
  

ای مانده به تشکيل اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بخصوص پس از آن که روحانی  از هفته :انقالب اسالمی
طبل و شيپور تبليغات را   –سی  بی بيشتر بی -سی و صدای امريکا،  بی است، بی  گفت از رهبری اختيار کامل گرفته

اين امر که . کردند» صاحب نظران«موضوع اظهار نظر  نها راآگمانه ها زدند و فرضها ساختند و . بکار انداختند
گيرد و وزير خارجه امريکا نيز در گفتگو شرکت  در سطح وزيران انجام می ۱+۵يم با نمايندگان کشورهای ژگفتگوهای ر

در . های تبليغاتی بور شدند اما سرانجام کوه موش زائيد و دستگاه. همترين حادثه تاريخ معاصر جلوه داده شدکند، م می
  .پردازيم فصل اول، به سخنان روحانی و نظرهای اظهار شده در باره بحران اتمی ايران، می

  و. وريمآ رائيل و البيهايش گرد میکارشکنی ها و مانع تراشی های اسباره  در فصل دوم، اطالع ها و نظرها را در    
که هست ببينند و  گونهکنيم تا مگر ايرانيان واقعيت را همان روحانی را معرفی می» وزيران«در فصل سوم، ديگر     

  .دريابند که چاره کار در اينست که خود را صاحب اختيار سرنوشت خود بدانند
. کنيم های ديگری را شرح می ای و خانواده ميان خانواده خامنهدر فصل چهارم، قسمتی ديگر از روابط شخصی قدرت     

  .اند هتيد ای را شناسائی کند که سراسر کشور را در تارعنکبوت خويش فرو هدف اين تحقيق اينست که شبکه
  سنجيم و های اقتصادی، وضعيت اقتصادی ايران را می در فصل پنجم، از زبان اطالعها و داده    
  :گذرانيم خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان میدر فصل ششم،     

  
اكتبر سـورپرايز، پـاداش    –ضرورت سر زدائي   - شني اعتراض  شكايتنامه با چا

  مرداد بود؟  28
  

تنـاقض محتـوای سـخنرانی  ۷تـرس و  ۴حاوی  ،حالی با چاشنی اعتراض عرض
  :دادند روحانی را تشکیل می

  
 ،از لحـاظ محتـوی ،)۹۲مهـر  ۲( ،۲۰۱۳سـپتامبر  ۲۴در تـاریخ  ،در مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـدسخنرانی روحـانی     

بـود و ایـن سـخنرانی » سیاسـت تهـاجمی«چرا که سـخنرانیهای او بیـان . تفاوت اساسی با سخنرانی های احمدی نژاد داشت
. همـراه نشـد ،با عمـل ،درجا ،شتی ای کهآو تقاضای   اما شکایت نامه)! قهرمانانه(با چاشنی اعتراض ) نرمش(ای بود  شکایتنامه

چنانکـه . گوئیم که بازار به این سـخنرانی نمـره قبـولی نـداد ،از این نظر که واکنش بازار گویای اثر واقعی این سخنرانی است
تومـان بـاال  ۳۱۵۰ دالر تـا ،امـا روز بعـد از  سـخنرانی. مدآتومان پائین  ۲۹۵۰بهنگام سفر روحانی به نیویورک تا  ،قیمت دالر

  .و چنین شد بهای طال. بهای نفت نیز بعد از سخنرانی روحانی باال رفت. رفت
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  ) ۱(نماد استقامت در سختیها   ،مدرّس

    
 س رهبرسياستبداد رضا خاني در مجلس  مبارزه با د حسن مدر

بهار  يبه تعبير ملك الشعرا .ي بود، پنجم و ششم شوراي ملّچهارم
درمتن، . ر آخوند نبودو سيف پور فاطمي، او از نظر انديشه و تفكّ

با آنكه مدرس مجتهد جامع  «: آورده اماز قول سيف پورفاطمي 
اهللا حقيقي و واقعي بود، هيچگاه مذهب را وسيلة ت الشرايط و آي

به مذهب  از ريا و تظاهر نداد و پيشرفت مقام و سياست خود قرار
فرستدكه علما  آقا جمال به او پيام مي موقعي كه حاج. بود متنفّر

است؟ مدرس  ما ساخته منتظردستور شما هستند چه كمكي از
بزرگترين كمك شما اين است كه درمسجد « :گويد درجواب مي

مردم را براه راست هدايت كرده و سياست را به سياستمداران 
واگذاركنيد و از خدمت به خلق غفلت نورزيد زيرا عبادت بجز 

  ».خدمت خلق نيست
آزادي، استقالل، حقوق  عرصةاو در و روش منش راهنماي    

ي كه مدرس، در مواضع. ة عدمي بودندم، موازملي و حقوق مر
مصون از  ، كه وارد شدههاي سياسي  آزموندر و ذ كرده اتّخا

، با بصيرت، راو جامعه  يشو نقد نظر و عمل خوا .است  هخطا نبود
و اشتباهاتش را در  هاخطا .است انجام داده هوشياري و بردباري

  .است  كرده، تصحيح خود زمان و مكان
ر اهل نظر معاصر مدرس، معتقدند كه رشادت، شهامت و اكث     
بر  يو تسلّط و ياسيو س ياو در مبارزات اجتماع يانسان يلتهايفض 
او  يران،و فرهنگ ا يختار يفقه و تبحرش درآن و درمعارف اسالم 
معاصر  يخدر تار يملّ ةبارز رهبران برجست يها از نمونه يكيرا  
و  خاص ةوصراحت لهج نياب قدرت .است كرده  يرانا 
  استقامت يران،ا يو خارج يداخل ياستمدرس بر س يتأثيرگزار 
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  اکتبر سورپرایز  –ضرورت سّر زدائی   -نامه با چاشنی اعتراض شکایت ◀
  ۱ صمرداد بود؟  ۲۸ پاداش      
  گیجی محافظه کاران جدید؟ -؟ !گفتگو دیگر بسیار دیر است ◀
  ۶  صروی اوباما  کار پیش و راهد -      
  ٨  ص ؟»جلسه عقال« - کیانند؟ ... ای و خامنه –روحانی » وزیران« ◀

  ای  شبکه های خانوادگی که به خانواده خامنه :روابط شخصی قدرت◀
  ١٠ ص:  ۳ –اند  اتصال جسته     

  چرا قیمت دالر  –رشد منفی اقتصاد  - ؟!میلیارد دالر ۶۰۰فرار  ◀
   ١٢  ص ئین بیاید؟نباید پا     

  ١۶ ص :رو بشدت داردهمچنان سرکوب  ◀

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

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

  تحول؟ شتاب
  
بایدم به دانشجویان و  می ،پیش از پاسخ نوشتن به پرسشها   

ریک بگویم و به آنها موزان کشور شروع سال تحصیلی را تبآ دانش
خاطر نشان کنم که مدرسه جائی است که نوجوان و جوان 

موزی و دانشجوئی را با آ از جمله استعدادهای دانش ،استعدادها
به جهان امروز که . بکار اندازد ،همزمان ،استعداد ابتکار و خلق

ینده خود را درگرو قوه ابتکار و استعداد آبینیم ملتها  بنگریم می
بیش از پیش به خودانگیختگی . بینند وانان خود میتحقیق ج

نها است و وسعت پهنای آزادی عقل آجوانان که استقالل و 
در ایران چنین . دهند بها می ،امکانات خالق شدن این عقل

در مقایسه با کشورهائی واپس تر  ،رو است که ایران از این. نیست
مسئولیت . ندما بازهم واپس تر می ،اند بودند و جلوتر افتاده

بر شما است که خودانگیختگی . بر دوش شما است ،تر بزرگ
خویش را باز یابید و بکاراندازید و نیروی محرکه و نیز رهبری 

  .کننده خویشتن در رشد بگردید
  

  با سالم و عرض خسته نباشيد
را خواندم ” انقالب چگونه رخ می دهد؟"مقاله اخير شما 

شوم که ايتان نوشتم و ممنون میوسئواالتی برايم پيش آمد که بر 
در بخشی از مقاله نوشته ايد . پاسخگو باشيد مانند دفعات قبلی

  که 
الزمه بناگزاری جوامع باز اين است که اصول راهنمايی در «   

دسترس مردم باشد که هم خود برخاسته از انديشه آزادی اند، هم 
امروزه . در خلق گفتمانها و کردارهای آزادی محور نقش دارند

يکی از مهمترين کارها در همه جوامع، توسعه معانی مرتبط با 
، خواه سکوالر و خواه دينی، مندآزادی در حوزه نظامهای باور 

اين امکان را   جريان آزاد اين چنين معانی ای در جامعه. است
کرامتمندی  پديد می آورد که مردم بتوانند آزادی، استقالل و

  » .ربوده است بازيابندخويش را که قدرت از آنها 
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آيـــا شـــما رونـــد جنـــبش بـــا همـــين ســـرعت را خـــوب ميدانيـــد کـــه  - ۱
نتيجــه آن رشـــد عمقـــی آگـــاهی و آشــنايی بيشـــتر آنهـــا بـــا مفـــاهيم و 

انـــد و فرهنـــگ دموکراســـی بـــرای دســـته افـــرادی کـــه در جنـــبش بـــوده
همچنين زياد شدن بدنه اجتماعی جنبش و همه گيرشدن جنبش به 

رار گـــرفتن بـــا ايـــن مباحـــث و بقـــول شـــما ديـــدن دليـــل در معـــرض قـــ
روزمره زنـدگی خودشـان و طـی شـدن رونـدی چنـد ده سـاله را بـرای 
رسيدن به دموکراسی مثل کشور فرانسه را الزم ميدانيد؟ و يـا وقـوع 

در آن " يک انقالب با يک حرکت سريعتر که تمامی اقشار لزوما
رســاند؟ بــه ايـــن شــرکت ندارنــد را هــم ميتوانــد مـــا را بــه دموکراســی ب

آشــنايی بــا مفــاهيمی کــه شــما ذکــر کرديــد در ذهــن  خــاطر کــه اوالً 
خيلـــی از مـــا جامعـــه جـــوان و اســـتبدادزده ملمـــوس نيســـت و بـــدليل 

  .توان آن را به جامعه بسط داد و تشريح کردسانسور هم نمی
تجربــه کســب کننــد و  آن را ببيننــد، مــردم بايــد از آن اســتفاده کننــد،

ت بياورنــد چــون در شــوره زار هــر چــه تــالش فــرهنگش را هــم بدســ
در ابتدا با تشکيل دولت  و ثانياً . بکنی گلی در آنجا نخواهد روييد

موقتی کـه حقوقمنـد باشـد و جلـوی ايجـاد سـتون پايـه هـای قـدرت را 
بگيرد برای رسيدن به دموکراسی کافيست و در ادامـه بايـد بـه کـار 

اگـر هـم جنـبش  منظـورم اينسـت کـه حـاال. (فرهنگ سازی پرداخـت
ـــا  همگـــانی نشـــد عيـــب نـــدارد انقـــالب کـــه بشـــود و دولـــت مـــوقتی ب
شــرايط بــاال شــکل بگيــرد راه بــرای فعاليــت و آگــاهی دادن بــه مــردم 

البتـه در آخـر مقالـه ذکـر کرديـد کـه ظهـور ) بخـود بـاز ميشـود خود
ديکتاتوری پيامـد قابـل پـيش بينـی بـوده کـه بعلـت مقاومـت مـردم در 

  . شان رخ داده استبک زندگی و جهان بينیبرابر تغييرات در س
ايران در حــال حاضــر چنــد درصــد از راه  بــه نظــر شــما جامعــه - ۲

انقـــالب را رفتــــه اســــت و فکــــر ميکنيـــد چقــــدر از عمــــر ايــــن رژيــــم 
  باقيمانده است؟ با سپاس از زمانی که ميگذاريد

  ميراشرفی
  
  : ایرانیجامعه تحول شتاب باره در اول پرسش پاسخ ٭
 کشـور هـیچ و انـد کرده انقـالب ۳ قـرن یـک طول در انیانایر – ۱

ــری ــان در دیگ ــین جه ــرده چن ــتنک ــاوجود. اس ــن، ب ــم« از ای  ه
 در اقتصـادی تحـول شـتاب بنگـریم. اسـت عقـب خود »ردیفهای
: بپرسـیم خـود از و را ترکیـه و هنـد و چین و دور آسیای کشورهای

 نفت جمله از( بودند بیشتر نیز ما امکانهای ایم؟مانده عقب ما چرا
مانـده عقـب مـا ولی...) و بزرگ سرزمین و جوان جمعیت و گاز و

