه 

گويــد  توافــق می. نظــامی يکســره رهــا شــود
کــه توســل بــه نيــروی نظــامی موکــول بــه 
طـرح تخلــف و تخطــی سـوريه بــه شــورای 
امنيت و صدور دستور از سوی شـورای 

  .امنيت است
  

ساماندهی حمله نظـامی 
امریکا به سـوریه  و ربـط 

ـــران در آ ـــوذ ای ـــه نف ن ب
  :منطقه

  
فور اســت و تحلیــل از اســترات - گــزارش   

ـاریخ  ـار  ۲۰۱۳ســــپتامبر  ۴در تـــ انتشـــ
  :است یافته

گویـد ضـعیف شـدن  عقل معمـولی می •
سوریه سبب کاهش نفوذ ایران در منطقه 

حملــه امریکــا بــه  ،و بــه عکــس. شــود می
ــت  ــران و موجــب تقوی ــود ای ــوریه بس س

دولـت ایـران . شود نفوذش در منطقه می
اســتِراتژی ســنجیده ای بــرای مقابلــه بــا 

در  ،البتـه. اسـت تهیه کرده ،ریکاحمله ام
ـای هـوادار  ،صورت حمله تهران گروه ه

از جملــه حــزب اللــه لبنــان را در  ،خــود
امــا بــا توجــه بــه . کنــد منطقــه  فعــال می

ـا گــروه هــای ســنی  ـا بـ خصــومت امریکـ
ـادی ـای دیگـــر ،جهــ ـا ،در جــ ــ  ،از امریک
  .گیرد امتیازها می

ایران فعالیتهای دیپلماتیک خـود را از  •
س بــا کشــورهای دســت انــدرکار راه تمــا

در . غــاز کــرده اســتآ ،جنـگ در ســوریه
در  ،الـدین بروجـردی عالء ،هفته گذشته

به دمشـق فرسـتاده  ،رأس هیأتی پارلمانی
ـا  شده ـالقوه امریک است تا در باره حمله ب

ـات ایـن کشـور گفتگـو  ،به سوریه ـا مقام ب
 ،پــوتین ،اوت ۲۹در  ،نآپــیش از . کنــد

ـــیس جمهـــوری روســـیه ـا ،رئ ــ حســـن  ب
در ایـن  ،رئیس جمهوری ایـران ،روحانی

ـام داده بودنـد ،باره . گفتگوی تلفنی انج
بعد از این گفتگو و سفر سلطان عمان به 

معــاون سیاســی  ،جفــری فلــتمن ،تهــران
ــون ـان کیم ــل  ،بـ ـازمان مل ــر کــل سـ دبی

ـاره سـوریه ،متحد  ،به تهران رفـت و در ب
ـا ظریــف گفتگــو  ،وزیــر خارجــه ایــران ،ب

ــز گف. کــرد ــه میو نی شــود کــه ســلطان  ت
عمــان حامــل پیــامی از حکومــت اوبامــا 

  . است  برای حکومت جدید ایران بوده
رجز خوانیهای فرمانـدهان  ،همزمان      

میان ایران . نیز معتدل بود ،نظامی ایران
و امریکــا تنشــها وجــود دارنــد و وخامــت 

موجب تشـدید  ،بارشدن وضعیت سوریه
ک رژیـم سـوریه متحـد نزدیـ. تنشها شـد

ـات ایـن رژیـم بـه  ایران است و ادامه حی
در صـورت . امنیت ملی ایـران ربـط دارد

ایران توان مقابله  ،حمله امریکا به سوریه
ـا را  ـات امریک ـا تأسیس به مثل برضـد قـوا ی

اما امیـدوار اسـت از طریـق گـروه  ،ندارد
ـام  ،های وابسته بـه خـود ـار را انج ایـن ک

  .دهد
  

  :مانور ماهرانه٭
ــر • ان فعــال کــردن گــروه اســتراتژی ای

. هــای وابســته بــه خــود در منطقــه اســت
ـا در عـــراق و  ایـــران از همـــین گـــروه هــ

درپی تغییر رژیمهای ایـن دو  ،افغانستان
ـا ،کشور توسط امریکا ـار  ،برضـد امریک بک

ــرد ـا واشــنگتن در ســرنگون . ب تهــران بـ
ـان و صــــدام ژکــــردن ر ـای طالبـــ یمهـــ

همکاری کرد و از این همکاری سـود نیـز 
تراتژهای ایــران کــه در عــراق و اســ. بــرد

ــتان  ــوای آافغانس ــد ق ـا را برض ن مانورهـ
هم اکنـون برسـر کارنـد و  ،امریکا دادند

ـانور را تـدارک مـی بیننـد بـرای . همان م
ظریــف کــه اینــک وزیــر خارجــه  ،مثــال

ـای  ،ایران است  ۱۱در ایام بعـد از تروره
ــپتامبر ــط ر ۲۰۰۱ ،س ـا ژراب ــران بـ ــم ای ی

  . حکومت بوش بود
ـاوجو • ـا  ،د ایـــنبــ ــ وضـــعیت ســـوریه ب

ـای عـراق و افغانسـتان فـرق  ،وضعیت ه
ـار. کند می خواهـد  واشـنگتن نمی ،ایـن ب
یم سوریه را سرنگون کند تا کـه ایـران ژر

هـدف  ،در واقـع. ن بهره برداری کندآاز 
واقعی واشنگتن از جانشین کردن اسد با 

کاستن از نفوذ ایـران در منطقـه  ،دیگری
یــم ژســقوط ربعــد از  ،ایــن نفــوذ. اســت
 ،در عـوض. است بسیار زیاد گشته ،صدام

خواهد نظاره گر جانشـین  واشنگتن نمی
یــم اســد بــا رژیمــی بگــردد کــه ژشــدن ر

بـدین  ،از جمله. القاعده تشکیل می دهد
کسـی  ،خاطر است که حسـین موسـویان

ـانی بسـیار نزدیـک اسـت در  ،که بـه روح
ـــــر ر :نوشـــــت ،اوت ۲۹ ـــــم در ژتغیی ی

یار خــوب بــرای فرصــتی بســ ،افغانســتان
همکاری جدید میان واشنگتن و تهـران 

او پیشنهاد می کند امریکا و ایران بـر . بود
ـا کـه  ـاری کننـد ت سر بحران سـوریه همک
  . این بحران بهتر مهار شود و پایان بگیرد

  
  :سوریه و ایران ٭
  
ولــو امکــان همکــاری ایــران بــا امریکــا  •

حملـه امریکـا  ،برسر سـوریه وجـود دارد
این حمله . شود ف سوریه میسبب تضعی

 ،یــم اســد شــودژهرگــاه ســبب ســقوط ر
ـافع ایـران در  خطرهای جـدی بـرای من

 ،یــم نادوســت بــا ایــرانژیــک ر. بــردارد
رابطه ایران با حـزب اللـه لبنـان را قطـع 

کند و موقعیت متحـد عراقـی خـود را  می
  .گرداند نیز ضعیف می

 ،حمله محدود به سـوریه ،باوجود این     
بسـود  ،یـم اسـد نشـودژوط رکه سبب سق
ای میان  چنین حمله. شود ایران تمام می
ـان ر ــ ـــم اخـــتالف میژمخالف ـــدازد ی . ان

ـالف حملـه  گروهی موافق و گروهی مخ
بــه ایــران امکــان  ،و ایــن امــر. شــوند می
دهد باتفاق متحدان عراقـی و سـوری  می

ـانی خـود  - فروخوابانـدن شـورش  ،و لبن
ر بر مـی که اسالم گرایان رادیکال را نیز د

  . را بهتر مدیریت کند - گیرد 
نجا که این عناصر سرزمین بیشتری آاز      

ـا بـــه  ،را تصـــرف کـــرده انـــد ـا بســ امریکــ
بــرای اتخــاذ  ،همکــاری ایــران نیــاز دارد

نیــاز  ،سیاســت جدیــدی در قبــال ســوریه
ــنگتن . دارد ـاره آواش ــو در بـ ـاده گفتگ مـ

دولـت . شـود پرونده اتمـی ایـران نیـز می
مسئله را بهم مربـوط کـرده  ایران این دو

ـاور اسـت کـه می توانـد از  است و بر این ب
 ،سوریه مـی توانـد در گفتگـو بـر سـر اتـم

  .سود جوید
  
  :استقالل از بی ثباتی ٭
  
یـم ژایران نمی تواند امکان تضـعیف ر •

ـان ببـرد و نیـز . اسد را توسط امریکا از می
ـا بـه  نمی تواند مانع حمله محـدود امریک

ـا. سوریه شـود توانـد خـود را بـرای  می ام
ـاده آمقابله با هریک از این دو وضعیت  م

ــد ــران می. کن داننــد کــه  اســتراتژهای ای
امــا . امریکــا دارای تفــوق هــوائی هســتند

در  ،دانند که در روی زمـین این را نیز می
تفــوق بــا ایــران  ،عــراق و ســوریه و لبنــان

ن موقعیــت را آایــران  ،قرار بــدین. اســت
نچـه در آنظیر (یزد دارد که شورش برانگ

ــــراق روی داد ــــی ). ع ــــه شورش هرگون
تنشهای دینی و قومی را در سوریه تشـدید 
خواهد کـرد و جنـگ کننـدگان سـنی را 

ـا کـه . رادیکال ترخواهد کرد ـادی ه جه
ـاگزیر می ،قوت می گیرند کنـد  امریکا را ن

ـار  ــ ـــرای مه ـــران ب ـا ای ــ ـاری ب ــ ـا همک ــ ب
  . رادیکالیسم سنی

اگـر  ،مـلبنا بر ایـن فـرض بـس نامحت •
خود  ،امریکا درگیر جنگ دیگری بگردد

بیرون کشیدن از این جنگ بـه ضـرورت 
امر واقعـی . نیاز به همکاری با ایران دارد

اینست کـه از  ،ن روبرو استآکه امریکا با 
  ،ســو بدین ۲۰۱۱ســپتامبر  ۱۱ترورهــای 
ـا ر ــی از رژهرجـ ـاتوری ژیم ـای دیکتـ یمهـ

ـا و گـروه  ،اسـت سقوط کرده ـادی ه جه
  .اند الم گرا قدرت گرفتههای اس

ـایگان عـــرب ســـوریه  • بـــرخالف همســ
ـات منطقـه هسـتند ایـران از   ،خواهان ثب

یـم از ژایـن ر. کنـد بی ثباتی اسـتقبال می
دانـد کـه  دستش بسته اسـت و می ،درون

تواند محدودتر گـردد  قلمرو نفوذش می
اسـتراتژهای ایـران . رود اما از میان نمـی

توانـد  میهمچنین براین باور هستند کـه 
ـا  ـا و تحریمه ـال تحـت مجازاته دهها س

ـــرد ـــر ب ـــو . بس ـــج خ ـــت در رن ـــه زیس ب
بلبشــو ســوریه   ،قرار بــدین.  اســت گرفته

ـای عـرب را کـه ضـعیف  همچنان دولته
ــد می ــتند تهدی ــد هس ــران  ،کن ــه ای ـا ب امـ

ـا بـراین. کنـد چندان صدمه وارد نمی  ،بن
ـای عـرب می توانـد  تهران از بلبشو در دنی

  .داری کندبسود خود بهره بر
احتمــال کمــی  ،بــاوجود ایــن خطرهــا •

وجود دارد که امریکا خود را درگیـر یـک 
ــد ــوریه کن ــزرگ در س ــگ ب ـا . جن امریکـ

ـاه نمی توانـــد از جهـــت مقاصـــد  هیچگــ
ــدآخــاطر  ،امریکــا  ،از ایــن رو. ســوده کن

ـامی محـدود را  می باید نتایج عملیات نظ
بدین خاطر . همواره در نظر داشته باشد

خــود را بــرای چنــدین  اســت کــه تهــران
  . کند ماده میآاحتمال 

بخصـوص  ،وقتی نقشه ها اجـرا شـدند •
وقتی وضعیت چنان سـیال اسـت کـه در 

ـار آ ممکن است پی ،سوریه مد بـدخیم بب
ـائی .  یدآ این سیالیت برای ایران خطره

ـا فرصــــتهائی را نیــــز در  در بــــردارد امـــ
  . گذارد اختیارش می

کــز ای کــه مر  مطالعــه :انقــالب اســالمی
مطالعـــات اســـتراتژيک انگلســـتان انتشـــار 

اســـت، بـــر اينســـت کـــه، در ســـوريه،  داده
اســـت کـــه   ايـــران گرفتـــار وضـــعيتی شـــده

بـا ايـن تفـاوت . بود  امريکا در ويتنام شده
که ايران گرفتار تحريمها اسـت و توانـائی 

   :تحمل اين بار را ندارد
  

ــــزارش  ــــتناد گ ــــه اس ب
ـــــه بین ـــــی  مؤسس الملل

ــتراتژیک ــات اس  ،مطالع
ــوریه ویتنــام ایــران و  س
برگ برنده ای در دست 

  :است  گشته امریکا 
  
 Markای که مارک فیتزپارتیک   مقاله     

Fitzpatrick ،  مدیر منع گسترش اسلحه
نوشـته و در  ،و برنامه گذاری خلع سـالح

ـار داده ۲۰۱۳ســپتامبر  ۱۰  ،اســت  انتشـ
ـــه  ـــد مؤسس ـــزارش جدی ـــه گ ـــتند ب مس

ـات اســــترا بین تژیک و المللــــی مطالعـــ
  :اینست ،نآچکیده 

پنــداری مســئله اتمــی ایــران بــه انــدازه    
کافی مشکل نبوده است که اینـک ایـران 

ـار مشـکل سـوریه نیـز کـرده  خود را گرفت
ـار اسـد برضـد مـردم . است ـال کـه بش ح

ـار  ،حومـــه دمشـــق ســـالح شـــیمیائی بکــ
ـــت برده ـازهم  ،اس ــ ـــوریه ب ـــعیت س وض

ــر گشته ــده ت ــن وضــعیت . اســت پیچی ای
نچه را  که به ایران مربوط می آسوریه هر

  :از پرده بیرون انداخته است ،شود
ـــزون  • ـــور روزاف ـا بط ــ ـــت اوبام حکوم

ـامی  تصمیم خود را بـه دادن پاسـخی نظ
 ،به استعمال اسلحه شیمیائی توسط اسـد

موجه تر می یابـد زیـرا . موجه تر می یابد
ـار  ـار بـر رفت اثر کردن و یا نکـردن ایـن ک

مسـلم . گـذارد ییم ایران است که اثر مژر
ـاطر کـه از  ،است که تنبیـه اسـد بـدین خ

ـا  خط قرمزی عبـورکرده  اسـت کـه اوبام
کنـد  ایـران را متوجـه می  ،رسم کرده بود

که نبایـد از خـط قرمـزی عبـور کنـد کـه 
  .است رسم کرده ،در مورد اتم ،اوباما

ـار بـردن  • منصرف کـردن کشـورها از بک
ـان  ،اسلحه کشتار جمعی در سرتاسـر جه

گــذارد و مــانع از بکــار رفــتن ایــن  میاثــر 
کـره شـمالی  ،برای مثال. شود اسلحه می

 ،که بیشتر از سوریه اسلحه شـیمیائی دارد
خــواه از راه تحریــک  ،دارد کــه ن مــیآبــر

ـا هـر برخـورد  ،کردن در کره جنوبی و ی
ـالی ــی ،نظــامی احتمـ ــه پ ــن آ بمثاب مــد ای

ـاطر   ،تحریک ـاربردنش را بـه خ فکـر بک
  . خطور ندهد

 ،یم اسـدژوارد کردن ضربه نظامی به  ر     
ــین ـاد  ،همچن ــزان اعتمـ ــر می ــه آب ـا ب نهـ

ـان می . افزایـد امریکا و اطمینان خاطرش
نخســت  ،تصــمیم ســال پــیش نتــان یــاهو

بـه ایـن کـه دسـتور حملـه  ،وزیر اسرائیل
ـاطر  ،نظامی بـه ایـران را ندهـد بـدین خ

خواهـد  بود که اطمینان یافت اوباما  نمی
  .اتمی مجهز شودایران به سالح 

ــه تضــمینی کــه      اطمینــان نتــان یــاهو ب
تقویــت خواهــد شــد  ،اســت امریکــا داده

خواهـد  هرگاه اوباما نشان بدهد هـم می
ن را دارد که برضـد سـوریه آو هم توانائی 

  .از قوه نظامی استفاده کند
ـا     ـار شخصـی اوبام ـای اعتب کـه  ،این نه پ

ه تنبی. پای اعتبار استراتژیک امریکا است
ماند که کاسه  ای می نکردن اسد به قطره

کند و اسـرائیل  صبر نتان یاهو را لبریز می
دارد که دست به حمله نظامی  ن میآرا بر

پــیش از موقــع و نارســا بــه ایــران بزنــد و 
  .امریکا را وارد جنگی ناخاسته بکند

ــر • ــه ،از ســوی دیگ ــه  حمل ـامی ب ای نظـ
ـا ،ســوریه ــدهی امریکـ ـا  ،تحــت فرمان بسـ

میــز مســئله آداز حــل مســالمت چشــم انــ
حــل واقعــی . بــرد اتمــی ایــران را دور می
ـاطر  مسئله بسا ناممکن می شـود بـدین خ

ــق  ــس عمی ــای دو طــرف ب ــه اختالفه ک
ایـران خواسـتار داشـتن اسـلحه  :هستند

خواهند ایـن  اتمی است و دشمنانش نمی
  . اسلحه را داشته باشد

 ،تدابیر برای ایجاد اعتماد کوتاه مدت •
حسن روحانی رئیس جمهوری  اینک که
امــا ایــن . اتخــاذ کردنــی هســتند ،اســت

یند که ایـران آ تدابیر موقتی وقتی بکار می
تعطیــل تأسیســات  :ن را بپــذیردآحــدود 

ـان  ـا ایـن زم غنی سازی اورانیوم فرد که ت
ــته شده ــران خواس ـانی . اســت از ای روحـ

تواند سخت سران رژیـم  بسیار سخت می
ـالحه . تقاعـد کنـدم ،را به انجام ایـن مص
ـاه متحــد ایــران توســط  ،ســوریه ،هرگـ

تــش آ ،مــورد حملــه قــرار بگیــرد ،امریکــا
انتقام در وجود سخت سران رژیم شـعله 
ـالحه و  ور خواهد شد و محـل بـرای مص

  . شتی باقی نخواهد گذاشتآ
ـا آ      ـا امریک نها که می گویند در دشـمنی ب
گیرنـد  بیشـتر قـوت می ،خر باید رفـتآتا 

 ،بـه افـراد سـپاه قـدس ،هاگر براثـر حملـ
ـات وارد شـود ،مستقر در سوریه ایـن . تلف

. امــر مــی توانــد واکنشــی ایــران شــود
واکنشــی کــه قرینــه کــنش نظــامی امریکــا 

  .نخواهد شد

ـار اسـت  ،هم اکنـون      گزارشـی در اختی
ـا بـــر  ،کـــه ـازه  ،نآبنــ ســـپاه قـــدس اجــ

بــه  ،اســت کــه میلیشــیای عراقــی خواسته
ـافع  ،ریهتالفی حمله امریکا بـه سـو بـه من

ـا در عــراق ایــران . حملــه کننــد ،امریکـ
ــه خــاطر ســوریه نمی ــه  ،خواهــد کــه ب ب

ـانده شـــود ـا امریکـــا کشــ ـا . جنگـــی بــ امــ
تواننـــد رخ  واکنشـــهای غیـــر ارادی می

  .دهند
هرچنــد روحــانی مخــالف دســت زدن     

بــه اعمــالی اســت کــه ســبب رو درروئــی 
امــا او ســپاه  ،شــوند نظــامی بــا امریکــا می

 ،ایران دست کـم. ر نمی کندقدس را مها
ــه ر ــر ژدادن اســلحه ب یــم اســد را دو براب

ــتفاده از راه  می ـا اس ـار را بـ ــن کـ ــد و ای کن
  . دهد زمینی و راه هوائی عراق انجام می

ـامی امریکـا بـه  • توجه بـه اثـر حملـه نظ
شــود کــه حملــه هــای  ســبب می ،ســوریه

. محـدود باشـند ،هوائی امریکا به سـوریه
ـا جنایـت متناسب خواهـ ،بهر رو د بـود ب
ـان جـف فلـتمن. اسد ـانی از زب  ،بسا روح

ـاون کنـونی  دیپلمات پیشـین امریکـا و مع
ــون ـان کیم ــل  ،بـ ـازمان مل ــر کــل سـ دبی

ــه هــای  ،متحــد ــه حمل شــنیده اســت ک
ـافع  ،محدود امریکا به سـوریه متوجـه من

این پیام بایـد تکـرار . ایران نخواهند شد
اما توجه . شود و در عمل نیز رعایت شود

ـانع  ،ثر حمله نظامی بر ایـرانبه ا نبایـد م
بلکــه در تهیــه و . از تنبیــه اســد بگــردد

بایــد در نظــر  اجــرای نقشــه اســت کــه می
  . گرفته شود

این ایران است کـه در  ،در حال حاضر •
. نــزاع ســوریه بازنــده اســت و نــه امریکــا
 ،حمایت از سبعیتهای اسد توسط تهـران

سبب شده است که در کوچه خیابانهای 
ایــران  ،های عــرب و دنیــای ســنیکشــور

ادعــای . شــریک جنایــت شــمرده شــود
ــای  ــوی انقالبه ــش الگ ــه انقالب ــران ک ای

 ،اســت بــوده ) بهــار عــرب(دنیــای عــرب 
  . شود ریاکاری خوانده می

استعمال اسـلحه شـیمیائی در  ،و اینک    
ـان در  ،توسـط اسـد ،کشتن زنان و کودک

 :اسـت رژیم ایـران نیـز اخـتالف انداخته
یم سـوریه ژر هاشمی رفسنجانی رعلی اکب

را بــه بکــاربردن اســلحه شــیمیائی مــتهم 
مـــردم ایـــران مـــی داننـــد کـــه . کنـــد می

ــه  تســلیحات و پــولی کــه دولــت ایــران ب
با توجه به تشـدید  ،دهد دولت سوریه می

 ،چه انـدازه بـرای خـود ایـران ،تحریمها
سوریه  ،از بسیاری جهات. پر ارزش است

ابـی کـه راه مرد :ویتنام ایران شده اسـت
  .تواند جست ن نمیآبیرون رفتی از 

ــدان • ــوریه ب ــران در س ــه ای  وضــعیتی ک
ــت ـار اس ــده ،گرفتـ ــی ش ــت در   اهرم اس
بهترین گزینه بـرای ایـران . دست امریکا

اینست که وزنه خود را برای دست یافتن 
بــه یــک حــل و فصــل از راه گفتگــو بکــار 

بمثابــه یــک  ،بخصــوص کــه ایــران. بــرد
طقه همواره خواسـته قدرت عمده در من

است در گفتگوها بر سر صلح در سـوریه  
بـیش از هـر  ،اینـک. شرکت داشته باشـد

کوشـد  در  ایران مأیوسانه می ،زمان دیگر
شرکت داده شود تا مگـر  ۲نو ژکنفرانس 

از بنــد وضــعیت بــس دشــوار ســوریه رهــا 
  . شود

تواند اپوزیسیون سـوریه را در  اوباما می •
توانــد مــانع  میشــرکت دهــد امــا ن ۲ژنــو

ـا . حضور ایران در ایـن کنفـرانس شـود ت
استداللها بر دعوت نکـردن  ،این هنگام

از . انـد پذیرفتـه بوده ،ایران به کنفـرانس
جملــه ایــن اســتدالل هــا ایــن اســتدالل 
ــران خــود جزئــی از مســئله  اســت کــه ای

اما ایرانیان بدین خاطر که بر اسد . است
حـل  تواننـد بخشـی از راه می ،نفوذ دارند

  . باشند
با توجه به اصـرار ایـران بـر حضـور در  •

ــو ــرانس ژن ــه هــای محــدود  ،۲کنف حمل
ـان باشـــد کـــه  ،امریکـــا بـــه ســـوریه چنــ

  گفتگوها در باره مسئله اتمی ایران را 
امــا . بــه تــأخیر انــدازد ،بــرای مــدتی دراز

ــرای وادار  ــده ســوریه را ب بایــد بــرگ برن
  کردن ایران به شرکت درحل مسائلی

  
  5 صفحهدر

  

 ع سالح شیمیائی ؟خل
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بکار برد که برای هر دو طرف مهمتـرین  
  . مسائل هستند

  
ـــــــرائیل و  ـــــــش اس نق
عربســـتان در کودتـــای 
ــی  ــگ داخل ــر و جن مص

  :سوریه
  
یــم جدیــد مصــر بــا اســرائیل ژر ٭

نزدیک تر از زمان مبارک است  و 
   :است انزوای حماس تشدید شده

  
ــه را شــازیا ارشــاد نوشــته  ☚  ۹و در   مقال

  :است انتشارداده ۲۰۱۳سپتامبر 
ارتــش مصــر توانســت کودتــائی برضــد  •

رئــیس جمهــوری منتخــب مصــر انجــام 
زیــرا ایــن اطمینــان را داشــت کــه . دهــد

یم ژامریکا به نقش خود بعنوان بانکدار ر
دانست  ارتش می. ادامه خواهدداد ،مصر

ــز برخــوردار  کــه از حمایــت اســرائیل نی
اینک ارتش مصر به اسرائیل بسیار . است

ــ. اســت نزدیــک شده ــه  ،رتصآاه روزنام
ــــرائیلی ــــول  ،اس ـارلآاز ق ـــ ــــوس ه  ،م

روابط مصر با اسرائیل نزدیک  :نویسد می
ـارک  تر از زمانی شده است که در دوره مب

یم کودتا بود کـه بـه ژر ،بعد از کودتا. بود
ـا آاسرائیل روی  ورد بـرای ایـن کـه امریک

ـاهم برسـندژبا این ر ـا وجـود . یم بـه تف ب
ـــیس جمهـــوری  ـاری رئ ــ ـــن کـــه برکن ای

کودتــا بــود و عمــوم کودتــایش  ،منتخــب
ن شـد کـه آاسرائیل مانع از  ،خواندند می

ن را کودتــا بخوانــد و آحکومــت امریکــا 
ـام . تغییر رژیم را بپـذیرد ـا انج اسـرائیل ب

اســرائیل اطمینــان یافــت کــه  ،ایــن کــار
امریکا کمکهای نظامی خود را بـه ارتـش 

ــرد ،مصــر ــر . قطــع نخواهــد ک ــرا اگ زی
 ،خواند را کودتا می حکومت امریکا عمل

  .شدند کمکها قطع می ،برابر قانون کشور
نقش اسـرائیل در بازداشـتن حکومـت  •

ســبب نزدیکــی  ،اوبامــا از مقابلــه باکودتــا
حتـی . یم جدید مصر به اسـرائیل شـدژر

ـان می ،درخود مصر دهـد  ارتش مصـر نش
چــه انــدازه شــکر گــزار اســرائیل بخــاطر 

ارتــش مصــر در . ایفــای ایــن نقــش اســت
ملیات خـود در سـینا هـم از موافقـت و ع

  .هم از همکاری اسرائیل برخوردار است
مردم غزه مزه نزدیکی مصر با اسرائیل  •

ـای اخیـر. چند را روز مره می  ،در هفته ه
ـا را بسـته اسـت و مـردم  ارتش مصر تونله
غزه را ناگزیر کرده است مواد نفتـی را از 

ــه  ــد ۶اســرائیل ب ــر قیمــت وارد کنن . براب
د غــزه کــه بــه یمــن وجــود تونلهــا اقتصــا

ـأمین  ــزه را تـ ــردم غ ــی م ـای اساس نیازهـ
این امکان را از دست داد و فشار  ،کرد می

ـازهم بیشـتر  اقتصادی برمردم فلسطین ب
ـا کـــه اســـرائیل مقـــرر . شـــد مضـــیقه هــ
ـا بســـته  ،اســـت کرده اینـــک کـــه تونلهــ
ـاکنان غـزه را بـه  ،اند شده عبور و مرور س

ر کــرده بــازهم مشــکل تــ ،بیــرون از غــزه
ـــت ـــی. اس ـــه در دوره مرس ـال اینک  ،حــ

ـارج  ـا خ ـاط ب ساکنان غزه همه گونه ارتب
  .داشتند

ــر روی  • ـا را ب ــد مصــر دربهـ ــم جدی رژی
است و البتـه اسـرائیل از  حماس نیز بسته 

ـا. این کار بسی راضی است  ،پیش از کودت
ــــی ــــت مرس ــــزه از  ،در دوران حکوم غ

برخـــوردار  ،المســـلمین حمایـــت اخوان
. حماس قوت گرفتـه بـود ،هدر نتیج. بود

در  ،یـم اسـدژبا ر ،در سوریه ،بدین خاطر
ــی ــگ داخل ــورد می ،جن ــرد برخ ـا . ک امـ

ـا شده ــر کودتـ ــه در مص ــک ک  ،اســت این
. اسـت حماس بیش از پیش منـزوی شده

ــاس ــتر حم ـازهم بیش ــرای تضــعیف بـ  ،ب
ـاس  ارتش مصر شایعه می پراکند کـه حم

ــتی  ــه عملیــات تروریس در مصــر دســت ب
پــیش کــه نســبت بــه وزیــر هفتــه . زنــد می

ـاس بـه  ،کشور مصـر سـوء قصـد شـد حم
  . متهم شد ،دست داشتن در این ترور

ــام       ــودن اته ــن کــه دروغ ب بــاوجود ای
ویــز  قطــع آشــایعه دســت  ،شــکار اســتآ

ـارج از طریـق  ارتباط حماس با دنیای خ
 ،خواست امری که اسرائیل می. مصر شد
  .انجام شد

ه ارتــش مصــر شــایع ،در صــحرای ســینا •
ـای تروریسـتی  اشتغال حماس به فعالیته

بــه اســتناد فعالیتهــای . کنــد را پخــش می
بنا  ،مصر ،تروریستی گروه های اسالم گرا

مصـر  ،بر قرارداد صـلح مصـر و اسـرائیل
خواســتار موافقــت اســرائیل بــا عملیــات 
ارتش در سینا شـد و اسـرائیل موافقـت را 

ورد و ایــــن مــــورد دیگــــری از آبعمــــل 
ـا اسـرائیل ژهمکاری نزدیک ر یم کودتا ب

ــد . اســت ــی گوی  ۱۰۰ارتــش اســرائیل م
ــی و  ــته و زخم ــینا کش ــت را در س تروریس

  . است توقیف کرده
گزارشــهای بعــدی حــاکی هســتند کــه  •

ارتش مصر در نقاط حساس سـینا  مسـتقر 
شـده اســت تــا کــه اســلحه بــه غــزه بــرده 

  .نشوند
اما حمایت عربستان از رژیم کودتا بـه  ☚

. شود خالصه نمی ،دالر میلیارد ۱۰دادن 
نیـز افـزوده مـی » مذهبی«مبارزه  ،نآبر

ــود ــلمین را تروریســت . ش ــوان المس اخ
تبلیغ کردن و مبارزه با اخوان المسلمین 
ـــردن  ـــتر ک ـــر و بیش ـــورهای دیگ در کش
ـا ـا و ســـلفی هــ ـابی هــ  ،حمایـــت از وهــ

ـار ر ،بخصوص در مصـر یـم ژدر دسـتور ک
ـار ر. سعودی است یـم ژعربسـتان نیـز فش

  . حماس شریک است مصر  بر
  
ــال ٭ ــار اســرائیل در قب تضــاد رفت

  :یم اسدژکودتای مصر و ر
  
 ۱۰مقالـــه را پـــل پـــیالر نوشـــته و در  ☚

  :است انتشار داده ،۲۰۱۳سپتامبر 
ـا در ژاین امر که اسـرائیل از ر • یـم کودت

ـا ر ـال ب ـان ح یـم ژمصر حمایـت و در هم
ـاتوری ســوریه مخالفــت می  ،کنــد دیکتـ

ـا  ــه را همچنــان سیاســت امریکـ در منطق
ـا  ،در مصر. دهد شکل می پرزیـدنت اوبام

کودتائی را پذیرفت که برضد یک دولت 
او  ،و در مورد سوریه. مدآبعمل  ،منتخب

  . کند تهدید به حمله نظامی می
ـا  • ــدنت اوبامـ در همــان حــال کــه پرزی
کشـور را کـه  ۲۰کوشد موافقت سران  می

برای  ،مده بودندآدر سن پترزبورگ گرد 
 ،وردآبدســت  ،امی بــه ســوریهحملــه نظــ

ــه ســوریه  ــه ب ـا حمل ــتر امریکائیــان بـ بیش
او نیز حمایـت انـدکی در . مخالف بودند

. وردآکشــور بدســت  ۲۰اجتمــاع ســران 
گـذرد مهـم  مهم نیست در سوریه چـه می

اینست که زیر و روئـی منطقـه خاورمیانـه 
  .  شود دارد وارد مرحله جدیدی می

را  بســا مــوج جدیــدی تروریســم مصــر     
ـار  ،نکه یـک از رویـدادآبا . فراگیرد انفج

بمبــی قــوی بقصــد کشــتن وزیــر کشــور 
توان این نتیجه را گرفت که  را نمی ،مصر

ـا  ،مصر در معرض موج تروریسم اسـت ام
ـاز چنـین مـوجی آبسا بتـوان گفـت کـه  غ

مهندسان ارتـش  ،نآدو روز بعد از . است
مصر بمبی را خنثی کردنـد کـه زیـر ریـل 

بــه ترعــه ســوئز کــار  هــن نزدیــکآخــط 
  .بود گذاشته شده

نخســت  ،اوبامــا از نتــان یــاهو ،از قــرار •
خواسته است البـی گـری  ،وزیر اسرائیل

ای  کند در اخذ موافقـت بسـود قطعنامـه
  .دهد که اجازه حمله به سوریه را می

باتوجـه بـه  ،گسترش تروریسم در مصـر•
تقریباً قطعـی  ،رویدادهای ماههای اخیر

ــت ــه . اس ــی ک ــی رژیم ــدالفتاح السیس عب
بخشی مهم از مردم مصر  ،کند رهبری می

ممنــوع  ،را از شــرکت در زنــدگی سیاســی
المسـلمین  بخصوص اخوان. کرده است

  .  را
ـا کشـتن صـدها تـن از  ،یم السیسـیژر      ب

خشونت و  ،تظاهر کنندگان برضد کودتا
ــت ـایش گذاش ــه نمـ ــود را ب ــبعیت خ . س

 میـز و خشـمآترکیب فقدان راه کار صلح 
میـز و خـون آمردم از روشهای خشـونت 

ـان ترکیبـی  ،دقیقًا ،یم کودتاژریزی ر هم

ـــر  اســـت کـــه خشـــونت تروریســـتی را ب
  .انگیزد می

یــم ژحملــه انتحــاری بــه وزیــر کشــور ر •
ـا ایـن عمـل آ –کار اخوان نبود  ،کودتا نه

ـای  –را محکوم نیز کردنـد  ـار گـروه ه ک
ـائی اسـت کـه  کوچک افراطی و شبکه ه

نی رهبـری مـی شـوند کـه بسا توسط کسا
وارد شــــدن اخـــــوان را بــــه تجربـــــه 

  . پندارند خطا می ،دموکراسی
ـای اخوان • المسـلمین بـه  برخی از اعض

ـای افراطـــی پیوســـته ـا . اند گـــروه هــ ــ ب
ـای بلنـــــد پایـــــه  دســـــتگیری مقامهــــ

ــلمین اخوان ــردن  ،المس ــد ک ـار متقاع کـ
اعضا و طرفداران را که به گـرد خشـونت 

  .کند مشکل می ،نگردند
حساسـیت  ،سترش تروریسم در مصـرگ •

تصمیم گیرندگان امریکا را بیشتر خواهد 
ــه زودی. کــرد ــز  ،ب اشــتغال خــاطری نی

 ،اسـت اشتغال خاطری که سـوریه شـده 
ـاوجود ایـن. نخواهد شـد مهـم اسـت  ،ب

ـای امریکـا در مصـر و سـوریه را از  رویه ه
ـاظ ـــیم ،برخـــی لحــ ـــی  :بررســـی کن وقت

 ،)مـورد مصـر(یـم ژمخالفان اصلی یک ر
ــه روشــهای  ــد ب مخالفــانی سیاســی معتق

ـات (میـز هسـتند آمسالمت  کـه در انتخاب
حمایــت امریکــا از  ،)اند نیــز پیــروز شــده

ـان . صفر بوده است ،نهاآ اما وقتی مخالف
مـورد (رژیم تروریستهای افراطی هسـتند 

کنـد و  نها حمایـت میآامریکا از  ،)سوریه
  . کند یم را تهدید به حمله نظامی میژر

ـانونیب       ــ ـاظ ق ـــا  ،حــ ـــت امریک حکوم
باید کمـک خـود را قطـع کنـد وقتـی  می

سـرنگون  ،دولت قانونی کشوری با کودتا
ـانون را در . شود می اما حکومت امریکـا ق

نادیـده  ،مورد کودتای نظامیان در مصـر
المللــــی  وقتــــی قــــوانین بین. گرفــــت

ــاع از  ــام دف ــز در مق ـاربردن زور را ج بکـ
ــ ــه ای توس ــدور قطعنام ـا ص ــود و یـ ط خ

حمله بـه  ،کند ممنوع می ،شورای امنیت
ن آبازهم نقض قانون و تجاوز به  ،سوریه
  . است

رویه امریکا در مورد مصـر و  ،در عوض •
ـارجی  ،سوریه پیروی از سیاست دولتی خ

اســت کــه ســالها اســت بــر جهــت یــابی 
سیاســـت امریکـــا در خاورمیانـــه مســـلط 

هرچنـــد دنبالـــه روی امریکـــا از . اســـت
یاست امریکـا در منطقـه فهم س ،اسرائیل

 ،ای دیگــر امــا از جنبــه ،کنــد ســان میآرا  
ایــن سیاســت را ناهمآهنــگ و ویرانگــر 

بـه  ،از جملـه ،ویرانگـر اسـت. گرداند می
این خاطر که پیامی است به همـه کـه در 

 ،وردن به خشونتی افراطـیآصورت روی 
تــوان نظــر امریکــا را بــه خــود جلــب  می
ـا . کرد ـا هـم کـه در مصـر بـآبس ه تـرور نه

بــه ایــن نتیجــه رســیده  ،ورنــدآ روی مــی
باشند که تنها با توسل به خشونت اسـت 

یـم ژتوانند رویه امریکا را در قبـل ر که می
  .کودتا تغییر دهند

  
٭ آنچـــه ســـعودیها و ترکیـــه مـــی 

رهگذر جنـگ سـوریه  خواهند از
  بدست آورند؟

  
، استراتفور بـرای ۲۰۱۳سپتامبر  ۵در  ☚

  :است ارائه کردهاین پرسش پاسخ زیر را 
ـامی • ــت نظـ ــه دخال ـال ک ـان حـ در همـ

 ،امریکا در سـوریه موضـوع بحـث اسـت
شــماری از کارشناســان بــه مقاصــدی کــه 

ــت ســعودی در ســوریه ــه و دول دو  ،ترکی
تعقیـب  ،متحد عمـده امریکـا در منطقـه

هـــردو دولـــت . انـــد پرداخته ،کننـــد می
ـان مهـم  خواهند امریکا حملـه می ای چن

ـاتوان ژبـــه ســـوریه بکنـــد کـــه ر یـــم را نــ
نچه به بعـد از آنها در آاما منافع . بگرداند

ـــوط میآ ـــیار  ن مرب ـــدیگر بس ـــود بایک ش
هرگــاه امریکــا تســلیم . ناســازگار هســتند

 ۱۲ظــرف  ،فشــار ایــن دو دولــت بگــردد
این سومین جنگ خواهد شد کـه  ،سال

  .با یک کشور مسلمان می کند
وســائل ارتبــاط جمعــی  ،ســپتامبر ۵در  •

در  ،کردنـد کـه ایـن کشـور ترکیه گزارش

قــوای   ،انتظــار حملــه امریکــا بــه ســوریه
ـا ایـن  ـای خـود ب بیشتری در طـول مرزه