 »خـارجی قـدرت« گـردن بـه را تقصـیر کـه اینسـت آسـان کار. ایم
 راه بــه تریــاک جنــگ چــین بــا غــرب کــه ایــن از غافــل. بیانــدازیم
 آسـیا شـرق کوچـک کشـورهای و کـرد مستعمره را هند و انداخت
ــادها پــیش اینــک و شــدند اش مســتعمره  کــه دانســتند آنهــا. انــدفت
 بگردد، مسلط برآنها تواندمی خارجی، قدرت اگر و دارند ضعفهایی
 و برگرداندند توانائی به را خود ضعفهای  پس. است ضعفها بخاطر

 دانستند جمله، از. رفتندپیش شدند، موفق کار این در که میزانی به
 و نــددار ملــی حقــوق هاشــان جامعه و حقوقمنــد اســت انســان کــه

ــه نکــردن عمــل حاصــل واقــع، در ها، ضــعف  و. هســتند حقــوق ب
  .هستند تر عقب نظر، ازاین ایرانیان،

 نخـورده را دیـن بـا ضـدیت حّب و باشد انصاف اهل کسی اگر – ۲
دیده  خود به دین بدون ای جامعه تاریخ آیا: پرسدمی خود از باشد،
 رگـاهه دارد؟ وجـود ایجامعـه چنـین حاضـر، حـال در آیا، است؟
 یـافتن بـرای تحقیـق پـی در و بکنـد خود از را پرسش دو این کسی
نداشـته وجـود دین بدون جامعه: رسدمی پاسخ این به شود، پاسخ
 زدائی، دین برای کوششها و ندارد وجود دین بدون جامعه و. است
هرگـاه او بخواهـد  .انـدشـده روبـرو شکسـت بـا آمـده، بعمل هرجا

یابد که هـم هـیچ  در می ،وجود نداردبداند چرا جامعه بدون دین 
توانـد وجـود داشـته  انسانی بدون اندیشه راهنما وجود ندارد و نمی

ــدون اندیشــه راهنمــا. باشــد  ــدون ب ــرا ب ــری ســامانمند  ،زی ــه رهب ن
نه تنظیم رابطه با خود  ،از جمله. شوند فعالیتهای حیاتی میسر نمی

از نباید کرد و نه و نه تنظیم رابطه با دیگری و نه تشخیص باید کرد 
ممکـــن  ،نآتشـــخیص هـــدف و راه و روش تحقـــق بخشـــیدن بـــه 

ن اندیشــه راهنمــائی کــه هــم بکــار یکایــک اعضــای آامــا .  شــوند می
هــای هویــت جمعــی حاصــل از  جامعــه باشــد و هــم بیــانگر ویژگی

هــم ضــرور و هــم  ،زنــدگی مشــترک در وطــن بنحــو اســتمرار باشــد
  . اسمش دین است

 بیـان دین اگر گیرد؟می قرار کسی چنین رویپیشا سومی پرسش     
 -  خـود ذاتی حقوق از انسان برخورداری مانع قدرتی بیان - قدرت
 راهبر و آزادی و استقالل بیان که دینی پیشنهاد جز کاری آیا، باشد

 قـدرت، بیـان در بیگانـه خـود از دیـن نقـد یا و باشد رشد به جامعه
   کرد؟ باید بگردد، آزادی و استقالل بیان آنکه برای

) هـای جامعـه یا دین(دین جامعه  که است این پرسش این پاسخ     
 در گرفتـه انجـام هـایتجربـه. نیسـت یـا و هسـت مسئله حل راه یا

ــران ــیه و ای ــای و روس ــرقی اروپ ــز و ش ــای نی ــی اروپ  و چــین و غرب
. انـدنبـرده جائی به ستیزها راه دین گویندمی ما به التین، امریکای
 دیـن جانشـین جدیـدی دیـن انـد، کرده تحـول کـه یهائدرجامعه
 قـدرت، بیـان در بیگانـه خـود از دیـن نقد راه از. استنشده پیشین
 ایـران انقـالب. اسـت شده سـازگار هـاجامعـه رشـد و تحول با دین

 ایرانیان آزادی و استقالل بیان بمثابه اسالم نبود؟ نقد همین نتیجه
   رداند؟نگ توانا برگلوله گل کردن پیروز به را

 بـر قـدرت بیـان در بیگانـه خـود از دین غلبه را خمینیسم هرگاه      

و ایــن دیــن را از یــاد  بشــماریم آزادی و اســتقالل بیــان بمثابــه دیــن
 کرده عمل بدان خمینی آقای که است همین دین بگوئیم ببریم و
 هرگـاه. اسـت رشـد ضـد دیـن این زیرا. رسیممی بست بن به است،
 اندیشـه و باشـد نداشـته وجـود آزادی و استقالل یانب بمثابه اسالم

 ایرانـی  جامعـه رشـد از باید یا نباشد، اسالم ایران، انقالب راهنمای
 بیـان گفـت  یـا و هسـتند بسـت بن در ایرانیان گفت و پوشید چشم

 تکلیـف دیـن کـه اسـت ایرانیـان بر و دارد وجود آزادی و استقالل
  .ندکن جانشین حقوقمدار دین با را مدار

 مطلـوب تحـول کـه بپـذیریم بپـذیریم، را تجربه حاصل هرگاه      
 بیگانه خود از دین از راهنما اندیشه تغییر فکرها، طرز تغییر درگرو

 انسان آزادی و استقالل بیان در بازیافته خود دین به قدرت بیان در
 پیـدا مسـتقیم بسـتگی ایرانی، جامعه تحول شتاب یا و کندی است،
ایرانیـان و تـدارک عوامـل  دینـی فکر طرز تحول رعتس با کندمی

  .دیگر
 کـه دلیـل ایـن به هم. نیست کافی روبهیچ تحول کنونی شتاب       

 کندنمی درنگ زمان که خاطر این به هم و استمانده واپس ایران
 در سیاسـی محرکـه نیروی بر این. ماندنمی هامانده عقب  منتظر و

 حقوقمنــدی یــادآوری بکــار دســت بایــد کــه هســتند ایرانی جامعــه
 کـه کننـد نشان خاطر ایرانی جامعه  به بگردند، ایرانیان به ایرانیان
 کـه اسـت او کرامتمنـد گشـتن و حقوقمنـد و زن منزلـت با ارتقای
 در زدائـی خشـونت بـدون! هشـدار. گیـردمـی شـتاب ایـران تحول
 اهر سـر از بزرگ مانع و خیزدنمی بر میان از استبداد جامعه، سطح
 تحـول بـدون نیـز زدائی خشونت و. شودنمی برداشته ایران تحول
  .جویدنمی تحقق ایران، مردم دینی فکر طرز
 بـی هـامـرام و هـادیـن به نسبت دولت که معنی بدین الئیسیته – ۳

 حقوق و شهروندی حقوق و انسان حقوق جز مرامی و بگردد طرف
 دینـی فکـر زطـر وقتـی  امـا. اسـت ضـرور کـاری باشد، نداشته ملی

 شکسـت تجربـه الئیـک، دولـت تجربـه کنـد،می توجیه را خشونت
 میان جامعه. شودمی سوریه و... و روسیه و ترکیه و ایران در خورده

 کـه جبـاران دولـت: شـودمـی گرفتار آور مرگ و ویرانگر قدرت دو
 دیکتــاتوری تـورن، آلـن قــول بـه، و سـاخته خــود مـرام را الئیسـیته
 گــر توجیــه را دیــن کــه دینــی بنیــاد و اســت ردهک برقــرار الئیســیته
  . استگردانده  زور کردن پیدا اول نقش و خشونت

 اول قـدم دولـت کردن طرفبی که فکر این هرگاه قرار، بدین      
 چنـین اسـتقرار بـه همگـانی وجدان و بیابد همگانی پذیرش است،
 یدینـ طـرز تحـول بایـدمی آن، با همراه  بدهد، موافق رأی دولتی،
 تکلیفمـداری دیـن جانشـین حقوقمـدار دیـن و بگیرد شتاب مردم
 کرده تکالیف به عمل روش تنها بسا و اصلی روش را زور که بگردد
 بسـا و شـودمـی بیشتر بازهم تحول شتاب شود، چنین هرگاه. است

 رشد، الگوی را آنها که بیابند را شتاب آن، رشد در، بتوانند ایرانیان
  .بگرداند زادآ و مستقل انسان رشد
 ملت یک که چرا . نیست ضرور دیگری انقالب که است روشن – ۴

 را دیگری تجربه که این برای کندنمی رها نیمه در را تجربه رشید،
 کـار کردنـد، قـرن یـک طـول در ایرانیـان کـه کـاری بگیرد؟ سر از

 بـه نیـاز رسـاندند،مـی نتیجه به را اول تجربه هرگاه. نبود ایبایسته
 ۵۷ انقالب که اینست بایسته کار پس. شدنمی پیدا بعدی بانقال دو
  . کنیم تأسیس را شهروندان جمهوری و برسانیم نتیجه به را

 مـردم جمهـور را کـار یک نماند، کاره نیمه تجربه که این برای      
 شــهروندی حقــوق از برخــوردار شــهروند آن و کننــد تصــدی بایــد
 باشد عبارت که دیگر کار ماا. است حقوق این به عمل راه از گشتن

 نیـاز مـردم، جمهـور والیت با فقیه مطلقه والیت کردن جانشین از
 بمثابـه دین مروج و آزادی و استقالل نماد که بدیلی. دارد بدیل به

هرچند این بدیل جمهـور مـردم بایـد . باشد آزادی و استقالل بیان
در  ،امـا ،باید بدیل خود بگردد همواره می ،باشند و در جریان رشد

 سـطح در هـم و کنـد طـرفبـی را دولـت هـم بدیلی باید کـه ،غازآ
 و اسـتقالل بیـان پیشـنهاد بـا را جامعه دینی فکر طرز تغییر جامعه،
.  بگردانـد تـرگیـرشـتاب زدائـی، خشونت قواعد بردن بکار و آزادی
 شـدن رهـا نیمـه در بـاوجود کـه کـنممـی نشـان خاطر دیگر، یکبار
لذا کاری . است نمانده بیش یکی یم،ژر داخلی یهپا سه از ها،تجربه

  .است مالی – نظامی مافیاهای و مالتاریا از ید که باید کرد خلع
مـی خود مردم که تحولی. است گرامی کننده پرسش با حق اما      
 حقوقمـداری ترویج این، باوجود. است طوالنی کنند، تصدی باید
ــی ــان توانــدم ــد کوتــاه را زم ــمژر جانشــین. کن  دولــت کــردن ی

 جنـبش در مـردم شـرکت و جمعـی وجـدان بـه نیـاز باز حقوقمدار،
 کننـده تعیـین بـس سیاسـی، محرکـه نیـروی نقـش که این اال. دارد
 معطـل توانـدمـی حقوقمـدار، دولـت اداره کـه خـاطربـدین. است
و  هنـد در کنگـره حـزب مثـال(_.نمانـد جامعه تحول شدن کامل
 دولـت کـه بخصـوص) ی ایـرانملی رهبری کننده نهضت ملـ جبهه

 نقـش توانـدمـی ایرانیان شدن شهروند گرفتنشتاب در حقوقمدار
 جمهــوری جانبــدار محرکــه نیــروی یــک ایــران هرگــاه. بیابــد

 و فکـر طـرز تحـول بـه بخشـیدن سرعت کار هم بیابد، شهروندان
 دولـت کـردن برقـرار کـار  هـم و کندمی تصدی را مردم عمل طرز

  .را حقوقمدار
  
  :است؟ باقی راه از اندازه چه درباره دوم پرسش ٭
  

ايران در حــال حاضــر چنــد درصــد از راه  بــه نظــر شــما جامعــه      

انقـــالب را رفتــــه اســــت و فکــــر ميکنيـــد چقــــدر از عمــــر ايــــن رژيــــم 
  گذاريد باقيمانده است؟ با سپاس از زمانی که می

 رهـا نیمـه رادر  ایـران انقـالب کـه بگـذاریم این بر را بنا هرگاه – ۱
 را آن معلـوم نـه هیچ که گیریممی قرار راهی اول در ناگزیر، کنیم،

 رهـا نیمـه در، انقـالب سـه همچـون آیـا و کرد خواهیم طی کجا تا
 مگـر تـا بکنـد، خـود از بایـد ایرانـی هر را پرسش این شد؟ نخواهد

 نیمـه در را رفته راه نباید روبهیچ که بیفتند صرافت این ایرانیان به
   که شوممی یادآور دیگر، یکبار. کنند رها
 و فروهشـتن دسـت از را معلـوم راه، یـک کـردن رها نیمه در.  ۱٫۱
 ادامـه آنکـه حـال. است سپردن) جدید انقالب( نامعلوم به را خود
 مسـتقل عقل که است معلومی هدف، به وصول تا رفته راه به دادن

  . کندنمی جانشین نامعلوم با را آن آزاد و
 خوش مطلقه والیت یمژر اصالح به دل و ماندن راه نیمه در - ۲/ ۱

 مطلقـه والیـت، یـمژر محور که، چرا. است فریبی خود نیز کردن
 فاقـد آورد، بعمـل را اصـالحات بایـدمـی کـه بخـش آن. است فقیه

 اختیار واجد است یمژر محور که بخش و آن. است اقتدار و اختیار
نمـی اقتـدار بـی و اراختیـبـی کـه داندمی عاقلی هر. است اقتدار و

 آن تنهـا یـم،ژر ایـن در. کنـد اصـالح را اقتـدار و بـا اختیـار با تواند
. کنـد افـزون روز را محور اقتدار و اختیار  که است ممکن اصالحی
 انجــام مسـتمر بطـور سـو، بــدین ۶۰ خـرداد کودتـای از کـه کـاری
 فشار زیر امروز، ایران ن والیت مطلقه فقیه گشته وآو حاصل  گرفته

  . کندمی خم کمر دارد »والیت«این 
  :بایدمی باشد، ۵۷ انقالب تجربه رساندن نتیجه به بر بنا هرگاه – ۲
 دوم نسـل و انقـالب از بعـد اول ونسـل انقالب نسل نسل، سه - ۲/۱

. بیاورنـد بعمـل سـنجی، موقعیـت و سنجی وضعیت انقالب، از بعد
 نکنند، رها نیمه در را انقالب تجربه برآنند که آنها بخواهی، راست
داده انجـام را سـنجی موقعیـت و سـنجی وضعیت این پیگیر، بطور
 کننـد، چنین هرگاه. کنند توجه آن به نسل سه این است کافی. اند
 راه نزدیکـی و دوری. انـدکـرده طـی را راه از اندازه چه یابندمی در
 رسـیدن  و راه ادامـه بـه ملی عزم به دارد مستقیم بستگی نشده، طی
 راه طـول پـس. اسـت شهروندان جمهوری استقرار که آن پایان به

 راه بـه رفـتن در مـردم مشـارکت میـزان به دارد بستگی مانده، باقی
  .جمهوری این استقرار

 تجربـه بایـدمی باشد، پایان تا راه ادامه بر بنا اگر است بدیهی. ۲٫۲
 کـه دانسـت و کـرد تصـحیح را هـااشتباه مرتب یعنی. کرد روش را

 تـا بایـد بسـیار اسـتقامت. هسـتند مقـاوم بسیار های قدرتمدارساخت
  . شود پذیر تحول و باز اجتماعی نظام و گردد شکسته مقاومتشان

 قابـل بخشـی هرگـاه گوینـدمـی دیگر هایجامعه هایتجربه - ۲/۳
 راه مردم، جمهور حمایت از برخورداری بشرط جامعه، از مالحظه

 میــزان بــر رشــد و آزادی و لاســتقال ســرایایــران بــه رســیدن تــا را
 ،بنا بـر قاعـده. رسدمی سامان به کار دهد، ادامه اجتماعی، عدالت

  .وردآ جامعه به حق روی می ،هریک، یک تن بر حق بایستد
 بگیـرد، انجـام بایـدمـی که است ایرانیان در تغییر که آنجا از - ۲/۴

 نـدنیازم اسـت، بـاقی راه طول از اندازه چه که پرسش این به پاسخ
  : شودنیز می پرسشها این به یافتن پاسخها

 از اسـت؟اندازه چه سانسوری خود و یکدیگر کردن سانسور شدت ●
 کردنـد تبلیـغ هست، از آنکه غیر کسی را روحانی آقای که آنها اتفاق،

ـــات« در شـــرکت و ـــمردند، واجـــب را »انتخاب ـــون، هـــم از ش  اکن
 از مـانع زیـرا نکنیـد، ازب انتقاد به زبان گویندمی. اندشده سانسورچی

 از اسـت نکـو کـه سـالی. شـود موفـق حکـومتش و او که شویدمی آن
پرسند وقتـی مـا نیـز سانسـورچی  اینان از خود نمی .است پیدا بهارش
 آقـای اسـت؟  این بدتر نیست کـه جـای بـه بـدترین سـپرده ،ایم شده

 که بکنند کاری نباید مردم: گویدمی نیز یمژر واواک »وزیر« علوی،
 آن عضـو هـر و زندنمی دم ترس از که ایجامعه! برویم سروقتشان ما

 چـه گفـت بتـوان تـا نیسـت راه در کنـد،می سانسور را دیگری و خود
مـی ایرانیـان نخسـت. اسـت بیراهه در. است مانده باقی راه از اندازه
ــد ــد سانســور از را یکــدیگر و خویشــتن بای  را خــویش حقــوق: برهانن

. کننـد یکـدیگر حقـوق رعایـت و حقـوق به عمل ار زندگی و بشناسند
 چراکـه ایـران؟  در زن کرامت و منزلت در باره اندازه  بیاندیشند باید

 ذاتـی حقـوق بازیـافتن رهگـذر از زنـان، رشد با ای،جامعه هر تحول
  .گیردمی آغاز حقوق، این به عمل و خویش

 خـود بند از دیگر، سخن به شوند، راه راست این در ایرانیان هرگاه    
 کوتاه کنند، طی باید که راهی گردند، رها کردن سانسور را دیگری و

  .شودمی
 ایـن و است آگاه ملی حقوق از اندازه چه ایرانیان همگانی وجدان ●

 بـا ایرانیان کردار و گفتار و پندار کردن سازگار در اندازه چه وجدان
 یکـدیگر، بـه نسبت ایرانیان رفتار در است؟جسته کارآئی ملی، حقوق
 تخریـب بـه نسـبت ایرانیـان حساسـیت رود؟مـی بکـار زور اندازه چه

 شـدن نـابود بـه نسبت اندازه چه است؟ اندازه چه آنها زیست محیط
 احسـاس بـا یـا و احسـاسبـی خـود سـرزمین شدن خشک و جنگلها
 نسـلهای بـرای کـه سـرزمینی و خـود ثـروت منـابع به نسبت  هستند؟
 که آنها کنند؟ مسئولیت می احساس اندازه چه گذارند،می باقی آینده

مـی مـردم جمهور کردن آگاه در اندازه چه شناسند،می را هاواقعیت
   دارند؟ حقایق شنیدن برای شنوا گوش اندازه چه مردم کوشند؟
   اندازه چه و کنندمی استفاده خود دانستن ازحق اندازه چه ایرانیان

  
  3 صفحهدر

  

 تحول؟شتاب
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   آگاهند؟ کنند،یم که زندگی چون و چند از
 میـزان چـه بـه شـوند،مـی تولیـد کـه ایمحرکه نیروهای اندازه ●

 بـا انـدازه چـه و شـوندمی تخریب نیروها این از اندازه چه است؟
 بـرای رود؟مـی بکـار ویرانگری در ویرانگر، قدرت به شدن تبدیل
 انــدازه چــه محرکــه، نیــروی مثابــه بــه کشــور، جــوان نســل مثــال،
 چـه و) اجتمـاعی هـاینابسـامانی و آسیبها یزانم( شودمی تخریب
 چـه فن و دانش شود؟می گرفته بکار تخریبی فعالیتهای در اندازه
 چـه آنهـا جریـان وسعت و ها اندیشه فراوانی و کندمی رشد اندازه
   است؟ اندازه

 خـویش عیبهـای و ضـعفها نقـد کـار در ایـران مـردم انـدازه چه ●
 عیبهای و ضعفها از ناشی اندازه چه را درآنند که وضعیتی هستند؟
 ایـران در خـارجی قـدرت سیاسـت به را مقدار چه و دانندمی خود
نمـی عیـب و ضـعف هرگـاه پرسـندمی خود از آیا دهند؟می نسبت
 ایـن ایـران، در و ایـران با توانست،می کجا خارجی قدرت داشتند

 همـواره کـه دارنـد وجـدان واقعیـت براین اندازه چه کند؟ آن یا
ــرای کــه اســت حــاکم قلیــتا  حاکمیــت عمــر کــردن طــوالنی ب

 کـه داننـدمـی انـدازه چه آورد؟می روی خارجی قدرت به خویش،
 در رشـد و آزادی و اسـتقالل و اسـت اقلیـت ایـن بـا کارشـان و سر
  است؟ اقلیت این استبداد به بخشیدن پایان گرو

 شـهاپرس این بر را دیگر پرسشهای تواندمی گرامی کننده پرسش     
ــد ــها فهرســت و بیفزای ــل را پرسش ــرکام ــد ت ــخهایی. کن ــه پاس  ک
ــه جوینــد،مــی پرسشــها، ایــن مجموعــه ــانی همــه و او ب  کــه ایرانی
  .هستیم راه کجای در  گفت خواهند بدانند، بخواهند

  
 بـا چیسـت؟ قـدرت اسـتپرسـیده دیگری گرامی کننده پرسش     

 قـدرت بـاره رد فـراوان و امداده پاسـخ بارهـا پرسـش این به آنکه
 خـاطر بـدین جملـه، از. دهـممی پاسخ بدان دیگر یکبار ام،نوشته
 بـرای را، اول کننـده پرسش به این پاسخ پاسخها خود، بنوبه، که

  :کندمی ترخوانا هموطنانم
  
  :چیست قدرت باره در پرسش ٭

  سالم و خسته نباشيد
  ؟آیدتعريف دقيق قدرت چيست و چطور به وجود می -  ۱
  ايدئولوژی و عقيده چيه؟فرق  -  ۲

  سپاس
  
مـی پدیـد چگونه و چیست قدرت: اول پرسش پاسخ ٭

  :آید
صـفت  توانـائی. دارد توانائی جز معنائی قدرت که بدانیم نخست  

 اندیشـیدن، توانـائی: اسـت انسـان فضـلهای و استعدادها و بیانگر
ــائی ــائی جســتن، علــم توان  زبانهــای و در... و کــردن رهبــری توان
  :استجسته معنی ۶ کم دست ت،قدر غربی،

 و دیگـری بـر یکـی سـلطه و کاری انجام قانونی توانائی و توانائی   
 مراتـب سلسـله در اختیـار و ایماده یا و کسی هایخاصه یا خاصه

 و  جامعـه بنیادهـای از هریـک در) مادون بودن مافوق امر تحت(
 یـا و ریتآم و) قضائیه قوه و مقننه قوه و مجریه قوه( اختیار حوزه

  . دولت حاکمیت
 میزانـی بـه هـرکس کـه شـدمی تصور ایداشته قدرت درگذشته،    
 و آمریـت نداشـتند، را آن کـه کسـانی یا و کس بر داشت، را آن که

 بمیـان پرسـش ایـن اخیـر، هـایدهـه در امـا). ۱( جستمی سلطه
 از نــوع ایــن چــون چیســت؟ اســت قــدرت کــه ایداشــته آن: آمــد

 شناســان جامعــه و فیلســوفان نداشــت، یوجــود خــود از قــدرت
 قـدرت آن را کـه اسـت سـلطه زیر – مسلط رابطه این که پذیرفتند
 ایرابطـه چنـین بدون قرار،بدین. خواند باید سلطه زیر بر مسلط
 قـدرت چـون و چنـد رابطه چونئ هر و چند و ندارد وجود قدرت
  . است

 قـدرتی مختلـف، هـایجامعه در مردم، بزرگ اکثریت ذهن در    
 بـرده یادها از را توانائی گشته، سلطه زیر – مسلط رابطه بیانگر که

. اســت شــده توانــائی جانشــین قــدرت کــه اینســت راســتی. اســت
 مطلقــا خداونــد کــه توانــا خداونــد نــه را قــادر خداونــد چنانکــه
 رابطـه نـه را او بـا رابطـه که است رواین از. کنندمی تصور زورمند
 زور بـی رابطـه کـه)  خدا(مطلق توانائی با)  انسان(_نسبی توانائی

ــا ــا ب ــا زور مطلق ــاور ب ــدکــرده ب ــذا،. ان ــه ل ــداختن بکــار راه از ن  ان
 گردانــدن تــوان بــی راه از کــه) توانــائی(=  خــویش اســتعدادهای

) زور بـی(=  نـاتوان خـود نتیجـه. کننـدمی برقرار رابطه او با خود
 ۱ انـدازه بـه جهـان، مـردم درصـد ۹۹ کـه استشده  این انگاری
. دارد مطلقـه والیـت برآنهـا  درصـد۱ ایـن  و دارنـد ثـروت  درصد
    .است درصد ۹۹ آن با درصد ۱ این سلطه قدرت،