روزی پــیش . اســت مســتقر کرده ،کشــور
ـا گفـت ،کری ،نآاز  :وزیـر خارجـه امریک

ـای  کشورهای عـرب گفتـه انـد هزینـه ه
. حملــه بــه ســوریه را خواهنــد پرداخــت

اجمـاع بـین المللـی وجـود  :کری افزود
ــوریهدارد  ــه س ــه ب ــرای حمل ــه . ب از جمل

ـــه و  ـای ســـعودی و قطـــر و ترکی دولتهــ
 ،مــاده انــد در حملــه بــه ســوریهآفرانســه 

  .شرکت کنند
حق با جون کری است وقتـی ترکیـه و  •

ـار می ــتان را همقطـ ــد در مــورد  عربس کن
ـا او .  حمایت از حمله امریکا به سوریه ام

نکارا و هـم آاز این امر غافل است که هم 
یم سـوریه را ژواهند امریکا رریاض می خ
 ،موافقـت ایـن دو دولـت. سرنگون کنـد

. اســت ،جــا  تــا همــین ،در مــورد ســوریه
ـان بدین ــور ،سـ ــه کش ــه  ،س ــر در حمل اگ

 ،نآدر اندازه حملـه و بیشـتر از  ،موافقند
ـــه و در ســـرانجامی کـــه  در هـــدف حمل

بــا  ،کرد جنــگ در ســوریه پیــدا خواهــد
  :موافق نیستند ،یکدیگر

ن آنکــارا خواســتار آن و نــه نــه واشــنگت •
. یم بطور کامل سـقوط کنـدژنیستند که ر

ـارجی  ـان خ زیرا نمی خواهند جهادگرای
صاحب دولـت  ،جنگند که در سوریه می

ـان سیاسـی ترکیـه در . سوریه شوند نخبگ
این باره که جنگ تغییر رژیم تا کجا باید 

اخــتالف نظــر  ،بــا یکــدیگر ،پــیش بــرود
لـی در مسلم است کـه جنـگ داخ. دارند
. خطــر ســاز اســت ،بــرای ترکیــه ،ســوریه

یــم ژجــدائی کردهــا در صــورت ســقوط ر
اما جنـگ . سوریه برای ترکیه خطر دارد

نکه ترکیه نفـوذ آسوریه فرصتها نیز برای 
ایجاد  ،خویش را در منطقه گسترش دهد

خواهد رأس  حکومت امریکا می. کند می
امریکـا . ن بمانـدآیم اسد بـرود و بقیـه ژر

رد ایــران را بســود ســنی هــای عالقــه نــدا
  .رادیکال تضعیف کند

بعـد از . سعودیها موقع متفـوقی دارنـد •
ریــاض امیــدوار  ،دو ســال اخــتالف نظــر

ـامی موافـق  است که امریکا را با گزینه نظ
خواهند امریکـا  سعودیها می. است  کرده

تغییـر . دولت علوی ها را ویران بگرداند
ـا عربستان را بـه مقاب ،یم در سوریهژر لـه ب

در  ،بزرگ ترین دشمن خود ،نفوذ ایران
ـا می ،منطقــــه ـان بدین. کنــــد توانـــ  ،ســـ

سعودیها به مهار ایـران و عـراق و حـزب 
  .شوند الله لبنان قادر می

یـم اسـد ژدانـد کـه سـقوط ر ریاض می •
ــی ایجــاد می ــد کــه  خالئ ن جهــادی آکن

ــر در  ــوری حاض ــر س ــوری و غی ـای س هـ
تـی اما بـدان اهمی. سوریه پرخواهند کرد

ایـن بهـائی  ،از دیـد سـعودیها. دهند نمی
ـان دادن بـه  است که عربسـتان بـرای پای

در . بایـد بپـردازد ،نفوذ ایـران در منطقـه
ـادی  ،واقع سعودیها براین باورند که جه

ـا میآای هسـتند کـه  ها وسـیله  تواننـد  نه
برضد ایران و عربهای شیعه متحد ایران 

  .بکاربرند
کــه بــی چشــم انــداز ســعودیها اینســت  •

ـانی بـه  ،ثباتی در سوریه ـا وارد نمـی آزی نه
ـا سـوریه مـرز آ ،برخالف ترکیه. کند ـا ب نه

ـالی . مشترک ندارند ـا و ایـن آقـدرت م نه
ـا  ـادی ه امر که تنها کشور هستند که جه

ـای خــــود شکســــت  ،را در درون مرزهـــ
ـاد بـنفس میآبـه  ،اند داده ـا اعتم دهـد  نه

 ،بعد از سـقوط رژیـم اسـد ،که می توانند
  .توانند جهادی ها را مهار کنند می

نکارا با ریاض در مورد تضعیف ایـران آ •
نجــا دور آخوانــد تــا  توافــق دارد امــا نمی

ــــد کــــه ســــعودیها می ــــد برون . خواهن
ســعودیها و دولــت ترکیــه در  ،ســان بدین

ـای مســـلحی کـــه  حمایـــت از گروههــ
کوشند  می ،نها هستندآمطلوب هریک از 

ـــب  ـــدفهای خـــود را تعقی ـــک ه و هری
اما این امریکـا اسـت کـه تعیـین . کنند می
یم سـوریه چـه ژکند حمله نظامی به ر می

  .  اندازه باید خسارت وارد کند
دانيم رويـه  اينک کـه مـی :انقالب اسالمی

امريکــا در مصــر و ســوريه، بخصــوص 
يـم واليـت فقيـه ژسوريه، بر گفتگوهـا بـا ر

بـاره گفتگوهـا بـر  گذارد، ببينيم در اثر می
  :اند چه گفته و نوشته سر مشکل اتمی،

  
  

ــش    ــه بخ ــراي نتيج ب
شــدن گفتگوهــا برســر 
ــا  ــد از تحريمه ــم باي ات

ــت و يــا بر  نهــا آكاس
  :افزود؟

  
  

مـــذاکره «نکـــه آبـــرای 
پایــان » بــرای مــذاکره

پذیرد و راه مصالحه بـاز 
امریکــا مــی بایــد   ،شــود

  :مجازاتها را سبک کند
  
ـــه را ریـــک گالدســـتون نوشـــته و     مقال

ـایمز  ) ۲۰۱۳ســـپتامبر  ۱۰(نیویـــورک تــ
  :است انتشار داده

ـا •  ۱۰روز ســـه شـــنبه  ،حکومـــت اوبامــ
ـای  ،سپتامبر مجازاتهائی را که بـه فعالیته

ـــه ورزشـــکاران مربـــوط  ـانی و مبادل انســ
و ظــرف ســال . شــوند را ســبک کــرد می

این دومین بار است که حکومت  ،جاری
ــد در . امریکــا مجازاتهــا را ســبک مــی کن

ــران ــه ریاســت جم ،ای ـانی ب ــوری روحـ ه
است و او عالقه خود را بـه بهبـود  رسیده

  .است اظهار کرده ،روابط با امریکا
ـارجی  • ـای خـ ــرل ارزهـ ــر اداره کنت دفت

وزارت خزانه داری که مجازاتهای وضـع 
ـارت خـود  شده برضد ایران را تحـت نظ

اظهــار کــرد کــه موافقــت مقامــات  ،دارد
حکومــــت را بــــرای ســــبک کــــردن 

و امداد و  مجازاتهائی که بهداشت و دارو
نچه به حقـوق آحفظ محیط زیست و هر

. است  وردهآبدست  ،شود بشر مربوط می
ـای ورزشــی و تعلــیم و تــدریب  فعالیتهـ
ورزشــکاران و مســابقه هــای ورزشــی نیــز 

  .مشمول تخفیف مجازاتها شده اند
ـا    ـاز نیسـت کـه  ،بنا بر این تخفیـف ه نی

ـادر شـود . مورد به مورد معافیـت نامـه ص
پایبنــدی حکومــت « ،ارهــدف از ایــن کــ

ـان دو ملـت  امریکا بـه تقویـت عالئـق می
  .»امریکا و ایران است

ـا از  • گروههای مدافع تخفیف مجازاته
ـایت کرده ــار رضـ ــدام اظه ــن اق ــد و  ای ان

سالها مبارزه کرده اند برای این  :اند گفته
ـانی و ورزشــی ـادالت انسـ ــه مبـ ــد  ،ک از بن

همچنان باید  ،امروز.  رها شوند ،تحریم
ـا کـه کوش ید تا بخـش بزرگـی از مجازاته

ـان میآمردم عادی ایران از   ،بیننـد نها زی
رابطه دو ملت از طریـق  رفـت . لغو شود

بـرغم نبـود  ،توانـد مد وزرشـکاران میآو 
  . رابطه میان دو دولت گسترش یابد

اغلــب مجازاتهــائی کــه وزارت خزانــه  •
ـال می کنـــد در  داری برضـــد ایـــران اعمــ

بــا ایــن . اند شــدهســالهای اخیــر تشــدید 
هدف که ایران تحت فشار قـرار بگیـرد و 

ـای آبه دادن امتیازها در  نچـه بـه فعالیته
ایـران . رضا دهد ،شود اتمیش مربوط می

ورزد کـه برنامـه اتمـیش صـلح  اصرار مـی
ـا غـرب و اسـرائیل بـر ایـن . میز اسـتآ ام

گمان هستند که ایران در پوشـش برنامـه 
مــی مشــغول تولیــد بمــب ات ،میــزآصــلح 
  .است

وزارت خزانـه داری  ،در ماه مه گذشته •
  و وزارت خارجه امریکا شرکتهائی را 

  6 صفحهدر  
  

 خلع سالح شیمیائی ؟
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مجازات کردند که بـه ایـران تکنولـوژی 
  . ارتباطات تلفنی به ایران می فروختند

ـاه ژوئـن  • بـه ) خـرداد(روحانی که در م
ـاه  ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد و مـ

ریاست جمهـوری خـود را شـروع  ،پیش
گوید از انـزوای ایـران بکاهـد و  می ،دکر

راه حلی دیپلماتیک برای اختالف ایران 
ـا ایـران آاو نگفـت . پیـدا کنـد ،با غـرب ی

اما . حاضر به دادن امتیازها هست یاخیر
ای با تلویزیون دولتـی ایـران  در مصاحبه

ــرای حــل مشــکل اتمــی  :گفــت زمــان ب
من امید کامل دارم کـه «محدود است و 

ایـن مشـکل  ،حله به مرحلهمر ،توانیم می
  .»را حل کنیم

مخالفان مجازاتهای وضع شده براین  •
ـا  نظر هستند که امریکا می بایـد مجازاته

ـان آرا سبک کند تا که حل مشکل اتمی  س
ـان. بگردد ـا بایـد ثابـت  ،از دیـد این امریک

بکنــد کــه قصــدش آن نیســت کــه هــم از 
ـا را لغـو  ایران امتیاز بگیرد و هم مجازاته

ایــران از امریکــا  ،درحــال حاضــر. نکنــد
ـا می ایـران  ،خواهد در ازای لغو مجازاته

گویـد نخسـت  اما امریکا می. امتیاز بدهد
ـا   ۱+۵نچـــــه کشـــــورهای آایـــــران بــــ

ـا و آخواهند موافقت کنـد  می ـاه امریک نگ
ـا ــب ،اروپـ ــه تناس ــبک  ،ب ـا را س مجازاتهـ

طرفـداران سـبک کـردن . خواهند کـرد
کــه  گوینــد منطقــی اینســت مجازاتهــا می

کنـد روی  امریکا مجازاتهائی را که لغو می
میز مذاکره بگذارد تا طرف ایرانی بدانـد 

  .ستاند چه می دهد و چه می
، حسن روحـانی، و ۹۲شهریور  ۲۲در  ☚

ـان ســیزدهمین اجــالس  پــوتین در پایـ
ـانگهای در  ـازمان همکــاری شـ ســران سـ
ــدار و  ــتان دی بیشــکک پایتخــت قرقیزس

ـای درباره روابط دوجانبـه و همکـ اری ه
  .وگو کردند المللی گفت ای و بین منطقه

: اســت بــه گــزارش ایســنا، روحــانی گفته   
کشور روسـیه بـه عنـوان همسـایه بـزرگ 

ـا  ایران همواره مورد توجه همـه دولت ه
ــز در  ــد نی ــت جدی ــوده و دول ــران ب در ای
صــدد توســعه و گســترش ایــن روابــط در 

ــروز فرصــت . ها اســت تمــامی عرصــه ام
ده اســت کــه ایــران و مناســبی ایجــاد شــ

روسیه در مورد مسایل دوجانبه و مسـایل 
المللــی بــا هــم  ای و بین حســاس منطقــه

ـادل نظـر  تبادل نظر کنند و قطعاً ایـن تب
در حل مسایل و مشـکالت مـوثر خواهـد 

نظرهــا  ها و تبادل هــر چــه مشــورت. بــود
بیشتر باشـد بـه حـل مشـکالت و بحـران 
هــای منطقــه خاورمیانــه کمــک بیشــتری 

ابتکار مسکو در زمینـه حـل . هد کردخوا
هایی کـه دولـت  بحران سوریه و نیز قدم

روسیه در ایـن زمینـه برداشـته امیـدی را 
ــد  بوجــود آورد کــه از یــک جنــگ جدی

  .جلوگیری شود
ـاره بـــه فعالیت    ـا اشــ ـانی بــ ـای  روحــ هــ

: اسـت ای ایـران گفته مسالمت آمیز هسته
ـاله  ما خواهان حل و فصل سریع این مس

ـارچو ــ ـــین المللـــی در چ ـــررات ب ب مق
ـاله . هســتیم روســیه در زمینــه حــل مسـ
ــته ــدم هس ــران ق ــی را در  ای ای های مهم

امــروز فرصــت . گذشــته برداشــته اســت
بهتری فراهم شده تا در این زمینه بتـوان 
ای  با همکاری و تبادل نظر مسایل هسـته

  .ایران را حل و فصل کرد
تهـران و مسـکو : اسـت پوتین نیـز گفته• 

در زمینــه هــای مختلــف و در مــی تواننــد 
ــه ای،  ـای منطق ـاری هـ ـارچوب همکـ چـ
ـازمان  دوجانبه و بین المللـی از جملـه س
ـای  ـانگهای فعالیـــت هــ ـاری شــ همکــ

  .مشترک بیشتری انجام دهند
ـــهریور  ۲۳در  ☚ ـار  ،۹۲ش ــ ـــه به روزنام

ای زیــر عنــوان  مقالــه) اصــالح طلــب(
ـانســـوت پا یـــرانا« ـــرا یــ  یمـــذاکره ب

ـار دا »یدمذاکره را کشـ اسـت کـه  ده انتش
جمهــور بــه  یسســفر رئــدر  :گویــا اســت

شرکت در اجالس سازمان  یبرا یشککب
ـانگها ـأله هســـته ی،شــ  یه،و ســـور یا مســ

ـــــر مهم ـــــرح  ینت ـــــوعات مط در  موض
ــه ــیطــرف ا یها برنام ــوده اســت یران . ب

ـانپا وتسـ ، »مــذاکره یمــذاکره بـرا« ی
 یـرانا اسالمی یجمهور یبار، از سو  ینا

کـه  یفـرد یف،جواد ظر و توسط محمد
ـــــه ـــــت ب ـــــرار اس ـــــت  یزود ق در قام

ــــــده ارشــــــد در م مذاکره ــــــدانکنن  ی
بـه  حاضر شـود، یا هسته یوگوها گفت

ـاز یضتعو. مدآصدا در  ی،ا هسـته یگرانب
ـــو ـــه تع ـــرو تغ یضب ـــکتاکت یی ـاز ی ــ  یب

 ،هــــم منجــــر شــــد یماســــال یجمهور
در  یگـرمـذاکرات د یـلکـه تطو یکیتاکت
 یمـذاکره بـرا« یـکتاکت. ندارد ییآنجا

ـــــذاکره ـا در دوره »م ــــ ـــــرا یا تنه  یب
البتــه بــه  ،کارآمــد بــود اســالمی یجمهور
 ینبر ا یکه مبتن ییادعا. ها یغرب یادعا

گرفتـه  یشرا پ یکتاکت ینبود که تهران ا
 یا اســت تــا زمــان بخــرد و برنامــه هســته

راسـت و دروغـش  ،را توسـعه دهـد ودخ
در  یـکتاکت ینا که ینگردن خودشان، ا

 یسـت،مهـم ننـه  یادستور کار بوده است 
 یـــلتطو یناســـت کـــه همـــ یـــنمهـــم ا

ـــق  ـــذاکرات در گذشـــته و عـــدم تواف م
 یا در موضــوع هســته یــردرگ یهــا طرف

ــرانا ــف  ی ــر توق ــر س ـاب ــه  یـ ــه برنام ادام
ـانع  یچهـ یا هسته ـاه بـه م  یشـبرددر پ یگ

ــا ــدی ــه تب ــد یلن برنام ــ  . نش ــر  ینهم ام
ـا یغرب ـــه فکـــر تغ هــ ـــررا ب ـــکتاکت یی  ی

موضـوع  کـه در آن یها بـرا آن. انداخت
ــرانا یا هســته ــه  زود ی ــر ب ــکت  یجــهنت ی

کننـــد گســـترش  یـــداملمـــوس دســـت پ
ـا  ها یمتحر را در دستور کار قـرار دادنـد ت

ابتکار عمـل در مـذاکرات  یکبا ضدتاکت
 یــــرانا اســــالمی یرا از دســــت جمهور

مذاکرات را به  یلو توپ ضرر تطو خارج
ــ ــالمی یجمهور ینزم ــرانا اس ـال  ی ارسـ

بــا . ور هــم شــدطــ یــنکــه اتفاقــا ا ،کننــد
 یــهعل هــا یمتر شــدن دامنــه تحر گســترده
بر پابرجا  یدو تأک یرانا اسالمی یجمهور

توافق  یکبه  یابیماندن آن تا زمان دست
ـادا یجانبه بـرا همه ـاناطم یج نسـبت  ین

 یران،ا یا برنامه هسته ودنب یزآم به صلح
ــأخ ـا طرف یابیدر دســت یرهــر روز ت  یهـ

زمان را  یرانا یا در موضوع هسته یردرگ
 یـرانو مـردم ا اسـالمی یبه ضرر جمهور

ـا یمتا آنجا که تحر. برد یم یشپ کـم  کم ه
بــا  یــرانمــردم ا یآثــار خــود را بــر زنــدگ

ها و بروز مشـکالت  تر شدن سفر کوچک
ــه یدر زنــدگ  ینتــأم صــوصخ  روزمــره ب
  . به جا گذاشت یازمورد ن یداروها

ــــلآن پــــس تطو از     در مــــذاکرات و  ی
ـــذاکره بـــرا«  یاز ســـو» مـــذاکره یم

هرچند با . نبود یمنطق اسالمی یجمهور
گــاه از   یچهــ یــتواقع یــنوجــود درک ا

ــده هســته  مــذاکره یــأته یســو  یا کنن
رونــد  یــنتوقــف ا یبــرا یاقــدام یشــینپ

ـال ه ینبا ا. نشد ـأتح کننـده   مـذاکره ی
نســبت بــه  توانــد ینم یــدجد یا هســته
ـا . باشد تفاوت یب مذاکرات یلتطو اساس
در  یعتسـر یدولـت در پـ رسـد ینظر م  به

در  یشـــــــــــــرفتمـــــــــــــذاکرات و پ
ــــت گفت ــــ. وگوهاس ـال  یندر هم ـــ ح
امـور خارجـه  یـروز یـف،جواد ظر محمد

ـا شــبکه خبــر در گفــت یــرانا  یوگو بـ
ــ پرس ـا تأک وی یت ــر ا یــدبـ ــه ینب ـا « ک مـ
ـــدواریمام ـــو  ی ـــه جل ـــذاکرات رو ب در م

 ،»یمگرا باشـ یجـهنت یـدو با یمحرکت کنـ
ــر ا«: گفــت اکرات کــه مــذ یمبــاور یــنب

 نفسـه یو خود مـذاکره ف یستنامحدود ن
مـذاکرات  یـمما اعتقاد دار. یستهدف ن

ــــدبا ــــرب ی ــــد،  ض ــــته باش االجل داش
ـاس  باشـــــد و بـــــر گرایانـــــه یجهنت اســــ

ـــن ـــرا یت،ن حس ـــرام  یطش ـــر و احت براب
 یـنا یکـردرو یداکنون ما با. متقابل باشد

خارجـه  یـروز. » یمده ییرمذاکرات را تغ
در مــذاکرات  بــه توافــق یابیالبتــه دســت

غـرب  یکتاکت ییررا منوط به تغ یا هسته
همچـون  یـزها ن آن .کرد یددانست و تأک

ـا رو یـدبا یـرانا اسالمی یجمهور  یکـردب
  . تازه در مذاکرات حاضر شوند

ــه طرف وی     ـا خطــاب ب ــردرگ یهـ در  ی
اکنــون اگــر «: گفــت یا موضــوع هســته

ــد یم ــته خواهی ــده هس ـال پرون  یا در قبـ
نگاه خـود را  یدبا ید،برس یجهبه نت یرانا
داشـته  یاهداف مشـترک یدبا ید؛ده ییرتغ
هدف و گروه  یک یرانا که یننه ا یم،باش
اگـر آن . داشته باشـد یگریهدف د ۱+۵

ــ ییکشــورها کننــد نگــران  یکــه ادعــا م
 یهســتند، يکســر یــرانا یا برنامــه هســته

 سـری یکاهداف را دنبال کنند و ما هـم 
صــورت  نیــدر ا یم،اهــداف را دنبــال کنــ

 یا کودکانــه یو بــاز دهــد یجــدال رخ م
ــرد یشــکل م ــ گی ــه  یکــه در آن هــر کس ب
ــندنبــال ا  یگــریاز د یشــتراســت کــه ب ی

ـازامت : کـــرد یـــدتأک یـــفظر. « یـــردبگ یــ

دو طــــرف  رهــــ یکــــه بــــرا یــــزیچ«
خواهد بود، داشتن اهـداف  بخش یجهنت

 یـــناهـــداف از ا یـــنمشـــترک اســـت و ا
 یـرانا یا برنامه هسته که یناول ا: قرارند

ـاق یزآم صرفا صلح یدبا ـاهرا  یب بمانـد؛ ظ
 یعنـی یگـرشـده طـرف د هدف اعالم ینا

  . » است ۵+۱گروه 
ـا بـه  کـه ینبـر ا یـدخارجه با تأک وزیر      م

 یو سـالح اتمـ یسـتیمن یدنبال سالح اتم
 یـرانا یتـیامن یندر دکتر یگاهیجا یچه

در هــدف اول اشــتراک  ین،نــدارد بنــابرا
در  خــواهیم یممــا حــاال : گفــت یــم،دار

ـا . یمکنـ یـدااشـتراک پ یزهدف دوم ن تنه
 یـرانا یا برنامه هسـته که ینا ینراه تضم
ـازه  ینبماند ا اقیب یزآم صلح است که اج

ــنداده شــود ا ـا ی ــه در فضـ ــل  یبرنام قاب
 یـداادامـه پ المللـی ینب یزآم قبول و صـلح

ـای یتچرا؟ چون ظرف. کند  یا هسـته ه
 یا هســتند؛ برنامــه هســته یداخلــ یــرانا
ـارج ن یرانا  ینبـه همـ یسـتوابسته به خ
 یـزیرا از چ یـرانا توانیـد یشـما نم یلدل

اســت،  شــورک یــنکــه متعلــق بــه خــود ا
 یـندر پاسـخ بـه ا یـفظر. یـدمحروم کن

ـاره مـــذاکرات «وال کـــه ئســـ شـــما دربــ
ـا گـــروه  یا هســـته  ینب خـــوش ۵+۱بــ
هسـتم  ینب من خـوش«: گفت »ید؟هست

ت که ما با عزم حل مشـکل وارد مـذاکرا
» به پاسـخ مثبـت یدنرس«. شد یمخواه

ـا  یـنا یشعار ما بـرا مـذاکرات اسـت، ام
. دداشــته باشــن یدو طــرف همکــار یــدبا

عضـو گـروه  یکشورها یو باق یکااگر آمر
 یکه بـه صـورت جـد یستندآماده ن ۱+۵
ـامال  یوییسنار. » شوند یندفرآ ینوارد ا ک

  .» داشت یمخواه یشمتفاوت در پ
نان ظریف و مقاله اهم سخ :انقالب اسالمی

نه بـرای  ،یم والیت فقیهژبهار در اینست که ر
مــذاکره  ،»بــرای مــذاکره«حــل مشــکل کــه  اینــک بــاالخره متوجــه شــده . اســت کرده می امــا . اســت امریکــا گشته ،ای در دســت برنــدهاست که این رو شبه زیانش تمام شده و بـرگ   ـاد مـی ورد کـه آ خواننده انقالب اسالمی  بـه ی یــم ژنســبت بــه خطرنــاک بــودن روشــی کــه رمرتــب  ،ســال بــه ایــن طــرف ۴ دســت کــم از ـاطر  ،اســت درپــیش گرفته هشــدار داده و خـ ــرده ـان ک ـیار  نشـ ــن روش بسـ ـای ای ــه بهـ اینــک بطــور رســمی . ســنگین خواهــد شــدایم ک ـا انقـالب اسـالمی  اعتراف می شود که حـق ب هنـوز طبـل جنـگ از  ،باوجود این. است بوده     :صدا نیفتاده است

ه حملـه نظـامی بـه گزین
ـــران ـــان روی  ،ای همچن

    :میز است
  ٭ اوبامــــا در مصــــاحبه بــــا

ABCاست  گفته جنگ با ایران :  
  
 ،شــیمون پــرز ،۲۰۱۳ســپتامبر  ۱۵در  ☚

 :اســت گفتـه  ،رئـیس جمهـوری اسـرائیل
بایـد از سرنوشـت سـوریه درس  ایران می
هرگــاه بــه اجــرای برنامــه اتمــی . بگیــرد

ه بــا همــین رفتــار کــ ،خــود ادامــه دهــد
و در . با ایران نیز خواهد شـد ،سوریه شد
ـال  ،همان روز اوباما و کری در باره احتم

  :اند حمله نظامی به ایران سخن گفته
ـا  ☚  ABCپرزیدنت اوباما در مصـاحبه ب

بســیار  ،برنامــه اتمــی ایــران :اســت  گفتــه
. مهمتری از اسلحه شیمیائی سوریه است

 برنامـه اتمـی ایـراناو استدالل کـرد کـه  
خطر بزرگ تری برای اسـرائیل اسـت و 
  .اهمیت بسیار بیشتری برای امریکا دارد

ــران  • ـا توضــیح داد کــه خــاطر ای اوبامـ
سـوده آنباید  ،بابت مصالحه برسر سوریه

زیــرا اگــر مصــالحه ممکــن شــد و . باشــد
ــت ـام گرف ــه  ،انجـ ــود ک ـاطر ب ــدین خـ ب

ـامی  امریکا سوریه را تهدید بـه حملـه نظ
  .کرد

سـت در مـورد سـوریه نامـه ا اوباما گفته •
ــــخ  ــــته و او پاس ـانی نوش ــــه روحـــ ای ب

گویـد نامـه اوبامــا  ظریـف می. اسـت داده

  !ربطی به سوریه ندارد
ـا کـه  ،جون کری ☚ وزیرا خارجـه امریک

کوشید اسـرائیل  بود و می به اسرائیل رفته
ـارآئی سیاســـت امریکـــا مطمـــئن  را از کــ

ــه  ،ســازد ــه نظــامی ب ــه حمل گفــت گزین
  .وی میز استهمچنان ر ،ایران

 ،بهنگام دیدار کری از بیـت المقـدس • 
ـاهو ـان یــ  ،نخســـت وزیـــر اســـرائیل ،نتــ

خلع سـالح شـیمیائی سـوریه  :است گفته
اما کمی پـیش از . کند منطقه را امن تر می

او مصالحه بر سر  ،ورود کری به این شهر
اســلحه شــیمیائی ســوریه را انتقــاد کــرده 
ـار یـــک  بـــود از ایـــن نظـــر کـــه اعتبــ

  .ت ایران را نداردتهدیدسخ
ـات اسـرائیل ایـن طـور  • یکچند از مقام
پندارند که اگر امریکا به سوریه حمله  می
راه برای حملـه بـه  اسـرائیل بـه  ،کرد می

ـاز می ــران بـ ــم . شــد ای ـا میآه ــد  نهـ گوین
 ،مصــالحه انجــام گرفتــه در بــاره ســوریه

می  ،به تنهائی ،کند که اسرائیل معلوم می
د دقیقــاً بــدین بایــد بــه ایــران حملــه کنــ

خاطر که مانع از انجام مصالحه دیگـری 
  .بگردد

در ســر اوبامــا و تنــی  ،پـیش از مصــالحه •
چنــد از ســران امریکــا ایــن فکــر بــود کــه 

ایـن ایـران اسـت  ،درپی حمله به سوریه
ماده بکار بردن همـین روش آباید  که می

ـات  ،از ایـن رو. در مورد ایران شوند مقام
حملـه بـه سـوریه انجام نگرفته  ،اسرائیل

انصـــراف از حملـــه بـــه ایـــران تلقـــی  ،را
  .کنند می

 ،در باره سیاست اوباما در مورد سـوریه •
ـا  یک نظر می :دو نظر است گوید هفته ه

در تــدارک حملـــه بــه ســـوریه و کســـب 
ـای  موافقـــت کنگـــره از ســـوئی و دولتهــ
خارجی از سوی دیگر بود اما ناکام شـد و 

ـالحه داد ـا نظــر دیگــر. تــن بــه مصـ  امـ
ـا قابلیــت فـــوق  ـا بـ براینســت کــه اوبامــ

ـاده ــرد و  العـ ــار ب ــگ را بک ــه جن ای حرب
موفق به کاری بزرگ شد که خلع سالح 

دارندگان نظـر دو . شیمیائی سوریه است
ــر ایننــد کــه سیاســت او از  راه تشــدید  ،ب
ـادی ـای اقتصـــ اثــــر بخــــش  ،مجازاتهـــ

یـم ایـران را ژر ،است و مورد سـوریه بوده
ـا مطمــئن کرده ــه اســت کــه هرگـ ه تــن ب
حربه جنگ که در مـورد  ،مصالحه ندهد

ـار نرفـــت  ،در مـــورد ایـــران ،ســـوریه بکــ
 ،تواند بکار رود بخصـوص کـه کنگـره می

ـا ایـران را داده  ،پیشاپیش اجازه جنـگ ب
  .است

  
هـیچ  :محمد بـاقری» سردار« ٭

کــس جــرأت حملــه بــه ایــران را 
  :ندارد

  
ـای  ،۲۰۱۳ســــــپتامبر  ۸در  ☚ مقامهـــــ

ـال  امریکائی و اسرائیلی می گفتنـد بـه دنب
نوبـت حملـه بـه  ،حمله نظامی به سوریه

رسد و فیصله کار سوریه مقدمـه  ایران می
 ،یم ایران اسـتژفیصله بخشیدن به کار ر

ـاقری» سـردار« ـاون رئـیس  ،محمـد ب مع
ـــران  ـــلح ای ـای مس ــ ـــل نیروه ـــتاد ک س

ـارجی جـرأت  :است گفته هیچ قدرت خ
قــوای دفــاعی . حملــه بــه ایــران را نــدارد

قویــت گشــته و اســلحه منصــرف ایــران ت
ـا .  اند کننده ایران بیشتر شده در مقایسه ب

ـاعی و  ،گذشته ـا در موقعیـت دف امـروز م
  .  امنیتی عالی هستیم

  
ــه ای و اســدژدو ر ٭ در  :یــم خامن

اسـرائیل  ،صورت حمله به سوریه
   :مورد حمله قرار خواهد گرفت

  
ـای ایـران و » اخطـار«واپسین  ☚ رژیمه

ـا  ــوریه بــه امریکـ پــیش از  ،و اســرائیلس
سـپتامبر  ۱۰در  ،مصالحه امریکا و روسیه

ــد ــه  :داده ش ــورد حمل ــوریه م ـاه س هرگـ
هزاران موشـک بسـوی  ،نظامی قرارگیرد

  . اسرائیل پرتاب خواهند شد

ـارس  • یک مقام ارشد ارتش سوریه بـه ف
حملـه  :گفـت) ارگان خبـری سـپاه(نیوز 

حمله متقابل بـه  ،نظامی امریکا به سوریه
  .گرداند یل را موجه میاسرائ

هرگونه حمله  :نتان یاهو نیز پاسخ داد •
پاســخ درخــور  ،ســوریه را بــه اســرائیل

  .خواهد داد
ـاه  ،از نو • ارتش سـوریه اعـالم کـرد هرگ

 ،دمشق مـورد حملـه امریکـا قـرار بگیـرد
اگر سـوریه . جواز حمله به اسرائیل است

اسـرائیل نیـز بـه  ،مورد حمله قرار بگیـرد
حملـه بـه .  اهد سـوختتش جنگ خوآ

ـار  ،سوریه ـایگان ایـن کشـور را گرفت همس
حمله بـه  ،قرار بدین. جنگ خواهد کرد

فراوان حمله ها به اسرائیل را بـه  ،سوریه
نـه توسـط دمشـق . دنبال خواهد داشت

  . که توسط گروه های افراطی
مشــاور  رئــیس  ،حســین شــیخ االســالم •

مجلس ایران به امریکا هشدار داد کـه در 
ـامی بـه سـوریهصور حملـه  ،ت حملـه نظ

حملـه بـه . قابل پیشگیری نیست ،متقابل
  . سوریه عاقالنه نیست
مـدهای ایـن حملـه آ بخصوص وقتی پی

حملـه . در منطقه مورد توجه قرارگیرنـد
هوائی کافی نخواهد شد و حملـه زمینـی 

کرد و چنین حملـه ای  را ایجاب خواهد
  . بس خطر ساز است

نیــت ملــی کــوثری عضــو کمیســیون ام •
حملـه بـه  :است مجلس مافیاها نیز گفته

سوریه اسرائیل را با مسائل بسیاری روبرو 
  . کرد خواهد

ـالی رتبـه  ،در همان تاریخ • ـام ع چند مق
الله لبنان نیز به خبرگـزاری کـویتی  حزب

مــا نســبت بــه مداخلــه  :الــرأی گفتــه انــد
دهیم کـه چنـین  نظامی غرب هشدار مـی

تــش جنــگ آ ای منطقــه را گرفتــار حملــه
  . خواهد کرد

بعــد از دیــدار وزیــر خارجــه بــا جفــری  •
معــاون دبیــر کــل ســازمان ملــل  ،فلــتمن
در  ،ســخنگوی وزارت خارجــه ،متحــد

ـاتی  ـــ ــــرانس مطبوع ــــپتامبر ۱۰کنف  ،س
در مـورد حملـه احتمـالی بـه  :است گفته
 :شـد به فیلدمن با صـراحت گفته ،سوریه

ـــوریه ـــه س ـامی ب ــ ـــه نظ ـــه حمل  ،هرگون
ـا بـرای سـوریه بلکـه مـدهائی نـه آ پی تنه

  .وردآببار خواهد  ،برای تمامی منطقه
رهبـــــر  ،ای خامنـــــه ،ســـــپتامبر ۹در  •

ــران ـا  ،جمهــوری اســالمی ای ــدار بـ در دی
ـابوس ـــ ـان ،ســــلطان ق  ،ســــلطان عمـــ

اسرائیل تهدیدی بـرای همـه  :است گفته
رژیم فاسد صهیونیستی کـه . منطقه است

زرادخانه بزرگی از اسلحه کشـتار جمعـی 
. دید جدی بـرای منطقـه اسـتته ،دارد

منطقه نیاز دارد به اینکه همه کشـورهای 
و برقــرار . ن از امنیــت برخــوردار باشــندآ

شــدن ایــن امنیــت نیــاز دارد بــه امحــای 
  . تمامی اسلحه کشتارجمعی

ــــالب اســــالمی ســــان، هــــر دو  بدين :انق
ای بـرای  طرف، حمله به سوريه را مقدمـه
. کــــرده انــــد ســــاختن کــــار ايــــران تلقــــی می

بـــــه  اينـــــک کـــــه در مـــــورد ســـــوريه، کـــــار
اســـت، باآنکـــه کـــری   مصـــالحه انجاميـــده

گويـــد گزينـــه حملــــه ســـوريه روی ميــــز  می
گويــد حکومــت  اســت، امــا يــک نظــر می

اوبامــا موفــق شــد روش حــل مســئله اتمــی 
گويـــــد  ايـــــران را بجويـــــد و يـــــک نظـــــر می

رويه امريکا در مورد سوريه، معلـوم کـرد 
خواهـد که برضد ايـران نيـز جنگـی روی ن

ـا و کـــــــری . داد درحـــــــال حاضـــــــر، اوبامــــــ
تهديـد سـوريه بـه حملـه نظـامی : گويند می

اسـت سـوريه بـه   جدی بوده و سـبب شـده
تحويــل اســلحه شــيميائی خــود تــن دهــد و 
در مــــورد ايــــران نيــــز همــــين روش بکــــار 

  .خواهد رفت
  يم ايران بعالوه اقتصاد آن ژو ر     

اسير تـارعنکبوت روابـط شخصـی قـدرت 
  :هستند

  
 7 صفحهدر
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عنكبوتهـاي روابـط   تار 
شخصي كـه خـانواده   

اي عامل اتصـال   خامنه
   :نها به يكديگر استآ
  

در شـماره قبــل بخشــي از  :انقـالب اســالمی
ـار  اين روابط را انتشار داديم و به محض انتش
ــــي  ـاران در تماس ـــ ـتان و ي ـــ ــــي از دوس برخ
ـتن افزودنـد از جملـه اينكـه   تصحيحاتي بـر م

ــوه مهــدوي  كنــي ســيد محمــد نــام كوچــك ن
ـين ميرلـــوحي می باشـــد و دوم اينكــــه   حســ

محمدجواد ايرواني پدر سميه ايروانـي نيسـت 
ــي عــروس محمــدي  ــدر ســميه ايروان بلکــه پ

ــ ــي می ةگلپايگــاني آي ــه ايروان باشــد كــه در  الل
اي مشـغول بـه  تقريب مذاهب از سوي خامنه

كار و از وابسـتگان بـه محمـد جـواد ايروانـي 
شود معرفي افراد در ايـن  ياداوري مي. باشد می

باشـد و دراصـل  مقاله به صـورت خالصـه می
  .ورده شده است آن آكتاب كامل 

  
تـــارعنکبوت روابـــط شخصـــی  ٭

نفت خواران و مفت خـواران بـر 
  :محور مجتبی خامنه ای

  
ـارعنكبوت     ــ ـاب ت بخشـــي ديگـــر از كتــ

  : روابط خانوادگي ولي فقيه مطلقه
نـد فرزای سيد مجتبي حسيني خامنـه     

ترين روابط سـببي  دوم سيد علي گسترده
ينده حکومـت خـود در آو نسبي را براي 
ـاكرده روزي  اختيار دارد تا اگر خـداي ن

بــه عنــوان رهبــر انتخــاب شــد از لحــاظ 
ـاورد زيـرا او ماننـد  نيروهاي وابسته كم ني

ـا يـك پسـر  ۶سيد علي  فرزند نـدارد و تنه
نهم به زور دوا و دكتر هاي انگليسـي آكه 

ـا  هزينهبا  مـده آای چند ميلياردي بـه دني
است  در ادامه به وابستگان سيد مجتبي 

  .گردد اشاره مي
سـيد مجتبـی   - ای حسيني خامنـه ای  •
فرزنـــد دوم علـــی  –االســـالم  حجت –

ــه ــای و از ق خامن ــب یس ــراد  القل ــرين اف ت
ـاي آيـــ جامعـــه كـــه  در كـــالس اللـــه  ةهــ

ـاهرودي   –مجتهـــــدي تهرانـــــي  –شــــ
نـــوري  –يـــزدي مصـــباح  –خوشـــوقت 

ــي  ــيد عل ـاني و س ــبيري زنجـ ــداني ش هم
  .است کردهاي طلبگي  خامنه

سالهاســت کــه داعيــه رهبــری ايــران را    
در سـر مـی پرورانــد و  ،بعـد از مـرگ پـدر

ـاد .  است »بيت رهبر«همه کاره  وي دام
ـــه  ـادل معـــروف ب غالمعلـــي  حـــداد عــ

بسياري از جنايات  .باشد ابوالمشاغل، می
ها بــه  و دســتگيریســركوب و  ترورهــا  و