  
  :بشناسیم هایشویژگی به را قدرت

  
 زیـر – مسـلط رابطـه ایرابطـه وقتـی. نیسـت وجودمند قدرت – ۱

 ایـن هسـت آنچـه پـس. گوینـد است، ایـن رابطـه را قـدرت سلطه
 والیـت رسـد چـه دیگـری، بر کسی والیت قرار،بدین. ستا رابطه
 مسـلط توسـط زور رفـتن بکار ترجمان جامعه، یک بر فقیه مطلقه

 زور، بـردن بکار جز والیت قوا، رابطه در چون. است سلطه زیر بر
 اختیـار حقیقـت، در فقیـه، مطلقه والیت باشد، تواندنمی و نیست

 ،جمله از انسان، حقوق و اخد نافی این، بر بنا به زوردادن، مطلق
  .است مطلقه والیت داشتن مدعی حقوق و کرامت انسانی

 زیـر بـه نسبت مسلط موقعیت چون و چند بیانگر قدرت چون – ۲
 فـرآورده سلطه، زیر موقعیت و مسلط موقعیت بمثابه است، سلطه
 سخن به. است قوائی رابطه هر ذاتی تضاد، سانبدین. است تضاد
 بمیـان سـخن قـدرتی نـوع چـه از بـدانیم هیمبخـوا هرگـاه دیگر،
آمـده پدیـد تضـادی چـه نـوع از موقعیتهـا بدانیم ناگزیریم است،
  .اند
 وجـود هسـتیمندی نیسـت، هسـتیمند قـدرت که این وجود با – ۳

 و دهــدمــی جهــت تغییــر ســلطه، زیــر – مســلط رابطــه در کــه دارد
 بکـار طبیعی خـود، حال در، نیرو. ن نیرو استآشود و می ویرانگر
 در و شـودمـی زور سلطه، زیر – مسلط رابطه در اما،. آیدمی زندگی
همــان نیــروی  زور. کنــدمــی پیــدا نقــش ویرانگــری و آوری مــرگ

 گسسـتن بمحـض، لـذا. است است اما تغییر جهت داده وجودمند
مـی باز است، نیرو که را خویش طبیعت سلطه، زیر – مسلط رابطه
 ۹۹ اگـر کـه چرا. است مهم بخواهی تا ویژگی، این به توجه. یابد

 آنهـا داشتن نگاه در درصد ۱ که زوری بدانند ها سلطه زیر درصد
 آنهـا از کـه اسـت نیروئی همان برد،می بکار سلطه زیر موقعیت در
 زیــر – مســلط روابــط از رفـتن بیــرون کــه را کـار چــاره ســتاند،مـی

 رابطه با قوا رابطه کردن جانشین با بسا و یابندمی در است، سلطه
زادی آرا سـرای اسـتقالل و  جهـان آزاد، های رابطه یا حق با حق

  .کنند انسان می
مـی« را او همـه  نـدارد، خـود نآاز  وجـودی قدرت که این با – ۴

 و مــرگ انــدازه. اســت حاضــر جــا درهمــه. خواهنــدمــی و »بیننــد
 ایـن حضـور گویـای جهـانی، جامعه در و جامعه هر در ویرانگری

 و بیننـدمـی را آن همگـان. اسـت انسـانها زنـدگی در نامرئی خدای
 قـدرت بپرسـی آنهـا از اگـر اما. شوندمی قائل مستقل وجود برایش

 چراکـه. بدهنـد پرسـش ایـن بـه روشنی پاسخ توانندنمی چیست؟
بــی وجــود خــود را  کــه دارد را فریبنــده بــس ویژگــی ایــن قــدرت

 وجـود بـی قـدرت انسانها: پوشاندحجاب می کند و واقعیت را می
ــی را ــدم ــا بینن ــلط رابطــه ام ــر – مس ــلطه زی ــه را س ــان ک  خــود می

 کــه دانســتمــی بــزرگ اکثریــت اگــر. بیننــدنمــی انــد، برقرارکرده
 ما دنیای دهد، تغییر را آن شدمی برآن و است رابطه همین قدرت
   شد؟نمی دیگر دنیائی

 نـدارد وجـودی خود از پول: بپرسند خوانندگان دارد احتمال      
 وجود قوا، روابط منهای پول،، نه: دهم نیست؟ پاسخ می قدرت و

رابطـه بسـیار. اسـت قـوا هایرابطه از یکی فروش، و خرید. ندارد
 آنهـا چـون و چنـد ترجمـان پول که دارند وجود قوای دیگر های
نمـی را قـوا هـایرابطـه و بینندمی را پول انسانها که آنجا از. است
مـی بکـار آنهـا بیشـتر انقیـاد در کـه ودشمی عاملی خود پول بینند،
  .رود
 زیرسـطه – مسـلط رابطـه بیـانگر قـدرت، دانـیم مـی که اینک - ۵

 ذاتـی قراری بی. است قرار بی قدرت چرا بدانیم توانیممی است،
ــر – مســلط رابطــه ــرا. اســت ســلطه زی ــر بمحــض زی  رابطــه، تغیی

 رابطـه اگـر. کننـدمـی تغییـر رابطـه طـرف دو وضـعیت و موقعیت
  رو،این از. نیست نیز قدرت نیست، رابطه چون شود، عقط
 ایـن، از بیشتر است، قرار بی جیوه مثل که خاطر بدان قدرت – ۶

 مسـلط موقعیـت دارنـدگان شـود،مـی نیست رابطه بریدن با چون
 بـر قـرار اگـر زیـرا. سـلطه زیـر – مسـلط رابطـه دوام بـه دارند نیاز

 رابطـه، ایـن از طـرف دو شـدن رهـا بـا باشد، رابطه این ناپایداری
 و دینــی باورهــای کــه اســت خــاطربــدین. شــودمــی نیســت قــدرت
 محرکــه نیروهــای نیــز و قــانون و اخــالق و ارزشــی نظــام و مرامــی
مـی فـراهم را سـلطه زیر – مسلط رابطه دوام عینی و ذهنی اسباب
. شــوندمــی توجیــه اجتمــاعی، مراتــب سلســله در موقعیتهــا: آورنــد

 اکثریــت نــاتوانی. شــوندمــی توجیــه هــا»ربرتــ« بســود هــا تبعــیض
 نیـک... و. شـوندمـی توجیه  یأسها و ترسها. شودمی توجیه بزرگ

 ارزشـی نظـام و اخـالق و دیـن وچـون چنـد بینـیمـی که بنگـری،
 بـرای جامعـه کـه اسـت روایـن از. هستند قوا روابط کننده توجیه
 سـتقاللا بیـان نیازمند بگردد، آزاد و مستقل انسانهای جامعه آنکه
 رابطـه بـا را زور بـا زور رابطـه بتواننـد آن اعضـای تا است آزادی و

  .کنند جانشین حق با حق
 فراگیـر توانـدنمـی کـه اینسـت قـدرت دیگـر مهـم بـس ویژگی – ۷

 چراکـه. شوندنمی قوا رابطه انسانها هایرابطه تمامی زیرا. بگردد
مــی منحـل را جامعـه همـه بـا همــه تضـاد بشـوند، اگـر رابطـه قـوا

 حق رابطه طبیعی رابطه که کندمی آگاه را ما ویژگی این. گرداند
 در زنـدگی و اسـت هسـتیمند حـق هـم کـه این برای. است حق با

 حـق، بـا حـق هـای رابطـه انـدازه هـم و اسـت حـق بـه عمل گرو
 نیروهـای رفـتن بکـار و تولیـد میـزان و جامعـه هـر سالمت میزان
 بـدانیم بخـواهیم اگـر پـس. دهـدمـی بدسـت رشـد، در را محرکه
مـی کنند،نمی رشد و هستند فقیه مطلقه والیت اسیر چرا ایرانیان

 زور بـا زور رابطـه هـا،رابطه رشته دو از کدام یک سهم ببینیم باید
  .است  بیشتر هارابطه مجموع در حق، با حق رابطه و

 رابطـه ذاتـی کـه دارد دیگـری کننـده تعیـین هایویژگی قدرت    
  :هستند هسلط زیر – مسلط

.  بمانـد برجـا تـا بیفزایـد برخود باید مدام و است طلب تمرکز – ۸
 طلب تمرکز تواندمی چگونه ندارد، وجودی خود از که قدرت اما

 رابطـه: اینسـت پاسـخ باشـد؟ شـدن بـزرگ نیازمند بقا، در و باشد
. آوردمــی ببــار هــا دینامیــک رشــته یــک ســلطه، زیــر – مســلط

 مطالعـه ایـن، از پـیش را سـلطه، زیـر – مسـلط رابطـه دینامیکهـای
مـی نشـان خـاطر اینک ،)توتالیتاریسم کتاب در جمله از( امکرده
 رود،نمـی یـا و نرفـت بکـار قـدرت می توانیم بگوئیم وقتی که کنم
 چرا. بگردد قطع یا و باشد شده قطع سلطه زیر – مسلط رابطه که
 بکـار بایـد مـی دائـم پس. ندارد وجود نیز قدرت رابطه، با قطع که
رود؟  چکونه دائـم بکـار مـی ،پرسید قدرتی که رابطه است می. رود

پاسخ اینست که باز قدرت پوشش اسـت بـرای ایـن کـه مـا انسـانها 
ای هسـتند کـه مـا خـود  رود نیروهای محرکـه نچه بکار میآنبینیم 

زیـر سـلطه  –و چون این نیروهـا در رابطـه مسـلط . کنیم تولید می
 بیشـتر را نـابرابری جملـه، از روند،می که بکار هربار، روند بکار می

 روابـط کننـده بیـان بـاال شـرح بـه کـه پـول، مثـال برای. کنندمی
در مقام تعیین کننده مالکیـت مسـلط بـر  است، سلطه زیر – مسلط

. شـودمـی بزرگ و متمرکز گر، سلطه نزد مرتب ،نیروهای محرکه
 آگـاه قـدرت دیگـر هـایویژگـی از را انسانها ویژگی، این از اطالع

  :کندمی
 بـدین کنـیم،مـی تصـور قدرتشـان نمادهـای مـا که نمادهایی – ۹

 نـزد هرگـز هسـتند، قـوا روابـط چـون و چنـد ترجمـان کـه خاطر
  : دالیل این به. شوندنمی جمع بزرگ اکثریت

 و مسـلط موقعیت در اقلیت میان سلطه، زیر – مسلط رابطه -  الف
 رابطـه، ایـن عکـس. شودمی اربرقر سلطه زیر موقعیت در اکثریت
ن اکثریـت بـزرگ آبرای این که از  قدرت زیرا .شودنمی قوا رابطه
 بـزرگ و متمرکز ویژگی شدن، پخش با و شود پخش بایدمی ،شود
  .گرددمی منحل و میدهد دست از را شدن

 در کـه خوردمی را فریب این بزرگ اکثریت که این بمحض – ب 
 قـدرت« شـودمـی بـرآن و استیافته را مسلط موقعیت قوا، روابط
اختیــار را بــه  ،نــاگزیر ،اقلیــت اقلیــت بکــار بــرد برضــد را »خــود

 و اقلیـت را برضد »قدرت«  ،سپارد تا به نمایندگی از او گروهی می
جـز ایـن ممکـن نیسـت زیـرا قـدرت . مزاحم بکار بـرد اقلیتهای یا

 مسـلط تاقلیـ رابطه پس، آن از. نامتمرکز وجود ندارد تا بکار رود
 کـه امـری( شودمی بازسازی دیگر، شکلی در سلطه، زیر اکثریت و
   این، بر افزون). شد واقع ایران انقالب پی در
 – مسـلط رابطـه کـه خـاطر بـدین. نیست تقسیم قابل قدرت – ۱۰

 انسـانها بـه ویژگـی این به توجه. کرد تقسیم تواننمی را زیرسلطه
 را قـدرت تقسـیم وعـده کـه یهـائیژایدئولو دریابند دهدمی امکان
 کننـد،مـی برخوردار قدرت از را فرد هر شوندمی مدعی و دهندمی
 قـوا رابطه دروغ، این باوراندن با درحقیقت،. کارند فریب کجا تا
 اجتنـاب را، ملـت بـا ملـت و گـروه بـا گروه و فرد با فرد سطح در

  .قبوالنندمی طبیعی بسا و ناپذیر
 رابطــه هــر در زیــرا،. هســت الانتقــ قابــل قــدرت عــوض، در - ۱۱