سـيد علـي حسـيني  و تصویب پيشنهاد او 
ــه  ــردخامن ــی گی ـام م ـاران  . ای انجـ از يـ

افــرادي چــون  ازتــوان  نزديــك بــه او مي
ـامي  ــدر  وســعيد امـ ـاقر ذوالق و محمــد بـ
ـاني و ابراهيم رييسي  مهـدي و بابـك زنج

ــب ــدي   ،طائ ـا نق ــد رضـ ــين  ومحم حس
ـام بـردحسين الله كرم و طائب  بابـک  .ن

که از ثروتمندان طراز اول کشـور زنجانی 
ـا بــه وزارت نفـــت ،شــده اســت  ۲ ،تنهــ

ـارد دالر بـــدهی دارد از ایـــن رقـــم . میلیــ
. توان به میزان خورد و برد او پی بـرد می

ـــژاد نـــوار رشـــوه  روزی کـــه احمـــدی ِن
ـانی را در  ــ ـــی الریج ـــرادر عل ـــواهی ب خ

مجتبـی خامنـه ای  ،مجلس پخـش کـرد
  . ضربه خورد ،بابت بابک زنجانی ،نیز
در مـــورد رهبـــري پـــدرش   ،مجتبـــی •

ای  خبرگان آقای خامنـه:معتقد است كه 
را را انتخــاب نکــرد، بلکــه ايشــان کشــف 

ـان  ند که ویكرد ـام زم و  اسـتنائـب ام
ـان  ـا و خبرگ خدا اين اسـتعداد را بـه علم

  . اعطا کرد تا ايشان را کشف کنند
محسن مخملباف در مورد سـيد مجتبـي 

ـاي او  و داراييای حســــيني خامنــــه  هـــ
  :نويسد مي

ـای خـاتمی ايرانسـل بـه ...«    در زمان آق
ای به  مجتبی خامنه. مناقصه گذاشته شد

دنبال آن بود که آفريقای جنـوبی کـه بـه 
 داد، برنده مناقصه باشـد، او پورسانت می

امــا در يــک مناقصــه آزاد، شــرکت تــرک 
مجتبی ناراحت . سل، برنده مناقصه شد

زنـد کـه  یشد و به آقای خـاتمی زنـگ مـ 
گوييد برنده مناقصه شرکت تـرک سـل ن

آقــای خــاتمی بــه ســليمانی . شــده اســت
ــد می ــد قــانونی عمــل کني ســليمانی . گوي

کند ترک سل قانونا برنده شـده  اعالم می
مجتبــی دســت بــه دامــان حــداد  .اســت

ـادل می حــداد بـه احمــد تــوکلی . شــود ع
گويد که برنده شدن ترک سل خالف  می

دولـت خـاتمی  امنيت ملی اسـت و عليـه
ـادی مقالــه نوشــته می . شــود تعــداد زيـ

ـار نمـی ـا احمـدی خاتمی زيـر ب نژاد  رود ت
ـاری کـه . شـود رئيس جمهور می اولـين ک

کند اين است که قرارداد  نژاد می احمدی
ـاع و ام تـی ان بـه  را بدهند بـه وزارت دف

و بدين ترتيب مجتبـی . صورت مشارکتی
گيرد کـه  از آفريقای جنوبی پورسانت می

. شــود بــه حســاب او در لنــدن ريختــه می
های تـوکلی در  رجوع شود به سـخنرانی(

های  اين مورد و همينطـور بـه سـخنرانی
  )باره سليمانی در سايت بازتاب در اين

ـال حاضــر بابــت هــر تلفــن ...     در حـ
ـان و بابـت هـر اس ام اس  ۲ايرانسل  توم

ــه مجتبــی می ــن . رســد يــک تومــان ب اي
ــولی اســت کــه ا ــر پ ــه عــالوه ب ــا ب ز آفريق

هـم . شـود پورسانت ريخته می حساب او
چنين هر بشکه نفتی که بـه چـين و هنـد 

ــه مجتبــی  فروختــه می شــود يــک دالر ب
  .رسد می
چنــدی پــيش يــک ميليــارد و ششصــد     

ــی  ــه حســاب مجتب ــه ب ــد ک ــون پون ميلي
ای در لندن رفته بـود بـه دليـل آن  خامنه

که معلوم نبود،از کجا آمده است توسـط 
  . مصادره شد انگليس

ـــد ـــي ده ـــه م ـاف ادام ــ ـــروت  :مخملب ث
ـارد  ۲. است ميليارد دالر  ۳: مجتبی ميلي

ميليـون  ۷۰۰و  در لندن و سوريه و آفريقا
و  دالر ملک در سـوريه ، ونـزوئال و لنـدن

المــاس و طــال و (ميليــون دالر نقــد  ۳۰۰
  )دالر

جــايگزين حســن  ۷۶مجتبــی از ســال     
بنزين بابت خريد  .ای در نفت شد خامنه

دالر  ۱۵تــا  ۵تــا کنــون از هــر تــن ،بــين 
ميليــارد دالر پورســانت گرفتــه  ۱حــدود 
هـزار ۵۰۰يـک قطعـه ( :در زمـين .است

بزرگتـرين . )متری در مشهد مال اوسـت 
ـاژ و آپارتمان ــ ـال  پاس ــ ـــهد م ـازی مش ــ س
هــزار متــر زمــين از  ۲۰۰ .مجتبــی اســت

ـاد گرفتـه  ـاس آب ـای عب قاليباف در تپـه ه
ـــت ـــر  ۱۵۰ .اس ـاپينگ در هـــزار مت شــ

اکباتــان ســاخته شــده کــه مجــوزش را از 
ميليــون دالر ســود  ۵۰۰(قاليبــاف گرفتــه 

  ».)داشته است
ـاره ثــروت مجتبــی خامنــه ای  •  ،در بـ

  : ،از جمله. منابع دیگر نیز وجود دارند
خود به خامنـه  ۲۶نوری زاد در نامه  -  ۱

است که مجتبـی از شـهرام  ای ای نوشته
ـان  ۸۰۰جزایـــری  گرفتـــه میلیـــون تومــ

ــت ـان. اس ـان  ۸۰۰ ،آن زمـ ــون تومـ میلی
. هـــزار دالر مـــی شـــد ۹۰۰افـــزون بـــر 

جزایری نیـز کسـی بـود کـه چهارچرخـه 
داشت و در کوچه ها بستنی می فروخت 
و از راه زد و بنــد ثروتــی عظــیم جســت و 

فهرست رشوه هائی  ،پس از دستیگری او
ـا . را انتشار داد که پرداخته بـود پرداخته

  .کرده بود» بیت رهبری«نیز به 
و منقول است که وقتی هیإتی از قوه   -  ۲

ـــت و  ـــژاد رف ـــدی ن ـــزد احم ـائیه ن قضــ
ـا او  محتوای پرونده فساد مالی مشائی را ب

او هم گفت مدارک در  ،در میان گذاشت

اختیــار اســت کــه مجتبــی خامنــه ای ای 
ـاه . میلیارد یورو اندوخته اسـت ۱٫۶ هرگ

دهیــد هــردو پرونــده را بــا هــم  قــول می
ـا اسـتعفای  ،رسـیدگی قـرار دهیـد مورد ب

  . مشائی موافقت می کنم
در اســـناد ویکیلـــیکس کـــه انقـــالب  – ۳

ـار داده اسـت ـاره  ،اسالمی انتش سـند در ب
خــورد و بــرد مجتبــی خامنــه ای وجــود 

  .داشت
بــا » تــات«در خبــر اســت کــه بانــک  – ۴

میلیارد تومان تإسیس شـده  ۲۴۴سرمایه 
ـان از ایــــن  ۱۴۰. اســـت ـارد تومـــ میلیـــ

یةاللـه آوجوه شرعیه بازمانده از  ،مایهسر
میلیارد دالر وجـوه شـرعیه  ۸۴حجت و 

. یةالله فاضل لنکرانـی اسـتآباز مانده از 
حداد عادل و مجتبی  ،ای بدستور خامنه

  .  متصدی شده اند
حداد عادل که خود متهم بـه خـورد و  •

ـاد  ،برد است ـای دام منکر خـورد و برده
  .خویش است

  
  :٭ حداد عادل

  
زهــرا، دختــر غالمعلــي حــدادعادل در     

ـال  ــــد و دارای  ۱۳۵۸ســـ ـا آم ـــ ــــه دنی ب
کارشناسی ارشد مدیریت خبر از دانشگاه 

او همســر مجتبــي  .باشــد صداوســیما مي
اي از عوامــل كودتــاي انتخابــاتي  خامنــه

 باشد دخالت او بود كه مي ۸۸و  ۸۴سال 
ــــد ــــبب ش ـادل از  س ـــ ــــداد ع ـام ح ـــ ن

ـاي آهاي  صندوق راي مجلس ششم به ج
  .دآیرجايي بيرون 

سيد جـواد، فرزنـد  ،ای حسيني خامنه • 
سيد مجتبـي حسـيني خامنـه ای و زهـرا 
حداد عادل  نوه سيد علي حسيني خامنه 

   .است ای و غالمعلي حداد عادل
ـام • حداد عادل، غالمعلی، پسر رضا كه ن

محمـد علـي  یاش غالمعلي مشـهد قبلي
ـال  در تهـران بـه  ۱۳۲۴حداد بـود  در س

ــ ـا آم ــفه دنیـ ــرای فلس ـا داشــتن دکت د و بـ
  :باشد دارای سوابق زير مي

عضــو و  معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش
 امنای بنیاد دائرةالمعـارف اسـالمی هیات

مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسـالم و 
معــاون پژوهشــی وزارت و  تــاکنون ۷۴از 

عضــــو شــــورای و  آمــــوزش و پــــرورش
نماینـدۀ و  سرپرستی سازمان صدا و سیما

م تهران در مجلـس شـورای اسـالمی مرد
عضـو و  دورۀ ششم، هفتم و هشتم و نهم

ـــت ـــکده  هیئ ـــفۀ دانش ـــروه فلس علمی گ
ـانی دانشـگاه تهـران و  ادبیات و علوم انس

ـان درجـه دو تعلــیم و   دریافـت کننـدۀ نش
دانشــــیار فلســــفۀ و  ۲/۴/۱۳۷۴تربیــــت 

ریاست مجلس شـورای و  دانشگاه تهران
ئیس کمیسـیون رو  اسالمی در دورۀ هفتم

فرهنگی مجلس شورای اسالمی در دورۀ 
ـال و  ای مشاور عالی خامنـهو  هشتم در س
در رشته فلسـفه بـه عنـوان چهـره  ۱۳۸۷
وي جايزه دانشمند  انتخاب شد! ماندگار

  !جهان اسالم را نيز دريافت كرده است
ـــدگي  ـــه زن ـاف در مقال ــ ـــن مخملب محس

اي در مــورد حــداد عــادل و ســيد  خامنــه
  :نويسد ني خامنه ای ميمجتبي حسي

گويـد بـرای زمـين  حداد به مجتبـي مـي
مــن از قاليبــاف مجــوز مســکونی تجــاری 

  .بگير
هــزار  ۳۰۰حــداد عــادل يــک زمــين ...

ـار اسـت را در شـمال ميـدان  متری که انب
ايــن زمــين متــری . رســالت مالــک اســت

ارزيــد کــه توســط  هــزار تومــان می ۲۰۰
ـاری  - قاليباف به يک ملک مسـکونی  تج

در نتيجــه ايــن عمــل زمــين . ل شــدتبــدي
 ۲۰۰هــزار متــری انبــار کــه متــری  ۳۰۰

 ۳ارزيد، يکباره بـه متـری  هزار تومان می
 علـی اشـراقی. ميليون تومان تبـديل شـد

با واگذاری زمین به حـداد  )خمینینوه (
ـا. کنـد مخالفـت میعادل  ، بـه توصـيه ام

معـزول  رامجتبی، قاليباف، علی اشراقی 
  .کند می

دل صاحب مجموعه آموزشـي حداد عا   
ن را خـود و آ ۀباشد كه پسران فرهنگ مي

ن آ ۀفرزندش مديريت مي كنند و دختران
  ...دختر و ورا همسر 

ماهروزاده، طيبه، همسر حـدادعادل،  •
ـا آمـد او  ۱۳۲۹در سال  در تهـران بـه دنی

ـا  دارای دکترای فلسفه تعلـیم و تربیـت ب
ــه ریزی درســی از دانشــگاه  گــرایش برنام

و این مشاغل را داشته .یت معلم استترب
ـاور اسـبق وزيـر علـوم در امـور  :است مش

ـانواده ـــــ ـان و خ ـــــ ــــــین و  زن از موسس
و  های دخترانــــه فرهنــــگ دبیرســــتان

ـــرا ـــگاه الزه ـــه دانش ـــگر نمون و  !پژوهش
عضویت در شـورای فرهنگـی اجتمـاعی 

ـازمان و زنان   عضویت در هیات امنای س
ـان ـاء و مربیـــ مــــدیر و  انجمــــن اولیـــ

ـان دانشـــگاه پژوهشـــکد ـات زنــ ه مطالعــ
عضـو  و دانشیار دانشـگاه الزهـراو الزهرا  

عضــو و شــورای عــالی انقــالب فرهنگــی 
ـات موســس انجمــن فلســفه ایــران  هیـ

ـا و عضو هیات امنای سازمان انجمن اولی
ـان دانشـمند و  و مربیان  موسس شبکه زن

ســـردبیری چنـــدین نشـــريه  و مســـلمان  
  .تخصصی

ـادل،  آزاده، دختــر بــ • زرگ حــداد عـ
به دنیا آمـد و  ۱۳۵۴عادل در سال  حداد

دارای دکتــرای فنــاوری نــانو از دانشــگاه 
همسر وی پزشـک . کانازابای ژاپن است

ــــراه  ــــه هم ــــرش ب ــــت و او و همس اس
ـا جهـت  فرزندانشان مـدتی نیـز در آمریک

ـاتی و  گذرانـــــدن دوره ـای تحقیقــــ هــــ
 البته حضـور و .ندا هتحصیلی زندگی کرد

ــــ ـارج  چن ـــ ــــدگی آزاده در خ دی در زن
هایی بـرای او و  های کشور حواشی رسانه

او بــه همــراه . اش ایجــاد کــرد  خــانواده
ـان  ــمند جهـ ـان دانش ــبکه زنـ ـادرش ش مـ

  .اند اسالم را ايجاد كرده
شــکوري  دامــاد حــداد عــادل و اســتاد  •

   .دانشگاه
ـال •  حــداد عــادل، فريدالــدين، در سـ

ــر  ۱۳۵۲ ـال حاض ــد و در حـ ـا آم ــه دنیـ ب
اسـی از دانشـگاه دارای دکترای علـوم سی

ـاغل  ـادق اسـت و بـه ابـن ابوالمش امام ص
ـــروف مي ـــد مع ـاغل را  .باش ــ ـــن مش او ای
ـــد اســـت و می تصـــدی کرده عضـــو  :کن

شوراي مركزي رهپويان انقالب اسـالمي 
عضـو و سردبير نشريه همشهري جوان و 

در  –هيــات مــديره موسســه تســمين نــور 
ـاي  مورد اين موسسه و اعضاي ان به انته

معاون دبيرستان و اييد مطلب توجه فرم
از وارد كننـدگان و  غير انتفاعي فرهنـگ

مشاور رئیس و و  اتوموبيل پورشه به ايران
ـاب در  مســـئول جشـــنهای رونمـــایی کتــ

  .فرهنگي هنري شهرداري سازمان
داوودي، فاطمــه، همســر فريــد الــدين  •

حدادعادل كه فرزند يك روحاني، قاضي 
   .مسئله دار است

دی، دختـر آخـر الهـ حداد عادل، بنت•
ـال  بـه  ۱۳۶۴حداد عادل است کـه در س

دنیا آمد و دارای مدرك کارشناسی ارشـد 
  . فلسفه دین است

سوسن، خواهر غالمعلـي  حداد عادل،•
حداد عادل و مادر همسـر خرسـنديان  و 

  نجابت
ـاق حــداد • ــعود، باجنـ ــاه،  مس ــي ج ترق

   .راديو گفتگو عادل و مدير سابق شبکه
خـدمات پـس از  ترقي جاه، علي، مـدير•

  .فروش ايران خودرو
  

ــه وصــل حــداد ــادل و    ٭ حلق ع
  : نجابت

  
ـاد خـــواهرغالمعلي • خرســـنديان، دامــ

ـاق محمـود نجابـت،  حداد عادل و باجن
اســتاد حقــوق و علــوم سياســي دانشــگاه 

  شيراز 
نجابت، محمود، معاون دانشگاه علوم  •

پزشــکی، باجنــاق دکتــر خرســندیان كــه 
  باشد  ل ميهمسر خواهرزاده حداد عاد

مـــرداد  ۳۰ متولـــد نجابـــت، احمـــد، •
او . برادر محمـود و غالمحسـين  ،۱۳۲۳

ـاغل را تصـــدی کرده ـــن مشــ اســـت و  ای
  : کند می

ـارم شـــوراي  نماينـــده مجلـــس دور چهــ
مدير كل بازرسي و مشاور وزيـر و  اسالمي

ـامران ــ ـــي بهداشـــت ك ـاقري لنكران ــ و  ب
ــت توســعه ـاني ر معــاون معاون ــانسـ يس ئ
یس مرکــز ئــرواد جمهــوري احمــدي نــژ

و  رســیدگی بــه تخلفــات کارکنــان دولــت
ـانون فرهنگــي  ـات مــديره كـ عضــو هيـ

عضــو شــوراي مركــزي و بصــيرت شــيراز 
  .جمعيت ايثارگران

نجابت، عليرضا ، فرزند احمد نجابت  •
 و الله حائري شـيرازي  ةبرادر عروس آي و

   .معاون صدا و سيماي استان فارس
ــين، متولــد  • ــت، غالمحس  ۱۳۳۲نجاب
ــیرازش ــل ش ــی، اه ــد و  و  مس ــرادر احم ب

اي  دكتراي هسته دارایمحمود  نجابت 
ــيس دامــاد  او. از دانشــگاه  دورهــام انگل

اللــه نورالــدين حســيني الهاشــمي  و یةآ
ـائري شـيرازي  باجناق ايت ـادق ح الله ص

ـاغلبا  .ساكن قم...رضازاده و –  :این مش
ریاســت ســازمان تعــاون روســتایی کــل 

ریاسـت و  اورزیمشاور وزیـر کشـو کشور 
ــتان  ـار اس ــره بـ ــوه ت ـادین می ـازمان میـ سـ

ـاء فرهنگسـتان و  تهران عضو هیئـت امن
عضو هیئـت موسـس و علوم اسالمی قم  
مشاور سیاسـی جامعـه و  موسسه مفید قم

ـام و  مدرسین حـوزه علمیـه قـم ـائم مق ق
ـــس شـــورای  مرکـــز پژوهش ـای مجل هــ

ـاي  نماينـده دورهو  اسالمي دور هشـتم ه
م مجلــس شــوراي هشــتم و نهــ –هفــتم 

ـــالمي ـان و  اس ــ ـــت رهپوي ـــو جمعي عض
عضــــو جمعيــــت و  انقــــالب اســــالمي

ـارگران انقـــالب اســـالمي  عضـــو و ايثــ
 کمسیون انرژی، مجلس شوراي اسـالمي

ــعه و  ــدیریت توس ــرکت م ــدیرعامل ش م
  . صنایع پتروشیمی

ــور در      ــه حض ــه ب ـا توج ــين بـ غالمحس
هاي نفت و  كميسيون انرژي بعدا به لوله

ـا بـــه دليـــل پتروشـــيمي وصـــل  شـــد امــ
ـار آورد ! تخصص ـارات فراوانـي را بب خس

  :به خبر زير توجه كنيد
بـــه گـــزارش روابـــط عمـــومي بانـــک      

ـا بـــرحکم محمـــد ـادرات ايـــران، بنــ  صــ
زاده، رئــيس هيــات مــديره شــرکت  ربيــع

انــرژي ســپهر، مهنــدس ســيد محســن 
تسلطي، جايگزين مهنـدس غالمحسـين 
ــه ســمت مــديرعامل شــرکت  نجابــت، ب

  .منصوب شد هرانرژي سپ
ـالی      ـا حمایـت م شرکت انـرژی سـپهر ب

این شرکت  .بانک صادرات به وجود آمد
ـارد  ۱۰در اوایل کار خود یک پروژه  میلی

ـامل  پـــروژه پتروشـــیمی، دو  ۵دالری شــ
پروژه گازی و یک پروژه توسعه میدان را 

در همـین راسـتا، . در دستور کار قرار داد
دها بـه ، این قراردا۱۳۸۹در آذر ماه سال 

ــین  ـارد دالر ب ــار میلیـ ارزش تقریبــی چه
ـا سـهم (شرکت ملی گاز و ) درصـدی۲۰ب

انـرژی سـپهر بــه عنـوان هلـدینگ نفتــی 
ـادرات ــــک صـــ ـارکت ( بان ـــ ـا مش ـــ  ۸۰ب

  . امضا شد) درصدی
 ۳ســرمایه ثابــت پــروژه بیــد بلنــد دو،       

ـارد و  ــیان  ۳۰۰میلیـ ــون دالر و پارس میلی
ـا هـــدف  ۷۰۰ میلیـــون دالر بـــود کـــه بــ
 اتـان، صال هیدروکربونهای متان،استح

ـان و  پروپـــان، بـــین طـــرفین   C5+بوتــ
  .منعقد شد

با آنکه قرارداد مشارکت در ساخت این    
ـاه  ـان  ۱۳۸۹دو پاالیشگاه اواخر آذر م می

شرکت ملی گاز و شرکت انرژی سپهر بـه 
  امضا رسید، اما به دلیل تغییر مدیرعامل

ـار آمـدن مـدیر   ـادرات و روی ک بانک ص
ــد  ــده جدی ـا ای و مخالفــت صــریح وی بـ
ـای داخلـی بـرای  گذاری بانک سرمایه ه

ـار تحریم ـا بـر صـنعت نفـت، کاهش آث  ه
پیشرفت این طرح در مقطعی کند شـد  و 
بــا تغییــر مــدیریت شــرکت انــرژی ســپهر 

  .عمال متوقف شد
شــایان ذکــر اســت کــه نــرخ بازگشــت     

 ۲۲ســـرمایه ایـــن دو پـــروژه در حـــدود 
له ایجاد شده درصد است که تاخیر دوسا

جدید بانک صادرات،  توسط مدیرعامل
 تومان و  ۲۰۰۰با فرض دالر متوسط 

 
 8 صفحهدر 

 خلع سالح شیمیائی ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 

 

 
 

2013اكتبر  6ا سپتامبر ت23 1392مهر14تا1 837شماره   

 

WACC= 0.20  عــدم النفعــی حــدود
ـارد  ۷۰۴( ۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیـــــ

ـادرات تحمیـل کـرده ) تومان بر بانک ص
  .است

شاید این مثال کوچـک تاییـدی باشـد     
بــر ایــن اصــل کلیــدی کــه بســیاری از 

ونی اقتصادی، ناشـی از عـدم مشکالت کن
مـــــدی مـــــدیران و آکفایـــــت و ناکار

ـا  ــ ـــت ت ـــی اس ـــط داخل ـــمیمات غل تص
  .المللی های بین تحریم

ـارت     غالمحسين نجابت كه آنگونه خس
و  وارد ساخت تصميم به سرمايه گـذاري

ــزوئال گرفــت ــده  .كــار در ون ــر آم در خب
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از «اســت كــه 

ـــــزاری  ـــــدicis newsخبرگ س ، مهن
ـال  غالمحســین نجابــت کــه اواخــر سـ
گذشته میالدی بـه ایـن سـمت منصـوب 

ای را در احیــای برنامــه  شــد، نقــش ویــژه
ـــیمی  ســـرمایه گذاری در صـــنعت پتروش

وی تجربــه طــوالنی در  .ایــران ایفــا کــرد
ایـــن ســـمت دارد و متخصـــص توســـعه 

  .هاست طرح
نجابت پیش از این مـدیرعامل شـرکت    

می بوده و مدیریت توسعه صنایع پتروشی
هم اکنون نیز معاون وزیر نفـت در امـور 

  .پتروشیمی است
امسال چند طـرح پتروشـیمی در ایـران    

اند و چنـد طـرح  بـرداری رسـیده به بهره
ـاخت  ـانی سـ ــه مراحــل پایـ ــم ب ــر ه دیگ

  .شوند نزدیک می
شرکت ملی : در این گزارش آمده است    

صــنایع پتروشــیمی هــم اکنــون در نظــر 
منامــه دو جانبــه بــرای دارد در یــک تفاه

احداث واحدهای متانول و آمونیاک در 
  .گذاری کند ونزوئال سرمایه

ــه هنگــام      ــر اينكــه نجابــت ب جالــب ت
معرفــي وزرا از ســوي حســن روحــاني در 

حســین  شــود كــه اي مــدعي مي مصــاحبه
با توجـه بـه ایـن کـه نفـت : نجابت گفت

موتور محرک توسعه ملی است و به ایـن 
ای این حـوزه معـرف جهت فردی که بر

شود باید در حد و انـدازه ایـن حـوزه  می
وزیــر نفــت آینــده بایــد در حــوزه . باشــد

ـاه ایـران  روابط بین الملل و توسعه جایگ
منطقــه و جهــان بــا توجــه بــه  در اوپــک،

  .ذخائر هیدروکربنی ایران باشد
ــدیرعامل     ــت م ــین نجاب ــه حس ــه گفت ب

واحد  ۷۲اسبق پتروشمی در حال حاضر 
ـا پیشـــرفت پتروشـــی ــ درصـــدی  ۱۱می ب

اند که باید برای به  بالتکلیف باقی مانده
دســت آوردن ارزش افــزوده بــاالتر وزیــر 
ـا باشـد  .نفت یازدهم به فکـر توسـعه آنه

ـازی نیـز  این امر در حوزه های مشترک گ
کند و باید حق تضعیف شده از  صدق می

ـادین  ـا توسـعه می ـا را ب ما از سـوی قطریه
   .مشترک به دست آوریم 

نجابت، محمـد حسـین سـردار سـپاه،  •
  .فرمانده اسبق قرارگاه ثارالله

نجابت، عليرضا، از فرمانـدهان ارشـد  •
   .نيرويانتظامي در فارس

او » وزيـران«روحـانی و  :انقالب اسالمی
خـــــود در تـــــارعنکبوت روابـــــط شخصـــــی 

  :اند قدرت و دست نشانده
  
روحـاني چـه   »وزيران«

    :سوابقي دارند؟
  

حســن روحــانی و يــک  :میانقــالب اســال
عضــــو حکومــــت او » وزيــــران«چنــــد از 

را، در گذشـــــــته، بـــــــه تفصـــــــيل، معرفـــــــی 
رو، بـــه معرفـــی مختصـــر  ازايـــن. ايم کـــرده

   :کنيم اکتفا می
  
 مصطفی پورمحمدی و سـوابق ٭

  :وی
  
حجت االسالم مصـطفي پورمحمـدي • 
وزيرمــورد نظــر صــادق الريجــاني كــه  - 
مجلــس بــراي اينكــه معلــوم  »نماينــده«
ود منظــور الريجــاني اســت از عنــوان نشــ
ـا ناشـيگري  یةآ الله آملـي اسـتفاده كـرد ام

ــر  ــد از ظه ــه بع ـاني در جلس ــي الريجـ عل

بروريـــزي بـــرادرش و حســـن آموجـــب 
بــه گونــه اي كــه حســن  .شــتروحــاني گ

  .روحاني در جلسه بعدازظهر غايب بود
البتــه ايــن چنــدگانگي نــام خــانوادگي - 

 ،فقیـه افراد يك خانواده، در نظام واليت
زيـرا اگـر چنـد نفـر از . نيست ای امر تازه

ـات  ـانواده اي در كشـــور داراي مقامــ خــ
مختلف باشـند، حاكميـت بـراي فريـب 

كنـد  مردم از اسامي مختلفي استفاده مـي
ـاني  به عنوان مثال همين خانواده الريج

  : كنند ها را اينگونه معرفي مي
ـان علــي -  ـاني منظــور همـ علــي الريجـ

   .لس استمج »يسئر«الريجاني 
ـان محمـد -  اردشير الريجاني منظور هم

   .جواد است
ــه  یةآ-  ـادق الل ــيخ صـ ــور ش ــي منظ  –آمل

  .قوه قضاييه است يسئر - دروغگو
يا در خانـدان خمينـي برخـي مصـطفوي 

   .هستند و برخي خميني
در خاندان كني برخي مهـدوي هسـتند و 

   .برخي باقري
در خاندان دوانـي برخـي دوانـي هسـتند 

   .وبرخي رجبي
در خاندان خامنـه ای  برخـي خامنـه ای 
هســتند برخــي حســيني و برخــي حســيني 

  خامنه ای 
در خاندان مخبر دزفولي ها برخي مخبر 

   .دزفولي هستند و برخي مخبر
ـاطق  ــ ـــدان جمشـــيدي برخـــي ن در خان
ـاطق نـوري و  جمشيدي هستند و برخي ن

   .برخي جمشيدي
ـاني برخـــي فريـــدون  در خانـــدان روحــ

   .نيهستند وبرخي روحا
در خاندان جوادي آملي برخـي جـوادي 
هســتند و برخــي واعــظ جــوادي وبرخــي 

  جوادي آملي 
  ...و

ن تفاوت ها براي اين است كه یهمه ا      
ملت متوجه روابط خانوادگي اين افـراد 

البته اين بـه جـز اسـامي واقعـي و  .نشوند
باشد كـه در عنـوان بـه  غير واقعي آنها مي

اســنامه بــه نــامي معــروف هســتند و درشن
  : نامي ديگر  و يا تغيير نام داده اند مانند
   .ريشهري كه محمد محمدي نيك است

   .ني بودامشکيني كه ميرزا علي فيض
خامنه ای كه سيد علي حسيني خامنه ای 

  .است
ــي محمــدعلي  حــداد عــادل كــه غالمعل

   .حداد بود
   .روحاني كه فريدون بود

ـارتي  ــ ـادق زي ــ ـــه ص ـاني ك ــ ـــد روح حمي
   .تسنگسري اس

   .باغيان بودصاحمدي نژاد كه 
شــيخ علــي تهرانــي كــه علــي مرادخــاني 

   .بود ارنگه
محمد علي رامين كـه محمـد علـي ليمـو 

   .نارنجي بود
روح الله حسـينيان كـه خسـرو خوشـخو 

   .بود
ـا  ـام كـه غالمحسـين عص غالمحسين  اله

   .به دست بود
محمد تقي مصباح يزدي كه محمـد تقـي 

  گيوه چي بود 
  ...و
ال ايــن وزيــر معرفــي شــده از ســوي حــ   

همان صادق اردشير  یا شيخ صادق آملي،
  الريجاني آملي كيست؟

ــ    ــه نــام آي مصــطفي پــور ! اللــه ةفــردي ب
محمــدي همــان جنايتكــار معــروف ســه 
دهه گذشته كـه در دوران احمـدي نـژاد 

وزارت كشــور معرفــي  هنگــامي كــه بــراي
ـاد ش ـا مخالفـت دو نماينـده يعنـي عم د ب

ــ ــروغ و س ـادران اف ـاس نـ ــبق اليـ ردار اس
الياس نادران نماينده مجلس  .روبرو شد

گويــد وقتــي بــه عنــوان مخــالف پــور  مــي
ـارم  محمدي صحبت كردم و بـه دفتـر ك
ـا  بازگشتم روي ميز كارم كاغذي بود كه ب

آن را به ميز چسـبانده  –چاقو  –يك كارد 
 دســت از: بــر کاغــذ نوشــته بــود. بودنــد

بـردارم مخالفت با وزارت پـور محمـدي 
ــت  ـارد اس ـا كـ ـارم بـ ــه كـ ــه (وگرن ــل ب نق

   ).مضمون
در  ۱۳۳۸زادۀ (مصطفی پور محمـدی -  

ـا  يس سازمانئر)  قم بازرسي كـل كشـور ت
 قبل از معرفي جهـت وزارت دادگسـتري

وزيــر اســبق كشــور در دولــت احمــدي و 
ـاون بـرون مـرزی وزیـر و نژاد   واواکمع

ـان  ــــ ـــــی فالحی ـــــو و در دوران عل عض
ـاي  اطالعات بيت رهبري بعـد از قتـل ه

 ۲۰قاضــي و حــاكم شــرع و  زنجيــره اي
ــوان دادســتان دادگاههــاي  ــه عن ســاله ب

ـــــتان  ـــــالب خوزس ـان  –انق ــــ  –خراس
حکــم اعــدام  و صــادر کننــده هرمزگــان 

نفر در زنـدان شـهرک  ۱۰۰برای بیش از 
ـاي معرفـــي شـــده و بنـــدرعباس  از اعضــ

خميني در گروه سـه نفـره جهـت اعـدام 
كه منجر بـه  ۶۷زندانيان سياسي در سال 
از عوامل دخيل و  .اعدام هزاران نفر شد

انفجارات خارجي  –ترورها  –در قتل ها 
ــي  ــرو و داخل ــز ئ ـاي مرك يس هيــات امنـ

ـار روح اللـه  اسناد انقـالب اسـالمي در كن
ـــينيان  ـام و حس ــ ـــگاه ام ـاتيد دانش ــ از اس

   .صادق
الله منتظري در مـورد پورمحمـدي  ةآي •
  :گويد مي
ـان اللـه موسـوي  ةبه آي اردبيلـي كـه آن زم

ـام  ـايي بودنـد پيغ رئيس شوراي عالي قض
هاي شما اينها را به پـنج  مگر قاضي: دادم

اند؟مگر  يا ده سال زندان محکوم نكرده
حتي افـرادي كـه ... شما مسئول نبودي؟

ــي ـاز م ــي نمـ ــد، روزه م ــد،  خواندن گرفتن
گفتنـد بگـو  آوردنـد بـه او مـي طرف را مي

ـــه شخصـــيتش ـــط كـــردم، او هـــم ب  غل
گفتنـد پـس تـو  گفت، مي خورد نمي برمي

! ردنـدک  سرموضع هستي و او را اعدام مي
در همــين قــم يکــي از مســئولين قضــايي 
ـات قـم  آمد پيش مـن و از مسـئول اطالع

گويـد تندتنـد اينهـا را  كرد كه مي گله مي
ــن  ــويم، م ــيم از شرشــان راحــت ش بکش

گويم آخر پرونده هاي اينها را بررسي  مي
نظـري در حکـم اينهـا  كنيم يك تجديـد

ـادر  بکنيم، مي ـام ص گويد حکم اينها را ام
ــد تشــخيص موضــع  ـا فقــط باي كــرده مـ

گوينـد تـو سـر  به بعضي افراد مي. بدهيم
دانــد كــه قضــيه از  او هــم نمي! موضــعي؟

چه قرار است مي گويـد بلـه، فـوري او را 
اول محــرم ... كننـد مـي برنـد اعـدام مـي

ويـن شد، من آقاي نيري كه قاضي شرع ا
ـاي  و آقاي اشراقي كـه دادسـتان بـود و آق
ـاي  ـاون دادســــتان و آقـــ رئيســــي معـــ
پورمحمدي كه نماينده اطالعات بـود را 
ـــتم االن محـــرم اســـت  ـــتم و گف خواس

ها دســـت  حـــداقل در محـــرم از اعـــدام
ـا االن :"نگهداريد، آقاي نيري گفت ـا ت م

ـاه نفـر را در تهـران اعـدام  هفتصد و پنج
م بـه عنـوان ايم، دويست نفـر را هـ كرده

كلــك . ايم سرموضــع از بقيــه جــدا كــرده
  ...اينها را هم بکنيم بعد هر چه بفرماييد

ـاطرات آیت(  ـــ ــــری،ج خ ــــه منتظ  ۱الل
   )۶۳۵و ۶۲۸،صص

عبدالله شهبازي در مورد پورمحمـدي • 
ـان امريکـايي  و حمله به اتوبوس بازرگان

  : گويد مي
ـاالً از اتومبيـل ...«    آقاي حسينيان احتم

ــژو اســتفا ـا  ده ميپ ــد و اتومبيــل زانتيـ کنن
ـــيتروئن( ـاني س ــ ـــه کمپ ـــق ب را در ) متعل

ــراوان ديده خيابان ــران ف ـاي ته ــد هـ . ان
ايشان قطعاً از قراردادهاي بزرگ نفت و 

ـال داچ شـل  گاز ايران با کمپاني هاي روي
انــد و احتمــاالً، از  و توتــال فرانســه مطلع

طريق دوسـت صـميمي و ديـرين خـود، 
ـاي مصـــطفي پورمحمـــدي، ـاون  آقــ معــ

ـارجي وزارت  ـات خــــ پيشـــــين اطالعــــ
ـاني کلينـورت بنسـون،  اطالعات، نام کمپ

ترين  دهنده سفر بزرگ به عنوان سازمان
ـادي انگلـيس بـه جمهـوري  هيئت اقتص

ــران را شــنيده ــن . اند اســالمي اي ســفر اي
هيئت به ايران پس از حملـه بـه اتوبـوس 
ـان غيرسياســـــي  ــــ گروهـــــي از بازرگان

ـان  ۲۹شـب نيمـه (آمريکايي در تهران  آب
، بــه دســتور آقــاي پورمحمــدي و )۱۳۷۷

ـاي  توسط تـيم عمليـاتي بـه سرپرسـتي آق
همشـهري بنـده از محلـه (جواد وعيدي 

گودعربــان شــيراز کــه پدرشــان کارمنــد 
  . ، رخ داد)شرکت نفت در آبادان بودند

ــه      ــه ب ـا توج ــاً، بـ ــينيان يقين ـاي حس آقـ
ــي«مطالعــات  ـال» عميق ــه در سـ هاي  ک

ــز ا ــر در مرک ــالب اســالمي اخي ــناد انق س
ـاني کلينـورت  اند، مي داشته دانند که کمپ

ــــــناس ــــــي از سرش ــــــون يک ترين  بنس
ــه  کمپاني ــق ب ـالي متعل ــي و مـ ـاي دالل هـ
ـاي صهيونيســتي اســت کــه در  کانون هـ

ميان محققين غرب به ارتباط با سرويس 
ـا  ــ ـــاتي بريتاني ـــهره ) ۶. آي. ام(اطالع ش

ـاگري ـال اســـت و در افشــ هاي  هاي ســ
ــ ــر، از جمل ــتفن  ه در کتاباخي ـاي اس هـ

دوريل محقق سرشناس انگليسي، روشن 
ـا  ــي بـ شــده کــه در دوران جنــگ تحميل
. حکومت صـدام روابـط گسـترده داشـته

ــراي آشــنايي بيش( ـا کمپاني ب ــر بـ هــاي  ت
 - عضـــو ايـــن هيئـــت بـــزرگ انگليســـي

عبدالله شهبازي، : صهيونيستي بنگريد به
سيماي خانوادگي جرج کندي يانـگ، «

ـاي طـــرّاح و فرمانـــد مـــرداد  ۲۸ه کودتــ
ـات تــاريخي، »۱۳۳۲ ، فصــلنامه مطالعـ

ـات و پژوهش ـاي  نشريه مؤسسـه مطالع ه
سياسي، سال اوّل، شـماره اوّل، زمسـتان 

جرمي هنلي، رئـيس ] ۶) [۲۶، ص ۱۳۸۲
ـان گفـت : هيئت بلندپايه فوق، در آن زم

ـا « انگلستان اکنون فرصتي يافته اسـت ت
زمان از دست رفته بيست سال گذشـته را 

ـان نقـش عمـده در اي  کشوري که همچن
در خاورميانه دارد جبران کنـد؛ کشـوري 

ـاي منطقـه را اکه يکي از بزرگترين باز ره
ـار دارد ــ ـــاط، (     » .در اختي ـــه نش روزنام

  ) ۱۰، ص ۱۳۷۸تيرماه  ۷دوشنبه 
توانـد بـه روزشـمار وقـايع  حسينيان مي•

خواهند ديـد کـه . آن زمان مراجعه کنند
ــ ۲۳در روز يکشــنبه  ــرارداد  ۱۳۷۸ان آب ق