 بـی ویژگـی. کنـد تغییـر توانـدمـی سلطه زیر و مسلط جای قوائی،
 ویژگـی ایـن بـا ویژگـی آن. شـناختیم ایـن از پیش را قدرت قراری
  .است همراه همواره

 قـوا تضـاد بیـانگر چـون. اسـت ویرانگـر ضـرورت بـه قدرت – ۱۲
 ویرانگـر طه،سـل زیـر – مسلط رابطه آید،می پدید ویرانی از و است

 و متمرکـز تخریـب راه نیروهای محرکه از که چرا. است مرگبار و
 رابطـه همـان قـدرت، ویژگـی ایـن از انسـانها اگر. شوندمی بزرگ
 سـرمایه کـه دانسـتندمـی آغـاز از بودنـد، آگـاه، سـلطه زیر – مسلط
 و دادنــدنمــی تــن آن بــه و باشــد ویرانگــر توانــدمــی کجــا تــا داری

ــر اســتبداد  دارد را زیســت محــیط اینــک کــه داریرمایهســ فراگی
  .شدنمی برقرار افزاید،می فقر بر فقر و بردمی  فرو مرگ درکام
 کـه انـدازه همـان بـه) سـلطه زیـر – مسـلط روابط(=  قدرت – ۱۳

 زور رفـتن بکـار قلمـرو کنـد،مـی محـدود را بزرگ اکثریت عرصه
 بطـهرا بـه نگـاه یـک. کنـدمـی تـر گسـترده را مسلط اقلیت توسط
 اهـل سـلطه، زیـر اکثریـت بـر ایران امروز جامعه در مسلط اقلیت
 اکثریـت زنـدگی عرصـه افـزون روز و مـداوم شدن تنگ از را خرد

 گرفتــار کوچــک، اقلیــت »مطلقــه والیــت« دایــره بســط و بــزرگ
  .کندمی حیرت

 بـزرگ بسـیار اکثریت که اینست قرون همه در بزرگ فریب – ۱۴
مـی دار حـق بـه را حـق کـه دارد وجـود قدرتی پندارندمی انسانها
 برقرار رابطه حق با تواندنمی مطلقا قدرت کهاین از غافل. رساند
 کـه ایـن توضـیح. اسـت تضـاد نسـبت حق، به قدرت نسبت و کند

 حـق بـا حق رابطه و است زور با زور رابطه که خاطر بدین قدرت
 شـده حـق بـا حق رابطه جانشین که دارد وجود وقتی پس نیست،

 حـق بـا حق رابطه است، برقرار قوا رابطه وقتی قرار،بدین.  شدبا
 و. نیسـت قـوا رابطـه است، برقرار حق با حق رابطه وقتی و نیست
 بـه تـن چـرا بـودمـی آگاه واقعیت این از بزرگ بسیار اکثریت اگر

 کـه بردمی بکار را قدرت شدمی مدعی که دادمی اقلیتی از اطاعت
 کـه دانسـتمـی اگـر اکثریـت ایـن برسـد؟ خـود حـق بـه اکثریت
 میـان قـوا رابطـه که خاطر بدین دیگری، والیت هر و فقیه والیت
 از برخـورداری وجـودش و اسـت او حقـوق ضد است، او و اقلیت
 ،»صــالح قــدرت« فریــب البتــه کنــد،مــی نــاممکن را حقــوق ایــن

 مـا، جهـان. خـوردنمی را... و »انقالبی قدرت« ،»مترقی قدرت«
  .گشتمی آزادی و استقالل سرای

اسـت  برخـوردار چـونبی اهمیتی از قدرت شناسائی که از آنجا     
 کنـد،مـی تـرطوالنی بازهم را نوشته ویژگیهایش دیگر برشمردن و
 هـا رابطـه انـواع نیز و هاویژگی و قدرت  به باز دیگر، اینوشته در

ی ژجای پرداختن بـه ایـدئولو .پردازممی سلطه زیر – مسلط میان
  .نجا استآرقش با عقیقده نیز و ف

 تحول؟شتاب
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ــبی    ــتقبال نس ــا اس ــخنرانی ب ــر س اگ

ــد ــرو ش ــرب رب ــات غ ــدین  ،مطبوع ب
خاطر بود که هم موضع گیریها و هم 

بسـیار مطلـوب  ،ترسهای اظهار شـده
 ،درجــا. سیاســتمداران غــرب بودنــد

همــه دانســتند کــه ســخنرانی بــا نظــر 
ـــه ـــها و  خامن ـــده و ترس ـــه ش ای تهی

ــر ــهائی را در ب ــک تناقض ــه این دارد ک
ــه ــت خامن ــار اس ــدانها گرفت در . ای ب

تنـــاقض ایـــن بخـــش  ،همـــان حـــال
ن  هـم آن بخـش آسخنان روحانی با 

موضوع تعبیر و تفسیر وسائل ارتبـاط 
جمعی غرب شد و هم موضوع تعبیـر 
و تفسیر وسائل ارتباط جمعی فارسـی 

   ،بدین قرار. زبان
  
ـــخنرانی – ۱ ـــوای س ـــکل  و محت  ،ش

نامـــه را  شـــکل و محتـــوای شـــکایت
نکــه شــکایت بــا لحــن آبــی . داشــت

بــا لحــن . صــاحب حــق اظهــار شــود
ـــــا ـــــه  ،تقاض ـــــانی ک ـــــای کس تقاض
شکایت نامـه . اظهار شد  ،اند ترسیده

که در تمامی  ،بود به این دلیل روشن
از  ،مواردی که از ایـران سـخن گفـت

ــا امریکــا بطــور خــاص و  رابطــه اش ب
سـان جـا  بدین. غرب بطور عام گفت

یـم ژگذاشت که بقـای ربرای تردید ن
به نوع تعـادل بـا قـدرت خـارجی در 

بسـتگی مسـتقیم  ،امریکـا ،درجه اول
   .دارد

 ،ترســها کــه  درعــرض حــال نامــه      
  :شدند عبارتند از ابراز می ،شکاراآ

  
ترسها که در شکایت نامه اظهـار   - ۲

  :شدند
از ادامه یافتن و شدت گـرفتن  -۲/۱ 

ــا ــه مــردم . تحریمه ــت ک ــت اس راس
امـا  ،برنـد ان از تحریمها زیـان میایر

در سازمان ملل متحد و با لحنـی کـه 
ــتآاز  ــخن رف ــا س ــأثیر  ،نه ــای ت گوی

قطعی تحریمهـا بـر اقتصـاد و سـطح 
اظهـار تـرس . زندگی مردم ایران بود

ــا،  ــه آاز تحریمه ــن ک ــد از ای ــم بع نه
ـــــــه ـــــــژاد  خامن ـــــــدی ِن ای و احم
های شـورای امنیــت را ورق  قطعنامـه

ـــــــد و ا ـــــــه خواندن ز دور زدن باطل
تحریمها و اقتصاد مقـاومتی و مغتـنم 

هـم  ،شمردن تحریمها سـخن گفتنـد
بنـا (» رهبـر فرزانـه«تکذیب صـریح 
اسـت و هـم نصـف ) بر قول روحانی 

تمـام .  گ است حقیقت که دروغ بزر
دهـه و  ۳حقیقت اینست که در طول 

ســال حکومــت  ۸در  ،بیشــتر از همــه
مــد نفــت و آیــم درژر ،احمــدی نــژاد

روهای محرکه را در تخریـب دیگر نی
. انــد اقتصــاد تولیــد محــور بکــار برده

انــد و  برابــر کرده ۸حجــم نقدینــه را 
های کشور را بـه روی واردات  دروازه
اند ثروتهـای  اند و اجازه داده گشوده

ملی ایران را شیخهای خلـیج فـارس 
هـا  بخـاطر ایـن ویرانگری... ببرند و

  . اند است که تحریمها تأثیر کرده
چنـــــدین نوبـــــت  ،در ایـــــران. ۲٫۲

روحــــانی گفتــــه و ظریــــف تکــــرار 
اســت کــه دیگــر وقــت بــرای از  کرده

ظریـف توضـیح . دست دادن نداریم
اســـت کـــه مـــذاکره بـــرای  نیـــز داده
سرانجام اختیـار زمـان را از  ،مذاکره

به سـخن . است دست ایران بدر برده
اسـت  واقعیتی را تصدیق کرده ،دیگر

ر کــه انقــالب اســالمی مرتــب هشــدا
کـار سـرانجام احتیـار  این راه :داد می

بـرد و  یـم بـدر میژزمان را از دست ر
در کف قدرتهای تحریم کننـده قـرار 

ایـن  ،در سـخنرانی روحـانی. دهد می
روشـن اسـت کـه . واقعیت بازگو شـد

ـــأثیر تحریمهـــا و  ســـخن گفـــتن از ت
نوبــت رســیدن بــه گــردش زمــان بــه 

غربیهـا را بسـیار خـوش  ،زیان ایـران
  .یدآ می

 ،در مورد منطقـه و سـوریه نیـز -۲/۳
ــران را نشــان  ســخنرانی دســت پــر ای
نداد بلکه دست خالی ایران را نشـان 

مــاده آایــران  ،بنــا بــر ســخنرانی. داد
ــوق ــه از موضــع متف ــا ن  ،همکــاری ام

کنـد  بلکه از موضع کسی که تقاضـا می
  . او را هم به بازی بگیرند

ــت     ــراق و  ،در حقیق ــوریه و ع در س
و بیشـتر از همـه در خلـیج  افغانستان
نچه با منـابع نفـت و گـاز آفارس و در

یــم ژدســت ر ،شــود مشــاع مربــوط می
ــت ــالی اس ــل خ ــور کام ــد . بط هرچن

ــران و  ــرد ای نمــایش موشــکهای دورب
شـاخ و شـانه کشــیدن سـران سـپاه بــا 

امـا  ،سخنرانی روحانی همزمـان شـد
نتوانست واقعیتی را که در سـخنرانی 

  . دبپوشان ،قابل مشاهده بود
ترس است که  ۳بخاطر اظهار این     

از ســخنرانی  ،وســائل ارتبــاط جمعــی
مـــد و وطـــن آروحـــانی خوششـــان 
چـاره  ،درجـا ،فروشان دست نشانده

را در ادامــــه دادن بــــه تحریمهــــا و 
نها دانستند و از اربـاب خـود آتشدید 

مصرانه خواستند به وارد کردن فشار 
گفــتن دارد کــه کســانی . ادامــه دهــد
ــرو ــادی و شــیخ صــادق آز چــون فی ب
ـــا ،الریجـــانی ـــازی  ،درج ـــه س وارون

کردنــد تــا مگــر مــردم ایــران متوجــه 
شکایت نامه بودن سخنرانی روحانی 

. از قرار دیر بود و نتیجه نداد. نشوند
سـخنرانی او بـا سـخنرانی  ،زیرا درجا

ــژاد مقایســه شــده و  هــای احمــدی ن
ـــاط  ـــه همـــه وســـائل ارتب نزدیـــک ب

متهائی برغم در برداشتن قسـ ،جمعی
را »  یـمژتندروهای ر«از سخرانی که 
اولــی را تهــاجمی و   ،مــدآ خــوش مــی

  .بودند  دوی را تدافعی ارزیابی کرده
  
شکار تـرین تناقضـهای موجـود آ – ۳

در سخنرانی و سخنرانی با رفتارهـا و 
  :گفتارها

روحانی از سازمان ملل متحـد  -۳/۱
خواهــد هیــأتی را تشــکیل دهــد و  می

ـــ ـــونت زدائ ـــأمور خش ی در ســـطح م
 ،و در همــــان حــــال. جهــــان کنــــد

نـــه خطـــاب بـــه  ،واواک او» وزیـــر«
نه خطـاب بـه ایـن و  ،فعاالن سیاسی

بلکـه خطـاب  ،ن گروه و قشر جامعهآ
 یجمهـور« :گویـد به مردم ایران می

» نفـر یک« یحت خواهد ینم یاسالم
ــد و  ــدان باش ــم در زن ــردم باه  یــدم

نظـام مجبـور «عمل کنند کـه  یطور
ــه برخــورد و ز ــدانب ــردن آن ین ــا  ک ه

   ».نباشد
مردم صـغیر و  ،بنا بر این طرز فکر     

تحت حاکمیت نظـام هسـتند و اگـر 
 ،پســندد کــاری بکننــد کــه نظــام نمی

ایـران  ،در واقع نیز. شوند زندانی می
  . اند را به زندان ایرانیان بدل کرده

کسی در سازمان ملـل متحـد ایـن       
ــــی  ــــونت زدائ ــــه خش ســــازمان را ب