ـال داچ شـل  ـاني روي ـا کمپ بزرگ ايران ب
منعقــد شــد، در فــرداي آن روز، دوشــنبه 

اي را تصــويب  آبــان، مجلــس اليحــه ۲۴
هــاي  انجــام فعاليت«کــرد کــه طبــق آن 

ـاف، اسـتخراج،  ـات اکتش مربوط به عملي
پااليش، پخش و حمل و نقل مـواد نفتـي 

ـا  و فرآورده ــ ـاي اصـــلي و فرعـــي آن ب هــ
قــانون اساســي توســط  ۳۲ رعايــت اصــل

ـاز شـد» بخـش غيردولتـي روزنامــه . (مج
 ۲۵شــنبه  ، سه۵۶اخبــار اقتصــاد، شــماره 

ايــن يعنــي شــروع فعاليــت ) ۱۳۷۸آبــان 
ــران« ـاز اي ــت و گـ ـاي نف و در آذر . »مافيـ

، متعلــق HSBC، مجتمــع بــانکي ۱۳۷۸
بــه همــين کــانون صهيونيســتي، فعاليــت 
خود را، که از زمان انقالب متوقف شـده 

  .، در تهران از سر گرفتبود
در مورد ارتباط این چند نفر، محققان  •

ـاریخ  ـا در ت باید تالش نمایند تا چهره آنه
انقالب ایران روشن شود چند  نفری کـه 
از ابتدای انقالب در کنار هم بودند و بـه 
جرات می توان گفت که بیش از دو هـزار 
نفر توسط ایـن گـروه بـه اعـدام محکـوم 

مصـــطفی پـــور  –ی علـــی رازینـــ .شـــدند
محسـنی  –روح الله حسینیان  –محمدی 

البته در کنار این . اژه ای و علی فالحیان
ـازی نبایــد  ـام اصــغر میــر حجـ افــراد نـ

قــای آحــول  بــرفرامــوش شــود کــه همــه 
  .خامنه ای چنبره زده اند

حال اين شخص قرار است بشود وزيـر     
ــه  ــد ك ــي گوين ـا م ــتري برخــي هـ دادگس

اين اسـت كـه  انتخاب پورمحمدي براي
ــر كســي بخواهــد چــوب الي چــرخ  اگ
ـاني بگـــــذارد حضـــــور  حســـــن روحــــ

جنايتكــاري ماننــد پورمحمــدي موجــب 
ـال ايـن ! شود او ترس و وحشت به هر ح

  .يه استئوزير سهميه قوه قضا
ــي او      ــه هنگــام معرف حســن روحــاني ب

جنــاب آقــای پورمحمــدی وزیــر  :گفــت
ـالها وزیـر کشـور بودنـد و / دادگستری  س
/ های دیگـر را بعهـده داشـتند  مسئولیت

رئیس سازمان بازرسـی کـل کشـور بودنـد 
ـالها  ـان دارای تحصـیالت / در این س ایش

در سطح اجتهاد اسـت و چهـره مـوفقی 
ـا  بودند هم بخش اجرا و هـم بخـش قض

ــد ــه کردن ــوان  .را تجرب ــه عن ــم ب االن ه
حوزه استاد و دانشـگاه مشـغول فعالیـت 

  .تحصیلی هستند
ـــور • ـا پ ــ ـــدي  در رابطـــه ب ـاي آمحم ــ ق

بخشــايش نماينــده اردســتان كــه يکــي از 
ــن  ــاتي در اي ــي و اطالع ــدگان امنيت نماين

  :زمينه بود گفت
ـال ... «      ـان در س  ۹۰از طرف دیگر ایش

قراردادی با معاونت اجرایی مجلـس بـه 
ـان منعقـد کـرد کـه  ـارد توم مبلغ دو میلی

ميليــون تومــان را گرفــت و بقیــه را  ۵۰۰
ســئوال ایــن  .کــردنگرفــت و کــار را رهــا 

است اصال چرا با مجلس قرارداد بسـت؟ 
سازمان نظارتی به معنای نهاد بی طـرف 
ــوه  ـا طــرف جل ــد خــودش را بـ ــرا بای چ

  »دهد؟
ـان اینکـه      ـا بی نماینده مردم اردسـتان ب

ـا  «: تازه ما این مورد را فهمیدیم، گفت آی
آقــای پورمحمــدی بــا ســازمانهای دیگــر 

ـا نمـی  قرارداد بسته یا نبسته اسـت؟ کـه م
از  .دانیم و ایشان خود باید توضیح دهـد

ـان  ـازمانی ایشــ ســـوی دیگـــر وظیفـــه ســ
ـایی  ـارت بـــوده و چنـــین قراردادهــ نظــ
موجب شده است از وظیفـه بـی طرفـی 

  .خود خارج شود
آقای پورمحمـدی وقتـی : بخشایش گفت

ــغ  ــود مبل ــور ب ـارد  ۲۰در وزارت کش میلیـ
تومان را از اعتبارات داخلی وزارت کشور 

ـاونی  مي داشــتبر ــرکت تعـ ــه ش ــد و ب كن
کارکنان این وزارتخانه می دهد کـه ایـن 
ــه  پــول هنــوز بــه حســاب  ایــن وزارتخان
بازنگشته  و برای آن پرونده هـم تشـکیل 
ـا پاسـخگو  ـان حتم شده است که خودش

  .»هستند
ــزود      ـار «: وی اف آقــای پورمحمــدی کـ

ـا در  مبارزه با مفاسـد را بـر عهـده دارد ام
عاونت عمرانی خـود دسـتور نامه ای به م

ستاد سوخت مبلـغ ۱۳دهد از تبصره  می
میلیــون تومــان در اختیــار دفتــرش  ۵۰۰

ـای  قرار گیردکه ایشان این پـول را بـه آق
ــیم ( مســعود  ــواره ) م ــی دهــد کــه هم م

ـان بــوده و جدیــدا بــه  ـا ایشـ ـامبرده بـ نـ
رحمت خدا رفته و این پول نیز بر نگشته 

ـای  .است جناب پورمحمدی در یـک ج
دیگر به معاونت عمرانی خـود مـی گویـد 

میلیارد تومان در اختیارم قرار دهیـد  ۱۰
ـای کـاووس  داده  ) ی ( که این پول به آق

ـال حاضـر در  ـامبرده در ح می شـود کـه ن
ـازی مشـغول  شهرک غرب به کار بـرج س

ـاء  .است به دنبال این دو بند کـه بـه امض
ـا  ــن جـ ــه در ای ــلی ک ــانی فض ـای رحم آقـ

است پرونـده ای در  حضور دارند رسیده
دادسرای کارکنان دولت تشکیل می شود 

ـاکی آن  ــه شـ  .اســت وزارت اطالعــاتک
قاضی این پرونده یکی از قضات شریف و 
 .در حال حاضـر  نماینـده مجلـس اسـت

آقــای پورمحمــدی بــا اعمــال نفــوذ ایــن 
قاضی را از قضاوت بر مـی دارد و پرونـده 

ـال  مي را به جای دیگر منتقل كند و در ح
ضــر ایــن پرونــده خــاک مــی خــورد، حا

  » چرا؟
ـــه ای از        ـــه نام ـــه ب ـایش در ادام ــ بخش

مصطفی علی اصغرپور به رحمانی فضـلی 
ایــن نامــه هــم بــه «: اشــاره کــرد و افــزود

دادسرا ارجاع شده است و مـدارکی دارد 
گـویم، اشـتباهم را  و اگر مـن اشـتباه مـی

بــر اســاس ایــن نامــه، بــرای  .پــذیرم مــی
ـال توسعه حمل و نق ، ۸۵ل عمومی در س

ـانس  قرار چهار میلیارد دالر از طریق فاین
ـاب ذخیــره  ـارد دالر از حسـ و یــک میلیـ

ـامین شـــش هـــزار و   ۵۰۰ارزی بـــرای تــ
اتوبـــــوس در وزارت کشـــــور اقـــــدام و 

  .کارسازی شود
ـال        ـای پورمحمــدی در سـ ـا ۸۵آقـ ، بـ

   ۵۰۰ترک تشریفات مناقصه می آید 
  9 صفحهدر  
  

 خلع سالح شیمیائی ؟
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بوتانـگ چـین را دستگاه اتوبوس مـدل 
كنـد  به شرکت پرسان سپاهان واگذارمي

در حالی که این شرکت در آن زمان اصال 
ــی  ــته اســت و وقت ـارجی نداش وجــود خـ
شرکتی وجود ندارد چگونه وجوه دولتی 
با ترک تشـریفات بـه آن شـرکت موهـوم 

  واگذار می شود؟
ـاریخ     ــر در تـ ــوافقی دیگ ــین در ت همچن

ــ ۸۵،۹،۷ ــه وزی ــور ب ــین وزارت کش ری ب
آقــای پورمحمــدی و شــرکت خصوصــی 

که اسـم آن (توسعه اقتصادی چین چین 
مــی آیــد کــه طــرف ) هــم عجیــب اســت
خواهیم محصـوالت،  ایرانی می گوید می

ـا در  ــروژه هـ خــدمات، اجــرا و توســعه پ
زمینه های حمل و نقل عمـومی طراحـی 
و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری را 

ـارد دالر بخـری .: مبه ارزش سه و نیم میلی
ـــد  ـــه تصـــریح  ۷در بن ـــق نام ـــن تواف ای

چنانچـه اختالفـی بـه وجـود  :است هشد
ـاکم  ـاه آن ح بیاید کشور سـوئیس و دادگ

  .خواهد بود
ـانون      ســئوال اینجاســت کــه طبــق قـ

ـا ۱۹۶۹اساسی و عهدنامه  ویـن دولـت ه
فقــط مــی تواننــد بــا دولــت هــا قــرارداد 

پس  .ببندند آنهم با مصوبه هیات وزیران
ـا شــ ــی چــرا شــما بـ رکت خصوصــی چین

قرارداد می بندیـد، ایـن اقـدام شـما چـه 
آیــا هتــل ســازی، مســکن  تــوجیهی دارد؟

ـار  ـاری، کـ ــز تجـ ـاخت مراک ـازی و سـ سـ
وزارت کشــور اســت کــه در ایــن قــرارداد 

ـا خیـــر؟ همچنـــین چـــرا شـــما  آمـــده یــ
پذیرفتیــد میــان وزارت کشــور و شــرکت 
ـانون کشـور سـوئیس و  خصوصی چین، ق

؟ آیا این نقض دادگاه زوریخ حاکم باشد
  آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟

ي أپــور محمــدي توانســت ر ،بــا اینهمــه   
اعتماد خود را از مجلس دريافـت كنـد و 
وزير دادگستري نظام جمهوري اسـالمي 
ايـــران بـــه رياســـت جمهـــوري حســـن 

  !گرددبروحاني 
  

مـورد : »وزيـر«٭ رحماني فضـلي 
  :نظر علي الريجاني

  
اد خـاتمي و سـيد اعالم نام وي با انتقـ      

 .حسن خميني و هاشمي روبرو شده بـود
ـاني  رحماني فضلي يار با وفاي علي الريج

ـار هـم که ایـن دو سالهاست  .است در كن
ـازیافكار عمـومي «در  ـاری » س ـا فریفت ی

چـه در دوره  .شـريك يکديگرنـد ،جمعی
ســيد محمــد  ضــد تهيــه فــيلم عاشــورا بر

خاتمي در شهرك غرب كه توسط صـدا و 
د و چـه بـه شـير و پخش ثيه و تكسيما ته

هايي چون هويـت  هنگام نمايش برنامه
چــراغ و نمــايش خــودزني زنــدانيان و  و

اعترافات آنها و چه هنگامي كه فيلم ضد 
اخالقي كنفرانس برلين و نمـايش رقـص 
ــردي را  ــدن لخــت م ــرض و ب زنــان معت
ـاني در  نشان دادند،  او معاون علي الريج

نيز در شوراي  بعد از آن .صدا و سيما بود
عالي امنيت ملي نقش معاونـت وي را بـر 
ــش  ــز نق ــس ني ــت و در مجل ــده داش عه

  .گرفته بود ر عهده دنباله رويي از او را ب
ـانی فضـــــلی،  در ۱۳۳۸متولـــــد (رحمــــ

ــیروان ـای ) ش ــد جغرافیـ ــناس ارش کارش
و  سیاســـی از دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس

ـا  ـــ ــــرو دکتــــرای جغرافی ــــوان ئ یس دی
ـارم نماینـده و  محاسبات کشور دوره چه

ـام شـورای  و  مجلس از شـیروان ـائم مق ق
ـاني  ـار علـي الريج عالی امنیت ملی  در كن

ای در  معاون اجتماعی، فرهنگی رسـانهو
 دوره دکتر علی الریجانی در صدا و سيما

ـازمان  ریاســــت دورهو  ای اجــــالس ســـ
 و ) اکـو(ای  همکاریهای اقتصادی منطقه

ــر  ــوزه خب ــیس ح ــو و «رئ ــه رادی اتحادی
 )ABU( »های آسیا و اقیانوسیه ونتلویزی

ــرادر  همــراه حســن خجســته بــاقرزاده ب
همسر سيد علي خامنه ای و معاون صـدا 

ــین و و ســيما  ــوم زم ــتاد دانشــکده عل اس
معــاون و دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران 

علــي الريجــاني در شــوراي عــالي صــدا و 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری . ســيما

ـال  ــم در سـ ــت ســتاداو  ،۱۳۸۴نه  ریاس
   .انتخابات صدا و سیما را برعهده داشت
 وزيــر پيشــنهادي حســن روحــاني جهــت

برخــي معتقدنــد  - وزارت كشــور تصــدی 
ــه وي را  ــت ك ــه اس ـاني گفت ــن روحـ حس

ـا است  متعهد كرده ـا ب اسـتانداران را تنه
 - يس جمهور معرفـي كنـدئنظر شخص ر

بدون مخالف و موافق راي اعتماد خـود 
   .را از نمايندگان مجلس گرفت

  
  :محمد رضا نعمت زاده ٭
  
 ۱۳۲۴متولد ” محمدرضا نعمت زاده   •

ـانس محــيط زيســت و فــوق  تبریــز ليسـ
ـانس مـــدیریت صـــنعتی دانشـــگاه  ــ ليس

ـا  ــر كــار در ســال و کالیفرنیـ و  ۱۳۵۸وزي
وزيــر صــنايع در دولــت هــاي رجــايي و 

معاونـت وزارت نفـت در امـور و  هاشمي 
معاونــت  و خــاتمی  پتروشــیمی در کابینــه

ـاالیش در وزارت  نفت در امـور پخـش و پ
وزيــر پيشــنهادي و  کابینــه احمــدی نــژاد

ـابودي امـوال  حسن روحاني كـه سـابقه ن
ــه مقامــات را در  ملــت و حــاتم بخشــي ب

  .پرونده خود دارد
نعمت زاده در دوراني كه وزيـر صـنايع  •

ــه هــاي  ـادن و كارخان ــود معـ ـادن ب و معـ
ـانيون و  ـار برخـي روح فراواني را در اختي

بخش هـايي . ن به نظام قرار دادوابستگا
ـاليزدار دبيـر و  ـاس پ از افشاگري هاي عب

ـا يه در ئسخنگوي كميته بررسـي قـوه قض
البتــه ايــن مطلــب  .وریــمآ را مــیهمــدان 

الحسـين در  سالها قبل در نشريه يا لثارات
ـاتم بخشـي  مورد شركت الستيك دنا و ح
هاي نعمـت زاده فعلـي كـه وزيـر معرفـي 

ــر آشــده حســن روحــاني  و  ن زمــان وزي
  .است انتشار یافتهمفت بخشي ها بود 

ـاليزدار دبيــر كميتــه تحقيقــو  عبــاس پـ
ـــگاه  ـاييه در دانش ــ ـــوه قض تفحـــص از ق

  :گويد همدان مي
ـام معظـم  یک دانشـکده...«    ای را از مق

ــد ـازه تاســیس اش را گرفتن ــری اجـ . رهب
آمدند نزد مقام معظم رهبری گفتنـد کـه 

ـا می یی خواهیم یـک دانشـگاه علـوم قض
بــا ایــن . بــرای خــواهران بســازیم در قــم

توضیح که خواهران، به کارهای قضایی 
ـازجویی و بازپرســی و غیــره[ ] اعــم از بـ

آقا هـم اسـتقبال کردنـد و . بانوان برسند
مجوز تاسـیس دانشـکده را بـه ایـن عـده 

  .دادند
بالفاصــله بعــد از مجــوز رفتنــد ســراغ     

ــه آقــای  .ســاپورت مــالی ــه نوشــتند ب نام
وزیر صنایع دولـت هاشـمی [زاده نعمت 

ـام فعلـی وزارت نفـت کـه ] رفسـنجانی مق
یـد بـرای تاسـیس دانشـکده ئمحبت فرما

ـا ! قضایی خواهران، کارخانه الستیک دن
! را کارشناسی کنید جهـت ایـن دانشـکده

از آنجا که موسسین دانشکده در دسـتگاه 
ـان  ــ ـــد، کارشناس ـــل بودن ـایی دخی ــ قض
ی دادگســتری ترســیدند و رقــم کارشناســ

ــه را  ــالم  ۱۲۶کارخان ـارد تومــان اع میلیـ
ـال موسســـین  ـا خـــوش بحــ ــ کردنـــد، ت

در حالی که قیمت واقعـی . دانشکده شود
ـازه . بـودتومان میلیارد  ۶۰۰ان بیش از  ت

ــمال،  ۱۲۶ ــای ش ـامل ویاله ـارد شـ میلیـ
ــین هــای ــد حســاب  زم ــول نق ــیراز، پ ش

ـاره . کارخانه در بانک نمـی شـد بعـد دوب
عمـت زاده کـه همان آقا نامه نوشتند بـه ن

محبـــت فرمـــوده و تخفیـــف منظـــور 
آقای نعمت زاده هم کـه از ارث . یدئفرما

درصــد  ۵۰پــدریش مــی بخشــید نوشــت 
  !تخفیف

دوباره نوشتند محبت فرموده تخفیـف    
 ۵خالصه بعـد از ! یدئدیگری منظور فرما

ـاری بـرای گـرفتن تخفیـف،  بار نامـه نگ
ـارد و  ۱۰میلیارد به  ۱۲۶قیمت را از  میلی

  .میلیون رساندند ۳۰۰
ـا       ـا نوشـتند کـه م ـان آق ـاره هم بعد دوب

ــداریم،  ــول را ن ــن پ امکــان پرداخــت ای
درصدش را بـه  ۸۰نعمت زاده نوشت که 

درصـدش را هـم  ۲۰اقساط بلند مدت و 
میلیارد هـم  ۲د، باز گفتند ینقدی بپرداز

مــا بررســی کــردیم ! نــداریم نقــد بــدهیم
ـای شـرکت دنـا، بـه انـداز ه دیدیم انباره

ماه مهلت می  ۹- ۸! کافی محصول دارد
ـار را بفروشـیم و   ۲خواهیم تا اجناس انب

  ! میلیارد را بدهیم
نعمت زاده قبول کـرد و نوشـت سـفته     

ـا بدهیـد ۹ای  ـاره گفتنـد . ماهه بـه م دوب
نعمــت ! پــول هــم نــداریم ســفته بخــریم

زاده هــم نامــه نوشــت بــرای محمــدتقی 
ـازمان صـنایع ملـی  بانکی، رئیس وقت س

میلیون تومان از  ۲۳ایران، مبنی بر اینکه 
صــندوق برداشــت کنیــد، ســفته بخریــد، 

ـا ابدهید به آی ت الله فالنـی و فالنـی امض
  .کنند و کارخانه را تحویل ایشان بدهید

ــه       ــدیم ک ــم دی ــت ه ــد وق ــد از چن بع
شـد و فروختـه  عرضـهکارخانه در بورس 

ـا را  شد بـه پشـت پـرده هـایی کـه ایـن ه
کســانی مثــل گنجــی . نــدهــدایت مــی کن

ـالی سیاســی [ منظــور اکبــر گنجــی، فعـ
صاحب کارخانه مهرام، صاحب .] نیست

ـای شـــرکت ســـرمایه  ـام کارخانـــه هــ تمــ
گــذاری بانــک ملــت، صــاحب ســرمایه 

ـادرات اسـت و  … گذاری های بانک ص
اللهی که می خواستم نام شان  ةآیدو  این 

را عــرض کــنم کــه بــرای یــک دانشــکده 
 یکــیکردنــد، درخواســت یــک کارخانــه 

ـابق قـوه  محمـد اللـه ةآی یـزدی رئـیس س
محمد یزدی در زمان ریاست بر [قضاییه 

و ] قــوه قضــائیه ایــن اقــدام را انجــام داد
ـارز و ــت مبـ ــه روحانی ــی جامع ــر فعل  دبی

آقای محمد علی شـرعی نماینـده  دیگری
  .مجلس خبرگان از قم بودند

الله یزدی نامه نوشت؛ آقای  ةمجددا آی •
ان بیکار اسـت، ترتیبـی فروزش، حمیدم

ـای شـمال، ئاتخاذ فرما ید تا از جنگـل ه
! جهت صادرات چوب بهـره منـد گـردد

همان زمان آقای حمید یـزدی مـدیرکل 
ـائیه بـود ـار ! حوزه ریاست قوه قض ایـن ک

ـای شـمال بـه  هم انجام شد و جنگـل ه
بعد رفتند مردم بومی شـمال . تاراج رفت

ــدازه هیزمشــان  ــه ان را کــه حــاال شــاید ب
ب انبار کرده بودند بازداشت کردنـد چو

که باعث شلوغی جلـوی بازداشـتگاه در 
کسـی پرونـده را بـه مـردم لـو . شمال شد

داده بود، و گفته بود آقای حمیـد یـزدی 
ـای شـــمال را  ـای جنگـــل هــ چـــوب هــ

خانواده شـهدا اعتـراض کردنـد، . برد می
ــی ـا نم ـان چــوب  مـ ــرای نیازمـ ــوانیم ب ت

ـای یـزدی مـی ـادر توانـ برداریم اما اق د ص
کنــد؟ دیدنــد قضــیه در حــال لــو رفــتن 

  .است، بازداشت شدگان را آزاد کردند
ـا اسـنادش هسـت، همـین جـا،       ایـن ه

ـان مــی دهیم،چــون  اگــر الزم شــد نشـ
دوســتان وزارت اطالعــات گفتنــد اســناد 

 ( .»محرمانه را چرا به مردم نشان دادیـد
ـاليزدار در  ــاس پـ ــخنراني عب ــي ازس بخش

  )دانشگاه همدان 
امــا عبــاس پــاليزدار در مــورد خانــدان     

ـا مـي بـردن تقي گنجي تنها به  ـامي اكتف ن
الله  به معرفي اين شريك آية و اینک. كند

  :شود مي پرداختيزدي و شرعي 
ــد     ــی گنجــی، رســول، از اعضــای بان تق

ـار  رژیـماقتصادی  ـا، همک والیـت مافیاه
، مـدير ...اللـه شـرعی و ةآیو  الله یزدی ةآی

يس ئليدی الستيك دنا، رعامل شركت تو
يس ئـهيات مديره گروه توليدی مهرام، ر

ــديره شــركت ســرمايه گــذاری  هيــات م
ملت، عضو هيات مديره شركت صـنعتی 
مينو، عضو هيات مديره كربـی سـيمرغ، 

شــركت ســرمايه گــذاری در  ۳۴موســس 
صــنايع توليــدی و صــنعتی، عضــو هيــات 
مــديره شــركت ســرمايه گــذاری صــنايع 

نماينــدگان در اتــاق ايــران، عضــو هيــات 
تهــران و ايــران، موســس و عضــو هيــات 

ـارآفرين  ــی كـ ــك خصوص ــديره بان ـا (م بـ
، )ميليــارد تومــان ۳۴ســرمايه ای معــادل 

ـانی ايـران و ئعضو هيات ر يسه اتاق بازرگ
يسه اتاق اكو، عضو ئبلژيك، عضو هيات ر

يسه اتاق ايران و انگليس، عضـو ئهيات ر
ــران ـا، اي ــران و ايتاليـ ــترك اي ــاق مش و  ات

ـان شـــركت  ۵۴و مـــدير عامـــل ... و آلمــ
ـانی، خـدماتی،  ۷ و توليدی شركت بازرگ

نفــر پرســنل در  ۱۲۵۰۰بانــك و بيمــه بــا 
شــــركت توليــــد،  ۱۲داخــــل كشــــور و 

بازرگــانی و خــدماتی در امــارات متحــده 
عربی، آلمان، انگليس، آمريکا و ژاپن كـه 

ـالی و صـنعتی  در زمينه ـاگون م ـای گون ه
  .كند فعاليت م

نجــی، ســارا شــرکت شــیمیایی تقــی گ •
رازی، شركت مجتمع صنعتی كردستان، 
ـایر و شــرکت نــوین  ــرکت ارتاویــل تـ ش

ـات - مشـــعل   ۸۲/۷/۶، روزنامـــه اطالعــ
  .۲۰ص

ــرکت  • ــعود، ش ــریم مس ــی گنجــی، ک تق
شیمیایی رازی، شركت مجتمـع صـنعتی 

 ۸۲/۷/۶روزنامــه اطالعــات  - كردســتان
  .۲۰ص

ـا شـــرکت  • تقـــی گنجـــی، محمـــد رضــ
، شركت مجتمـع صـنعتی شیمیایی رازی

ـات  ــه اطالعـ ــتان، روزنام  ۸۲/۷/۶كردس
  .۲۰ص

ــرکت  • ــعید ش ــدی س ــی، مه ــی گنج تق
شیمیایی رازی، شركت مجتمـع صـنعتی 

ـات  ــه اطالعـ ــتان، روزنام  ۸۲/۷/۶كردس
  .۲۰ص

تقی گنجی، امير رضا شرکت شـیمیایی  •
ـات  - رازی   ۸۲/۷/۶روزنامـــــه اطالعــــ
  .۲۰ص

تقـــی گنجـــی، اميـــر محمـــد شـــرکت  •
ـات شــــیمیایی ر ــــه اطالعـــ ازی، روزنام

  .۲۰ص ۸۲/۷/۶
یـک آقـایی «: پاليزدار ادامه مـي دهـد •

آمد گفت یک پسر معلول جسـمی دارم و 
ـازم  می خواهم یک موسسه توانبخشی بس
ـان موسسـه زیـر  که پسرم هـم در دل هم

. موسسه را ثبت کردنـد. نظر خودم باشد
ـالی  ـاپورت م ـا مـن س بعد آمد گفت که آق

بـرای ایـن اقـدام می خواهم، نظام به ما 
گفتنــد چــه کمکــی؟ ایشــان . کمــک کنــد

گفت فالن معـدن، سـنگ مرمـر دهبیـد 
ـارس را بدهیــد بـه مــا دهبیـد بهتــرین ![ف

ـال  ـابع انف ـا و از من معدن سنگ مرمردنی
ـاالخره ]. جمهوری اسالمی ایران است ب

ـان  این اقدام انجام شـد و معـدن بـه ایش
بعد از چند وقت گفـت ایـن . واگذار شد
ـان را ! کافی نیسـت فـالن معـدن در زنج

ـال ایـن  هم به من واگذار کنید و تا به ح
آقا که از علماسـت و مـردم پشـت سـرش 

ـار معـدن را بـه  خواننـد، هم نماز می چه
بهانــه ســاپورت یــک موسســه توانبخشــی 

  »!تصاحب کرده
ـا اصــرار     ـان دانشــجویان بـ در ایــن زمـ

ـام  فراوان از پالیزدار خواسـتند کـه وی ن
ـالیزدار . ا بگویـــدایــن ایـــن شــخص ر پــ

: سرانجام تسلیم دانشجویان شد و گفت
الله امامی کاشانی، استاد اخالق و نمی  ةآی

دانــم چــه و چــه کــه امــام جمعــه موقــت 
  .تهران است
ـا راي آبه هر حال  قاي نعمـت زاده نيـز ب

  .اعتماد مجلس به دولت راه يافت
  
  

  :واعظي ٭ دكتر محمود 
  

وسـط ت اسـت کـهيکي ديگر از وزرايـي     
ـاني جهــت  مقــام تصــدی حســن روحـ

 وزارت ارتباطات و فن آوري معرفـي شـد
با مخالفت هايي روبرو شد  در مجلس و 

  .اما راي اعتماد گرفت
دکتـرای اسـت و  ۱۳۳۱واعظي متولـد    

الملـــــل و هـــــم چنـــــین  روابـــــط بین
. داردلیسانس مهندسـی الکترونیـک  فوق

ـارجی  معاون پژوهشاو  های سیاسـت خ
ـام مجمع تشـخیص مصـ بـود و لحت نظ

  :مشاغل زیرا را نیز تصدی کرده بود
ـابرات ایـران از  -  مدیرعامل شـرکت مخ

  ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۸سال 
ـال  -   ۱۳۶۵مشاور وزیر امور خارجه از س
  ۱۳۶۶تا 
ـاور وزیـــر و رئـــیس ســـتاد روابـــط  -  مشــ

ـال  ـارجی از ســ ـادی خــ ـا  ۱۳۶۶اقتصــ ــ ت
۱۳۶۸  

معــاون سیاســی اروپــا و آمریکــا وزارت  - 
  ۱۳۷۶تا  ۱۳۶۸سال امور خارجه از 

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از  - 
  ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۶سال 

ـارجی  -  معاون پژوهش های سیاسـت خ
ـال  ـات اســـتراتژیک از ســ مرکـــز تحقیقــ

  .تا کنون ۱۳۷۸
ـان در مقطــع کارشناســی  -  اســتاد مهمـ

ارشد روابط بین الملل در دانشگاه عالمه 
  .طباطبایی

    

  :٭ سيد محمود علوي
  
وزيـر معرفـي شـده  – »محجت االسال« 

بــرای  –توســط ســيد علــي خامنــه ای 
كـه  است، از وزرايي تصدی اداره واواک

بايســت بــا تاييــد شــخص رهبــري از  مــي
در  .شـد معرفي مي رئیس جمهوریسوي 

اين بين، سيد محمود علوي كه بـه قـول 
نـزد سال درس خارج فقه را  ۱۰خودش 
مورد  شخص ،است ای تلمذ کرده خامنه
  .براي اين مقام مي باشد وتاييد ا

ــــد  ــــيد محمود،متول  در۱۳۳۳علوي،س
ـاج سـید و المرد فارس  فرزند آیت الله ح

مشاغل او عبارت بـوده . استرضا علوی 
  :اند از

ـادان  ـان آب موسس  انجمن اسـالمی جوان
)۱۳۵۰ (  

ـان  -  ــ ـــالمی جوان ـانون اس ــ ـــس  ک موس
  )۱۳۵۲(قم
ـامی  -  رهبری یک گروه چریکی شـبه نظ

  .در قم
ستاد مرکزی انقـالب اسـالمی  نماینده -  

ـال  ـارس در ســـ ـــ ــــوب ف - ۱۳۵۸در جن
۱۳۵۷ ،  

ـال  -  نماینده دفتر خمینی در المرد در س
۱۳۵۹ - ۱۳۵۸ ،  

چهارم  ودوم  ونماینده دوره های اول  - 
   .و پنجم مجلس

ـانی ایـران و  -  رئیس گـروه دوسـتی پارلم
   .)دوره های چهارم و پنجم ( کویت 

ـانی ایـ -  ران و رئیس گـروه دوسـتی پارلم
  ،  )دوره پنجم (مراکش 

معاونــت نظــارت و بازرســی و معاونــت  - 
ـازمان  ـات ســ روابـــط عمـــومی و تبلیغــ
ـاع و پشـتیبانی  عقیدتی سیاسی وزارت دف

  ۷۰تا  ۶۸نیروهای مسلح در سال های 
ـا حکـم  ۱۳۸۸تا سال  ۱۳۷۹از سال  -   ب

ـــه ـازمان عقیـــدتی ای خامن  -  رئـــیس ســ
  . بودسیاسی ارتش  

اســـتان تهـــران در  مـــردم »نماینـــده« - 
   .مجلس خبرگان رهبری

ــود گفت     ــاع از خ ــوي در دف ــت هعل  :اس
ســپاس از مرجــع، رهبــر و اســتادم، مقــام 
ــن  ــه خــدمتگزاري اي ــري ك معظــم رهب

ـان را در سـنگر خطيـر و  سرباز كوچك ش
ـا پيشـــنهاد  ـات بــ ـاس وزارت اطالعــ حســ
ـازه  ـــرم جمهـــوري را اجــ رياســـت محت

ــد ــرط  .فرمودن ــه ش ــت ك ــه پيداس ناگفت
يالت در حد اجتهاد براي وزيـر بـه تحص

ــر در  ــي وزي معنــاي اعمــال نظــرات فقه
وزارت نيست، بلکه مشي، مرام و نظـرات 

ي مطبع عمقام معظم رهبري حجت شر
در فراينـد فعاليــت وزارت اسـت و شــرط 
تحصــيالت در حــد اجتهــاد وزيــر شــرط 

ديدگاه فقهي معظم لـه و فهم الزم براي 
ـال آن در وزارتخانـــه مي كـــه  باشـــد اعمــ

ـال در درس  ۱۰توفيق شركت حـدود  س
خارج فقه مقام معظم رهبـري اينجانـب 
ــنا کــرده  ـا نظــرات فقهــي ايشــان آش را بـ

  .است
ـاي در چنــد نكتــه جالــب  • برنامــه هـ

  :علوي
ـاد جامعـه  تالش در جهت افـزايش اعتم

دفاع از حقوق عامـه و  و نسبت به وزارت
حــريم خصوصــي افــراد، نهادينــه كــردن 

ن امنيتي كـردن فضـاي امنيت پايدار بدو
ـــور  ـاري و كش ـــد همکــ ـــعه هدفمن توس

ـارگيري هوشــمندانه  اطالعــاتي و بــه كـ
ـا  ـارجي ب ديپلماسي پنهان در سياسـت خ
ــمي  ــي رس ــتگاه ديپلماس ـاهنگي دس همـ

هاي مردمـي  به كارگيري ظرفيتو كشور 
درجهــت تقويــت امنيــت ملــي از جملــه 
ـاي ملـــي حقيـــر درمـــديريت  رويکردهــ

  .وزارت اطالعات خواهد بود
گفتـه در جمالت باال، علوي مطلبـي را    

زحمـت بـه كه براي درك آن، بايـد  است
ـای سـخن او را دریافـت  .خود داد تا معن

ــان، ،وا ـا ديپلماســي پنه ــی  در رابطــه بـ م
ـاري : گویــــد توســــعه هدفمنــــد همکـــ

ـارگيري هوشــمندانه  اطالعــاتي و بــه كـ
ـا  ـارجي ب ديپلماسي پنهان در سياسـت خ

ــي  ــتگاه ديپلماس ـاهنگي دس ــمي همـ رس
ـان ... كشـــور   ـــوي همــ ـــا منظـــور عل آي

 ۷۰و  ۶۰ديپلماسي اي است كـه در دهـه 
  در كشورهاي ديگر وجود  واواکتوسط 

  10 صفحهدر  
  

 خلع سالح شیمیائی ؟
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ـا بيشـتر بـه صـورت  داشت و تروريست ه
ـا گذرنامــه سياســي و تحــت  ـان و بـ پنهـ

وزارت امــور خارجــه يــا  اعضــایعنــوان 
ـا ـات بـه ...رايزن فرهنگي  ي جهـت عملي
  رفتند؟ يخارج از كشور م

مرزبنـدی وزارت در : گوید می علويباز    
ای از جملــه فتنــه، انحــراف و  هــر زمینــه

دوست و دشمن تابعی از مهندسـی رهبـر 
معظــم انقــالب بــه عنــوان نقشــه راه و 

  .  آید حجت شرعی ما به حساب می
علوي افشا مـي كنـد كـه  باال، بنا به گفته   

نقشه راه را همواره مهندس علـي خامنـه 
ـــيای  ـــد و  طراحـــي م ـــدودِهكن  در مح

، کنــد ترســیم می ومرزبنــدي هــايي كــه ا
  !كليه نيروها بايد وارد عمل شوند

ــر      ــس وزي ـاد مجل ـا راي اعتمـ ــوي بـ عل
  .اطالعات گرديد

  
ــرتيپ ــردار س ــين  ٭س ــر حس دكت

  :دهقان
  
يکي از وزراي سهميه ولـي فقيـه مطلقـه   

ايــن  وزیــران همــواره، خامنــه ای. اســت
بـه را وزارتخانـه ديگـر وزارتخانه و چنـد 

ـان  .کند تحميل ميحکومت  حسين دهق
ـان جلسـه اول  تنها وزيري بود كـه در هم
مجلس، مورد تاييد قـرار گرفـت و هـيچ 
ـا كسـي جـرات  نماينده مخالفي نداشت ي
. مخالفــت كــردن بــا او را در خــود نديــد

ــد دل و  ــي كن ــخص م ــزان راي او مش مي
  ،ز اوا جرات نمايندگان چقدر است بعـد

  رحمــاني فضــلي نيــز بــدون مخــالف،بــه 
  .رأی دادند

ــرای و دارای  دهقــان ســردار ســپاه  دکت
او . اســـت مـــدیریت از دانشـــگاه تهـــران

ــمعاونــت ر ــیس جمهــور و رئ یس بنیــاد ئ
ـارگران در  حکومـــت شـــهید و امـــور ایثــ

در  ،و نیــز. اســت  بــودهاحمــدي نــژاد 
جانشــین وزیــر دفــاع  ،حکومــت خــاتمی

 ،ســاله ۸و در دوران جنــگ .  اســت بوده
ـــدهی رده ـــپاه  فرمان ـــف س ـای مختل ــ ه

ماموریـت و او . را داشـته اسـتپاسداران 
سـوریه و در هایی مانند فرماندهی سـپاه 

ـال  ـان از ســ ــ ـا  ۶۱لبن ــ ـــدهی ۶۳ت ، فرمان
 ۶۹نیروی هوایی سپاه پاسداران از سال 

و جانشینی رئـیس سـتاد سـپاه را بـر  ۷۱تا 
ـار محسـن . تعهده داشـته اسـ و او همک
ــ ـائی در مجم ع تشــخیص مصــلحت رضـ

  .بوده است
وي بدون مخالف از مجلس راي اعتماد 

   .گرفت
  

  :٭ حسن قاضي زاده هاشمي
  
وزيــر بهداشــت كــه بــه نظــر مــي رســد      

توســط حســن روحــاني  بــراي وزارت بــه 
مجلس معرفي شده باشد به همين دليـل 
برخي مخالفتها با حضور وي در مجلـس 

عــدم در بــاره صــورت گرفــت كــه بيشــتر 
ـا ايـــن  وي اآشـــناي  . وازت خانـــه بـــود بــ

ــرين  ــه لحــاظ تخصــص از بهت ــه، ب وگرن
او  .چشم در جهان مي باشـد انمتخصص

  :این تخصص ها و مشاغل را داشته است
ریاســت بیمارســتان تخصصــی چشــم   - 

  .پزشکی نور
  جراح و متخصص چشم پزشکی، - 
    .فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی  - 
   .اناستاد دانشگاه علوم پزشکی تهر - 
  دبیرکلی انجمن چشم پزشکی ایران،  - 
   .عضو فرهنگستان علوم پزشکی - 
دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشـم  - 

   .پزشکی
دبیــــر شــــورای آمــــوزش پزشــــکی و  - 

   .تخصصی
ـان وزارت  -  مشاور وزیـر بهداشـت در زم

   .محمد فرهادی
   .رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی - 
کارشـــناس رشـــته چشـــم پزشـــکی در  - 

  .هیئت انتظامی نظام پزشکی
ــگاه  -  ــم پزشــکی دانش ــروه چش ــدیر گ م

   .علوم پزشکی تهران
مؤسس و عضو هیئـت مـدیره انجمـن  - 

    .پزشکی لیزری ایران
ـای ارزی وزارت  -  ـــ ــــت امن عضــــو هیئ

  .بهداشت
حســـن هاشـــمي از مجلـــس شـــوراي  - 

   .اسالمي راي اعتماد گرفت
ـاری و سیاســـی او • ـاره ســـوابق کــ  ،در بــ

ـا یناولـــ ، یانمســـعود پزشـــک را د انتقــ
 بهداشـت، »یـروز«مجلس و  »یندهنما«

او گفتـه  . در حکومت خاتمی کرده است
 یناگـر چنـ« :اسـت) در گفتگو با تنسیم(

در عرصه باشند، ما موضـع خـود  یافراد
ــراد را قبــول  یــنو ا کنیم یرا اعــالم مــ اف