ـــورش در خوا می ـــد کـــه کش تـــش آن
طرفه ایـن کـه بـه . سوزد خشونتها می

نماینده همین سازمان در امر حقوق 
اجازه رفتن بـه ایـران و بررسـی  ،بشر

ــــان را  ــــوق انس ــــه حق ــــا ب تجاوزه
 ،در ایران و بیرون از ایران. دهد نمی

هیچ خشونت مداومی نیست که ایـن 
  .باشد یم در آن شرکت نداشته ژر
روحــانی در همــان حــال کــه  -۳/۲

کنــد چــرا گزینــه نظــامی  شــکایت می
روی میـــز امریکـــا اســـت و پیشـــنهاد 

کند گزینه صلح جانشین آن شـود  می
ــه صــلح می ــوت ب ــد و دع حاضــر  ،کن

نیست با اوباما دست بدهـد کـه تـازه 
دست دادن بمعنای صلح کردیم نیـز 

گویـــد  طـــرف امریکـــائی می. نیســـت

است کـه موقعیـت   روحانی پیام داده
و هنــوز زمــان دســت اســت   پیچیــده

امــا دســتگاه . اســت دادن نرســیده 
ـــم میژتبلیغـــاتی ر ـــد اوبامـــا از  ی گوی

روحــانی خواســته بــا یکــدیگر دســت 
.  اسـت  بدهند  اما روحـانی نپذیرفتـه

است بعلـت کمـی  روحانی خود گفته 
! نادانی را ببـین. است وقت نپذیرفته 

گوید  خواند و می کسی که به صلح می
حاضـر  ،سـتگزینه صـلح روی میـز ا

دســت  ،شــتی بــه کنــارآنیســت دســت 
 ،شـود شنائی را کـه بسـوی او دراز میآ

ان  ان ؟ روحـــانی  بـــه ســـی!بفشـــرد
ــوده گفته ــم ب ــت ک ــون وق  ،اســت چ

است که عـذر بـدتر از گنـاه  نپذیرفته 
ــاالً . اســت  ــرا دســت دادن و احتم زی

یکـی دو دقیقـه  ،لبخند به لب آوردن
فــرض کنــیم . گیــرد بیشــتر وقــت نمی

رسی از یکدیگر هـم بـر دسـت احوالپ
ــــزوده ــــاز هــــم  ،شــــد می  دادن اف ب

  .برد دقیقه وقت می ۲حداکثر 
شکار آدو تناقض را  ،رفتار روحانی     
  :کرد

شـتی و آایـن اوبامـا اسـت کـه  -الف 
صلح طلب جلوه کرد و این روحـانی 

دهد برای  است که شعار صلح سر می
  و. جوئی را بپوشاند این که ستیزه 

ادعــایش کــه از رهبــر  بــرخالف –ب  
هنوز اجازه دسـت  ،اختیار تام گرفته

دادن ســـــــاده را هـــــــم بدســـــــت 
پـیش  ،طرفه این کـه او. است نیاورده

» رهبـر«از سفر به امریکا گفته بود از 
اســت و از امریکــا   اختیــار تــام گرفتــه

خواست با یک صدا بـا ایـران سـخن 
اشاره به البی هـا و محافظـه (بگوید 

و طرح تشدید  کاران جدید و کنگره
امـــا  هـــم مـــتن متنـــاقض  ،)تحـــریم

یـم ژگفـت ر سخنرانی او به فریـاد می
ایــران تــک صــدا نیســت و هــم رویــه 

ــه ــورد دســت دادن و  بچگان اش در م
  .ندادن با اوباما

مـده آدرصدد جبـران بر ،از قرار –ج  
ــا اوبامــا ،ســپتامبر ۲۷و در  بمــدت  ،ب
ن آبنــا بــر ایــن یــا (دقیقــه  ۲۰تــا  ۱۵

. اســت نــی گفتگــو کردهتلف ،)روایــت
پــس اگــر وقــت بــرای گفتگــو وجــود 

برای دسـت دادن نیـز وجـود  ،داشته
انجام این گفتگو بعد از . است داشته

عــذر بــدتر از گنــاهی کــه روحــانی در 
ــا ســی ــای  ،وردآان  ان مصــاحبه ب گوی

ای  وضعیت متناقضی است که خامنـه
  . ن گرفتارندآو روحانی در 

ف در همان حال که وعده شـفا. ۳٫۳
داد و  سازی برنامه اتمی ایـران را مـی

ــزوم شــفاف ســازی می در  ،گفــت از ل
ــه برنامــه آســخنانش حتــی در  نچــه ب
ــوط می ــی مرب ــود  ،شــود اتم هرچــه ب

در غنـی سـازی بـه  :گفـت. ابهام بود
ایم و سخن گفـتن  تولید انبوه رسیده
بیهــوده گــوئی  ،نآاز متوقــف کــردن 

شفاف نگفت چـه  ،حال با این. است
ســخنان  :ی ســازی؟ گفــتانــدازه غنــ

ــا را شنیده اســت  او گفته. اســت اوبام
فتوا بر حـرام بـودن تولیـد  ای  خامنه

اسـت و مـا حاضـریم   بمب اتمی داده
حق ایران را بر استفاده صلح آمیز از 

ســخن او . ای بپــذیریم انــرژی هســته
روحـانی دسـت کـم . نیز مـبهم اسـت

میـز آتوانست بگوید فعالیت صلح  می
قـای آنست از دید شـما یم ایژاز دید ر

ای کـه گرفتـه  اوباما چیسـت؟ نتیجـه
در این باره موضـع او  ،شد اینست که

. با موضع احمـدی نـژاد فـرق نـدارد
طرفـــه ایـــن کـــه او در مصـــاحبه بـــا 

خواهـــد  می :اســـت ان گفتـــه  ان ســـی
مـاه  ۶تـا  ۳مسئله اتمی ایـران ظـرف 

هرگاه در این سخن جدی  . حل شود

 ،اسـت اشته بوده و اجازه گفتنش را د
ــیش  ــماره پ ــر ش تصــدیق صــحت خب

ــرار اســت (انقــالب اســالمی اســت  ق
در ). ظرف یک سال مسئله حل شـود

ظریـف نیـز سـخن او را  ،سپتامبر ۲۶
خواهـد  ایـران می :است  تکرار کرده

هرچــه  ۱+۵گفتگوهــا بــا کشــورهای 
  .زودتر به نتیجه برسد

ــدبیر و  در همان  -۳/۴ ــه از ت حــال ک
یــک  ،خنان اودر ســ ،زد امیــد  دم مــی

حتــی وقتــی از . تــدبیر مشــخص نبــود
ــــل متحــــد خواســــت  ــــازمان مل س

ای بــرای خشــونت زدائــی و  کمیتــه
او . افراطــــی گــــری تشــــکیل دهــــد

افراطی گریهـا  ،توانست دست کم می
عـالوه بـر . و خشونتهائی را ذکر کند

بـی  ،که ایـن قسـمت از سـخن او این
کنـد  اطالع از هدفهائی را گزارش می

یـن سـازمان بوجـود که بخاطرشان ا
مهمتر از همه حفظ صلح (است  مدهآ

هیچگونه تدبیر مشخصی را  ،)جهانی
شـــود کـــه  یـــادآور می. در برنـــدارد

صدر اداره مـردم سـاالر جهـان را  بنی
ــــه جــــای . پیشــــنهاد کــــرد ــــا ب و ی

ــدابیری را  ،تحریمهــای ضــد مــردم ت
پیشنهاد کرد جبـاران را از تجـاوز بـه 

 ،انحقوق انسان و حقوق ملی ایرانیـ
در مــورد . دارنــد بطــور نســبی بــاز می

اتم نیز هیچ تدبیر مشخصـی را ارائـه 
توانســت از  دســت کــم می ،او. نکــرد

پیشـاروی  ،دو طـرف ،اوباما بخواهـد
افکار عمـومی جهـان در بـاره برنامـه 

سخنانی شفاف و واجد تـدابیر  ،اتمی
مشــخص کــه دو طــرف بتواننــد بــر 
ــق  ــه تواف ــد و ب ــو کنن ــان گفتگ سرش

مسـئله و حـل آن . رائه کننـدا ،برسند
 ۱+۵حوالــه گفتگوهــا بــا کشــورهای 

  .شدند
ـــاره  -۳/۵ ـــه درب ـــخنان او البت در س

حقوق انسان و حقوق شهروندی کـه 
ایرانیـــان و بخـــش بزرگـــی از مـــردم 
جهان از آن محروم هستند و اساسـی 
ـــی ـــونت زدائ ـــدبیر در خش ـــرین ت  ،ت
هـا  رعایت این حقـوق و رفـع تبعیض

گفـت ایـران . ای نبود جمله  ،هستند
هــم در مــورد ســوریه و هــم در مــورد 

مراجعـه بـه صـندوق رأی را  ،بحـرین
ســخن او تناقضــی . دانــد راه حــل می

ـــوق آ ـــت و حق ـــا واقعی شـــکار دارد ب
چراکــه در بحــرین و در . شــهروندی

راه  ،همچنــان کــه در ایــران ،ســوریه
حـــل نـــه صـــندوق رأی کـــه پـــیش از 

ــار ــه  ،هرک ــت ب ــال حــق حاکمی انتق
بـه زور از ایـن حـق مردمی اسـت کـه 
توانســت  امــا نمی. انــد محــروم مانده

تملـق گویـد و » رهبر فرزانـه«هم از 
ــان  ،هــم راه حــل را در سرتاســر جه

استقرار واقعی حـق حاکمیـت مـردم 
صــندوق رأی وقتــی حقــوق . بدانــد

ـــــت نمی ـــــهروندی رعای ـــــود ش  ،ش
اش انتخابــات مهندســی شــده  نتیجــه

شود و حکـومتی بـه ریاسـت  ایران می
ــکیل می کســی چــون ــه  او تش شــود ک

زمان بـا سـالگرد کشـتار زنـدانیان  هم
با وجود یکـی از سـه مـأمور  ،۶۷سال 

نهم در مقام آ ،پورمحمدی ،ن کشتارآ
ــل  ــازمان مل وزارت دادگســتری در س
متحد از مبارزه با خشونت و افراطـی 

  .گوید سخن می ،گری
ـــران و  -۳/۶ ـــاره ای ـــخنان او در ب س

 بطـور خـاص و منطقـه بطـور ،سوریه
ــــام ــــاقض  ،ع ــــه آتن ــــت ب شکارداش
امریکا از (گوئیهای سران سپاه   گنده

و ) ترس سپاه به سـوریه حملـه نکـرد
  . نمایش دادن موشکهای دوربرد

شـکاری آواقعیتی کـه از شـدت  -۳/۷
شـــکار بـــود و کســـی از آبرهمگـــان 

ــاقض  ،بازشناســی او غفلــت نکــرد تن
.  میــان قســمتهای مختلــف مــتن بــود

ــتن ــدگان م ــه کنن ــز جــز ا ،تهی ــن نی ی
زیــرا در همــان . توانســتند بکننــد نمی

حال که از ایران سـخن نبـود جـز در 
روی سخن  ،روابطش با دنیای خارج

و گرایشـــهای » رهبـــر«روحـــانی بـــا 
اصول گرا و اصالح طلـب از سـوئی و 
اوبامـــا و ســـران کشـــورهای غـــرب و 

چگونــه . منطقــه از ســوی دیگــر بــود
 ،ممکـن بـود در یــک سـخرانی کوتــاه

همـه  ،گوئیهای فاحش بدون تناقض
 ،گونه سخنرانی ها را راضی کرد؟ این

 ،کــه همــه را راضــی کنــد نآبــه جــای 
  .کند اکثریت بزرگی را ناراضی می

  
روحانی موارد را یک به یـک  ٭

ــه ــا خامن ای گفتگــو و پــس از  ب
ــــت او ــــب موافق ــــی  ،کس راه

  :است نیویورک شده
  
ــــع  ☚ ــــق از دو منب دو اطــــالع موث

ـــت کـــرده ـــدی دریاف گر را ایم کـــه یک
  :کنند تصدیق می

  
روحـانی پـس  :گوید اطالع اول می •

ـــهآاز  ـــا خامن ـــدار ب ـــه در دی  ،ای ن ک
فعالیتهای هیأت تحت ریاست خـود 

ـــه یـــک ـــا  ،در نیویـــورک را یـــک ب ب
گـــــذارد و  ای در میـــــان می خامنـــــه

راهـی  ،وردآ موافقت او را بدست مـی
  .  شود نیویورک می

روحانی یـک  :گوید اطالع دوم می •
و رفســــنجانی  یهاشــــم  نوبــــت بــــا

برنامه کار خود در نیویورک  ،یخاتم
وقتی نزد  ،نوبت دوم. کند را تهیه می

وضعیت کشور را از ، رود ای می خامنه
ـــــادی و  ـــــی و اقتص ـــــات سیاس جه

گــذارد و  ای بــا او در میــان می منطقــه
ـــن وضـــعیت می ـــد براســـاس ای  ،گوی

برنامه کار خود را در نیویـورک تهیـه 
رانی خود در  متن سخن. است کرده 

مجمــع عمــومی را نیــز بــه اطــالع او 
این برنامه کار با توجـه بـه . رساند می

. بـود  تهیـه شـده» نرمش قهرمانانـه«
ای با مـتن سـخنرانی و برنامـه  خامنه

ــت می ــار او موافق ــد ک ــا . کن ــدار ب دی
امـا . است اوباما جزء برنامه او نبوده 

بعــــد از ســــخنرانی و مصــــاحبه بــــا 
گزینــه صــلح را « ان و بازتــاب ان ســی

بـــه جـــای گزینـــه جنـــگ روی میـــز 
و نیـز بـر پایـه گفتگوهـای » بگذاریم

او گفتگـو  ،نیم ساعته ظریف با کری
ای  بــا اوبامــا را بــا موافقــت خامنــه

توضـــیح قشـــقاوی . دهـــد انجـــام می
  :مصدق این اطالع است

  
گفتگـوی روحـانی  :قشـقاوی ٭

 –اسـت   با اوباما با اجازه بـوده
مجمــع  ســخنرانی روحــانی در

عمومی سـازمان ملـل را سـعید 
  ؟!است جلیلی تهیه کرده 

  
ــا ،۹۲مهــر  ۷در  ☚   ،بــه گــزارش ایرن

ــر، معــاون وزیحســن قشــقاو امــور  ی
 یــتامن یســیونخارجــه در جلســه کم

ـــ ـــتو س یمل ـــارج یاس ـــس  یخ مجل
اسـت گفـت و  یر ممکنغ: است هگفت
بـا بـاراک  یدکتر روحـان یتلفن یگو

 بـدون یکـاآمر یجمهور ییساوباما ر
  .مجوز انجام شده باشد

  امور مجلس و  ی،کنسول معاون    
  

  5 صفحهدر
  

 ها؟ترسها و تناقض
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امور خارجـه در جلسـه  یروز یرانیانا
 یاســـتو س یملـــ یـــتامن یســـیونکم

  مجلس در پاسخ به پرسش  یخارج
 یـاته یـاکـه آ یسـیونکم ینا یاعضا
 یمجوز الزم برا یویورکبه ن یاعزام

جمهـور  یـیسوگو با ر مالقات و گفت
اظهـار  یر؟خ یااشته است درا  یکاآمر

از  اینجانــبکــه  یبــا شــناخت: داشــت
اسـت  یـرممکندارم، غ یدکتر روحان
وگو بــدون مجــوز صــورت  کــه گفــت
  .گرفته باشد

  
هرگاه قرار بر حل مسـائل 

فی مـابین ایـران و امریکـا  
ّ زدائی الزم است  ،باشد سرِ

و نگشـــودن رمـــز ســـرّها 
 :خطرناک است

  
 مقالـــه حـــاوی هشـــدار را روبـــرت   

 ،۲۰۱۳سـپتامبر  ۲۴در تـاریخ  ،پاری
همـــان روز کـــه اوبامـــا و روحـــانی 

  :است انتشار داده  ،سخنرانی کردند
بعـــد از چنـــد دهـــه ســـوءظن بـــه  •

رســـد دولتهـــای  بنظـــر می ،یکـــدیگر
ننـد کــه رودرروی آامریکـا و ایــران بر

امــا اعتمــاد . هــم بــه گفتگــو نشــینند
متقابل نیاز دارد به گفتن حقیقت در 

ــدا ــاره روی ــانگر ب ــه بی ــم ک دهای مه
. رابطه کنـونی میـان طـرفین هسـتند
 ،بدیهی است که نگشـودن راز  سـرّها

  . کاری بس خطرناک است
اگر پرزیدنت اوبامـا در قـول خـود  •

ـــای  ـــل و فصـــل بحرانه ـــاره ح در ب
از بحران اتمی ایران تـا  –خاورمیانه 

ــزاع اســرائیل و فلســطین  صــادق  –ن
غـاز نیکـو اینسـت کـه پـرده از آ ،است

سرّهای غیر ضروری پرده بردارد کـه 
ــــونی  ــــاریخی و کن ــــت ت ــــر موقعی ب

. انــد فــرو افتاده ،رویــدادهای جــاری
ـــدی  ـــازیگرانی کـــه نقـــش کلی ـــا ب ام

تواننـد تـن بـه  نمی ،اند از قـرار داشته
ــد ــرّها بدهن ــز س ــودن رم ــرای . گش ب

دستگاه اطالعاتی روسیه و نیز  ،مثال
دســتگاه هــای اطالعــاتی امریکــا و 

داننـد  ایـران مسـلم میاسرائیل و هم 
معامله پنهانی را کـه میـان جمهـوری 

ها و ایران انجام گرفت و سبب  خواه
ناکامی گفتگوهـای کـارتر بـرای رهـا 

پـیش از انتخابـات  ،کردن گروگانهـا
در نـوامبر  ،ریاست جمهـوری امریکـا

  . شد ۱۹۸۰
کسانی که مقامهای  ،در طول سالها •

 نآاز   ،اند کلیدی در ایـران را داشـته
 ،رئیس جمهوری اسـبق ایـران ،میان

ـــد کـــه  صـــدر گفته ابوالحســـن بنی ان
ای پنهانی میان ستاد تبلیغاتی  معامله
یم ایران بر ژبوش با سران ر –ریگان 

ــــداختن آزادی  ــــأخیر ان ــــه ت ســــر ب
گروگانها تا بعد از انتخابات ریاسـت 

. اسـت انجام گرفته ،جمهوری امریکا
شکست کارتر و پیـروزی  ،نآهدف از 

اما دولت ایران دم . است ان بودهریگ
ــمی ــور ر س ــته و بط ســخن از  ،فروبس

معامله پنهانی که اکتبر سورپرایز نـام 
  . است بر زبان نیاورده ،گرفت

ــــه  ،۱۹۹۳در  • ــــه تقاضــــای کمیت ب
در بــــاره اکتبــــر  ،تحقیــــق کنگــــره

گـزارش  ،حکومـت روسـیه ،سورپرایز
سازمان اطالعاتی خود درباره وقـوع 

را در ) تبر سورپرایزاک(معامله پنهانی 
اما کمیتـه بـی آنکـه . اختیار گذاشت

 ،در گـزارش خـود ،ن را بررسی کنـدآ
بــه اشــاره ای بــر وجــود ایــن گــزارش 

در  ،مقامات اسرائیل نیـز. بسنده کرد
دســتیار  ،انجــام گــرفتن ایــن معاملــه

  . اند بوده
جامعه اطالعاتی امریکا نیز در باره  •

ــات دارد ــورپرایز اطالع ــر س  در. اکتب
که کمیتـه تحقیـق کنگـره در  ،۱۹۹۲

 ،کـرد باره معامله پنهـانی تحقیـق می
ــتس ــرت گی کســی کــه در انجــام  ،روب

 ،اســت معاملــه پنهــانی شــرکت داشته
پرزیدنت بوشکه خود . رئیس سیا بود

او را بـه  ،۱۹۹۱در   ،نیز مظنـون بـود
بنـا . بـود ریاست سیا  منصـوب کـرده 

بسا جای تعجب نبود کـه سـیا  ،براین
ــا ــار و ک ــدارک را در اختی ــفید م خ س

  . کمیته نگذاشتند
حال اگر قـرار بـر حـل مسـائل فـی  •

ــد  ــرف بخواهن ــد و دو ط ــابین باش م
مـی  ،حسن نیت خود را نشان بدهنـد

بایــد دربهــای بایگــانی هــای خــود را 
بازکننــد و پــرده از راز ایــن معاملــه 

برخــی از جمهوریخواهــان . بردارنــد
 بسا فکر می کنند بهتـر اسـت بگوینـد

یةالله خمینی بـه آدانستند که  نها میآ
ریگــان کمــک کــرد تــا بــه ریاســت 

  . جمهوری برسد
برخی دیگر از امریکائی ها  بسـا بـر     

یـک مـورد  ،این نظر باشند که مـورد
مـا بـه ازاء خـدمتی . ژئوپلیتیک است

امریکــــا بطــــور ســــرّی بــــه  :اســــت
باکودتـای اوت  ،دموکراسی در ایران

ــان  ،)مــرداد ۲۸کودتــای ( ۱۹۵۳ پای
ــار ــن ب ــای  ،داد و ای ــی ه ــت ایران نوب

بود که خـدمت امریکـا ) گروگانگیر(
ــد ــد و کردن ــران کنن ــازگی. را جب  ،بت

ــیا  ــه س ــذیرفت ک ــا پ ــت امریک حکوم
کودتا برضد حکومت محمد مصـدق 

رهبــری کــرده و شــاه  ،۱۹۵۳در  ،را
مستبد را به تخت و تـاج بازگردانـده 

بـر ایـران  ،به اسـتبداد ،۱۹۷۹و او تا 
  .است  مت کردهحکو

ــــان        ــــت ایرانی ــــس نوب ــــه (پ البت
اســت کــه ســندهای ) حکــومتگران

سازش با جمهوریخواهـان را بـر سـر 
. انتشــار دهنــد ،۱۹۸۰در  ،گروگانهــا

است را بازگویند  هر امری واقع شده 
پرده از سـرّ  ،و به یمن اظهار حقیقت

پس از ایـن کـه سـّر از میـان . بردارند
یکا بتواننـد بسا ایران و امر ،برخاست

  .بحران اتمی را حل کنند
  
ــنگی  ٭ ــوار س ــوریه دی ــورد س م

  :عبور نکردنی نیست
  
حکومــت امریکــا  ،در مــورد ســوریه •
گویــد  پــرده از ســر بایــد برداشــته  می

شـــود و تمـــام حقیقـــت بـــه اطـــالع 
حکومــت روســـیه . جهانیــان برســـد

صفحه تهیه کرده و  ۱۰۰گزارشی در 
نقــــش حکومــــت ســــوریه را  ،نآدر 

اســت امــا ایــن گــزارش  کــرده  معلــوم
حکومــت اوبامــا . اســت منتشــر نشــده 

گویــد مــدرک فیزیکــی در اختیــار  می
ـــد جنایـــت را  دارد کـــه ثابـــت می کن

. اســت حکومــت ســوریه انجــام داده 
امـا ایــن حکومــت نیــز حاضــر نیســت 

بـه جـای . این مدرک را انتشار دهـد
وزیــر  ،اوبامــا و کــری ،انتشــار ســند

ــه ــن را می ،خارج ــد  ای ــرد را گوین ه ب
یـم اسـد مشـروع ژر :انـد اتخـاذ کرده

نیست و بدون تردید بشار اسد مجرم 
  .است

حکومت اوباما بیانیـه  ،اوت ۳۰در  •
بـی . ای خود را انتشـار داد صفحه  ۴
 ،باشـد  ن شـدهآنکه سـندی ضـمیمه آ

یــم ســوریه مجــرم ژگویــد ر بیانیــه می
ـــت ـــت . اس ـــوری در انترن ـــه ط بیانی

ری اســت کــه پنــدا قــرارداده شــده 
ن را انتشـار آجامعه اطالعاتی امریکـا 

دایــــره  ،اســــت امــــا در واقــــع داده 

مطبوعات کاخ سـفید انتشـارش داده 
  .است 

ــز      ــار نی ــانی کــه  ،ایــن ب ــد زم همانن
 ،شـد مـاده حملـه بـه عـراق میآبوش 

کننـد  روزنامه نگارانی اینطور فکر می
مـی  ،که هرگاه بخواهند ترقـی کننـد

  .غ کنندیم اسد تبلیژباید برضد ر
ــزارش  • ــفحه ۳۸گ ــه  ص ــه هفت ای ک

مفتشان سازمان ملل متحـد در  ،پیش
ــیمیائی در  ــلحه ش ــتعمال اس ــاره اس ب

ــوریه انتشــار دادنــد فرصــتی بــه   ،س
ــه  ــا ب ــا داد ت مطبوعــات عمــده امریک