در  یـدبا یچـرا کـه افـراد. کرد یمنخواه
ــتمس ــته  یس ــور داش ــور حض ــالمت کش س

ـاد  باشند که به سالمت عمـوم مـردم اعتق
علـت . باشـند یبندداشته باشند و به آن پا

ـان  حل نشدن مشـکالت بهداشـت و درم
ـار بـوده  یکشور حضور افراد در بر سـر ک

ــه در ب ــروناســت ک ـار م ی ــد کرده یکـ و  ان
ــــه را به ها نامــــه یینمقــــررات و آ  یا گون

ـان حفـــظ  اند نوشـــته ـافع خودشــ که منــ
  ».شود

 یـنبا وجود ا یزاده هاشم یحسن قاض   
در  یبه لحاظ علمـ یکه چهره برجسته ا

ـا  یـدآ یکشور به حساب م یچشم پزشک ام
در  یگســترده ا یخصوصــ یهــا یــتفعال

او . عرصه بهداشت و درمان داشته اسـت
ــهامدار ب ــتانس ــیخص یمارس ــم  وص چش

  . نور است یپزشک
جبهــه «بــه  یــکنزد یاز چهــره هــا او    
ــ »یــداریپا حســن  شــود و یمحســوب م

بـه  یدسـت دوسـت ،با گزیدن او ،یروحان
ــو ــنا یس ــولگرا دراز  ی ــدرو اص ــروه تن گ
  .است کرده

  .ادامه دارد
ـــــالمی ـــــالب اس ـــــد ژو ر :انق ـــــم در قي ي

تــارعنکبوت روابــط شخصــی قــدرت و بــا 
ـا کســـر  ـا ايـــن ترکيـــب، بــ هيـــإت وزيرانـــی بــ

هــــزار ميليــــارد  ۸۰ای بــــه ميــــزان  بودجــــه
تومــان و اقتصــادی گرفتــار تــورم و رکــود 

  :روبرو است
  
  

ــادي   داده ــاي اقتص ه
وضـعيت   ،ئينـه آچون 

اقتصاد كشـور را نشـان   
  :دهند مي

  
  

تشــــديد تــــورم در بــــاره لــــيالز 
نژاد  احمـدی«:گويد روستايی می

  :»اشتباه هویدا را تکرار کرد
 
گفتـه  فـرارولـیالز بـه  ،شهریور ۲۴در  ☚

ـاه منتهـي  ۱۲تورم روسـتايي در   :است م
ايـن . رسـيد درصد ۴۱٫۴به مرداد به رقم 

درصــد بــيش از مشــابه شــهري آن  ۶رقــم 
از آنجايي كـه هميشـه ايـن نسـبت . است

برعكس بود، اين موضوع باعث تعجـب 
 .كارشناسان شده است

ـادي احمـدي نـژاد      سياست هاي اقتص
طي هشت سال درست برعكس آنچه مي 

ـار ايـن . خواست نتيجه داد ـا انتش ـاال ب ح
تائيان آمار مي توان دليل راي باالي روسـ

ـاني را درك كـرد گروهـي . به حسن روح
كــه سياســت تــدبير را بــه وعــده افــزايش 

 .يارانه ترجيح دادند
 تعجـب امـرايـن وقوع  سعيد ليالز اما از 

گويــد سياســت گشــايش  او مــي. کنــد نمی
درهاي واردات و تزريق همه درآمد نفتي 

ـاي  ـال ه  ۵۲به اقتصاد يك بار ديگر در س
ربه شده بـود و در دوران هويدا تج ۵۶تا 

ـان روسـتا و  نتيجه آن افـزايش شـکاف مي
به طور كلي اعطاي يارانـه غيـر  .شهر بود

ـان منجـــر بـــه تشـــديد  هدفمنـــد و يکســ
نابرابري ميان شهر و روستا مي شود چـرا 
كــه روســتا هميشــه در اســتفاده از منــابع 

در سياســت . يارانــه از شــهر عقــب اســت
انبساطي پولي شهري ها، از سرانه، سـهم 

چرا كه درمناطق شـهري . شتري دارندبي
امکانــات بيشــتري بــراي مصــرف وجــود 
دارد و درايـــن شـــرايط هـــر كـــه بيشـــتر 

 .مصرف كند برنده مي شود
عالوه بر اين دراين مدت، درآمـد نفتـي    

ـــه  ـاب دار توليـــد كننـــده داخلـــي ب طنــ
. اســـت خصـــوص مـــواد غـــذايي شـــده

سياســت دولــت مبنــي بــر تثبيــت قيمــت 
ب توليــد داخلــي مــواد غــذايي و ســركو

ــه روســتاييان  موجــب بيشــترين ضــربه ب
توليد كننده مواد غذايي و بيشترين سود 
ــواد  ــده م ــهري هــاي مصــرف كنن ــه ش ب

ــابراين، . اســت غــذايي وارداتــي شــده بن
ــران  ــار خس ــه دچ ــتائيان از دو ناحي روس

هم از ناحيه ميـزان اسـتفاده از : شوند مي
ـايين مـواد  يارانه و هم از ناحيـه قيمـت پ

ــدي غــذايي ــرنج . تولي ــدم و ب مســئله گن
دولـت . نمونه اعالي اين موضـوع اسـت

قبل براي تثبيت قيمت اين دو محصـول 
هم قيمت خريد از كشاورز را پايين نگـه 
ــرنج  ــدم و ب ـا واردات گن داشــت و هــم بـ
ارزان توليـــد را ســـركوب كـــرد و از ايـــن 

 .طريق به شهري ها يارانه بيشتري داد
  
انی تولید قربـ :پوریزدان پرست ٭

دالرهای نفتی و واردات بی رویه 
  :شد
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اقتصــاد دان و اســتاد  پــوریزدان پرســت،
ـا : است گفته ایسنا به ،دانشگاه بـه  توجـهب

 عوامل موثر بر بـی رونقـی تولیـد کشـور،
ــی ـاهده م ــه مشـ ـانع  کنیم ک ــرین مـ مهمت

توضیح ایـن . استوجود دالرهای نفتی 
مـدهای نفتـی افـزایش هر گاه کـه درآکه 

ـا  .یافت تولید نیز گسترش پیدا کـرد ـا ب ام
ـاهش قیمـت نفـت تولیـدات کشـور بـه  ک
 .خصوص در بخش صنعت کاهش یافت

چــرا کــه هــیچ گــاه قــدم محکمــی بــرای 
ـا  ــ ـاط تولیـــد و خـــدمات ب ـاهش ارتبــ کــ

 .دالرهای نفتی برداشته نشد
هنگامی که تولیدکننـدگان بـه دریافـت    

 بــه چنــد برابــر دالر ارزان و فــروش کــاال
باشــند دیگــر دلیلــی  قیمــت عــادت کــرده

برای ارتقای مدیریت، تقویت تکنولوژی 
جویی در ســوخت در راســتای  و صــرفه

 .توسعه تولیدات صنعتی وجود ندارد
سود تولیدکننـدگان همـواره از طریـق     

ـای ارزانــــی کــــه بــــه وفــــور در  دالرهـــ
ـــت  ـــه دس ـــه ب ـــرار گرفت ـان ق ــ اختیارش

سود صـنعت بایـد  است در حالی که آمده
ـار و تـالش، صـرفه جـویی در  در قالب ک
ـا بـه دسـت  ـابتی کـردن کااله هزینه و رق

 .آید
ـــیم واردات و       ـــین حجـــم عظ همچن

قاچاق کاال به کشور از دیگر دالیل عمـده 
ـامی کـه در زیرا. استتضعیف تولید  هنگ

ـــل دســـتمزد  ـانی در  ۳۰مقاب ــ هـــزار توم
صــنعت کشــور کــاالی چینــی بــا دســتمزد 

ـارگر قـرار دارد مشـخص  ۳۰۰۰ تومانی ک
ـاق و  ـانی قاچ است که صنعت داخلی قرب

 .واردات کاال خواهد شد
ـای غیــر ضــرور ضــمن      واردات کاالهـ

ـاالیی از ارز، اشـــتغال  خـــروج حجـــم بــ
ایـن در  .دهد کشور را تحت تاثیر قرار می

حــالی اســت کــه هــر یــک میلیــارد دالر 
ــور  ــه کش ـا قاچــاق ب ــی و یـ کــاالی واردات

ـار میحدود صد  از . کنـد هـزار نفـر را بیک
ای  ســوی دیگــر کشــور در حــال توســعه
ـای  نظیر ایران نیازمنـد گسـترش طرح ه

ـای  عمرانی و تولیدی است و نباید بازاره
ــروری  ــر ض ـای بنجــل و غی ـا کاالهـ آن بـ

 .وارداتی پر شود
 ۵۰بــه گفتــه وی، کشــوری کــه حــدود     

میلیارد دالر واردات رسمی و نزدیـک بـه 
ـارد  ۲۰ ـاق دارد میلیـــ دالر واردات قاچـــ

طبیعی است که جایی برای رونق تولیـد 
ـا ایـن هزینـه . نداشته باشد در حالی کـه ب

در کشـور ایجـاد   ها شغل توان میلیون می
 .کرد

  
ــوکلی ٭ ــره ارزی : ت ــاب ذخی حس

  :جارو شد
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در  :است مافیاها گفتهمجلس  »نماینده«
میلیارد دالر  ۱۷۶از حساب ذخیره ارزی 

ــــی  ۱۶۱ ــــش دولت ـارد دالر را بخ ـــ میلی
 .استفاده کرده است

بــه گــزارش نامــه، احمــد تــوکلی عضــو     
کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
ـان  ـا بی مجلس در برنامه پایش این هفته ب
ـارجی بـه تولیـد  این که واردات کاالی خ

: اسـت هکنـد، گفت داخلی ضـربه وارد مـی
ـال  ـاری د ۸۴بنده در س ـاره وقـوع بیم رب

که مورد توجه  و هلندی هشدار داده بود
ـا  قرار نگرفت و دوستان فکر می کردند ب
ـام مشـکالت حـل مـی شـود و بـر   پول تم

قیمت زمـین و  ۸۵همین اساس از مرداد 
 .مسکن افزایش یافت

ــر      ــه ازای ه ـاالنه ب در زمــان جنــگ سـ
دالر اتکا به نفت بود که ایـن  ۶۰۸ایرانی 

دالر،  ۳۸۴زمــان ســازندگی بــه میـزان در 
ــه  ــت اصــالحات ب دالر و در  ۳۶۴در دول

دالر رسـید و  ۸۹۰دولت نهم و دهـم بـه 
با توجه به این میزان اتکا شرایط زنـدگی 

 .بسیار سخت شده است
ـارد  ۱۷۶در حساب ذخیره ارزی از     میلی

ــی  ۱۶۱دالر  ـارد دالر را بخــش دولت میلیـ
ـای نفتـ .استفاده کرده است ی تمام ارز ه

ایــم و  را در بخــش دولتــی اســتفاده کــرده
درصد صرف بخـش خصوصـی و  ۱۰تنها 

ــه بیمــاری هلنــدی  تعــاونی شــد و ایــن ب
 .زند دامن می

عده ای می گویند حساب ذخیـره ارزی    
دلیـل ایـن موضـوع  .دیگر وجـود نـدارد

ایــن اســت کــه ایــن حســاب جــارو شــده 
ـابع ۱۹٫۴اســـت و  تعهـــدی دارد کـــه منــ

کــود تــورمی را نــدارد و ایــن شــرایط ر
 .کند درست می

مسکن مهر عالی بود اما خیلی بـد اجـرا    
هــزار  ۳۵شــد و بــا فشــار بانــک مرکــزی 

میلیــارد تومــان اعتبــار بــه بانــک مســکن 
  از  .شدپایه پولی  سبب افزایشدادند و 

ـا  ۸۱سال   ۵۶۰هـزار و  ۵قـرار بـود  ۹۱ت
طـرح  ۱۴۰۰طرح عمرانی تمام شود کـه 
ـالی کـ درصـد  ۷۰ه تمام شده اسـت در ح
، پـس. اسـت بودجه تخصیص داده شده

اشکال در برآوردها و تصـمیمات سیاسـی 
 .بوده است

ـانون      ـاره قـــ ـــ تــــوکلی همچنــــین درب
ـانون : هدفمندی یارانه ها تصریح کـرد ق

ـا  هدفمندی یارانه ها بسیار مثبـت بـود ام
اشکال دولت این بـود کـه مـی خواسـت 
سرعت داشته باشد و این موضوع نتیجه 

به همراه نداشت و رکـود و تـورم خوبی 
ـادی   .را به همراه داشت دولت بخش زی

از پرداخت های نقدی را از شرکت های 
ـامین کـرد و بانـک  آب و فاضالب و گاز ت

ــزار و  ۵مرکــزی  ـارد تومــان  ۷۰۰ه میلیـ
اســکناس بــرای پرداخــت یارانــه نقــدی 
تولیــد کــرد و ایــن در شــرایطی بــود کــه 

ـازار ن امر و ای .تولید پولی پرداخت نشد ب
از بهمـن  .ارز رکود تـورمی را تشـدیدکرد

بــه واســطه نوســانات  ۹۱تــا شــهریور  ۹۰
هزار میلیارد تومان رانت  ۲۷ارزی تقریبا 

ـال   .ایجاد شده است ـان س دولـت در پای
ــته  ــه  ۲۷۸گذش ـان ب ـارد تومـ ــزار میلیـ ه

  .بانک ها و موسسات بدهکار است
  
سـال ديگـر آب  ۶۰ايران فقـط  ٭

  :دارد
 
ـار، ،شهریور ۲۳در  ☚ قـول  روزنامه ابتک

ــــی را این ــــز کردوان ــــر پروی ـان  دکت ســـ
ــت وردهآ ــط : اس ــران فق ـال  ۶۰ای ب آسـ

نظـر دو مشکلي که در حال حاضـر . دارد
دنيا را به خود معطـوف کـرده و بسـياري 
در صــدد رفــع آن هســتند مشــکل فقــر و 

ـا  ــ ـا ايـــن دو معضـــل ب نفـــت اســـت، امــ
ـاره اســــت، در  برنامــــه ريزي داراي چـــ

ريزي فقــر را  تــوان بــا برنامــه ميحقيقــت 
ـايگزين  زدود و بــــراي نفــــت هــــم جـــ
مشخص کرد، اما آب در حال حاضر يکي 
ـــزرگ دنياســـت و هـــيچ  از مشـــکالت ب

تـوان تعيـين  جايگزيني هم براي آن نمي
هــاي زيســت محيطــي و  مهاجرت. کــرد

تروريسم آبي جزو داليلي است که برخي 
از شــهرهاي کشــور را بــا بــي آبــي روبــرو 

مقـدار آب در هـر کشـور بـه . اسـت کرده
ميزان بارش آن بستگي دارد که بارش آن 

سـطحي راکـد و زيـر  –هاي سـطحي  آب
دهد و بارندگي نيز در  زميني را تشکيل مي

ــرار  ــه ق ــوط ب ــوري من ــه و کش ــر منطق ه
ـايي و  ـــ گــــرفتن آن در عــــرض جغرافي
ـا  ارتفاعات آن است که متاسـفانه کشـور م

ـات از لحاظ عـرض جغرافيـايي و ارتفا ع
در موقعيــت خــوبي نيســت و بــه همــين 

يکـي . دليل بارش زيادي در کشور نيسـت
ـاي جلـــوگيري از کـــم آبـــي  از راهکارهــ

ـارف اسـت استفاده از آب ـاي غيـر متع . ه
هــاي اســتفاده از آبهــاي غيــر  يکــي از راه

ـاي فاضـالبي و  متعارف، استفاده از آب ه
ـــدد از آن  ـــتفاده مج ـازي آن و اس ــ پاکس

ـاران است، اما راه دوم جمـ ع آوري آب ب
است که کشور استراليا در اين زمينه پيش 
قدم بوده اسـت و در شـهرهاي کوچـک 

هــا مخــازني را بــراي جمــع  در پشــت بام
کنند تا پس از پـر  آوري آب باران تعبيه مي

شـــدن بتواننـــد از آب اســـتفاده مجـــدد 
نــي اســتفاده از آب شــور و اکردو.کننــد

ـازي را  رطوبت هوا و اسـتفاده از آب مج
ـار ديگــر بــراي  ۳نيــز بــه عنــوان  راهکـ

 .استفاده از کارهاي غير متعارف نام بـرد
ـال هاي  افـــراط در اســـتفاده از آب در ســ

اخير بسيار زياد شـده اسـت، ابتـدا بـراي 
ـارف مختلــف از قنات ـا اســتفاده  مصـ هـ

هاي عميق و نيمه  کردند و بعد از چاه مي
امــا در ابتــداي  ۵۵تــا  ۴۰عميــق از ســال 
اي غير مجاز بسياري حفـر ه انقالب چاه

ـاي  شد و در حال حاضر بسياري از چاه ه
. شهري در شهرهاي مختلف زايد اسـت

ـا و  همـــين اســـتفاده نادرســـت از چاه هــ
تبديل آنها از نيمه عميق به عميـق سـبب 

ها ديگـر  شده است که بسـياري از دشـت
وقتــي ســطح . غيــر قابــل اســتفاده شــوند

 ها خشـک شـود ها پايين برود و قنات آب
ـا  شـوند و آرتزين آبها نيز به تبع شور مي ه

شـود و بـه  هاي معمولي تبديل مي به چاه
ــدريج بيابان ــياري از  ت ــروي و بس ـا پيش هـ

منبــع .شــود مراتــع بــه بيابــان تبــديل مي
هــاي زيرزمينــي اســت و  حيــات کــوير آب

ـات آن نيسـت،  آب هاي سطحي منبع حي
ـا در شـــهرها  وقتـــي آنقـــدر از آب چاه هــ

رسـد و  د آب بـه کـوير نميکنن استفاده مي
امروز ديگـر .رود در نتيجه کوير از بين مي

از امـالح، .: کويرها مايع بدبختي نيستند
ــــه ـان و جاذب ــــتي آن  گياهـــ هاي توريس

ـــتفاده مي ـــوان اس ـــرد،  ت ـادي ک ــ هاي زي
  بنابراين مديريت کالن کشوري موظف 

ـاه  است مردم را آگاه سازد و براي اين آگ
. دم ارائـه دهـدنيز به مـررا سازي راهکار 

مردم بايد با خطر کم آبـي آشـنا شـوند و 
آنرا لمـس کننـد، مـردم بايـد بداننـد ايـن 
آبي که در اختيار دارند هميشـگي نيسـت 
ـاد  ــ ـــتفاده آن را ي ـــحيح اس ـــوه ص و نح

 سـد جديـد ۱۶در سال جاري از .بگيرند
بــا ايــن تعــداد ســد، . بــرداري شــود بهره

سد در کشور داريـم و همـين  ۱۷۸حدود 
ـال ديگـر بـي ۴۰تا  ۳۵نيز تا سدها  آب  س

سـدها عمـر مفيـدي دارنـد .خواهند شد
ــدها را نمي ــوب س ــي  رس ــه راحت ــوان ب ت

گرفت و براي عدم بروز اين مشکل بايـد 
ـاال  قبل از احداث سـدها بايـد سـدهاي ب

  .دستي ايجاد کرد
  
اعــالم  :مرکــز آمــار تاییــد کــرد ٭

  :۵٫۴رسمی رشد اقتصادی منفی 
 
بـــه گـــزارش  ،۱۳۹۲شـــهریور  ۲۴در  ☚
ـان برنامـه پـنجم  ،ایسنا با اینکه باید تا پای

توســعه کشــور بــه رشــد اقتصــادی هشــت 
  درصدی دست یابد اما در کمتر از سه 

  11 صفحهدر  
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سال به اتمـام ایـن برنامـه، ایـن شـاخص 
کالن اقتصادی با کاهش بـیش از هشـت 

ـا منفـی   ۵٫۴درصدی در طول یک سال ب
 .ثبت شد ۹۱درصد برای سال 

حالی که حدود یک ماه پیش معاون  در   
ریزی بــرای اولــین بــار نــرخ رشــد  برنامــه

ـال   ۵٫۴را منفـی  ۹۱اقتصادی کشور در س
درصد اعالم کرد و پس از وی وزیـر امـور 
اقتصاد و دارایی و سایر مسووالن نیـز آن 
ـار  را در اظهارات خود تایید کردند این ب
ـار کـه در اعـالم ایـن شـاخص از  مرکز آم

ـار مسووالن ع قـب مانـده بـود بـر ایـن آم
 .صحه گذاشت

ـا     ـادی کشـور ب بر این اساس، رشـد اقتص
ـالص  ـــرفتن محصـــول ناخــ ـــر گ در نظ

و از نظــر محصــول  ۵٫۴داخلــی منفــی 
 ۳٫۱ناخالص داخلـی بـدون نفـت منفـی 

 .درصد رسیده است
ـار ایـران    این در حالی است که مرکـز آم

ـادی کشـور در  پیش از این نرخ رشد اقتص
ـال  درصـــد عنـــوان  ۳٫۴مثبـــت  را ۹۰ســ

 .کرده بود
  
کشور بـه پرسـش » وزیر«پاسخ  ٭

میلیــارد  ۱۰۰شــود بــا  چطــور می
ــد  ــفر درص ــی، ص ــد نفت دالر درآم

  :گوید چرا می رشد کنیم؟
 
 ،به گـزارش ایسـنا ،۹۲شهریور  ۱۷در  ☚

، کشور» وزیر« عبدالرضا رحمانی فضلی،
ــاق  در نشســت مشــترک هیــات رییســه ات

ادن و کشــاورزی بازرگــانی، صــنایع و معــ
چطــور «در پاســخ بــه پرســش  ایــران،

میلیــارد دالر  ۱۰۰شــود بــا توجــه بــه  می
درآمد از محل درآمـد عمـومی حاصـل از 
ـا صــفر درصــد رشــد  ــت، خروجــی مـ نف

ـاد و  هم: است ه، گفت»است؟ اکنون اعتم
ـا در کمتــرین حــد  صــداقت در بــین مـ

ــه ــوییم ن ــت؛ نگ ــداد چک .اس ـای  تع هـ
ن طـول برگشتی و همچنین مباحثی چـو

مسیر صدور یک مجوز برای یک فعالیت 
ــوارد را نشــان می ــن م ــابراین . دهــد ای بن

در . مبنای کار ما دچار اشکال شده اسـت
ـاد  ها، طالق همین راستا خالف ها و اعتی

نیز مدنظر است در حالیکه باید به دنبال 
پاسخ این پرسش بود که در یـک جامعـه 
ـا چنـین سـابقه کهـن  اسالمی و کشوری ب

های ضـعیفی وجـود  نین خروجیچرا چ
 دارد؟

ــر  ــد ب ـا تاکی ــه بـ ـانی فضــلی در ادام رحمـ
ضــرورت مــورد توجــه قــرار دادن رابطــه 
ـانون  ـاد و همچنـین ق بین اخالق و اقتص

ـاد، گفـت ـا : با اقتص ـاهی ب اگـر چنـین نگ
ــور  ــی ن ــور عل ــی حــاکم باشــد ن بعــد دین

ـا  می ـال هـم بـرای م شود و خداونـد متع
د بـه هـم ما همه بایـ. دهد برکت قرار می

اعتماد داشته باشیم و صداقت مبنای کار 
در این صورت کارها بـه خـوبی . ما باشد

رود و در هــر جــایی نیــازی بــه  پــیش مــی
 .وجود ناظر نیست

از : وی در ادامه سخنان خود اظهار کـرد
آنجــا کــه مــا در یــک جامعــه اســالمی بــه 

کنیم،  عنوان حکومت اسالمی زندگی می
. دینی باشد های ما هم باید گذاری هدف

ــده و  ــتوده ش ــدرت س ـاله ق ــن مسـ در دی
عنایت به قدرت و مجهز شدن در مقابـل 

ـا . دشمنان توصـیه قرآنـی بـرای ماسـت م
نــاگزیریم کــه قدرتمنــد شــویم و در ایــن 
راستا یکی از مسیرهای قدرتمند شدن در 

تــوان  دنیــا بحــث اقتصــاد اســت پــس می
گفت اقتصادیون پایه اصلی قـدرت ملـی 

ــ ـام مق ــوری اســالمی را در نظـ دس جمه
ـا فعالیت تعیین می هـایی کـه در  کننـد و ب

ــی ـام م ــتا انجـ ــن راس ــوانیم  دهیم می ای ت
منابع ملی را به منافع ملی و منافع ملـی را 

 .به قدرت ملی تبدیل کنیم
ـاب بـه حاضـران گفـت : وزیر کشـور خط

مسیر طی طریق منابع بـه قـدرت ملـی را 
مسیر استراتژیک و مدیران ایـن راسـتا را 

گوینــد و شــما  یران اســتراتژیک میمــد
ــه می ــن جلس ــران در ای ــه  حاض ــد ب توانی

ـا  ــوان مــدیران اســتراتژیک نقــش ایفـ عن
 .کنید

بیش : رحمانی فضلی در ادامه اظهار کرد
ـا هـر  ۳۴از  ـا علیـه م سال است کـه آمریک

ـا بــــه دلیــــل  ـام داده امـــ اقــــدامی انجـــ

های حضـرت  هوشمندی مردم و درایت
ـام معظـم رهبـری، ت ایم  وانسـتهامام و مق

اتفاقات رخ داده در کشـورهای . بایستیم
ـان می دهـد کـه ایـن  همسایه و منطقه نش

ـا وجـود مـورد حمایـت بـودن  کشورها ب
های جهانی امکان ایجاد  آمریکا و قدرت

ـان  ــت را در داخــل کشورشـ ثبــات و امنی
 .نداشتند

چنــــين شــــخص بــــی  :انقــــالب اســــالمی
کشـــــور اســـــت و بـــــه » وزيـــــر«اطالعـــــی 

ــــ ـا اي ـــ ن اهميــــت، پاســــخ بــــاال را ســــئوالی ب
ـا گويـــد چـــرا و ايـــن پاســـخ می. دهـــد می  بــ

ــــارد دالر درآمــــد  ۱۰۰وجــــود ســــاالنه ميلي
نفــت، رشــد اقتصــاد ايــران صــفر اســت و 

  :داند نمی
ميليـــارد  ۱۰۰اگـــر بـــاوجود ســـاالنه  – ۱

دالر درآمـــــد نفـــــت، رشـــــد اقتصـــــاد ايـــــران 
صـــــــفر اســـــــت، يعنـــــــی ايـــــــن کـــــــه رشـــــــد 
بخشــــهای ديگــــر اقتصــــاد کشــــور منفــــی 

در حقيقت، درآمد نفت که فـروش . است
ثـــروت کشـــور اســـت، رشـــد منفـــی بســـيار 
بـــــــــاالی بخشـــــــــهای ديگـــــــــر اقتصـــــــــاد را 

  .پوشاند می
چـــــــرا رشـــــــد بخشـــــــهای صـــــــنعت و  – ۲

ـا بـــــاال،  کشـــــاورزی منفـــــی اســـــت، داده هــــ
در حقيقـــت، . پاســـخ ايـــن پرســـش هســـتند

درآمد نـه از راه توليـد در اقتصـادی توليـد 
ريــد محــور کــه بطــور مســتقيم بــه قــدرت خ

دريــــک اقتصــــاد مصــــرف محــــور تبــــديل 
شـــده و ايـــن قـــدرت در بـــازار، در شـــکل 

ــــــاگزير دروازه . اســــــت تقاضــــــا، وارد شده ن
اند  هــای کشــور بــه روز واردات بــاز شــده
ـا ايـــــن قـــــدرت خـــــری درا جـــــذب کننـــــد . تــــ
  واردات، توليـــد داخلـــی را از پـــای درآورده

بــــاوجود ايــــن، چــــون واردات نيــــز . اســــت
يـد را جـذب کنـد، است قدرت خر   نتوانسته

  .تورم شديد و رکود را پديد آورده است
ـــدون احتســـاب  – ۳ اگـــر رشـــد اقتصـــاد ب

است هم به دليـل کـاهش   نفت کمتر شده
فــروش نفــت بـــر اثــر تحريمهـــا اســت هـــم 
بدين خاطر اسـت کـه هزينـه هـای دولـت 
از محــــل نفــــت بــــه حســــاب نفــــت نوشــــته 
ــــــه  ــــــانکی هــــــم ب نشــــــده و وام از نظــــــام ب

 گذاشـــــته شـــــدهحســـــاب رشـــــد اقتصـــــادی 
وگرنــــه، رشــــد اقتصــــاد بيشــــتر از . اســــت 

  .درصد منفی است ۵,۴
  
ـــــه  ٭ ـــــاد در برنام ـــــر اقتص وزی

هـــزار میلیـــارد از  ۸۰:تلویزیــونی
   :شود بودجه محقق نمی

 
ـا  ،۹۲شـــــهریور  ۱۶در  ☚ طیـــــب نیــــ

هـزار  ۸۰ ،۹۲از بودجه سال  :است گفته
ما مجبـوریم  :شود ن وصول نمیآمیلیارد 

ـال اصـــالحیه ای بـــرای بود  ۹۲جـــه ســ
ــیم هــزار  ۱۰چیــزی حــدود . تنظــیم کن

میلیــارد تومــان هدفمنــدی یارانــه هــا بــا 
کسری منابع روبه رو اسـت و پـیش بینـی 
ـاری  ـال ج می کنیم از رقم کلی بودجه س

هزار میلیارد تومان است حدود  ۲۱۰که 
هزار میلیارد تومان محقق می شود  ۱۳۰

و تــالش مــی شــود مشــکل کســری منــابع 
مــــدیریت کســــری  هدفمنــــدی در دل
 .بودجه حل شود

  
ميليـارد   ۲۰۰جايی بيش از جاب ٭

ــابع ارزی کشــور در زمــان  دالر من
  :ها تحريم

 
خبـر روزنامه بهار  ،۹۲شهریور  ۲۳در  ☚
ـانی: است داده ـاون ارزی  مينـو کي راد، مع

ـان اين ـا بي کـه در بانـک  بانک مرکـزی، ب
ـات را مثـل آب روان  ـان حي مرکزی جري

هــا پيــدا کــرديم،  يمبــرای مقابلــه بــا تحر
ـا بـــــيش از  در دوره تحريم: گفـــــت هــــ
ـابع ارزی کشــور  ۲۰۰ ـارد دالر از منـ ميليـ
ـام  وقتـی تحريم .جا شد جابه ـا روی نظ ه

ــز می ـالی متمرک ـال پــول را  مـ ــود انتقـ ش

ـاثير قــرار می تحت ـانی کــه  تـ دهــد و زمـ
گيـرد درآمـدهای  فروش نفـت را دربرمی

 .دهد تاثير قرار می ارزی را تحت
ـا يک رو    ـانيم ت ش آن است که منتظر بم

ـــپس در  تحريم ـــوند و س ـال ش ــ ـا اعم ــ ه
ـا  راستای برخورد با آن ـا اقـدام کنـيم ام ه

روش ديگر اين است که از پيش از اعمال 
ـا کشــورهای  تحريم ــيم تـ ـاده باش ـا آمـ هـ
کننــده بــه دنبــال راهکــاری بــرای  تحريم

 .چگونگی تحريم کشور ما باشند
ـا ها هر دو نوع برخـ طی اين سال     ورد ب

 ۹۰ســال . تحــريم صــورت گرفتــه اســت
ـای  ابتدا بانـک مرکـزی و سـپس بانک ه

ها  ديگر تحريم شدند و پس از آن تحريم
، نفت و صادرات نفت را مـورد ۹۱در تير 

 ۲۰۱۳از شـش فوريـه  .هدف قرار دادنـد
ها مطرح و شرايط  محدود شدن فعاليت

ـان . تر شد سخت در بانـک مرکـزی جري
انی که مسير را پيـدا حيات را مانند آب رو

ـارد  ۲۰۰کند پيدا کرديم و بيش از  می ميلي
ـابع ارزی کشـــور در ايـــن مـــدت  دالر منــ

  .وآمد داشت رفت
ـــالمی ـــالب اس معـــاون ارزی بانـــک  :انق

گويــد کــه  مرکــزی نيمــی از حقيقــت را می
تمــــام حقيقــــت . بــــزرگ تــــرين دروغ اســــت

اينســت کــه سرنوشــت ميلياردهــا دالر کــه 
حسـابهای اشـخاص به بهانه تحريمها بـه 

در حقيقـت، . اند نامعلوم است ريخته شده
 بــر. اند مبــالغی کــالن بــرده و خــورده شــده

شود بهای فروش نفت بـه  آنها افزوده می
چــين و هنـــد کــه ايـــران جــز در خريـــد از 

توانــد از آنهــا اســتفاده  کشــور نمی ايــن دو
  . کند
  :و خبرهای تجاورها به حقوق انسان    

  
  

رئــــيس جمهــــوري 
واند مانع سانسـور  ت نمي

»      وزيران« حتي سانسور
خود شـود و سـركوبها   

  :ادامه دارند
  
  

ـال  ـاه ســ ــ ـــهریور ۱۴در  ☚م ـــه ۹۲ش ، ب
گــزارش نــدای ســبز آزادی، ســید احمــد 

ــدار بوانــات در   حکومــتموســوی فرمان
اصــالحات و از چهــره هــای ســر شــناس 
اصالح طلب استان فارس بـرای اجـرای 

ـال حـبس تعزیـری بـه زنـدا ۴حکم  ن س
موسـوی در  .عادل آباد شیراز منتقـل شـد

ایام انتخابات ریاست جمهوری در سـتاد 
 .مهدی کروبی مشغول به فعالیت بود

به گزارش فـارس،  ،۹۲شهریور  ۱۸در ☚
کارمندان فدراسیون کشـتی در اعتـراض 
به پرداخت نشدن حقوقشان مقابل دفتر 
سرپرست این فدراسیون تحصن کرده و 

 .ا کردندآمیز برپ تجمع اعتراض
ـاس گفتـــه یکـــی از کارمنـــدان     بـــر اســ

ـا  ـاه اســـت  ۵فدراســـیون کشـــتی، آنهــ مــ
ـاه اسـت  ۹اند و  حقوقی دریافت نکرده م

ــه ــیون حــق بیم ــه فدراس ـا را  ک های آنهـ
 .پرداخت نکرده است

به گـزارش کمیتـه  ،۹۲شهریور  ۱۹در  ☚
گزارشــگران حقــوق بشــر، حکــم اعــدام 
عبدالرضا قنبری معلم زندانی کـه پـس از 

ســال زنــدان در  ۱۵تجدیــد دادرســی بــه 
تبعیــدگاه برازجــان تغییــر یافتــه بــود، در 

 ۱۰بــه ) ۵۴شــعبه (دادگــاه تجدیــد نظــر 
 .سال زندان و بدون تبعید تغییر یافت

ـــت     ـــه از بازداش ـــری ک ـا قنب ــ عبدالرض
است، در یک روند  ۸۸شدگان عاشورای 

ـات  نا عادالنه حقوقی و در شـرایط اعتراف
ـازمان زیر شکنجه بـه اتهـ ـا س ـاط ب ام ارتب

 .مجاهدین به اعدام محکوم شده بود
ــــه گــــزارش   ،۹۲ شــــهریور ۲۰در  ☚ ب

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایـران، 
ـارهای روحـی علیـه  به منظور تشـدید فش
ـانم اکـرم  آقای کـاظمینی بروجـردی، خ
ـاه ویـژه  ولی دوسـتی همسـر وی بـه دادگ
 روحانیــت احضــار و او را ســاعتها تحــت

تهدید و فشارهای روحی قـرار  بازجویی،
 .دادند
، به گزارش  هرانـا، ۹۲ شهریور ۱۹در  ☚

زن به اتهام  ۱مرد و  ۵کم  سحرگاه دست
قاچــاق مــواد مخــدر در زنــدان مرکــزی 

 .ارومیه اعدام شدند
: اســامی ایــن افــراد بــدین شــرح اســت    

بهروز شیرپور، منـوچهر داوودی، بهمـن 
ـا  قیطرانــــی، قاســــم اکبــــری، ذکریـــ

هی، مشخصات یکی از متهمان که لنصرال
ـاکنون بـه  از بند زنان اعدام شده اسـت ت

 .دست گزارشگران هرانا نرسیده است
یک منبـع محلـی  ،۹۲شهریور  ۲۲در  ☚

به کمپین بین المللی حقوق بشـردرایران 
گفــت کــه مســئولین حفاظــت زنــدان 

 واواکمرکــزی بنــدرعباس بــا همکــاری 
ندان اقدام به تاسیس یک بند امنیتی در ز

مرکـــزی بنـــدرعباس کـــرده و زنـــدانیان 
سیاسی این زندان را از بندهای مختلـف 

 .اند به این بند منتقل کرده
، به گزارش کلمـه ، ۹۲ شهریور ۲۲در  ☚

بـیش از چهــل تـن از زنــدانیان سیاســی و 
عقیدتی زندان رجایی شهر کرج در نامه 
ـا ارائـه شـرح  ـاییه ب ای به ریـیس قـوه قض

ـار خواسـتار آزادی حالی از زنـدانیان بی م
 .سریع آنان شده اند

ـای     زنـدانی  ۴۲در این نامـه کـه بـه امض
ــدان رجــایی شــهر رســیده و  سیاســی زن
ـــات،  ـــران اطالع ـــه وزی ـــت آن ب رونوش
دادگســــتری و کمیســــیونهای مجلــــس 
ـاری  ـام و بیمــ ـا ذکــر نـ ـال شــده، بـ ارسـ

ــدانیان بــاالی  : ســال آمــده اســت ۶۰زن
فزون آزادی این افراد در شرایط کنونی، ا

ـانون گریـزی  بر التیام دردهای ناشی از ق
ـان دوسـتانه تلقـی  درگذشته، اقدامی انس
ـاهش بحـران  شده و می تواند در روند ک
ـاری و حرکـــت در راســـتای  ـای جــ هــ
 .سیاست تدبیر و امید نیز مفید واقع شود

به گزارش تسنیم،  ،۹۲شهریور  ۲۳در  ☚
ـال های  برخی از دانشـجویانی کـه طـی س

ـا از دانشــگاه اخــراج  گذشــته تعلیــق و یـ
ـای  شده بودند با همراهی جمعی از اعض
ـــجویان  ـــالمی دانش ـــن اس ـابق انجم ــ س
ــع  ـا تجم ــایی، بـ ــه طباطب ــگاه عالم دانش
مقابل دانشکده علوم اجتمـاعی دانشـگاه 
عالمه طباطبـایی و دفتـر ریـیس جدیـد، 
ــتار روشــن  ــعارهایی خواس ــر دادن ش س

 .شدن وضعیت خود شدند
تـــــن از ۲۵۰  ،۹۲شـــــهریور  ۲۳در  ☚

روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مـدنی 
، خواســتار واواکطــی نامــه ای بــه وزیــر 

رسیدگی وی بـه وضـعیت نگـران کننـده 
 .آرش صادقی شدند

ـاره بـه     ـا اش امضاء کنندگان ایـن نامـه، ب
ـــنی اژه ـــخنان محس ـــوص  س ای در خص

ـال   ۹۲-۹۱وضعیت آرش صادقی طی س
ـامبرده از وضـعیت  و اظهار بی اطالعی ن

ــ ــود ای ــید محم ــی؛ از س ــدانی سیاس ن زن
 واواک در حکومتعلوی به عنوان وزیر 

روحــانی خواســتند تــا بــا اطــالع رســانی 
پیرامــون محــل نگهــداری و وضــعیت 
ـای  سالمت آرش صادقی، به گمانه زنی ه
ـاره وی،  ـا درب افکار عمـومی و نگرانـی ه

  .پایان دهد
ـــهریور  ۲۳در  ☚ ـــیس  ،۹۲ش ـــیس پل رئ

نیـز همچـون وزیـران  :اسـت تهران گفته

 .شوند افراد عادی فیلترینگ می
،  ینـدهبه گـزاش آ ،۹۲شهریور  ۲۵در  ☚
 یلترینـگتـه فinternetیکم یردب یاردست

ــ ـان کش ـا خــط و نشـ ــرا یدنبـ ــ یب  یسرئ
ـا کـــه  ییجمهـــور، در خصـــوص نهادهــ

ـال مـ یلتریگف نـه : کننـد، گفـت یرا اعم
 یسارتباطات بلکـه شـخص رئـ یرتنها وز

ـا اخت بر اساس قانون، یزجمهور ن ـاِرراس  ی
ـاد یماخـــذ تصـــم ـا مصــ ـاط بــ  یقدر ارتبــ

  .را ندارد ینگلتریف
ـا  روح    ــو بـ ــب در گفتگ ــؤمن نس ــه م الل

 ینکـهباشگاه خبرنگـاران، در خصـوص ا
چـه  یـقاز طر یلترینگدر حال حاضر، ف

ـا ـال مـــ یینهادهــ ـار  یاعمــ شـــود، اظهــ
ـاده  یحبر اساس نـص صـر: داشت ، ۲۱م
 نیـیتع ی،ا یانـهرا یمقانون جرا ۲۳و  ۲۲

ــ ــاز یشو پــاال یضــوابط فن  یو مسدودس
ـا یمحتوا ـاز یمجرمانـه در فض از  یمج

ـایفو ـارگروه تع ظـــ ـاد یــــینکـــ  یقمصـــ
  .مجرمانه است یمحتوا

ـارگروه تع یرخانــــهمحــــل دب     یــــینکـــ
ـاد ـــوا یقمصــ ـــه در قـــوه  یمحت مجرمان
آن را دادسـتان  یاسـتاست کـه ر یهقضائ

 یـردب ینکل کشور بر عهده دارد و همچن
کارکشته و متخصـص  یکارگروه قاض ینا

  .است یدادگستر
اطالعــات  یوزارت ارتباطــات و فنــاور    

ـارگروه دارد؛ در  یـنعضـو در ا یکتنها  ک
بـر  یـراخ یغاتیرغم جنگ تبل یعل یجهنت

تارنماهــا،  یبرخــ یلتــرو رفــع ف یلتــرســر ف
ارتباطــات  یــرکــه نــه تنهــا وز یمبگــو یــدبا

ـاس  یزجمهور ن یسبلکه شخص رئ بر اس
ـا اخ ــانون، راسـ ـاِرتق ــذ تصــم یـ در  یماخ
را نداشـته و  یلترینگف یقارتباط با مصاد

انتظارات از آن ها غلـط اسـت و  ینگونها
  .ندارد یقانون یمبنا

ـاره، نما یتـــهدر کم     ـــدگانمـــورد اشــ  ین
ـا ــــ ـــــه ه ـاد، واواک یوزارتخان ــــ ، ارش

ــوم و  ــرورش، عل ــوزش و پ ـات، آم ارتباطـ
هســتند  یتــهکم یــنعضــو ا ۶ ی،دادگســتر

  .دهند یم یلرا تشکاز اعضا  یمیکه ن
ــــهریور  ۲۵در  ☚ ـايی در  دو، ۹۲ش ـــ به

 واواکتوسط مامورين  ۹۱تير  ۲۴تاريخ 
اسـالمی این دو به اسامی . دستگير شدند

ـال  ـــايی در ســ توســـط خشـــتی  ۹۱و وف
دادگاه انقالب به اتهام  ۱۴بازپرس شعبه 

ـانونی  ــروه غيرقـ ــويت در گ ــغ و عض تبلي
برای بر هم زدن امنيت ملی تفهيم اتهام 

  .دندش
ــق  ۷پــس از     ــه تعوي ــی و ب ـاه بالتکليف مـ

ـاريخ  ـات دادگـــاه، در تــ ـادن جلســ  ۱افتــ
ــن  ـان  ۹۱بهم ـاه آنـ ــه دادگـ ــين جلس اول

ـاه توسـط . برگزار شد و جلسـه دوم دادگ
ـاه  ۱قاضی رشيدی پور برای   ۹۱اسفند م

ـاه«سـرانجام  .تعيين شد تشـکیل » دادگ
  سال زندان  ۳به  ،هریک ،شد و این دو
  .محکوم شدند

خانــه کــارگر یردب ،۹۲شــهریور  ۲۵ر د ☚
اســتان بوشــهر از صــدور حکــم اخــراج 

 یو رسـم ینفر از کارگران قرار داد ۸۰۰
 یشــرکت صــنعت یســاز یدر واحــد کشــت

ـا پا) صـدرا( یـرانا یاییدر ـانت  یورشـهر ی
  .خبر داد یجار

ـــرم موســـی     یحدر تشـــر یجهـــانمرد ی
ـا توجـه : گفت یلناخبر به ا ینا یاتجزئ ب
 یـرانا یـاییدر یکت صنعتدرشر ینکهبه ا

ـارگر قـرارداد ۱۵۰۰از  یشبـ) صدرا(  یک
شــرکت  ینچنــد ییبــا کارفرمــا یورســم

ـاریپ ـاهماننــد فــرا ســاحل، آر یمانکـ  یـ
در ســاخت … صــنعت، صــادق صــنعت و

 خیـرادارنـد، ا یتفعال یاییدر یها پروژه
ـا یلبه دل  ییرکود کار که موجـب جابج

ـاریپ یها شــــــــرکت و ورود  یمانکـــــــ
ـاز یدر بخش کشت یدجد یمانکارانپ  یس
رخ داده  یـــاییدر یمشـــرکت عظـــ یـــنا

کارگران که در سـه  یننفر از ا ۸۰۰است، 
اند  نکرده یافتدر یحقوق یزماه گذشته ن

کارفرما،  یحکم اخراج از سو یافتبا در
ـادر انتظار اخراج خـود  ـانپا ت  یورشـهر ی

  .ماه هستند
ـا » صـــدرا«در مجموعـــه  ــ ـارگران ب را کــ

ــه و مهندســان متخصــص  یلتشــک تجرب
  .دهند یم
  

 خلع سالح شیمیائی ؟
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چرا نظر شاه فقيد اين نبود كه با مستوفي الممالـك و امثـال او همكـاري    
كند بلكه مقصودش اين بود كه بجامعه بفهماند، من آن كسي هسـتم  كـه   

  .مستوفي الممالك و امثال او به من تعظيم مي كنند
مرحوم مستوفي قبول كرد و طولي نكشيد  كه استعفا كرد و هنگـامي كـه   
من  در سعد آباد، باغ خانم همدم السلطنه خواهرشـان رفتـه بـودم، مـي     

رئيس الـوزراي  ( به حاج مخبر السلطنه « دانيد به من چه گفتند؟ فرمودند
گفتم من تا چانه ام به گل فرو رفت، شما مواظب باشيد تا فرقتـان در  ) بعد

ي كـه  كالم، اين است كه آنهائ ةمقصود از عرايض و اطال .»لجن فرو نرود
وزراء، ) رضـا شـاه  ( ديكتاتوري  ةشان وفق نمي كند، بدانند كه در دورسنّ

نمايندگان مجلس، نه تنها از شخص شاه بلكه از رئيس شهرباني هم مالحظه 
ف اجــرا مــي داشــتند و آنچــه شــهر بــاني دســتور مــي داد بــدون تخلّــ

پنجم و ششم تقنينيه، هر وقت كه  ةدورخوب به خاطر دارم كه در .كردند
دولت اليحه اي پيشنهاد مي كرد  و نمايندگان نمي خواستند بـه آن رأي  

در  - رئيس نظميه  –د خان درگاهي بدهند، موقع طرح آن، سرتيپ محم
مجلس حاضر و حضور او سبب مي شد كه نمايندگان بدون شور و بحـث   

  .زياد، اليحه را تصويب كنند
ه پيشگاه شاهنشـاه، از  و همچنين شرفيابي نمايندگان در روزهاي دوشنبه ب

ر شده بود كه در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره اي بكنند و اين جهت مقرّ
  .دولت را تصويب كنند ةآن ها در مجلس اليح

با اين حال وزرا و وكال نمي توانند به عنوان نبودن آزادي، خود را تبرئه 
نسبت بـه  چرا كه آنها مجبور نبودند كاري را قبول كنند تا  اين كه . كنند

  )2(».مملكت خيانت كنند
  

   :نكتة شايان  ذكر  اين است كه
ـ       - 1 ا مستوفي، هرچند براي انتخـاب وزرايـش آزادي عمـل داشـت، ام

فروغـي، گرچـه نـام    . فروغي، انتخاب رضاشاه براي وزارت جنـگ بـود  
الممالك را بر خود داشت، امـا چـرخ    ي مستوفي وزيرجنگ هر سه كابينه

ت رو، در مـد  گشت؛ هم از اين ي رضاشاه مي به اراده امور اين وزارتخانه
الممالك بود، عموماً ـ در اروپا ـ    يك سالي كه فروغي وزير جنگ مستوفي

 .برد در مأموريت به سر مي
 :گويد محسن فروغي ، در مورد دليل انتخاب فروغي به وزارت جنگ مي

رضا [ ولت با گيري از رياست د ي استعفاء و كناره روزي كه پدرم در باره«
شاه به مذاكره پرداخت، تقاضايش اين بود كه به وي اجازه داده شود به ] 
فاق فرزندان خود به اروپا بـرود و چنـد مـاهي وضـع تحصـيلي مـا را       اتّ

گيري مطلق او موافقت نكرد و پدرم  ولي رضاشاه با كناره. سرپرستي كند
م رضاشـاه بـه او   معاذيري از قبيل خستگي و بيماري آورده بود، و سرانجا

گفته بود كاري به تو محول خواهم كرد كه حقـوق و مزايـا و امتيـازات    
كـه  ] فروغـي [سيماي نجيب ايشان . مال تو باشد ولي زحمت آن مال من

اي بعـد رضاشـاه    گـردد و لحظـه   مشحون از حجب و حيا بود گلگون مي
ي جديد، وزارت جنگ  آقاي ذكاءالملك، سمت شما در كابينه: گويد مي

 )3.(»حقوق و مزايا مال شما، اداره كردن وزارتخانه با من. است
 ، نشـده  واقـع  تكـذيب  مـورد « انگليس سفارت با فروغي آقاي مكاتبة -  2 

 مبلغي ها انگليسي كه بوده هايي پول مورد  در و است داشته حقيقت كامالً
 مبلغـي  و بودنـد   كرده خرج ايران در الملل بين جنگ موقع در را آن از
 بـه  رشـوه  بابـت  از هـم  مبلغي و داده دولتها به1919 قرارداد بابت از هم

 ي نامـه  طبـق  كـه  بودنـد،  داده الدوله صارم و الدوله نصرت  الدوله، وثوق
( »نمودند دريافت را آن فرع با  اصل ها انگليسي انگليس، سفارت به فروغي

4  (   
كومت  مستوفي س از فروغي و وثوق الدوله  به خيال اينكه با حدفاع مدر

س بود ، زيرا بنا بـر  مي تواند  مهار كند ، به نظر من  يكي از اشتباهات مدر
ق مصـد  ةمسـئل . ت را  ناديده گرفتـه بـود   حقوق ملّ» مصلحت  سياسي « 

ي را نا و مخالفت و افشاء كساني كه حقوق ملّ»  ي حقوق ملّ« ايستادگي بر
خيانت بـه وطـن  انـدك    رسم «ديده گرفته بود تا درس عبرتي باشد كه 

  .  »اندك به جوانان نيز سرايت نكند 
»  س  به دفاع از  كابينه برخاست؟چرا مدر«ي كه ولي استدال ل حسين مكّ

س خوب مي دانست كه مستوفي داوطلب و مايل به قبـول  مدر:  اينست 
يون ديگر قبول  مسئوليت  نموده و اگـر  زمامداري نيست و با اصرار او وملّ

فشاري از طرف مجلس  يا شاه  به او  وارد شود قطعاً شـانه از زيـر     كمترين 
كمـا اينكـه  در ايـن  دورة  زمامـداري     .  بار مسئوليت خالي خواهد كرد

س و نمايندگان با كمك مـؤتمن  ين  مرتبه  كناره گيري  كرد و مدردچن
  .الملك با اصرار و خواهش مجدداً او را به ادامة  خدمت وادار  نمودند

 س اوضاع آيندة  مملكت را پيش بيني مي كرد كه اگر مستوفي كنار مدر
برود ، در اين صورت  معلوم نيست چه كسي زمامدار خواهد شد و چون 

ي  كه صـاحب اسـتخوان باشـد و بتوانـد در مقابـل      ص ملّاز رجال متشخّ
انگليسها كه پهلوي را آورده اند ايستادگي نمايد هـيچكس ديگـري پيـدا    

قطعاً  يك نفر ضعيف النفس و بي اراده اي كه هرچه پهلـوي   نخواهد شد
روي كار خواهد آمد و مملكت از سير طبيعي . بخواهد انجام خواهد داد

بعـالوه مسـتوفي   .  ارج شده به طرف خطرناك تري خواهد رفتخخود 
چنانكه پس از مستوفي ( كسي نيست كه به انگليسها  يا روسها امتيازي بدهد 

الغاء امتيـاز دارسـي  قـرار دادي ننگـين  تـر از قـرار داد        با صحنه سازي 
ت ايران  تحميل  گرديدت  بر ملّدارسي  با تمديد  مد(  

ينده  ناچار براي تقويت مستوفي به دفـاع از  آس با پيش بيني وقايع  مدر
س مي دانست دفاع از كابينه اي كه وثـوق  كابينه برخاست ، با آنكه  مدر

دورة كوتاه  رياست وزراائـي  درو فروغي كه  1919اد  الدوله عاقد قرار د
خويش به نفع انگليس ها سندي امضاء  نموده كه صـد در صـد  خيانـت     

  )  5.  ( است» بوده  
   س در دفـاع  از  در آن زمان پاره اي از جرايد و نشريات بـه نطـق مـدر

ـ حجمله روزنامة « كابينة مستوفي شديداً انتقاد كردند از  ين بل المتين چن
س س هيچ  نمي فهميم چه آقاي مدرما  از بيانات آقاي مدر« : نوشته بود

از زمانة دراز مي شناسيم، در مدرسة صدر اصـفهان خـدمت مرحـومين    را
ـ  رر ايشـان را مالقـات   آقاي ميرزا مهدي قمشه ئي و آقاي جهانگيرخان مكّ

نموده، كيفيت ، كياست و فراست و دانـش و بـي طمعـي و درسـتكاري     
بيم  كه دفاع  ايشان در ايـن  را نيكو مي دانيم از اين رو خيلي متعج ايشان

س با اينكه تمـام بيانـات   مسئله بر چه پايه است ، عجب تر اينكه  آقاي مدر
ق را تصديق فرموده بازهم مي فرمايد چون تيري كـه آقـاي   دكتر مصد

ـ      ر دانسـته و وثوق پرتاب نموده به هـدف نيامـده اسـت نبايـد او را  مقص 
  .مالمتش  كرد

أْفَـةٌ   « س را به آية ما فقط آقاي مدرـا رلَا تَأْخُذْكُم بِهِمـ » و ه سـاخته  متوج
سئوال  مي كنيم كه اگر نطفه  منعقد نگردد يا سقط جنين شـود عامـل از   

شرعي آيا معفو است؟  خودتان بهترمي دانيد كه اساس  سزا  و جزا و  حد
ه سزاي قبـل از  ند از عمل  است ورحدود شرعيه براي عبرت ديگران و بع

عمل ظلم و قبح  شرعي  دارد هر سزا  و جزائي  كه عقالً، عرفاً  شرعاً  داده 
  .شود ، بعد از عمل است

راين نبود كه سـقط  ز به تصوگوقتيكه آقاي وثوق اين قرارداد را بست هر
س اگر سئوال شود كه  شما راضي بوديد كه اين آيا از مدر.  خواهد شد

ارداد عملي شود يا نه چه خواهند فرمـود؟ عـالوه  بـراين همـه كـس      قر
س مخالف اين قرار داد بود بيانـات خودشـان هـم    ميداند كه آقاي مدر

تصريح مي كند كه عمل بد بوده فقط مي فرمايد چون صـورت نگرفـت   
آيا كسي  مي تواند بگويد  كه صورت  نبستن ايـن  . عامل را رها بايد كرد

  .قاي وثوق  بودعمل ازكم بود آ
آقاي وثوق آنچه بايد بكنند در پيشرفت امـر كردنـد وهـر تـدبيري كـه      

   )  6( »...بايستي درعملي شدن اين قرار داد  بنمايند نمودند
  
   :كابينة  مستوفي ت  روي كار آمدنعلّ ◀
  

كه با ظاهر  سازي  قاجاريـه     1304جريان  مذاكرات  جلسة  نهم آبان ماه  
سـان  و تشـكيل  آن  كـه    د،  و طرز انتخاب  مجلس  مؤسرا نقرض  نمودن

ي  كـه همـواره  از طـرف     هيچيك  از رجال  مورد اعتماد  عمومي  و ملّ
مستوفي الممالك ، مشير : نه  انتخاب مي شدند، مانندمردم  در مجالس  مقنّ

س ، دولت آبادي و ديگر نمايندگان  كـه بـا   الدوله ، مؤتمن الملك ، مدر
جاريه  مخالفت  كرده بودند در ان  شركت  نداشتند،  سـلطنت   انقراض قا

پهلوي  را زا لحاظ  جريان قانوني بودن وافكارعمومي  خدشه دار  نشـان  
  . سان طبيعي و قانوني نبوده استبات  مجلس  مؤسامي داد  كه انتخ

قلـدري و زورگـوئي    ياز طرف  ديگر خود رضا شاه پهلوي هم با همـه   
. مة  او پا پيش  گذاشته و قـانون عقـب كشـيده اسـت و    ميدانست كه چك

وجب ماعتراضات  قانوني بر سلطنت او وارد است و درآينده ممكن است 
  .ايراد و ناراحتي براي او وجانشينانش گردد

لذا به خيال خود خواست راه ايرادات وسوسـة قـانوني را سـد نمايـد و      
ـ  تصميمي گرفت كه با روي كار آمدن يكي از زعماي  ي كـه  معـروف ملّ

ي بودند رخنـه هـاي وارده بـه اسـاس     همواره مورد اعتماد واطمينان ملّ
سلطنتش را پركرده باشد و وانمود  سازد  كه سلطنت  او آنچنـان طبيعـي    

ي  مستوفي الممالك  هم آنـرا  قـانوني  دانسـته و بـر مسـند      است كه  حتّ
  .رياست  دولت  نشسته  است

پنج در مورد كابينة  مستوفي  چنـين  مـي    علي دشتي  در كتاب  پنجاه و
  :نويسد

نخست وزيري  مرحوم  مستوفي المملـك ، بـا آن  ارتبـاط  نزديـك  و     « 
رضـا شـاه بـه     <ناگسستني  وي با دستگاه  سلطنت  قاجاريه ، پس از ارتقـا 

ب انگيز  بودتخت  سلطنت تعج«  
ينـة مسـتوفي    ضمناً  پهلوي به فكر افتاد كه بموازات  روي كار آوردن  كاب

اي  كتبـي   فبه هر قيمتي  شده وادار  نمايد كه  سلطان احمـد شـاه اسـتع   
به  فروغي  كه مردي  زبان آور  و در محاوره . خود را نوشته  تسليم  نمايد

ي  و رفع خستگي  بـه  صو بيان قوي بود مأموريت  بدهد كه  بعنوان  مرخ
  را هر طور كه  مايد و مشار إليهن  مالقات  با أحمد شاه  در پاريس  اروپا رفته و

و   اسـتعفانامة خـود را نوشـته     و حاضر سازد كه  نموده  تطميع  است  ممكن
 .بگيرد  هم  پولي  نمايد؛ و در مقابل  تسليم

  خود را به  كرد و تقاضاي  مالقات  أحمد شاه  با سلطان  فروغي  از آنكه  پس  
  خـود اضـافه    يدر خاتمة تقاضا  فروغي. شنيد  منفي  رسانيد، جواب  عرض

  اسـتعفانامة آن   ليـره   ميليـون   تا يك  كه  دارم  و اجازه  مأمورم  من  نمود كه
 . نمايم  را خريداري  جناب

هزار برابر   به  حتّي  حاضر نيستم  من« : كه  اظهار داشت  متغير شده  أحمد شاه
  يباطل  خيال  اين  بگو كه  من  خود از قول  ارباب  و تو به.  بفروشم  مبلغ  اين
آينـدة    ينسلها  خود و در مقابل  وجدان  پيش  زيرا من!  يا كرده  كه  است
  خيانـت   ي، ول بركنار شوم  از سلطنت  حاضر شدم يحتّ  كه  سرافرازم  ايران
  ندادم  انجام  يبود كار ديگر  شده  محول  من  به  كه  يا و جز وظيفه  نكردم
  از سلطنت  ايران  ارادة ملّت  بر خالف  من  خواهد كرد كه  ضاوتق  و تاريخ

  ام داده  رضايت  من  كه  اينست  ، مثل اگر استعفا نمايم  بنابراين. ام بركنار شده
لذا  اگر تمام دنيا  را بـه مـن  بدهيـد     . را  حق  خود ندانسته ام  و سلطنت

  ». ا  نخواهم دادفاستع
مستوفي الممالك را به كاخ سلطنتي دعوت  1305روز دهم  دهم خرداد  

اگـر  » .تي با او مذاكره  كرد كه رياست دولت را قبول نمودهنمود و  مد
. ممكن است مشيرالدوله و مؤتمن الملك را  در كابينة  خود شركت دهد

ري از قبول زمامداري خود داري و در مقابل اصرار يولي مستوفي به معاذ
  .استنكاف نمود

يون هم كه در مقابل امر انجام شده اي واقع شـده بودنـد در   ملّاز طرفي 
يون وطن خواه را كه معتقد به حكومت قـانون  صدد بودند كه يكي از ملّ

باشد روي كار بياورند تا جلو تندروي هاي رضا شـاه را گرفتـه  مملكـت    
ب فاقاً در همين  اوان هم كميسيوني مركّروي  روال قانون اداره شود، اتّ

ماء و رجال  تشكيل  مي يافت  تـا در بـارة  جلـوگيري  از تخريـب      از عل
  .بقاي ائمة  بقيع اقدام  نمايند

س با مصلحت بيني موضوع پيشنهاد پهلوي به مستوفي مطرح مي شود مدر
و استداللي كه مي كند از مستوفي مي خواهد كه قبول زمامداري كنـد  

اعضاي كميسـيون هـم    زيرا ازهر لحاظ به صرفة مملكت خواهد بود ساير
س را تأئيد مي نمايند، و چون مستوفي مردي محجـوب  در خواست مدر

  .بوده خواهي نخواهي مجبور مي شود كه قبول نمايند
س در اين جلسه ضمن استدالل خود مي گويد اگر آقا قبول رياست مدر

دولت  را نمايد بواسطة  احترامي كه جامعه براي او قائل است مي توانـد  
ه و قانون ايستادگي نمايد و پهلوي هم ابل پاره اي اعمال خالف رويدر مق

بواسطة احترامي كه براي او قائل است و به اوهمواره آقا خطاب مي كند 

قطعاً دست به اعمالي نخواهد زد كه  موجب ناراحتي او گرديده و منجر 
  .به استعفا شود

  
  روغي و استعفاي كابينهفمالقات تيمور تاش با  ◀

خرداد وزير دربار به منزل فروغي  مـي رود  و در بـارة  اسـتعفاي    14روز
كابينه با فروغي  مذاكراتي  بعمل مي آورد و پس از يك ساعت صـحبت  

خرداد  فروغي  مستعفي  شده  در كابينـة   15قرار مي شود كه روز يكشنبه 
مستوفي شركت نمايد ،  فروغي  كه هيچ  انتظار  نداشت  پـس از  آنهمـه   

ق گوئي و  خدمت به اين زودي كنار برود از قبول عضويت در كابينة تملّ
بعد خود داري  مي كند ولي باالخره قرار ميشود  فعالً به او مرخصي داده 

تي  براي استراحت  و معالجه عازم اروپا  شودشود  تا مد  .  
خرداد فروغي به عمـارت هيئـت وزيـران مـي رود و بـه       15روز يكشنبه  

نه به استثناي  وزير جنگ و وزير دادگستري خبر مي دهد  كه اعضاي كابي
  .فوراً در جلسة هيئت وزيران حاضر شوند

ه آقايان مـي داننـد كـه    البتّ: پس از حضور وزراء فروغي چنين مي گويد
اين صندلي ها دائمي نبوده و مقام وزارت در تغيير و تبديل است  و ايـن  

يك روز  مقام  خود را  به آيندگان قبيل پيش آمدها طبيعي  بوده و بايد  
فعالً ما خوشوقتيم كه وظيفة  خـود را در دورة  مأموريـت   . تفويض نمائيم

خود انجام داده و من  نيز به نوبـة خـود از اقـدامات  وزراء و همكـاران      
من خيلي مايل  بودم كه  مانند معمول اروپـا  ... ر مي كنمخود اظهار تشكّ

رياست  وزراء  را مستقيماً تقديم جانشـين خـود    اين اوراق  و اسناد و مهر
  .بنايم ولي فعالً به آقاي جم  رياست  وزراء  تسليم مي كنم

وزراء استعفاي كتبي خود را نوشته امضاء مي كننـد و از عمـارت هيئـت     
  .ط جرايد اعالم مي شوداستعفاي  فروغي توس. وزيران خارج مي شوند

  
   :كابينة  مستوفي  ◀
  

ساعت هشـت صـبح مسـتوفي الممالـك      1305خرداد  18شنبه روز چهار 
ت  يكساعت با شاه مالقـات و مـذاكره مـي    بدربار فرا خوانده ميشود و مد

كند و پست رياست دولت  را قبول  مي كند و هنگـام  خـروج دسـتخط     
  :شاه بدين شرح صادر  و به ايشان  تسليم ميشود

  فرمان رياست  وزرائي  مستوفي 
  حسينخان مستوفي  جناب ميرزا« 

با  اعتمادي كه به مراتب  لياقت و كفايت  شما  حاصل  اسـت شـما را بـه    
ر مـي  منصوب و مقرّ است سمت رياست وزرائي كه از اهم  مشاغل دولتي

داريم كه فوراً اعضاي هيئت  دولت  را از اشخاص ممتحن  تشكيل  داده 
جريـان امـور    في نمايند كه بـه انجـام وظـايف خـود پرداختـه و در      معرّ

  شاه. مملكتي  وقفه و رخوتي  حاصل  نگردد
همان روز چهارشنبه هم رضا شاه  بـراي آنكـه  وانمـود  سـازد  در امـور       

اعضاء كابينه  دخالتي نداشته و سفارشي ندارد به سمت  قم و مالير و غرب  
  .خرداد  مراجعت  مي نمايد  21عزيمت  نمود و يكشنبه  

مستوفي  اعضاء  كابينة خـود را بـدين  شـرح      1305خردا  21روز شنبه   
  : اعالم  نمود

  رئيس الوزراء –ميرزا حسن خان  مستوفي الممالك 
  وزير ماليه  - ميرزا  حسن خان  وثوق  الدوله  

  ه وزير  فوائد عام –مهديقلي خان  هدايت مخبر السلطنه 
 وزير جنگ –د عليخان  فروغي محم  

  هامور خارج وزير - سيد حسن  تقي زاده  
  .ولي تقي زاده  قبول نكرد  و بجاي  او عليقليخان  انصاري  منصوب  شد

  وزير  معارف  –نصرالدوله  
  وزير  پست و تلگراف –حاج ميرزا  احمد خان  اتابكي 

  كفيل وزارت  داخله –منصور الملك 
 كفيل وزارت عدليه  - السلطنه  رمنصو

خـود را در خانـة شخصـي      خرداد  نخست وزيـر  وزراي  22روز يكشنبه 
  )   7( .في نمودپهلوي  بشرحي كه در باال گفته شد معرّ

  
   :استعفاي مستوفي و دورة ششم مجلس ◀
  
دة كـار شـد و مسـتوفي    اي آممجلس شوراي ملّ 1305روز اول شهريور «

الممالك طبق معمول پارلماني  پس از رسميت يافتن مجلـس، حكومـت   
نسبت به رئيس الوزراء جديد  ابراز تمايـل   بايد مستعفي شود تا نمايندگان

مستوفي در سعد آبـاد   1305شنبه  سوم  شهريور ماه  5بنابراين روز . نمايند
حضور يافت و ضمن مالقات اظهار خستگي و استعفاي خود را تقديم نمود 

بعد از مستوفي تمايل مجلس و رضا . شاه از قبول استعفا خود داري كرد . 
به هـيچ  « كه مؤتمن الملك  )  مؤتمن الملك( پيرنيا  خان به ميرزا حسين

به حسن مشير الدولـه هـم رجـوع    . كيفيتي حاضر به قبول زمامداري نشد
  . كردند كه وي هم از قبول مسئوليت خود داري كرد

در مالقاتي  كه پيرنيا بـا مسـتوفي  بـه عمـل آورد و  سـاير  نماينـدگان       « 
ـ مخصوصاً مدر ات  نمودنـد  بـاالخره  قـرار شـد     س  هم با  مستوفي  مالق

شـهريور  نزديـك  ظهـر     23شنبه  4روز  .  مستوفي  قبول مسئوليت  نمايد
ـ      الع  داد كـه   در نتيجـة   مؤتمن الملك  بوسـيلة  تلفـن  بـه مجلـس  اطّ

ل  مستوفي  حاضر به قبول  مسئوليت  شده اندمذاكرات  مفص.  
ـ    صپس از و د  و در بـارة   ول  اين خبر  جلسـة  خصوصـي  تشـكيل  گردي

زمامــداري مســتوفي  اخــذ آراء بــه عمــل  آمــد و د رنتيجــه  از طــرف  
رأي  اظهـار  تمايـل   بـه     12رأي  در مقابـل    66نمايندگان  با اكثريـت   

  .مستوفي  گرديد
  
  :زمامداري مستوفي ◀
   
  شهريور مستوفي بدربار احضار و از طرف شاه  به وي  24شنبه  5روز  

  13 صفحهدر  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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زمامداري  گرديد و قرار شد ظرف  يكي  دو روزه كابينه تشكيل  و تكليف 
  .بكار  مشغول گردد

وفي از دربار مستقيماً به منزل  ميرزا حسن خان پيرنيا مشير الدوله آمـد  تمس
. و در بارة  عضويت  ايشان در كابينه مذاكره و تقاضا نمود كه قبول نمايـد 

حيـات داشـت  ديگـر سـمتي را      ولي نامبرده  بنا بمعاذيري نپذيرفت و تا
ي در دورة هفتم هم كه جزو ليست كانديداي دولتي تهران نپذيرفت حتّ

منظور كرده بودند و انتخاب شده بود  از قبول  نمايندگي هم خودداري 
  .كرد و به نوشتن تاريخ ايران اشتغال يافت

شنبه  به عمارت هيئت دولت  آمد و  5مستوفي چهاربعد از ظهر همان روز 
. چند نفري را كه تصميم داشت دردولت خود بكار بگمارد احضـار كـرد  

مهديقليخان هدايت و ميرزا   - عليقليخان انصاري  –بتدريج  وثوق الدوله 
احمد خان  بدر حضور بهمرسانيدند و مذاكراتي در بارة برنامـة كابينـه  و   

  .اعضاي  دولت  به عمل آمد
  به مجلس ]  حكومت[في  معرّ  
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   :مستوفي  در مجلس] حكومت[ طرح  برنامة   ◀
  

در بـارة  مخالفـت     – 1305شـهريور  مـاه     29مورخ    12به نقل از جلسة 
( بعضي  از نمايندگان  قبل از  اينكه برنامة دولت  مطرح شود رئيس الوزرا 

پشت تريبون رفت و روي واقع بيني كه داشت  و مي ) ي  الممالك مستوف
دانست  كه اگر بخواهند  با كابينة  او مخالفت كنند  كنار خواهد رفـت و  
پس  از وي معلوم  نيست  كه كار ادارة مملكت روي چه  اصولي  خواهد  

  )   8(  :گذشت چنين  بيان داشت
  
 -  1305شـهريور   29شـنبه  سـه   –مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملّي ◀

  11جلسه 
 

ن تشـكيل وصـورت مجلـس    مجلس ساعت قبل از ظهر برياست آقاي تدي
 . شهريور قرائت وتصويب شد 26روز شنبه 

باحضور هيئت وزرا مقتضي اين است كه اصـول نشـامنامه حـظ    –رييس 
كيند جواب داده شود اينمذاكركرت هميشـه    شود سئوالي داريد سئوال 

  .  زرا بوده استدرعيبت هيئت و
چون بنده احتمال ميدهم كـه بعضـي از آقايـان محتـرم      –يس الوزرا ةر

ق السلطنه نسبت به بعضـي از آقايـان   عموزاده محترم آقاي مصد  خصوصاً 
باشند كه پاره مذاكراتي بفرمايند كه   محترم همكارهاي من تصميم داشته 

بنام   نميدانم لهذا  ي صالحبنده آن مذاكرات را اصالً درمجلس شوراي ملّ
مصالح مملكت از آن آقايانيكه اين تصميم را دارند ومخصوصاً از مجلـس  

ي تقاضا ميكنم مذاكراتي كه عرض كـردم بعقيـده بنـده هـيچ     شوراي ملّ
مطرح شود، صرف نظـر فرماينـد     كت نيست كه دراينجا لمطابق مصالح مم

  .  اجي پروگرام دولت بشويموداخل دستور وحلّ
  وارد دستور شويم ؟–يس ئر

  .  بلي–جمعي از نمايندگان 
يات اسـت، آقـاي   دستور پروگرام هيئت دولت است، شور دركلّ –يس ئر

ق قبال اجازه خواسته اندمصد. 
درتعقيب فرمايشات حضرت آقاي رييس الوزرا بنـده هـم   –ق دكتر مصد

 كـه نسـبت بـه بعضـي از اعضـا كابينـه      ... ميدانم   اين  صالح مملكت را در
گذشـته تكـرار نشـود      ش است اطمنينان بدهند كه درآتيه عمليـات  متوح

چون  شـخص  .ودرآتيه تمام اعضا كابينه به مملكت خدمت خواهند كرد 
وهمقطارهاي محترم بنده، آقايان نمايندگان غير از اينكـه بمملكـت     بنده 

ولي اگرحضرت عالي ايـن  . ندارند  وافراد آ ن خدمت كنند نظر ديگري 
 ي نمي دهيد هيچ كس نمـي توانـد حـقّ   مجلس شوراي ملّ بهنان رااطمي

ح ت هستم و بنام وصـال بنده وكيل ملّ.  نطق را از يك وكيلي سلب نمايد  
فقـط   راصالح بدانم عرض خواهم كرد و  مملكت هرچه  تت و مصلحملّ

ـ چيزيكه بنده را قانع خواهـد كـرد، آن اسـت كـه آقـاي ر      الـوزرا    يس ئ
ند؛ اشخاصي كه سابقاً يك خطاهاي سياسي كرده انـد، و  بفرماي برخيزند و

ديگر آن خطاها را تكرار نخواهند  ه شده اند ومتوج  به خطاهاي خودشان 
خـودم كـرده ام     كرد ومن هم از اين نظر بوده كه آنها را داخل كابينـه  

واگر غير اين باشد، بنده تصو  ي هر نمي كنم كه يك كابينه كه يـك عـد 
. د، دردنيا تشـكيل شـود  نآن نباش ي باشند ويك عده  معتقد  آن به مملكت

تشكيل ميشـود كـه     ممالك اروپا درمواقع فوق العاده يك كابينه هائي  در
يعني اشخاص مختلـف المسـلك از احـزا ب    » كوالسيون«آنها را ميگويند 

ت فوق العاده دركابينه ميشوند كه بواسطة نفوذ آنها كابنيه  قو  مختلفه وارد 
هيچوقت يـك كابينـه تشـكيل نشـده       ولي .  يدا كند و بتواند كاري كندپ

است كه يك عدباز   بنده .  ه نباشنده به مملكت عالقه مند باشند و يك عد
 يس الوزرا ايـن اطمينـان را ميدهنـد كـامالً    ئتكرار ميكنم كه اگر  آقاي ر

گيرند استيضاح نطق را از من ب از اين باشد وحقّ  ا اگرغيرموافقت ميكنم والّ
  .  ميكنم

ق بنده احساسات وطن دوستي عموزاده عزيزم آقاي مصد –يس الوزرا ئر
ا اينكه نمـي خـواهم   بخاطر نشان ميكنم  ميكنم و  السلطنه را تحسين وتقدير 

درآن گونـه مسـائل را     وارد يك مسائل بشوم وصالح هم نمي دانـم ورود  
ق ب است آقاي دكتر مصـد همين قدر به طور سر بسته عرض ميكنم،  خو

  ه بمواقع گذشـته بفرماينـد وبـيش از ايـن نمـي      وآقايان كه  قدري توج
اصالً صالح نمي دانم ايـن مبحـث     ه بشوم، چون خواهم وارد دراين قضي

ـ      ه اگربنـده  درمجلس مطرح شود وراجع به اطمينـاني كـه فرمودنـد البتّ
اعمـال آنهـا را    همكارهاي خـودم اطمينـان نداشـتم، مسـئوليت تمـام       به

همكاري خودم آن آقايـان را    ه به البتّ.  دردوش خودم بعهده نمي گرفتم
لذا بنده كمال اطمينان را نسبت به همكارهاي خودم . دعوت نمي كردم

دارم ومسئوليت اعمال آنها را كامالً بعهده ميگيرم واز اين حيث كامال بـه    
  .   آقايان اطمينان ميدهم 

  )  اجازه( سآقاي مدر–يس ئر
  - س بطرف كرسي خطابه حركت كردندآقاي مدر    

عرض بنده مختصر است اجازه بفرماييد بنده يك توضـيحي  –وزير عدليه 
بنده اين  ةعقيد.  ميكنم اگر چه خارج ازترتيب شد  بطور اختصا ص عرض 
نسبت به كليـه افـراد     ق وساير آقايان هرچه دارند بود كه آقاي دكترمصد

اطمينـاني كـه قبـل از وقـت از     .مخصوصا نسبت به بنـده بفرماينـد   كابينه 
بنده دادند صحيح نيست وايرادي واعتراضي دارند بفرماينـد     ةعمليات آتي

شود بنـده صـالحيت نشسـتن      بنده هم جواب عرض كنم وباالخره معلوم 
  .  روي اين كرسي را دارم يا ندارم

س مدر–رند بفرمايند تا جواب داده ق حرفي داحاال اگر آقاي دكتر مصد
 يرسـي خطابـه طـرف صـندل    كاز پشت (   شود، اجازه بنده محفوظ است 
   )خودشان رفته جلوس نمودن

 

◀ قنطق دكتر مصد:  
 

بنده هيچ نمي خواستم روزي بيايد كه درمقابل پروگـرام   –ق دكتر مصد
ه اي  مخالفـت نمـايم ولـي    الممالـك ذر   حضرت آقـاي مسـتوفي    ةكابين
نبـودم    فانه تشكيل اين كابينه از ابتدا طوري شده،  بنده با آن موافـق  سأمت

پروگرام يعني تعيين . واكنون هم درپروگرام آن نمي توانم موافقت نمايم
هيچ .  پروگرام يعني پيش بيني امور مفيد وممكن االجرا  خط مشي دولت، 

ـ   پروگرامي قاعدتاً بد تهيه نمي شود ولو اينكه  ده نيـت خـوب   پيشنهاد كنن
لذا بنده .  مشعشع ودرخشان راز موادپبلكه معموال پروگرامها .  نداشته باشد

  اگر .  يت نمي دهم كه درمجريانش قضاوت مينمايمبه پروگرام آنقدر اهم
ص وصالحيت داشته باشـند،  مجريان آن متخص  پروگرامي عالي نباشد چه 

از آن بهتـر نباشـد     ام بر خالف اگر پروگر. نتيجه فوق مطلوب خواهد شد
ولي مجريانش بصيرت وصالحيت نداشته باشند، اجـراي آن مفيـد واقـع    

درممالك خارجه هـر  . بر خالف مطلوب نتيجه مي بخشد  نمي شود و گاه 
ـ   ـ  باشـد  اده ايوقت وضـعيات فوقالع اشـخاص مختلـف     دولـت از   ةكابين

ا تشكيل مي شود تااينكـه نظريـات احـزاب سياسـي دريـك جـ       تالمملك
پروگرام  يمختلفه اجرا ياجتماع نمايندگان قوا ةوبواسط  ت يافته مركزي

ولي ديده نشده كه كابينـه    سهل ومملكت از بحرانهاي سياست نجات يابد 
قي وتعالي مملكت عقيده مند بوده از اشخاصي تشكيل شود كه بعضي به ترّ

كه چگونـه  معلوم نيست كه درچنين كابينه، مسئوليت مشـتر . وبعضي نباشند  
اجرا ميشود؟  كداميك از اين دودسته نظريـات    محفوظ وپروگرام چطور 

ـ . ديگري را تعقيب مي نمايند ميخواسـتم كـه عـدم      قبـل بنـده    ةدرجلس
موافقت خود را نسبت بدونفر از اعضا كابينه؛  آقاي وثوق الدولـه وآقـاي   

كه آقاي  نسبت به آقاي وثوق الدوله اين فرمايشاتي.  عرض نمايم  فروغي 
فقط امروز نسبت بـه  .  عرض نمي كنم  يس الوزرا درحضورشان نمودند، ئر

بـه سـمت     آقاي فروغي نظريات خود راعرض مينايم؛  آقاي فروغي كـه  
في شدند مرتكب اعمالي شده اند كه بعضي را درموقع وزرات جنگ معرّ
به  العات منو دراين جلسه فقط بدومراسله كه مطابق اطّ  عرض مي نمايم 

   . ميپردازم دول مجاور نوشته اند  يسفارتخانه ها
يست كه بسفارت دولت شوروي نوشتهامراسله  –ل او  .  

محاكمـات وزارت   ةموافقت درقضاوت دعاوي اتبـاع آن دولـت درادار  
تـركمن چـاي وبـر قـراري      ةآخري عهد نام  خارجه اظهار نموده بعبارت 

   .  كاپيتوالسيون را تجديد نموده است
  .  هيچ صحيح نيست –آقا سيد يعقوب 

  .  بي ربط صرف است –عراقي 
    بايد حبس كرد كسي كه اينكار را كرده است –يك نفر از نمايندگان 

ق بي مناسبت نيست عرض كنم درپنج سال قبل روزيكه بنـده  دكتر مصد
شدم اجاره نامه ديدم كه بـر طبـق تصـويب      بخدمت وزارت ماليه مفتخر 

ـ   يوزرا هيئت ةنام بانـك    دولـت شـوروي ميخواسـت     ةوقـت تجارتخان
ل ايام بر طبق عهدنامه بـدولت ايـران رسـيده    استقراض روس راكه دراو

بنـده از امضـا خـودداري نمـوده     .  اجـاره نمايـد    بود ماهي پانصدتومان 
ـ مختار گفتم كـه تصـرّ   ةودرجواب سئوال نمايند اسـت    ممكـن   كف بان

ـ    نين تصوتفاهم شده ومردم چ ءموجب سو ايـران   ةر كننـد كـه عهـد نام
كـه ميخواسـته قبـل از تمـام دول بـاب        وروس فقط درباغ سبزي است 

منصفي   مختار شخص  ةچون نمايند.  شناسائي وروابط را با ايران باز نمايد
حال معلوم ميشـود  .  بود تجديد تقاضا نكرده و قضيه را بالتعقيب گذاشت

ه شـده زيـرا بعضـي از فصـول ايـن      هائيست كه گفت  كه مطلب همانطور 
 ياآن جملـه مراسـله     عهدنامه اجرا نشده و دربعضي هم مكاتباتي شده از 

هروقت در خصـوص كاپيتوالسـيون مـذاكره     سابقاً.  ست كه عرض شدا
كه چون ايران قانون اجراي دولتي ندارد دول مسـيحي    ميشد مي گفتند 

رند كه شرع نمايند ومتعذّ  نمي خواهند اتباع خود را تسليم قضات محاكم 
دراين قبيل محاكم بواسـطه احساسـات مـذهبي ممكـن اسـت بيطرفانـه       

ـ   . نشود  حكومت  ايـران وروس   ةحال مي بينيم كه بعد از انعقـاد عهـد نام
روسها به نسخ كاپيتوالسـيون راضـي     بااينكه قانون جزا تصويب نشده بود، 

قـوانين    م از كيمسـيون  انون جزا هـ قولي دركابينه فروغي بااينكه . شدند
     .بر قراري كاپيتوالسيون گرفته اند ةعدليه گذشته بود از فروغي نوشت

  .نيست آنطور)  همهمه با(– نمايندگان از بعضي
 . شود دارمجازات تسليم بايد فروغي– زوار
 بيست قريب ودرآن نموده انگليس باسفارت فروغي كه ايست مكاتبه دوم
 اسـت  كـرده  تصـديق  بـه ايـران   رانسبت دولت آن دعاوي تومان كرور

 پـول  ايران و فروش اختناق براي بعضي كه خوبست چقدرمعامله حقيقت
 ممالـك  درسـاير  اگـر  نمايد تصديق فرع با را اصل فروغي وآقاي بگيرند
 مگـر  دهـد  نمي سند سفارتي و بهيچ كند نمي مكاتبه سفارتي هيچ با وزير
 وامثالش فروغي مملكت دراين أسفانهمت . باشد مجلس تصويب از بعد اينكه
 . نمايـد  تصـويب  مجلـس  تابعـد  ميشـوند  نوشتجات قبيل اين ممضي اول

 بعـد  هـم  ملّت ريش تا دهند مي بدست را دولت ريش اول اخير بعبارت

 موافقـت  اش كابينه وزراي كه مينموده تصور چون فروغي . آيد بدست
 نموده صادر آنها اطّالع دونب را نوشتجات اين من اطّالعات مطابق نمايند

 بودند وزير ايشان دركابينة كه نمايندگان آقايان است اين از غير ، چناچه
 آ ن تـا  كـه  است سبب فرمايند ، چي تكذيب حاضرند درمجلس و امروز
 نمايد؟  تجاهر درخيانت درجه
 بمشامشـان  بـوئي  آن واز تجددنـد  مـدعي  كسانيكه آن جهل بنده بعقيدة
 دوسـتي  ومملكـت  خواهي بوطن كه اشخاصي آن ورفتار هوروي نرسيده

 اسـت  جهل پس گذارند، نمي او و غير فروغي بين امتيازي ولي معروفند،
 مـي  و مـأيوس  بيچـاره  را خـادم  كه است رويه و اين ميكنند اسير مرا كه

 اسـالم  بغيـر  را اسـالم  توانـد  نمـي  هـيچكس  ميگفتيم به فروغي والّا نمايد
 درروسـيه  مسـلمي  اگـر  كـه  معـين  به اين . بگذارد متساوي غير درشرايط

 درايـران  روسـي  يـك  اگـر  ولي . بزنند بدار اورا ها روس نمود،  خالف
 در دفترخـود  خارجـه  وزرات محاكمات نمود،  اسالم قانون خالف عملي

 كند تسليم ندارند، عقيده شرع به قانون ها بروس و اورا نموده ياد داشت
  .نمايند رفتار خواستند طور هر درروسيه كه

 ميفرمايـد  كه نماييم اجرا را خدا رسول فرمايش نه خواهيم نمي ما چون 
 المللي بين قوانين نظر از را امرا تشخيص و له ) عليه يعلي وال يعلو االسالم(

 اين از بعد را فروغي . كنيم حفظ را وايران اسالم حيثيات و درنتيجه داده
 حـافظ  عقيده بااين كه ميدهيم ارقر مملكت دفاعيه قواي در رآس اعمال

 بدانـد  ورفتـار  رويه دراين را خود صالح و درآتيه باشد مملكت و مدافع
 زده را حـراج  چـوب  آخـرين  رسـيد،  وزرا به رياست ديگري دفعة واگر
 همـين  بواسـطة  فروغي تاكنون ايران جديد عصر اول از كما اينكه . باشد

 غير امروز مثل هم گاهي لكهو ب بوده دركار وهميشه نديده ضرري اوصاف
 مدرسـة  و رياسـت  تميـز  ديـوان  رياست هم ديگر دوكار يكي وزارت از

 تـا از  كـرد   جـويي  كناره وزرات مقام از اگر كه نموده ذخيره را حقوق
 . شود مستفيض ايشان وجودي آثار از مملكت
 قـانون  خـالف  و بر و روس ايران عهد نامة مخالف چون فروغي مكاتبات
  ميدانم يكن لم وكان نمي گذارم وقعي بĤنها بنده است اساسي

 . است صحيح– نمايندگان از جمعي.
 ]دق هم سـفارت شـوروي  و هـم دولـت  وجـود      پس از نطق  دكتر مص

. بر قراري  كاپيتوالسيون اسـت تكـذيب كردنـد    كهاچنين مراسله اي  ر
دق در اين مورد صرف نظـر مـي شـو   بنابراين  از بقية بيانات دكتر مصد ).

   ،)] 150ص  – 4ج  –تاريخ بيست ساله ايران  –ي حسين مكّ
در  1305شهريور  31 – 12 ةجلسمستوفي رئيس الوزراء در  - توضيح اينكه [

چـون درضـمن بيانـات    : تكذيب كرد و گفتند» كاپيتوالسيون«بارة قضية 
ق اشاره به يك مراسله فرمودند كه آقاي فروغـي  پريروز آقاي دكتر مصد

روس نوشته اند كه آن مراسله يك لطمه وارد مياورد وقضـاياي   به سفارت
العي را كه ايشان دارنـد بـه   بنده اين اطّ.  كاپيتوالسيون را تجديد ميكند

هيچوجه ندارم وبه هيچوجه همچو چيزي گمان نميكنم باشد وامروز هم 
كاپيتوالسيون به هيچوجه ما بين ايران وروسيه برقرار نيست واتباع روسيه 

ـ را  الع نـدارم كـه   هم درعدليه محاكمه ميكنند و بنده هم به هيچوجه اطّ
و چند كلمه هم راجع به . كاپيتوالسيون ما بين ايران وروسيه بر قرار نيست

با اينكه ) دولت دراين باب قصور كرده (فرمايشات آقا، ايشان كه فرمودند 
نمي خواهم در فرمايش ايشان صحبت كنم با كمـال ادب عـرض ميكـنم    

ينطور نيست وبه هيچوجه دولت دراين مساله قصوري نكـرده اسـت وبـا    ا
يت مشغول اقدام بوده وهستكمال جد [.  
فقط از آقاي رييس الوزرا سئوال مينمايم كه آيا آدم بيكار  –ق دكتر مصد

درمملكت نيست كه بايد فروغـي درمسـافرت     صحيح العمل وطن دوست 
آن را دريافت   تفاده نموده وحقوق هم وزير بوده واز حيثيات اين مقام اس

وق خيانت است ؟وآيا اين طريقه وطن خواهان را ه مشّينمايد ؟ آيا اين رو
   .  نمايد  يوس نمي أم

اما نسبت به آقاي وثوق الدوله كه درصدرقوه قضائيه واقع شده انـد بـي   
كه بنده درشـيراز بـودم روزي قونسـول      مناسبت نيست عرض كنم وقتي 

الـدين بيانيـه     اي امور اداري نزد من نشسته بود، از آقا سيد ضيا انگليس بر
خنديـد  .  پرسيد چه نوشته؟  گفتم كه قرار داد را لغو كرده اسـت .  رسيد

ضرب المثلي است كه ميگويند گربه مرده را كسي   وگفت درانگليس يك 
بنده هم چون .  كردن نبود  چوب نميزند، قرار داد مرده بود وحاجت لغو 

مـوش  امي خواستم بگربه مرده چوب بزنم، ميخواستم كه مطلقـاً آنـرا فر  ن
س قرار داد اطمينان حاصل نمايم كـه درآتيـه   وفقط ازفاعل و مؤس  نمايم 

هاي اخير كه آقاي ريـيس الـوزرا     دراين خطوط نباشد، لذا يكي از شب 
ض عر  .  بمنزل من آمدند وفرمودند كه با آقاي وثوق الدوله مخالفت نكنم

.  كردم بشرط اينكه آقاي وثوق الدوله هم درمجلس اظهار ندامت فرمايند
درجواب من فرمودند عقيده ايشـان ايـن اسـت كـه قـرارداد درصـالح       

. كه درمجلـس از ايـن عقيـده دفـاع نماينـد       مملكت بسته شده،  حاضرند 
افراد هستيد   ت ايران كه خود حضرت عالي يكي از ملّ ةعرض كردم عقيد

بنـابراين فرمـايش حضـرتعالي را نمـي     .  اين بود وخواهد هم بودغير از 
اينكه مخالفت من حمل بر غرض نشود حاضرشـدم كـه     پذيرم و نيز براي 

الوزرا با حضور ايشان   اگر آقاي وثوق الدوله خجالت دارند،  آقاي رييس 
درمجلس فرمايشات بفرمايند، باز بمقصود نرسيديم و دراين اثنـا اشـخاص   

بنده مذاكراتي نمودند، بعضي را عقيده اين بود كه اگر مجلس   با مختلف 
  .  قرار داد است  با شما موافقت نكند تصديق ضمني 

  .  اينطور نيست –جمعي از نمايندگان 
صالح ومقتضي نيست كه مذاكره شود وبرخي مي گفتنـد   –ق دكتر مصد

اگر اعضاي ايـن  هويت مجلس قرار داد واقعاً   اين مطلب را بايد موضوع 
حقيقـت را امضـا     چهـارم و بيـان    ةمجلس كه اكثريت آن از وكالي دور

 ةنموده اند،  بازهم به استقالل ايران عالقمندند،  استقامت مي كنند وعقيد
بنده هم چـون نمـي توانسـتم    . مملكت اظهار مي نمايند  خود را درصالح 

تي تمـام اعضـا   پرسـ   مخالفت خود را بدون دليل استرداد كـنم و بـوطن   
اخير موافقت واعتراضـات خـود را نسـبت     ةمجلس اطمينان دارم وعقيد

  .  ودفاع آن عرض مينمايم  بقرارداد 
  ايشان  ةدفاعي ةايران درجواب اليح ةستار ةجريد: اينك اعتراضات من 

  فقره تصويبات وامتيازاتي كه از 1335،15   رمضان  29و25درتاريخ 
  
  14 صفحهدر  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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تمام  ومي نويسد؛ تقريباً  خود منتشر  15و14ام فترتند درشماره زاده هاي اي
آنها به امضاي آقاي وثوق الدوله بوده و بدون اينكـه از مسـئوليت ايشـان    

ليت اختصاصـي كـه   ؤه مشاراليه ميسازد؛ يكي مسدومسئوليت متوج  بكاهد، 
كرده، ديگر مسئوليت اشتراكي كه درقانون   بسمت وزير امورخارجه امضا 

بعضـي از ايـن     عي اسـت  اگر آقاي وثوق الدوله مد. اساسي مصرح است
امتيازات امضاي او نبوده، آيا ميتوان منكر شد كه مقتضي از اين امتيـازات  

آنها درزمـان وزارت او حاضـر وفـراهم     ةمه وزميناونبوده كه مقد  امضاي 
بي بخارجه درغيبت مجلس بخـو  هشد  امتيازات اعطا  ةحصائيانشده است؟ 

مشروطيت بيشتر به   معلوم مي نمايد كه فروش ثروت طبيعي ايران درزمان 
ر فاقـات مكـرّ  وثوق الدوله انجام يافته واز آنجا كه وقـوع اتّ  ةالي ماهراندلّ

محال بوده، عقل تصديق نمي كند كه طبيعت وتصادف بطور تكرار   فلسفه 
،  بـه  موقعيـت مخصـوص قـرار دهـد      او دريـك   ةيك فرد را بدون اراد

وزارت   بداعت نظر معلوم ميگردد كه تصادف تقاضـاي امتيـازات يازمـان    
قضـا كننـدگان از مسـاعدت     ماًالع او نبوده ومسلّوثوق الدوله بلكه بي اطّ
اطمينان داشته اند كـه از موقـع اسـتفاده نمـوده       وهمراهي وثوق الدوله 

كه وثوق الدوله   ودرآن اوقات تقاضاي امتياز كرده اند وشايد ميدانسته اند 
 بوده وبلندي نظر وعلو"هوادار منطق اگر من نكنم ديگران خواهند كرد 

ثروت طبيعي مملكت را چندان بزرگ نديده ومهم نشمرده   تش منابع هم
فـداي اسـتقالل مملكـت سـازد       وحاضر شده است يكي را بعد از ديگري 

جاز داند وثوق المحظورين خوانده وم ر را ارتكاب اقلّواين عمليات مكرّ
عا شبيه به اين اين اد!  الدوله ميگويد بنام سالمت وطن امتيازات داده شده  

بيمار اعضاي اورا يكي يكي قطع كرده وتمام   است كه طبيبي بنام سالمت 
كـه يـك روزي     چنانكه هنوز از خاطره ها محو نشده .  خون او را  بگيرد

ـ أهمين طبيب حاذق ر ـ  قي بش تـرين عضـو ايـران     اساقلوس بـودن حس
  .  وتصريح فرمودند كه اين عضو فاسد بايد قطع شود  داده ) آذربايجان (

ايـن مزخـرف اسـت هـيچ كـس       –ميرزا حسنخان وثـوق وزيـر عدليـه    
  .همچوحرفي را نزده است

  .اين وقاحت است –عبداهللا خان معتمد   ميرزا  
تـوهين     مردكـه چـرا   –خطاب به ميرزا عبداهللا خان معتمـد   –شيرواني  

  .  ميكني نميگذاري حرف بزنند
بنده اخطار دارم، اين شخص شرف مرا بـرده   –ميرزا عبداهللا خان معتمد 

   .  است
    .بنده اخطار دارم، معتمدالسلطنه بناطق توهين ميكند –شيرواني 

 )  دعوت بسكوت –يس ئصداي زنگ ر ( 
را مانع انجام ساير سهو ميكنند كه دادن امتيازات  آقاي وثوق الدوله عمداً
چه تجربه ومخصوصاً درزمان مشـروطيت  . ميدهند  تقاضا هاي اجانب قرار 

ك كرده كه تسليم محـرّ   كه خود وثوق الدوله غالباً مصدرامور بوده ثابت 
فقط مقاومت يك دولـت اسـت كـه    . ي آنها استتج ةطمع بيگانگان وماي

ايـن اسـت   .  دهـد دول مجـاور ب  ةي بـه تقاضـاهاي غاصـبان   حد  ميتواند 
شده وچون بنده تكذيبي   كه درآن تاريخ منتشر  ةمزبور ةمندرجات جريد

   .  نسبت بگفته هاي آن نديدم عرض مينمايم
  .  جوابش هم درجرايد همان روز بود شما ضبط نفرموده ايد –وزير عدليه 
كمااينكه خود .  چنانچه مطابق واقع نيست تكذيب فرمايند –ق دكتر مصد

نبودم، نمي دانم آقاي وثوق الدوله چه وقت   تي ايران م چون مدبنده ه
ـ  شـايعات    .  اقلوس بـودن آذربايجـان داده اسـت   قو درچه هيئت رأي بش

كذب قدري زياد است كه من تا مدرك نباشد به هيچ چيـز يقـين نمـي    
   .  نمايم

ايران به آقاي وثوق الدوله  ةستار ةاز جمله تصويبات وامتيازاتي كه جريد
شمال وجنـوب اسـت كـه     ةراجع به منطق 1907   قرار داد ) 1(نسبت داده 

ل نسبت به قرار داد مزبور شده بمذاكراتي كه درمجلس او  د علـي  ومحم
ميرزا هم آن را نشناخت آقاي وثوق الدوله درزمان وزارت خارجه خـود  

  .  نموده اند  آن را تصديق 
فـي ده فرسـنگ امتيـاز معـادن آن     امتياز راه آهن جلفـا واز هـر طر  )   2  ( 

  .  ارومي ةبدرياچ  وامتيازات راه آهن از جلفا 
يت اين امتيازات تـا  كه اهم.بحرخزر به خوشتاريا  ةامتياز معادن حوز )  3(   

ـ    يالغا  بود كه روسها از  اي درجه ـ   ةآنهـا درعهـد نام ت ايـران و روس منّ
   .  ت ايران گذارده اندعظيمي بملّ

ليس جنوب وغيره وغيره كـه بعـد بـاالخره ايـن معالجـات      پتن شناخ )  4( 
 12قرارداد  ةط آنرا بوسيلرو تسليم بالش  رابراي سالمت وطن كافي نديده 

ميالدي اصلح    1919اوت 9و 1298اسد  17كه مطابق است  1337ذيعقده 
دانسته اند وچون جزائيون معتقدند كه اگر كسي چند فعل خالف نمـود،  

  .فعلي تعقيب كرد كه مجازاتش درقانون بيشتر باشد  اي بايد اورا بر
مـي پـردازم كـه      بنده به بزرگترين خيانتي كه ايشان مرتكب شده انـد    

ط دولت مسيحي به دول مسلمان و بزبان قرار داد يعني تسلّ.  قرارداد است
ما مسلمين اين است كه حضـرت   ةعقيد.  ت ايرانامارت ملّ  وطن پرستي 
وآله وسلم پادشـاه اسـالم اسـت      پيغمبرخاتم صلي اهللا عليه رسول اكرم و

وچون ايران مسلمان اسـت لـذا سـلطان ايـران اسـت و بـر هـر ايرانـي         
 ةفرمـود  يديانتمندي وهر مسلمان شرافتمند،  فرض اسـت كـه دراجـرا     

از وطن خـود دفـاع   )يعلو واليعلي عليه   االسالم (پيغمبر خدا كه ميفرمايد 
وچنانچـه    شد عالم ديانت وايرانيت را روحي تازه دميده  اگر فاتح.  نمايد

والَ « . تول شد درراه خـدا شـربت شـهادت را چشـيده اسـت     قمقلوب وم
  .» تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحياء عند ربهِم يرْزقُونَ 

قـانون   24   طا نكند به خالف اصل آقاي وثوق الدوله براي اينكه تيرشان خ
انحصار (بستن عهدنامه ومقاوله نامه ها اعطاي امتيازات "اساسي كه ميگويد 

از اينكـه طـرف داخلـه باشـد يـا       وصنعتي وفالحتي وغيره اعـم   تجارتي ) 
ـ     قبـل از تصـويب   .  برسـد   ي خارجه بايد به تصـويب مجلـس شـوراي ملّ

س يك امر تشريفاتي نيست كـه  برخالف اين اصل است زيرا تصويب مجل
ر نباشد بلكه براي اين است كه مقاوله نامه هاي مضـررا رد  ثّؤدرموضوع م  

قراردادي قبل از تصـويب مجلـس اجـرا شـد       كند واعتبار ندهد، هرگاه 
ـ   داد شـد، جبـران     ه طـرف قـرار   ومجلس آنرا رد نمود وخسـارتي متوج
ان كنند يا طرف قرار داد جبر يدابخسارت باكي است ؟ آيا امضا كنندگان 

امضاي وزرا خسارت را از دولت بخواهد ؟ بـه ايـن لحـاظ      ميتواند باعتبار 
ي معتبر نيسـت وسـندي   ملّ  هيچ قراردادي بدون تصويب مجلس شوراي 
توضيحاتي عرض ميكـنم  .  هم كه اعتبار ندارد نمي توان آن را اجرا كرد

ي درآن تصـويب مجلـس   تّفايده قرار داد آنقدرمحرز شده بود كه ح  كه 

ت تيرشان كارگر شود، به غصب حقوق ملّ  هم قيد نمودند وباز براي اينكه 
نظـر    ه اي  از وكالي مجلـس رااز  مبادرت كرده درانتخابات مداخله وعد

چقدرفرق است بـين سپهسـاالر و وثـوق    .  تصويب قرار داد تعيين نمودند
بر قراري كنتـرل نمودنـد بـا     وقتي دولتين تقاضاي  الدوله كه از سپهساالر 

را بنوشـتن عبـارت     اينكه داراي معلومات وثوق الدوله نبود، نوشته كنترل 
طي نمودن مراحل اداري طـوري بـي   .  فورس ماژر امضا ميكنم ةبواسط

ـ      اثر كرد كه  ل از او صرف نظر كردند وبراي تحصـيل اسـناد دسـت توس
وثوق الدولـه تمـام هـوش      ولي آقاي .  بدامان وثوق الدوله دراز نمودند

ومعلومات خود را صرف نمودند كه ياچيزي بخارجه ها ندهنـد ويـا اگـر    
رو نظريـه اقـداماتي قبـل از     ايـن ر باشـد، از ّثؤطوري شود كه م  ميدهند 

خـالف قـانون واخـالق ومصـالح       قرارداد وبعداز قرار داد فرمودند كه بر 
ي مهم   ةامداري خود ضربآقاي وثوق الدوله درتمام ادوار زم. مملكت بود

چنانكه . به اخالق مملكت وارد نمودند، اخالق حافظ نظام اجتماعي است
نتيجه منحصر بعثت خـود را  ) ص(خاتم انبيا . است  جاذبه حافظ نظام عالم 

وقـت   »الْأَخْلَـاقِ  مكَـارِم  لـأُتَمّم  بعثْـت  إِنَّمـا «. اتمام مكارم اخالق ميشمارد
ه حاكي است كه البتّ. نتيجه اش تتميم اخالق كريمه باشد بزرگترين بعثتها

ثمره وجدواي منحصر شان همين بوده اسـت،  آيـا يـك      اديان دنيا  ةيكلّ
الهي درهر عصر وهر زمان   نظر اجمالي بكلية كتب آسماني و كليه قوانين 

اين اصل را نشان نمي دهد و آيا تضييع وفساد اخالق عموم مخالفت بـين  
اديان نيست وآيا بواسطه و فساد اخالق احزاب و اجتماعات همـان   ياتمام  

هميشه بـا اختالفـات مرامـي در مقابـل منـافع        احزاب و اجتماعاتي را كه 
متالشـي    عمومي ووطني ودينـي مثـل نفـس واحـد ايسـتادگي كردنـد       

ننمودند؟ آقاي وثوق الدوله اگر به هيچ قانوني معتقد نباشند آيا مي توانند 
قانون  258امضا نموده اند ترديد نمايند؟  چه ماده   را كه خودشان  قانوني

مقتضيه و خـارج    جزاي عرفي مي گويد هركس بدون حكمي از مقامات 
از مواردي كه قانون جلب وتوقيف اشخاص را تجويز نمـوده شـخص را   

ي مخفي نمايد،  محكـوم بحـبس غيـر    حبس كند ياعنفا در محلّ  توقيف يا 
و اكثر پانزده سال است در   ت سه سال مد كه اقلّ"اهد بود دائم باقي خو

روضه   ا دستگيري هفده نفر از معترضين اعمال ايشان درمجلس ت باينصور
خدا يعني مسجد شيخ عبدالحسين خارج و تبعيد و حبس  ةخواني و درخان
درحبس قزوين كه مقصودشـان تهديـد جامعـه بـراي       آنها  ةچندمين ماه

عـرض ميكـنم كـه     توضيحاً  .  ر داد بود، مخالف قانون نيستعقد قرا ةزمين
ت نبوده اختالط تبعيد شدگان وثوق الدوله به قزوين همه صاحب يك ني

اشخاص مختلف العقيده از نظر مشوب نمودن اذهان عمومي بود كه افكار   
نمايد و اعتراض اشخاص وطن پرسـت را مثـل     عمومي در قضاوت اشتباه 

و همچنين تبعيد چهار نفر از .   از نظر اغراض بود بشمارد  مخالفت بعضي كه
و   وآقايان محتشم السلطنه و ممتـاز الدولـه   وزرا يعني مرحوم ممتاز الملك 

مستشارالدوله و آقاي حاج معين التجار بوشهري كه از معترضين قـرار داد  
ت مديدي در كاشان بر طبق كـدام حكـم و   مد  بودند و حبس آنها براي 

ممالـك اروپـا     ون بوده است؟  همان تبعيد و حبسي كه ايرانيـان را در  قان
    . مفتخر و سر بلند نمود و كمر قرار داد را شكست

ءهريك از رؤسا واعضا واجزا« :قانون جزاي عرفي مي گويد 159يه ماد 
انجام امري كه از وظائف آنان بوده ولي   ادارات و محاكم عدليه كه براي 

پذيرفتـه ويـا     ر نشده وعده يـا تطميعـي را   به جهت آن مقرّ قانوناً رسومي
انيت بـوده از  هديه و تعارفي را قبول نمايد اگر چه انجام آن بر طبق حقّ

ميشود و بعالوه محكوم است برتعارفي كه قبول كرده   ي محروم حقوق ملّ
يا وعده بـاو داده شـده     است و در مقابل هر يك تومان تعارفي كه گرفته 

ت درهر حـال مـد  . بل ابتياع خواهد شدامحكوم بيك روز حبس ق است،
ـ كل160ّ ةبر طبق مـاد .  كمتر از شش روز نبايد با شد  حبس او  اشـخاص   ةي

از يكسال الي سه سال محكوم بحبس   ديگري كه مرتكب اين اعمال شوند 
خواهنـد    قبل ذكر شد حبس قابل ابتياع  ةديبي ومعادل آنچه كه درمادأت

و بعالوه بعد از اتمام مجازات حبس از مجازات حبس از پنج سال گرديد 
كـه يكـي از آنهـا عضـويت      27 ةمـذكوره درمـاد    الي ده سال از حقوق 

محـروم    اسـت  ] واليتـي  [ي وانجمنهاي ايـالتي و بلـدي  مجلس شوراي ملّ
آيا پولهائي كه براي دادن امتيازات و قرارداد بـه ايشـان رسـيده    . ميشوند

وكالـت   محكوم واز حـقّ  را به مجازات اين مواد  كه ايشان موجب نيست 
الملـك    بي مناسبت نيست عرض كـنم مرحـوم ممتـاز     محروم نبايدكرد؟

بمعارف اعطا نمـود و راز نهـاني را آشـكار     اكسي بود كه هديه خوشتاريار
نيست كه ميگويد هر گاه شخصي با  72 ةماد  آيا وثوق الدوله مشمول . كرد

يـا آنهـارا     مورين آنها داخـل دراسـباب چينـي شـود،      أيا مدول خارجه 
ادولت وادار نمايد يا وسايل آنـرا بـراي آنهـا فـراهم     ببخصومت يا جنگ 

حكم مزبـور مجـري   . دائم درقالع خواهد گرديد  آورد محكوم به حبس 
مـذاكرات دار    آيا   ر واقع نشود؟ثّؤخواهد بود، ولو آنكه اسباب چيني او م

 15آمريكاي شمالي در پـاريس تـاريخ    ةحددول متّ ةخارج السينگ وزير
اينطور گفته،  آمريكا بيهوده كوشش كرد كه هيئت ايـران    كه  1919اوت 

ومطالـب ومقاصـد خـود را      درپاريس درانجمن صلح حضور بهم رسـاند  
يـون ايـران هـم درپـاريس بـراي      ي سعي نمايندگان ملّاظهار نمايد وحتّ

جائي نرسد، دراين اثنا سفير انگليس درتهران بايـك  لرد كرزن ب  مذاكره با 
كوچـك   ةمخفي بست، ايـن دسـت     ةكوچك سياسيون يك عهد نام ةدست

سياسيون فوراً پس از عقد صلح اداره امور را بدست آورده بودند وهيئت 
ايراني كه در پاريس بود از كار افتاده و منحل شـد خالصـه يـك بـازي       

روزنامـه كـاوه غـره جمـادي      ةترجم(   شد خطرناك و محرمانه درآورده 
به  كه ستا يچيني  كاشف اسباب )  1920ژانويه  22مطابق با  1338االخره 

كوچك سياسيون قـرار داد را قـبال مخفيانـه     ةموجب اين مذاكرات دست
آن را افشـا   1919ابراز حاضـر نبـود در نـه اوت     ةزمين  بسته اند ولي چون 

   .  نموده اند
حده دول متّ ةسفارت آمريكا كه بر طبق تلگراف وزارت خارج ةوآيا ابالغي

تهـران منتشـر شـده،     ق نهم سـپتامبر در مطاب 1337حجه  ذي  13تاريخ  در
   .  قرائت ميشود  ؟ اينك عين تلگراف اسباب چيني نيست

 دولت اتازوني سفارت امريكا بشما تعليم ميدهد نـزد زمامـداران ايـران و   
تكـذيب نماييـد كـه دولـت اتـازوني از        ه را اشخاص عالقمند اين مسـئل 

خود را    ةمساعدت نسبت به ايران امتناع ورزيده است آمريكا همواره عالق
ابراز داشـته نماينـدگاني كـه از     براي سعادت ايران به طرق بسيار اظهار و

كوشـش  ر دركميسيون صلح پاريس عضويت داشته اند مكرّ  طرف اتازوني 
رانس صلح مورد ايران را دركنف  خنان نمايندگان س.  مجاهدت كرده اند و

ب بودندچرا مجاهـدات آنهـا   نمايندگان آمريكا متعج .استماع قرار دهند
 ةي نمي شـود لـيكن اكنـون معاهـد    مساعدت تلقّ بيش از اين به تقويت و  

ـ  بودنـد سـخنان    آمريكاييهـا قـادر    ت جديد معلوم مي دارد كه به چه علّ
 در  نيز معلوم ميگردد كه دولت ايـران   صغا برسانند ونمايندگان ايران را با

تقويـت كـافي    طهران را با مساعي نمايندگان خود درپاريس مسـاعدت و 
ب تلقـي مـي   تعج با انگلستان را جديد ايران و   ةنزد دولت اتازوني معاهد

ايـران    مزبور معلـوم ميـدارد بـا وصـف آنكـه نماينـدگان       ةمعاهـد . نمايد
لب مساعدت وهمراهي آمريكـا بودنـد، ايـران    اداً طكّؤمو  درپاريس علناً

  .باتقويت آمريكا نمي باشد  دراين زمينه مايل به كمك 
  سفارت آمريكا - تهران  

  
كـه درمحاكمـه     ميدهنـد   آيا اشخاص اسباب چين بخط ومهر خودسـند  

؟ بطور خالصه بااينكه آقـاي وثـوق الدولـه ميدانسـتند اگـر      مدرك باشد
تـي  مملكت مفيد بـود، هـر ملّ    ت ملل ديگر براي اهل آبادي مملكت بدس
اقتصادي اسـت،   ةجلب فايده كه يكي از اصول مهم براي رفع زحمت و

تـي  اگر رقيب خوب بـود، هـيچ ملّ   اجنبي را به خانه اش دعوت ميكرد و  
تلفـات سـنگين طـوق     جنگهـاي خـونين و    نمي خواست بعد از اسارت يا 

راخريـد    نكه ديده اند اگـر كسـي ده خرابـي    و يا اي –رقيب را رها نمايد 
وآباد كرد نسبت به مالكين سابق خوش بين نيست وهيچوقت نمي خواهد 

ن را بداننـد بلكـه ميـل    بع را بخوانند و معين غيشرا  كه آنها بابي از ابواب 
ـ  ةتهي  براي . دارند هميشه درجهل بمانند وادعائي ننمايند قـرارداد از   ةزمين

قتل هاي بدون محاكمـه را و بصـرف اسـتنطاق مخفـي     ي هيچ عملي حتّ
دهان  ي درمضايقه نفرموده وآنچه را كه ممكن بود، نمود و تخم لقّ  نظميه 

كه چون قانون جزاي عرفي رسميت   بيگانگان شكسته اند اگر كسي بگويد 
را از   ندارد، درقانون شرح مطاع هم براي كسي كه بخواهد بيـرق اسـالم   

با بيت المال مسلمين تسليم دول غيـر مسـلمان نمـوده    رسول خدا گرفته 
عقابي نيست، مـن بگوينـده بـا كمـال پسـتي        واسباب چيني وفساد ناميد، 

درجـواب آيـه از     العاتي ندارم اينكه از علم فقه اطّ اب وحقارت نظرميكنم و
نَ إِنَّما جـزَاء الَّـذي  « را ميخوانم كه ميفرمايد] مائده[سوره شريفه پنجم]  33[

     واْ أَوـلَّبصي قَتَّلُـواْ أَوا أَن ياد ضِ فَســي األَرنَ فوعسيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي
لك لَهم خزْي في اتُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم منْ خالف أَو ينفَواْ منَ األَرضِ ذَ

 ذَابرَةِ عي اآلخف ملَها ونْيالد يمظدرصـورتيكه آقـاي وثـوق الدولـه     » ع
يكي از احكام اربعه نيستند حضرات حجج اسالم نمايندگان عظام   مشمول 

  ايشان مي باشد؟  بفرمايند چه حكمي از احكام شامل 
يكي از دوستان آقاي وثوق الدوله را به عقد قرار داد مجبور كـرد زيـرا    

ـ  بـين الن  انگليس قفقـاز و   ام قشون درآن اي ـ  هـرين را متص ي رف بـود وحتّ
ايشان به عقد قـرار داد    درخود ايران هم اقامت داشت لذا هركس غير از 

   .  ا چهار دليل اورا مجاب نمودمبناچار بود بنده 
فات دائمـي  فات فوق انگليس دربين النهرين وقفقاز يـك تصـرّ  تصرّ –اوال 

كه قشون دولـت  جنگ بين المللي بود كما اين  نبود وفقط از نظر پيش آمد 
   .  مزبور فققاز را تخليه كرد ورفت

فات يك دولتي درحدود مجاور واقامـت قشـون او درداخـل    تصرّ – ثانياً
ضـعف   ةبواسـط .  مملكـت را تسـليم نمايـد     مملكت، دليل نيست كه اهـل  

 .نبايد امضـا كـرد    تسليم را  ةممكن است تسليم شد ولي نوشت وناتواني عمالً
ايران دراين عصر جديد .  ر تهديد بود، دائمي نبودفرضاً هم مملكت دچا

حـرف   . ولي استقامت باعـث نجـاب اوگرديـده اسـت      خيلي دچار شده 
از كشـته  قبل   شمامثل اين است كه جمعي دركمين قتل كسي باشند و او

كسي مقتول شـد ورثـه مـي توانـد از قاتـل ديـه       اگر.  شدن انتحار نمايد
هـر  . نمايـد   شت بايد جهـنم را طـواف   ولي اگر كسي خود را ك.  بخواهد

ولـي هـر    .شد، غاصبانه وجاي حرف باقي اسـت  فاتي كه بي مدركتصرّ
مدرك شد، جاي سخن نيست مگر اينكه به يكـي از    فاتي كه از روي تصرّ

   .  جهات قانوني بي اعتباري مدرك ثابت گردد
تشخيص حسن سيادت و قبح اسارت چيـزي نيسـت كـه معلومـات عاليـه      

ليه است از بديهيات او)  .الكل اعظم من الجزء(اين مطلب مثل .  دبخواه
و با اندك فهمي هر كس مي داند كه حكومت داشتن دريك ده خراب 
بهتر از اسارت دريك مملكت آباد است بنابراين هر ايراني كـه ديانتمنـد   

شرافتمند است تا بتواند بايـد روي دواصـل از وطـن      است وهر كس كه 
از آن دواصـل    ننمايد كه يكي  اي هد خود را تسليم هيچ قوخود دفاع كن

  .اسالميت است وديگر وطن پرستي
مسلمان حقيقـي تسـليم     در مملكت ما اصل اسالميت اقوي است زيرا يك 

براي جلـب ايـن قبيـل مسـلمين     . و قطع شودانمي شود مگر اينكه حيات 
اينـد ولـي   دول مسيحي درپايتخت هاي خود مسجد بنا مـي نم   است كه 

 .به يك تعارفي تسـليم نماينـد    بي فكر را مي توانند  يك متجدد سطحي و
اصل وطن پرستي باهم متباين نيست و نسبت بين اين دو  اصل اسالميت و

وخصوص مطلق است يعني هر مسلمان وطن پرسـت    از نسب اربعه عموم 
وطـن پرسـتي مسـلمان      است چه حب الوطن من االيمان ولي ميشود كه 

باشد همچنانكه ممالك غير مسلمان روي اين اصل وطن خـود را حفـظ   ن
   .  نمايند  مي 
بنده نمي توانم قبول كنم كه آقاي وثوق الدوله مجبور بوده، زيـرا   – ثالثاً
ةماد استقالل دولـت ايـران حـاكي اسـت كـه        ل قرارداد درخصوص او

ـ  ةايشان با يك عبارات فريب دهنده خواسته اند طبق اغفـال    ت را عوام ملّ
تي كه قشون وماليه اش دست نمايند ولي خوشبختانه زود معلوم شد كه ملّ

  .  استقالل ندارد  ديگري است، 
بنده نمي توانم مجبوريت ايشان را تصديق كنم زيرا شخصـي كـه    – رابعاً

را نمـي تـوان مجبـور دانسـت كمـا اينكـه         پول گرفت راضي است واو 
كنتـرل نمـود،     ود قيد فورس ماژر را درنوشـته  سپهساالر كه پول نگرفته ب

     .مجبوري خود را ثابت ونوشته را بي اعتبار كرد
ـ   شما صحيح است، خصوصـاً  ةدرجواب من مستمع گفت ادلّ  ةلأاينـك مس
باالخره از مطلـب قـدري دور شـديم، اگـر       . پول زبان مرا الكن مينمايد

ميدهنـد    وثـوق الدولـه   بگويند كه تا محاكمه نشده هر نسبتي كه به آقاي 
  عرض ميكنم . صالحه حكم نكند نبايد ترتيب اثر داد ةهام است و تا محكماتّ
  

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات 
  12  - اساسي مردم ايران 

  
  

حكومتي است كه شعبه اي از واليـت  ": فقيه از نگاه او واليت مطلقة
مطلقة رسول خداست و يكي از احكام اوليه اسالم و مقدم بـر تمـام   

و مـي توانـد از هـر    ... احكام فرعيه، حتي نماز، روزه و حـج اسـت   
امري، چه عبادي و چه غير عبادي كـه جريـان آن مخـالف مصـالح     

  )1( "...اسالم باشد جلوگيري كند 
قرآن مراجعه مي كنيم، تضاد و تناقض هاي آشكار و بسيار روشني  به

را در اصل اوليه و بنيان اين مرام با واليت فقيه مي يـابيم، از جملـه   
  : اين كه، به پيامبر امر مي شود

پيامبر بگو كه من بشري مثل شما هستم،  من مسلط بر شـما    " -  
 "نيستم 
 "امر نيستم من وكيل بر شما نيستم، من صاحب  " -
 "من مالك خير و شر شما نيستم، من هدايت كننده شما نيستم  " -
  ) 2( "پيامي نيست» بالغ مبين«بر من جز ابالغ،  " -

نقل قولهـاي آقـاي خمينـي و طرفـداران واليـت       اين گفته ها را با
»  واليت«مطلقة او مقايسه  مي كنيم، مي بينيم پيامبر بهيچ رو صاحب 

  . نيست »قدرت مطلقة«و  
بنا بر نص قرآن ادعاي واليت فقيه نه تنها، در قـرآن، چـه بصـورت    
صريح يا غيره صريح  وجود ندارد، بلكه ناقض آيـه هـاي زيـادي از    

بنا بر اين پيامبر و امـام نمـي   . قرآن، بسا ناقض با تماميت قرآن است
توانند خالف نص قرآن عمل كرده، مقامي را جعل كننـد  و نكـرده   

استناد به آن واليت فقيه را بيـرون آورده انـد،    اايتي كه بدو رو .اند
مسلمانان مي تواننـد در امـور  جـاري    : جز اين نيست كه مي گويد

آقاي منتظـري  . خود، به آنهايي كه دانش دين دارند، مراجعه كنند
صاحب كتاب واليت فقيه كه خود از مبتكران آن بود نيـز پـذيرفت   

نمي توان واليت فقيه را ثابت كـرد و   كه با استناد به اين دو روايت
در . واليت مطلقة فقيـه را از مصـاديق شـرك خوانـد    هم او بود كه 

مقام ساير علماي دين، زماني كه آقاي خميني واليت فقيه را باز گو 
كرد، در سـطح مراجـع وقـت، هـيچكس موافـق او نبـود، خـوئي،         

ــي  ــي، حك ــاني، مرعشــي، ميالن ــاري، گلپايگ م، شــريعتمداري، خوانس
  . همه مخالف بودند... شاهرودي و صدر و 

  
  ؟ !تناقض واليت مطلقة فقيه با قرآن و با انتخاب مردم 

عالوه بر آياتي كه در باال ذكر شد، در آيات متعدد ديگر از قرآن بـه  
كه به غير از خدا نسبت   ييول  "ولي،"طور مكرر و متناوب، وجود  

  :داده شود، رد شده است، از جمله
كسـانى را  ] قرآن[و به وسيله اين : سورة انعام آمده است 51ية در آ 

كه بيم دارند كه به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده كه 
  . غير او براى آنها ولي و شفيعى نيست، باشد كه پروا كنند

و شما را فرمان نخواهد داد : سورة آل عمران آمده است 80در آية 
آيا پس از آنكه سر . ارباب خود قرار دهيدكه فرشتگان و پيامبران را 

  . دارد ايد باز شما را به كفر وامى نهاده] خدا[به فرمان 
ايد بـه   اى كسانى كه ايمان آورده: سورة نسا آمده است 144در آية 

خواهيـد عليـه    جاى مؤمنان كافران را اولياي خود مگيريد آيـا مـى  
  .خود حجتى روشن براى خدا قرار دهيد

  : ر روشن در رابطه با روحانيون آمده استو يا  بطو
ايـد بسـيارى از    اى كسانى كـه ايمـان آورده  : سورة توبه 34در آية 

از راه ) مردم را(خورند و  اهبار و راهبان اموال مردم را به ناروا مى
كنند و آن را  دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى خدا باز مى

. ان را از عـذابى دردنـاك خبـر ده   كنند ايش در راه خدا هزينه نمى
  .مي باشند ياهبار و راهبان در دين  همان روحانيون و متوليان دين

واليت مطلقه فقيه با دموكراسـى، بـا آزادى و حاكميـت مـردم در     
گونه هماهنگي و چتناقضي آشكار و با حقوق و مطالبات شهروندي هي

مانع پيشـرفت  متناقض و و  هم خواني ندارد، نا سازگار بلكه متعارض
از اين رو رژيمى كه بـر پايـه واليـت فقيـه     . و رشد جامعه مي باشد

جورين باشد، با هاستوار باشد و مدعي واليت به معناي قيموميت بر م
آراى مردم و خواسته هاي مردم در تضاد قرار مي گيرد، چـه ايـن   
كه مردم خودشان فقيه را انتخاب بكنند يـا بوسـيله افـرادى چـون     

يت ساخته خبرگان برايشان انتخاب  بكنند، معناي چنـين  دستگاه وال
انتخابي آن است كه آن مردم عاقل و صاحب خرد و انديشه نيستند 

مردم با داشتن انديشه اي آزاد واقع، در اصل . و حق انتخاب ندارند
زيرا خود داراي استعداد رهبري  ،نيازي به واليت ولى مطلقه ندارند

  . ش هستندو مسئول سرنوشت امور خوي
منطق دادن اختيار به واليت فقيه جز اين نيست كه مردم بـه خـود    

اجازه مي دهند كه از خود اراده اي نداشته صـاحب رأى  نباشـند،   
بندند كه خود ديگر در امـور دخالـت    آنان با ولي فقيه قرار داد مى

چون معناى واليت آن است كه تمام اختيار در دسـت ولـى   . نكنند
  . جورند و حق حرف و اعتراض ندارندهولى عليه و ماست و مردم م

حاكميت واليـت فقيـه    دركه از اين رو حكومت جمهورى اسالمي 
است، حكومت جمهورى نيست چـون رژيـم جمهـورى اسـالمى و     

تناقض منطقى خالصه مى در يك  در اين قضيه اًقانون اساسى آن كلّ
و بـا هـيچ    از هرگونه اعتبار عقاليى و حقوقى خـارج بـوده   و  شود

   )3.(معيارى نمى تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد
  

 !دو تفكّر در تقابلي سخت با يكديگر
حكومت، موضوعي بسيار مهم و اساسى در فلسـفه  » مشروعيت«مسئله 

مشروعيت حكومت پاسخ اين پرسـش اسـت كـه چـه     ت، سياست اس
بـه  كسى حق دارد بر مسند حكومت قرار گيرد و اين حق را چگونه 

سوء استفاده از اين حق، نقطـه مقابـل مشـروعيت،     . دست مى آورد
حكومتى كه مشروعيت نداشـته باشـد غاصـب    . غصب حكومت است

   ..خوانده مي شود
در مورد مشروعيت و معيارهاي آن، آرا و نظـرات متعـددي وجـود    

بعضى معتقدند كه حكومت مشـروع، حكـومتى اسـت كـه بـه      . دارد
و قدرت خود را از قدرت الهى دريافـت  خداوند منتسب شده باشد 

 . معـروف اسـت  » مشروعيت الهـى «به نظريه  ،اين نظريه. كرده باشد
قـانون  ) 56اصـل  (بر همين اساس، در نخسـتين اصـل فصـل پـنجم     

حاكميت مطلق بـر جهـان و   " :اساسي جمهوري اسالمي آمده است
انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش 

هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسـان  . اكم ساخته استح
  .  "سلب كند

حاكميـت بـه    ، حـق حـق ، ايـن  در تناقضي آشكار در اصل ديگري
قـانون اساسـي    همين 107واليت فقيه داده مي شود، يعني در اصل 

عجـل اهللا تعـالى    -در زمان غيبت حضرت ولـى عصـر   : آمده است
ان واليـت امـر و امامـت امـت بـر      در جمهورى اسالمى اير -فرجه 

مدبر است  و عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير
   ) 4.(دكه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گرد

ضـرورت  گفتـه بـود،   "آيـت اهللا بهشـتي  "آقاي سيد محمد بهشـتي  
احكام مذهب رسـمى كشـور بـه     مطابقت قوانين مصوب با اصول و

 ،حاكميت مردم و محدود كردن اراده آنان نيست معناى نقض حق
خواسـته   زيرا آنان مكتب را به طور آزاد انتخاب كرده و خودشـان 

 ) 5. (اند كه در سايه مكتب زندگى كنند
در اين اينجا نقش مردم در فعليـت بخشـيدن بـه همـين حاكميـت      

 و بجـاي آن  .روشن نبوده و بكلي فراموش شده است» واليت فقيه«
، وظيفة مهم تشخيص اين مسئله كه در هر زمان چه كسـي  گفته شده

» كشـف « ، مردم بايد كاشف باشند و واجد شرايط واليت فقيه است
است و  نهاده بر عهدة مردمرا  ولي فقيه زمان از ميان فقهاي هر عصر

منبع مشـروعيت   بعنوان ، نه خوانده است» فقيه ولي«كاشف را  آنها
درست مثل زماني كه مقلّـدين در   .بلكه كشف اوست بخشيدن به او

پي كشف مرجع تقليد واجد شرايط هستند، آن مرجع تقليد پيش از 
كه مردم به او مراجعه نموده و از او تقليد نمايند، واجد شـرايط   اين

و مشروعيت مرجعيت او به دليل شـرايطي اسـت    شود مرجعيت مي
يـد  اسـت، نـه بـه دليـل رجـوع مـردم و تقل      شده از پيش متعين  كه

مقلّدين بلكه مردم فقط در شناسايي او به عنوان مرجع تقليـد زمـان   
 .الحيت و مشروعيت او نقشي ندارندصدر ايجاد او در و  نقش دارند

حكومـت  : ، عـده اى مـى گوينـد   »مشروعيت الهى« در مقابل نظريه
مشروع، حكومتى است كه قدرت و حق حكومت كردن را از طريق 

آراى آزاد  ،هرگـاه، حكـومتى  . اشـد آراى آزاد مردم كسب كرده ب
 قـانوني و  مردم را نداشته باشد حق حكومت ندارد و فاقد وجاهـت 

مشروعيت خواهد بود، اين نظريه به عنـوان مشـروعيت مردمـى يـا     
  .شناخته شده است "حاكميت ملي"

خود جز به معناى حاكميـت   جمهورى كه در مفهوم سياسى و لغوى
ا از سوى شخص يـا اشـخاص   ر فردي مردم نيست هرگونه حاكميت

يا مقامات خاص به كلى منتفى و نامشروع مى داند و هيچ شخص يـا  
كشـور  امورمقامى را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خـود و  

بينيم، شالودة  گونه كه در حقوق غربي ها مي همان. خود نمى پذيرد
حكومت چيزي جز قرارداد هاي اجتماعي نيست و رأي اكثريت بـه  

خودكامه  ،رود، حتّي اگر حكومت از ديد اقليتو سوئي ب سمت هر
خواهند، مقبـول    تنها به اين دليل كه اكثريت مردم آن را  مي ،باشد

   .دكن و مشروع جلوه مي
بديهى است كه توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردى به 

ست از اين رو چاره اى ني ،بود عنوان رئيس حكومت، ممكن نخواهد
. شـود كشـور ب  جز اين كه آراى اكثريت، جايگزين آراى همه افراد

ى اكثريت مردم يك جامعه شكل مى گيرد أحكومتى كه بر اساس ر
نقش مردم در ايـن جمهـوري كـامال    و  ناميده مى شود» جمهورى«

روشن ومشخص است يعني نقش اول را مـردم دارنـد كـه بـا اراده     
  .خاب مي كنندرا انتملي خود حاكميت  ،مستقيم خود

اصل  نيا. كند يم يرا رهبر شتنيبنا بر نص قرآن، هركس خود خو
 يگـر يو د در تصميم گيـري  حق استقالل يكي، است دو حق انگريب

ـ با  انسـان . ي عمل در به اجرا گذاشتن تصـميم حق آزاد مسـتقل   دي
آزاد باشد در رأي داشته باشد و بايد  ميدر گرفتن تصمتا بتواند  باشد
متعلـق بـه    ،ي نيزحقوق جمع .ي كه گرفته استميتصمنوع  نشيگز

هـر   بعهده بگيـرد، طبعـأ  آنها را  ياجرا ديبا يجمع هستند و جمع م
تـا تصـميم     ن،يبنا بر ا. دو حق برخوردار است نياز ا زين يجامعه ا

اجرائي وجود ندارد و اطاعت از مجري نيز محل  ،گرفته نشده باشد
  .عمل پيدا نمي كند

ـ را ن يكه استعداد رهبر ليدل نيطل است به ابا هيفق تيوال تـابع   زي
، محروم خود يانسان را بطور كامل از حق رهبرو . كند يقدرت م

ـ باطل اسـت از جملـه بـه ا    هيمطلقه فق تيوال  .كندمي ـ دل ني كـه    لي
 يرا از اسـتعداد رهبـر   مينوع تصـم  نشيو گز گيري ميدوحق تصم
 يهيبد. است يجمعحكم، حكم مرگ دست نيا مي كند و انسان جدا
 ينم دايپ» رهبر«به  ازيشوند، ن يكه محكوم به مرگ م ياست مردم

 .كنند
و  در مقابـل حقانيـت و مشـروعيت مردمـي    همانگونه كه گفته شـد،  

شـويم كـه منشـأ مشـروعيت      مي يمواجه با  ديدگاه حاكميت ملي، 
حكومتى كه  با اين ادعايو دانسته  درحاكميت واليت فقيه خود را 
ا منتسب باشد و قدرت خود را از قدرت الهى دريافت كـرده   به خد
از هم  و  تفكّر متعارض متضاد و دو نوع ،  دو مسيرقرار ميگيريم باشد
  .جدا

با توجه به اين مقدمات يك سؤال اساسي به ويژه در ذهـن كسـاني   
 ، كه به نحوي با مباني حقـوق بشـر امـروزي آشـنايي داشـته باشـند      

ين است كه اگر واليت فقيه، واليتي آسـماني  شود و آن ا مطرح مي
از طـرف شـارع   » نصـب عـام  «است و واليت او از پيش و به طريق 

 قـانوني  مشخص شده و نقش مردم تنها به فعليت رساندن و مقبوليت
دادن به حكومت اوست، آيـا ايـن يـك اجبـار و تحميـل بـر اراده        

 يـد با سرنوشـت خـود را   ،بشري كه معتقد اسـت  ارادة بشري نيست؟
مگر نه اين است كـه  هـركس خـود    ؟ .زندبرقم  و خود خود تدبير

هر انسان و هر    اصلي كه  بيانگر حقوق. خويشتن را رهبري مي كند
يكي حـق   ؟از اين حق برخوردار است است جامعه اي بطور فطري

هـر انسـاني مـي بايـد     . استقالل و ديگري حق آزادي انسـان اسـت  
بگيرد و بايد آزاد باشد در گزينش نـوع   مستقل باشد تا بتواند تصميم

  تصميمي كه مي گيرد، 
اينجاست كه نقطه تمايز مهم نظام واليي و فقهي با نظام دموكراسي  

در نظام دموكراسي، ارادة اكثريـت را هرچنـد بـه    . شود نمايان مي
دانند، چون منبعي براي تدبير امور انسـان جـز    خطا رود حجت مي

  .غ ندارندعقل جمعي خود آنها سرا
با توجه به آنچه گفته شد، مشاهده مي كنيم، در ايـران بـيش از سـه    
دهه است كه نظامي مبتني بر نظريـه واليـت فقيـه حاكميـت را در     
انحصار خود گرفته است، اين نظام ساختار خودش را براي حفـظ و  
نگهداري پايه هاي قدرت خود شكل و بسط داده است، اين دستگاه 

ابزار هاي گوناگون استفاده كرده و با سياست  براي حفظ قدرت از
سركوب در درون و ستيز و سازش در بيرون ادامه يافتـه اسـت و بـا    

از هـيچ  شـيوه و    "حفـظ نظـام از اوجـب واجبـات اسـت     "مجوز 
  .شگردي فرو گذار نكرده است

به اصطالح انتخاباتي كه در ماههاي گذشته برگـزار كـرد، بـا بـازي     
و اعتدال، زبان فريب ديگري بكار برد و با  اصول گرا ، اصالح طلب

مهندسي انتخابات توسط سپاه و بسيج، كه قبال به شـرح آن پرداختـه   
. هر دم از اين باغ بري ميرسد، تازه تر از تازه تري مـي رسـد  ... شد

حال رئيس جمهور تدبير و اميد كه با وعده هاي رنگي، سرپوشي بر 
ش و براي حفظ نظام چه خشم مردم گذاشت، براي تحقق وعده هاي

خواهد كرد؟ نگاهي بـه سـخنان او بـا فرمانـدهان سـپاه پاسـداران       
واليـت  "شهريور نشان از آن دارد كه همواره شاخص  31بمناسبت 

  . و اهرام آن است و نه جيز ديگري "فقيه
در جمع حسن روحاني  به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس

تي كه راجـع بـه سـپاه در حـوزه     بنده شايعا :گفت فرماندهان سپاه
سـپاه رقيـب مـردم و    . شود را اصال قبول ندارم اقتصادي مطرح مي

سـپاه بايـد   . بخش خصوصـي و مثـل پيمانكارهـاي معمـولي نيسـت     
هاي بسيار مهمي كه بخش خصوصي توان اجراي آن را ندارد  پروژه

بنده با فرمانده كل سپاه صحبت كردم كه سـپاه در   .بر عهده بگيرد
در . پروژه ملي بار را بر دوش بگيرد و افتخارش را داشته باشـد چند 

شرايط تحريم سپاه بايد وارد عمل شود و سـه چهـار پـروژه بـزرگ     
زيرا سپاه شرايط كشور و دولت را بـه خـوبي   . ملي را بر عهده بگيرد

 . داند مي
آنچه كه باعث شده دشمن از سـپاه بترسـد هواپيمـا،      :تاكيد كرداو 

يايي، ناوچه، تانك و ادوات سپاه نيست چون اينهـا را  موشك، زيردر
و بـيش دارنـد آنچـه كـه دشـمن از آن       هاي ديگر هـم كـم    ارتش
هراسد انگيزه، معنويت، خلوص و اتصال سپاه با خاندان رسالت و  مي
امـروز    .و اتصال جبهه سپاه به جبهه بـدر و كربالسـت  ) ع(بيت اهل

ويـي كـه در خـط مقـدم     روز حساس منطقه و ايران است و آن نير
ها ايستاده و بايـد بايسـتد    است و در اولين صف در برابر تمام توطئه

  .اين حرف دل من است. سپاه پاسداران انقالب اسالمي است
سپاهيان نه تنها پاسدار مـرز و   "با توجه به تكيه كالم حسن روحاني 

 انـد  انقـالب  انفرزند و "والحافظون لحدوداهللا" بلكه تا، بوم كشور
  ...و  "دنكه فاصله زماني با پيروزي انقالب ندار

چگونه است كه بزرگترين پروژه هاي اقتصادي كشور نيـز بـه سـپاه    
سپرده مي شود؟ آيا اداره امور كشور همواره در اختيار سـپاه بـاقي   

 خواهد ماند؟
  ادامه دارد

  
  :پي نوشت ها 

  171و  170، صص 20صحيفه ي نور، جلد  -1
،  انعام، آيه 190، آل عمران، آيه 266بقره، آيه  قرآن، سوره هاي -2

  ...و 18،  فتح، آيه 12، تغابن، آيه 99
مهدى حائرى يـزدى، حكمـت و حكومـت، انتشـارات شـادى،        - 3

مبحث معماى الينحل جمهورى اسالمى و . م1995لندن، چاپ اول، 
  217واليت فقيه، ص 

و در فصل  قانون اساسي جمهوري اسالمي 107و اصل  57اصل   - 4
شرايط و اختيارات رهبـرى  ) 107 -113اصول (هشتم قانون اساسى 

  .با تفصيل  ذكر شده است
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهـايى قـانون اساسـى     - 5

  380 -381، صص 1جمهورى اسالمى ايران، جلد
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  کتاِب آيا ميدانيد چرا چنين رژيمی  برپاست؟
  )به آن جاذبيت قدرت و شيفتگی (     

ی: از   مد 

   ٩٢تابستان : چاپ اول
يورو و در  ٢٠بھای کتاب در کشورھای بازار مشترک اروپا 

 .ساير کشورھا، معادل آن
 : سفارش خريد و دريافت کتاب از طريق

  :پست الکترونيک
 mbarzavand@yahoo.com 

  
  :آدرس پستی

Enghelabe Eslami Zeitung 
Postfach 11 11 18  
D – 60046 Frankfurt – Germany  

       انتشارات برزاوند
استقرار و  در اين کتاب ازچگونگی جابجائی قدرت،

استمرار ديکتاتوری واليت مطلقۀ  فقيه وتصاحب رھبری 
ازطريق اغفال آقای احمد خمينی درحمايت ازآقای خامنه 

به منظور واگذاری  ای به عنوان رھبر ودرنقش محلل
نيزعلل ديرپائی استبداد و راه ...رھبری به احمد خمينی و

  .رفته است سخن...وبرون رفت از ديکتاتوری فقيه 

  یکشبهزادی را آو  ل استقال
      توان جست؟می

ايـن  واليت بـر، در واقـع،   . بيگانه و قدرت فقيه بر مردم معني جسته است
ت كه معني جسـته اسـت و   قدرت مطلق بر جان و مال و ناموس مردم اس

  .رود بكارمي
، زبان بكار رفته در يك كار علمـي، در جـا، مـا را از چنـد و     سان  بدين     

با بكار بردن زبان قدرت، زباني كه در آن . كند ميچون يافته علمي آگاه 
توانـد بيـان   هستند، عقل مـي ) زور(= كلمه ها و جمله ها  ترجمان قدرت 

وره اسـط «قدرتي را بسازد و بدان صفت علمي نيز بدهد و بـا اسـتفاده از   
اي جز در ويراني و مرگ كاربرد پيدا  اما چنين يافته. آن را بقبوالند» علم

يها در جنگ بايكـديگر شـدند و   ژچنانكه، در قرن بيستم، ايدئولو. كند مين
را در درون و با بيرون گرفتار ويرانگرترين و مرگبارترين جنگهـا   ها جامعه
ديگـري كـه عبـارت    شود به واقعيـت  اين واقعيت ما را راهبر مي. كردند
تـوان سـاخت و ايـن زبـان، در     با زبان آزادي، بيان قدرت نمي: است از

  و. اظهار بيان استقالل و آزادي و علم كاربرد دارد
ويژگي ديگر و مهم از ويژگي هاي انسان و جامعـه مسـتقل، زيسـت     – 18

چرا كه تضـادها و تبعـيض هـا ترجمـان     . رها از تضادها و تبعيض ها است
زير سلطه هسـتند و قـرار گـرفتن در     –ن انسان در روابط مسلط قرارگرفت

اينسـت كـه   . اين رابطه، جز با غفلت از اسـتقالل و آزادي، ميسـر نيسـت   
جويد، زيسـتن   اقتضاي كار علمي وقتي علم با استقالل و آزادي رابطه مي

زير سلطه و برخوردار شدن از استقالل و آزادي  –در بيرون رابطه مسلط 
كه بـه آدمـي    –چنانكه توضيح داده شد  –برخورداري است اين . است

هرانـدازه  . واقعيت را همان سان كه هست شناسائي كنـد  دهد ميامكان 
، تـوان او بـر شـناخت    و بينديشـد  بيشتر آدمي بيرون از روابط قـوا بزيـد  

  . شودواقعيت بيشتر مي
ـ    سان  بدين      ر قـرار  ، حالت رها از تضادها و تبعيض هـا، امكـان رابطـه ب

  :آورد كردن با حق را فراهم مي
جسـتن  حق چيست؟ پرسشي است كه پرسـش شـونده را در مقـام     – 19

هرگاه او حق را به قدرت تعريف كند، ناحق را . دهد ميتعريف حق قرار 
امـا اگـر   ). تعريف ليبراليسم از حق چنين اسـت (جانشين حق كرده است 

كند چنان كه تعريف، از بخواهد حق را به ويژگي هايي كه دارد تعريف 
تهي باشد، هنوز برداشت هر آدمي از حـق، از جملـه اسـتقالل و     ،قدرت

. كننـد از اين رو، اختالف برداشت ها وجود پيدا مي. آزادي، نسبي است
، هر اند شدهپوزيتويستها اصل ابطال پذيري را محك گردانده اند و برآن 

غير از اين كه اصل . نيست آنچه قابل ابطال باشد، علم است و اگر نه، علم
خود ناقض خويش است زيرا هرگاه قابل ابطال باشد، ديگر بكار تشخيص 

و اگر غير قابل ابطـال باشـد، علـم نيسـت و بكـار       آيد   ميعلم از غير علم ن
، در بر گيرنـده تنـاقض فـاحش ديگـري     آيد   ميتشخيص علم از غير آن ن

جود در نظر است كه قابـل  علم نيست كه قابل ابطال است ناعلم مو: است
تواند آميختـه  به سخن روشن، برداشت هر انسان از حق، مي. ابطال است

اي از علم و ناعلم باشد، اين به يمن، جريان آزاد انديشه هـا و از رهگـذر   
هرگاه . شودنقد است كه ناعلم ابطال و علم ما به علم قطعي نزديك تر مي

ل و آزادي و يا در شناخت واقعيـت  اين يافته را در تعريف خود از استقال
ايـن نقـد،   . شـود بكار بريم، تعريف ما از قابليت نقد شدن، برخوردار مـي 

هرگاه موضوع كار شناخت يك واقعيت زيرا . كند ميتعريف را كامل تر 
گيرد كه بستر جريان آزاد نظرها و دانش ها  باشد، كار در بستري انجام مي

  . است
ن را از نـاعلم  آتقالل و آزادي انسان بيايد، نقـد  هرگاه شناخت بكار اس     

مي زدايد و اگر بكار قدرت بيايد، نقـد جـاي خـود را بـه سانسـور علـم       
واليـت  . كنـد  مـي و شناخت را از علم خالي تر و از ناعلم پر تـر   دهد مي

مطلقه فقيه و ديالكتيك استالين و نظر هيتلر در باره نژاد و از خـود بيگانـه   
بيانهاي قدرت، نمونه هائي هسـتند از كاسـتن از علـم و    شدن دين ها در 

  .آيد مي توقعات گردان قدرت بكار برآوردن مي كه افزودن بر ناعل
از ويژگي هاي انسانهاي مستقل و آزاد و جامعه مستقل و آزاد، شادي  – 20

به سخن ديگر، شـادي و اميـد ترجمـان اسـتقالل و آزادي     . و اميد است
و غـم و يـأس   . آزاد، در درون شاد و اميدوار است انسان مستقل و. هستند

شود بر واقعيت از اين رو، كسي كه برآن مي. ترجمان قدرتمداري هستند
سان كه هست علم بجويد و خويشتن را دانشجو مي شمارد، نيك مـي   آن

داند كه بدون حالت شاد كه گوياي استقالل و آزادي او اسـت و بـدون   
، اسـت  م جستن و كاربردهـاي آن را يـافتن  اميد كه گوياي عزم او به عل

چنانكه هرگاه بخواهد براي رها شـدن و رهـا   . تواند وارد عمل شودنمي
زير سلطه، مبارزه كند، باز اين شـادي و اميـد    –كردن از روابط سلطه گر 

  و نيز، . ندا هستند كه گوياي عزم او به پيروزي در مبارزه
اه علـم، در اسـتقالل و آزادي   هرگ. مصلحت در علم كار برد ندارد – 21

حال آنكه وقتي . تمام علم را اظهار كند بايد  ميانسان، كاربرد بجويد، عالم 
علم با مؤلفه هاي ديگر، قدرت را پديد مي آورد، مصـلحت محـل عمـل    

بسا مصلحت ايجاب كند كه علم سانسور شود و يا با ظـن در  . كند ميپيدا 
از اين رو، دانش پژوهي كه علـم را   .آميزد و يا بخشي از آن سانسور شود

مي جويد تا كه بكار استقالل و آزادي انسانها بيايد، مصلحت بـي محـل و   
بي كم  ي كهاز اين رو است كه دانش. كند يابد و ميبا محل ميرا حقيقت 

با رعايـت مصـلحت    ي كهشود، قابل تميز است از دانشو كاست اظهار مي
  . شودبيان مي

ايستادگي برحق ويژگي مستقل و آزاد بودن هر انسان و هر ، سان  بدين     

جامعه و اظهار بي كم و كاسـت دانـش ويژگـي ربـط مسـتقيم دانـش بـا        
  .استقالل و آزادي است

حاصل سخن اين كه ويژگي اسـتقالل و آزادي انسـان، اسـتقالل و     – 22
. اسـت  آزادي او در گرفتن تصميم و آزادي او در گزينش نـوع تصـميم  

اما ويژگي ايـن خـود انگيختگـي نيـز     . م، خودانگيختگي او استبطور عا
. اينست كه استعداد رهبري او تحت امر رهبري بيرون از خـود او نباشـد  

هركس خود خويشتن را رهبـري كنـد و از تمـامي حقـوق شـهروندي      
  . برخوردار باشد

هرگاه بخواهيم در قلمرو پژوهش علم و فن، اين اصل را بكـار بـريم،        
ليني ظرف يك ماه بايد موسوحكم (م، دانشي كه به دستور جسته آيد گوئي

ايدئولوژي ساخته شود و حكم شاه سابق بر تدوين ايدئولوژي شاهنشاهي 
، دانش آميخته به ظـن و گمـان اسـت كـه بكـار      ...)بر مبناي ديالكتيك و

  . آيد   ميقدرت و قدرتمداري 
، ويژگـي هـاي انسـان و    ، هرگاه يك انسان و يا يـك جامعـه  قرار بدين    

تواند آن ويژگي  جامعه مستقل و آزاد را از دست داده باشد، يك شبه نمي
بازيافتن اسـتقالل و  بسته به ميزان از دست دادن ويژگي ها، . ها را باز يابد

تواننـد در   پرسش كننده گرامي و ديگر ايرانيان مـي . برد ميزمان  زاديآ
خود بپرسند چه انـدازه از ويژگـي   خود و در جامعه خود تأمل كنند و از 

اند؟ كار را بايد با تمرين به يـادآوردن و در يـاد نگـاه     ها را از دست داده
سـپس،  . داشتن استقالل و آزادي، بمثابه دو حق از حقوق ذاتي آغاز كرد

طول زمان بستگي مستقيم دارد به ميـزان  . كوشيد ويژگي ها را باز جست
و اندازه كوشش براي بازيافـت ويژگـي    مستقل و آزاد زيستن قوت اراده

  .هاي زندگي در استقالل و آزادي
  
  :پرسش دوم و پاسخ آن٭
ن اسـتفاده  آاگرشما از وام كه پول نفت است اسـتفاده نكنيـد دزدان از     ●

  خواهند كرد پس چه بايد كرد؟
هرگاه قصد پرسش كننده اينست كه درآمد نفت را اگـر  : پاسخ پرسش ٭

بكـار ســرمايه گـذاري نبــرد، دزدان از آن اســتفاده   آدمـي وام نگيــرد و  
همه آنهـا كـه كـار خـود را بدسـت      : د كرد، بر او است كه بداندنخواه

كنند، در توجيه عمل خويش از اين آوردن سهم بيشتر از درآمد نفت مي
اگـر مـن آن را از آن خـود نكـنم و     «  كننـد كـه   پيروي مي اصل دروغ

تفاده كنندگان آن را خواهنـد بـرد و   ، سوء اسبرماستفاده صحيح از آن ن
  :بر او است كه  به اين حقيقتها توجه كند.  »خواهند خورد

يـك ملـت   . نفت ثروت ملي و متعلق به نسلهاي امروز و فرداها اسـت  – 1
بلكه . كندرا خرج نمين آفروشد و درآمد رشيد آن را به بهاي ناچيز نمي

  .بردآن را در اقتصاد توليد محور خود، بكار مي
فروشد كـه درآمـد   برفرض كه اين ثروت ملي را فروخت، چنان مي – 2

، به ترتيبي گردانددرخوري حاصل كند و اين درآمد را به سرمايه تبديل 
  . كه جوانان كار پيدا كنند و از حاصل كار خود، درآمد بدست آورند

به جمهور  هستندچون ثروت ملي كه نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي  – 3
، بايـد   مـي ردم تعلق دارند، درآمد حاصل از آن، سـرمايه ملـي اسـت و    م

تا افراد برآن نشوند كه . و در مالكيت مردم باقي بماند گذاري شودسرمايه 
با استفاده از موقعيت خـود در سلسـله مراتـب قـدرت، سـهمي از آن را      

  .دنصاحب شو
بـه   چنـان سـازمان بجويـد كـه دزدان     بايـد   مـي نظام بانكي كشـور   – 4

اعتبارهاي بانكي دسترسي نداشته باشند و جريان پول از بانك بـه سـرمايه   
هرگـاه اعتبارهـا از   . توليد و از توليد به توليد كننـدگان باشـد   - گذاري 

بانك به افراد و از افراد به بازار خريد براي مصرف شـد، اقتصـاد مصـرف    
محـور مـي  محور است و اعتبارهاي بانكي تورم زا و مخرب اقتصاد توليد 

بودجه دولت نيز هرگاه از راه سرمايه گشتن و در توليد بكار افتادن . دنشو
توليد نرسد و همچون قدرت خريـد توزيـع   در بدست شركت كنندگان 

شود و اقتصاد توليد محـور را ويـران و اقتصـاد مصـرف     شود، تورم زا مي
ميكاري كه بودجه ايران در حال حاضر انجام . دهدمحور را توسعه مي

دهد، افزودن برتورم و ويران كردن اقتصاد توليد محور و توسعه بخشيدن 
  . به اقتصاد مصرف محور است

يعني توليد ساالنه آن . كند مييك اقتصاد توليد محور سالم پيشخور ن – 5
يابـد كـه سـرمايه و نيـروي      كند و مازاد نيز ميمصرف ساالنه را كفاف مي

درعوض، اقتصاد مصـرف محـور   . شود محركه اي در اختيار نسل فردا مي
دهـد و  توليد ساالنه كفاف مصرف سـاالنه را نمـي  . كند ميناسالم، پيشخور 
شـوند و  كند و قرض ها برهم انباشته ميستاند و خرج ميناچار قرض مي
اقتصـاد ايـران گرفتـار ايـن     . شوند بردوش نسلهاي آينـده بار سنگيني مي

  .بيماري مهلك است
توضـيح  . كنـد محور سالم، از پيش آينده را متعين نمـي  اقتصاد توليد – 6

به تغيير آن توانا نباشـد و  آورد كه نسل فردا اين كه نظامي را بوجود نمي
نظـام اقتصـادي بايـد بـاز و     . بيابدزندگي در آن  و كار بهمجبور خود را 

كـار  . در حال حاضر، ايران فاقد نظام اقتصـادي اسـت  . تحول پذير باشد
كار دوم اينست كـه در ايـن نظـام    . ه اين نظام را پيدا كنداول اينست ك

براي مثال، هرگـاه سـاخت هزينـه    . ساختها بسته و غير قابل تحول نباشند
نتـوان از هزينـه هـاي جـاري     از جملـه،  . هاي دولت تغيير دادني نشوند

كاست و بر سرمايه گذاريها افزود و يا چاره جز افزودن بـر هزينـه هـاي    
ا سرمايه گـذاريها چنـان انجـام پذيرنـد كـه نسـل فـردا        جاري نباشد و ي

نداشـته باشـد، از پـيش گرفتـار جبـري       اناي جز برجا نگاه داشتنش چاره
  . تواند خود را از آن برهداست كه نمي شده
كنـد و هـم از پـيش، آينـده را     اقتصاد سرمايه داري هم پيشخور مـي       

ه و مصرف محـور اسـت،   و وقتي، چنين اقتصادي زير سلط. كندمتعين مي
افزايـد و هـم آينـده را سـخت تـر متعـين       هم بر ابعاد پيشخوركردن مي

  . گرداندمي
قرار، راه كار نه عمل به اصل دروغ بلكه بكاربستن اين شش تدبير بدين    

بايـد  كساني كه بخواهند از مجموعه تدابيري آگاه شوند كـه مـي  . است
  .كنند ميمراجعه » رمنشور اقتصاد توليد محو«بكاربرد، به 

1  - le Capital au XXIe siècle نوشته Thomas Piketty     
    

  !؟»نرمش قهرمانانه«و  خبر مهم
  
  اطالع حاصل شد كه  ☚

 –اي  در حكومـت خامنـه  : اي از منبع مـوثقي نزديـك بـه خامنـه     – 1
  .اند احمدي نژاد ايران و امريكا مذاكرات پشت پرده بسياري داشته

پـيش از   اي  خامنـه . اسـت بر خاتمه دادن بـه بحـران اتمـي     قرار  – 2
بود كه ديگر بحران بـرايش جـز زيـان     رسيدهبه اين نتيجه » انتخابات«

اسـت و   تا شكست ادامه يافتـه  ،ساله 8اين بحران نيز مانند جنگ . ندارد
هزينه بـس سـنگين   . دهآن پايان د خواهد به يم واليت فقيه ميژرحاال 

ايران  مردم  ،ساله 8 همچون هزينه كمر شكن جنگ ،بحران اتمي را نيز
زمان در اختيار براي حل مشكل گويد  اگر روحاني مي. كنند تحمل مي

مـذاكره بـراي   «گويـد ديگـر دوره    ريـف مـي  ظو  كوتاه اسـت اتمي 
بدين خاطر است كه بنا بر حـل مشـكل ظـرف     ،است مدهآسر »مذاكره

  . يك سال است
 است روزنامه گاردين نيز اطالع داده ،2013سپتامبر  16در  ،همزمان     

انـد و   كه ميان ايران و امريكا گفتگو و مبادله پيـام مكـرر انجـام گرفتـه    
  . گيرند مي

او بعـد از آن تصـميم   . است اي به روحاني رأي داده شخص خامنه – 3
به روحاني رأي بدهد كه امريكا و انگليس، ميان روحـاني و  است  گرفته

كا و بي بي هنوز صداي امري. قاليباف و واليتي، روحاني را ترجيح دادند
اي، از  سي  تبليغات به سود روحاني را آغـاز نكـرده بودنـد كـه خامنـه     

مجراي ارتباط خود با اين دو دولت، از نظر مساعد آنها به روحاني آگاه 
  .شد
اي در حضور  خامنه ،92شهريور  26در  ،اين اطالع وصول به دنبال ☚

عنـواني  . رانـد سـخن  » نرمش قهرمانانـه «از  ،فرماندهان و افسران سپاه
  .باال اطالعسه صحت و تصديق  »جام زهر سركشيدن«جديد براي 

اين نشـريه  » انتخابات«سخن او تصديق اطالعي نيز شد كه از پيش از    
يم با ژروحاني منتخب رابطه ر :است باخوانندگان خود در ميان گذاشته

نـد  همان ،كار بحران اتمي ،در حقيقت. امريكا و انگليس و اسرائيل است
اي جـز   چـاره است كـه   تا جائي پيشرفته ،كار گروگانگيري و كار جنگ

  .نيست ،در شكست ،پايان دادن به آن
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