 ،های موجـود در گـزارش استناد بینه
ـــد و ر ـــدگان ژاس ـــار برن ـــم او را بک ی

 ،اسلحه شیمیائی برضد مـردم سـوریه
  . ردنداعالم ک

نکه امرهـای واقـع مـذکور آحال        
در گزارش جز این ادعای مطبوعـات 

ـــده را می ـــد عم ـــی از دو  :گوین در یک
ـــد ـــورد بازدی ـــه  ،صـــحنه م هیچگون

است و در  اسلحه شیمیائی بکار نرفته 
امرهــا دســتکاری شــده  ،صــحنه دوم

این مطبوعـات  ،با وجود این. هستند
  . همسو شدند ،با اوباما و وزیر خارجه

کری بـر ایـن نظـر اسـت کـه بسـا        
دانند که تنها ستایشـگران  همگان می

اسد و دیوانه هـا در پـی القـای شـک 
دهم  گویــد اجــازه نمــی می. هســتند

وقت خـود را بـه  ،سازمان ملل متحد
بحث درباره  وجود تردید در مجـرم 

او . صـرف کنـد ،یـم اوژبودن اسد و ر
واقعا وقـت  :گفت ،در رد نظر روسها

مـن  :ن نیست که هریک از ما بگویدآ
ــع  ــای واق ــود را از امره برداشــت خ

  .دارم
پرزیدنت اوباما در سخنرانی خـود     

بازهم تأکیـد  ،در سازمان ملل متحد
ــت ــد نیس ــرای تردی ــا ب ــه ج ــرد ک    :ک

گفــتن ایــن ســخن کــه بکــار بــردن «
یـم ژاسلحه شیمیائی کار کسانی جز ر

توهین به شـعور انسـان  ،سوریه است
وعیت ســـازمان ملـــل متحـــد و مشـــر
  .»است

  
  :شکاکان لجوج ٭
  
امـــا شـــکاکان لجـــوج از جملـــه  •

ــا و  اعضــای جامعــه اطالعــاتی امریک
. مقامهای سازمان ملل متحد هسـتند

اگر این جامعه به این نتیجـه رسـیده 
یـم اسـد ژبود که اسلحه شیمیائی را ر

دلیلی نداشت بیانیه  ،است بکار برده 
یـر امنیـت را به جای این که دفتـر وز

کـاخ سـفید انتشـار  ،ملی انتشـار دهـد
روزنگار معتبر  ،و روبرت فیسک. داد

بــه نبــود  ،روزنامــه ایندپنــدنت لنــدن
اجمــاع نــزد مقامهــای ســازمان ملــل 
متحــد و دیگــر نــاظران بــین المللــی 

ــق ــیم دمش ــی نمی  ،مق ــن  پ ــرد و ای ب
باتوجه بـه . داد واقعیت را انتشار نمی

ــار و کــار یر خطــری کــه متوجــه اعتب
ــه نگــاری او  اســت ــر نهــج  ،روزنام ب

کـرد  عمـل می ،عقل مصلحت اندیش
ــق نمی ــی تحقی ــد و حاصــل  و درپ ش

  .داد تحقیق خود را انتشار نمی
در  –در کشـور « :نویسـد فیسک می     

پروپاگاندا بسیار  –حقیقت در جهان 
. نفـوذ و بـرد دارد ،بیشتر از حقیقـت

کشــف منشــاء  اســلحه شــیمیائی کــه 
 ،اند وری هــا را کشـــتهبســیاری از ســـ

ـــه نگـــار ـــرای روزنام ـــا در  ،ب خطره
ــردارد ــن. ب ــاوجود ای ــت  ،ب ــد گف بای

ــود دارد کــه گــاز  ــد جــدی وج تردی
  .باشد  سارین را ارتش اسد بکار برده

کارکنــــان ســــازمان ملــــل قابــــل      
 ۲۱نان در آبرخی از . شناسائی نشدند

زمــــان بکــــار رفــــتن اســــلحه  ،اوت

ــد در دمشــق بوده ،شــیمیائی ــ. ان ک ی
اند اما  مدهآن بعمل آرشته پرسشها از 

هــیچ پاســخی بــه ایــن پرسشــها داده 
یـم ژچـرا ر ،بـرای مثـال.  است  نشده

 ،اوت ۱۸اسد باید صبر کند تا کـه در 
ــق  ــل وارد دمش ــازمان مل ــان س مفتش

کیلـومتری  ۶تنهـا در  ،نگـاهآشوند و 
اســـلحه  ،نهـــاآهتـــل محـــل اقامـــت 

ــرد؟ حکومــت اســد  شــیمیائی بکــار ب
تواننـــد  کـــه مفتشـــان می دانســـت می

درجا تفتیش کنند و نتیجـه را معلـوم 
دولتهای غربـی بـه  ،نآکنند و درپی 

  .سوریه حمله کنند
اینــک ســوریه دفــاع اســتراتژیک       

ــــر اســــلحه اتمــــی  خــــود را در براب
زیـرا اگـر . دهد از دست می ،اسرائیل

یم ژر ،قول رهبران غرب را باور کنیم
موشــک کــه ســبب  ۷اســد بــا پرتــاب 

رقم اخیر ( ۱۴۰۰تا  ۳۰۰کشته شدن 
ـــد را شورشـــیان داده ـــالش  ،)ان  ۵۰ت

بــه .  اســت  ســاله خــود را بربــاد داده
قول یـک مقـام سـازمانی غیـر دولتـی 

یــــم اســــد واقعــــا  ژاگــــر ر ،غربــــی
چـرا  ،خواست گاز سارین بکاربرد می

ــی  دو ســال صــبر کــرد و درســت وقت
مفتشان سازمان ملل برای تحقیق به 

یـــن گـــاز را بکـــار ا ،انـــد مدهآمحـــل 
  . »برد؟  می
ــین گــزارش کــرده        فیســک همچن

ایـن اطـالع  ،در شهر دمشق«  :است 
روسیه مدرک جدیدی  :جریان دارد

ورده آدر باره حمله شیمیائی بدسـت 
ــاز . اســت  ــای گ ــاریخ صــدور راکته ت

ــد و  ســارین کــه بکــار رفته بســیار  –ان
کشورهائی که این راکتها بـه  –مهمتر 

ایــن  ،از قــرار. اند شــدهنهــا فروختــه آ
در روســیه ســاخته  ۱۹۶۷راکتهــا  در 

یمــن و  ،و بــه ســه کشــور عــرب  شــده
) در دوره قــــذافی(مصــــر و لیبــــی 

  . اند فروخته شده
ایــــــن جزئیــــــات را  ،در اســــــناد    

و . بررسی کـرد و بازجسـت ،توان نمی
کنــد کــه بــه اســتناد  پــوتین فــاش نمی

ــا گفته ــه اوبام اســت  کــدام مــدرک ب
  ین راکتهـا را بکـار نبـردهارتش اسد ا

 - ،اما اگر اطالع صحیح باشد. است
 -منشاء آن مسـکو اسـت ،و بنا بر باور

روسیه چنـین راکتهـائی را بـه دمشـق 
  . است  نفروخته

ــذافی در ژاز زمــان ســقوط ر       ــم ق ی
مقـــادیر عظیمـــی از اســـلحه  ،۲۰۱۱

روسی فروخته شـده بـه رژیـم قـذافی 
ــــت گرو ــــه دس ــــی  ب ــــای شورش هه

ــــد افتاده ــــه. ان ــــای  ،از جمل گروهه
وابسته به القاعـده صـاحب بخشـی از 

در  ،از این اسـلحه. این اسلحه شدند
 ،مـــالی و صـــحرای ســـینا و الجزایـــر

دولــت ســوریه . اســت اســتفاده شــده 
گوید اسلحه روسی  مدتها است که می

 ،بودنــد  کــه بــه لیبــی فروختــه شــده
. انـد بدست شورشـیان سـوریه افتاده

نجــام گرفتــه ایــن کــار بکمــک قطــر ا
ــت  ــر . اس ــیان آقط ــان از شورش ن زم

کرد و حـاال اسـلحه  لیبی حمایت می
  .»فرستد برای شورشیان سوریه می

بجای تحقیر کسانی که  ،سان بدین •
ــردن  ــار ب ــل بک ــه عام ــوز نســبت ب هن

شـــک  ،اوت ۲۱ســـالح شـــیمیائی در 
 ،حکومتهای امریکـا و روسـیه ،دارند

مــی بایــد برگهــای خــود را روی میــز 
ــــــ ــــــرّ داری و . دبگذارن ــــــر و س س

ــدرتهای  ــان ق ــرّی می ــای س گفتگوه
برای دموکراسی بسیار  ،بزرگ جهان

ــرفتن  ــه ســخره گ ــد اســت و ب زیانمن
  .نقش مردم است

هرگاه بنـا باشـد سـخنان پرزیـدنت    
اوباما در بـاره حقـوق جهـان شـمول 

معنـی  ،انسان و حق حاکمیـت ملتهـا
او بایـــد بپـــذیرد کـــه  ،داشـــته باشـــد

ایــن کــه مردمــی دموکراســی یعنــی 
امرهـــائی را کـــه واقـــع شـــده تبلیـــغ 

واقــع شــده ندانســت و یــا  ،شــوند می
در  ،نهـا تردیـد کـردآچپ در صحت 

  . مردم پروپاگاندا فروبرده نشوند
  

گفتگــــــوی تلفنــــــی 
یـا آ -روحانی با اوبامـا 

اکتبر سورپرایز پـاداش 
نــه -مــرداد بــود؟  ۲۸

یک واو بیشتر و نه یک 
  :؟!واو کمتر

  
زیبا کالم در توجیه  ،۹۲مهر  ۳در  ☚

کاســـتی هـــای ســـخنان روحـــانی در 
 یامين یعل« :است گفته ،سازمان ملل
که با کنسرسـيوم بعـد از  یدر مذاکرات

مـرداد داشـت در پاسـخ  ۲۸ یکودتا
کردنـد از  یکه عنـوان مـ یبه منتقدان

قرارداد جديد با کنسرسيوم امتيازات 
به کار برد  ینگرفتيد اصطالح یزياد

 یو. نقل محافـل بـودکه تا مدت ها 
نـه آنقـدر کـه «: در پاسخ عنوان کـرد

ــــتيم؛ یم ــــه آن خواس ــــدربلک ــــه  ق ک
دکتر صـادق زيبـاکالم » .توانستيم یم

در گفتگو بـا فـراور بـا اشـاره بـه ايـن 
 یبـه تحليـل سـخنران یاصطالح امين

ســازمان  یدر مجمــع عمــوم یروحــان
 یملل پرداخته و معتقد است روحـان
ـــــــه دليـــــــل محـــــــدوديت ها و  ب

کــه دارد نتوانســت  یهاي وريتمحــذ
آن مقدار که تمايـل داشـت بگويـد و 

  .»انجام دهد
نخسـت  ،نخست بدانیم که زاهدی    

ـــا ـــت کودت ـــر دول ـــس ،وزی  ،در مجل
ــدر کــه توانســتمآ« ــی» نق ــر  ،امین وزی

ــی خــود را ــی  ،دارائ ــوم کــرد وقت معل
انـد اگـر یـک واو کـم یـا  گفته :گفـت

یعنی . قبول نخواهند کرد ،زیاد شود
اسـت کـه تسـلیم   نقدر توانستهآ امینی

یــا قــرار اســت آ. محــض باشــد و شــد
ای مأمور  از سوی خامنه ،روحانی نیز

است به همان اندازه توانائی از خـود 
ــه  ــه دیکت ــی هرچ ــد؟ یعن ــان بده نش

  کردند بپذیرد؟ و
برخی دیگر از امریکائی ها بسا بـر  ☚

یـک مـورد  ،این نظر باشند که مـورد
اء خـدمتی مـا بـه از. ژئوپلیتیک است

امریکــــا بطــــور ســــری بــــه  :اســــت
باکودتـای اوت  ،دموکراسی در ایران

ــان  ،)مــرداد ۲۸کودتــای ( ۱۹۵۳ پای
ــار ــن ب ــای  ،داد و ای ــی ه ــت ایران نوب

بود که خـدمت امریکـا ) گروگانگیر(
ــد ــد و کردن ــران کنن ــازگی. را جب  ،بت

ــیا  ــه س ــذیرفت ک ــا پ ــت امریک حکوم
کودتا برضد حکومت محمد مصـدق 

هبــری کــرده و شــاه ر ،۱۹۵۳در  ،را
مستبد را به تخت و تـاج بازگردانـده 

بـر ایـران  ،به اسـتبداد ،۱۹۷۹و او تا 
  .است  حکومت کرده

مردمـی نیـز  ،در امریکـا ،قرار بدین    
 ۲۸کودتــای  ،پندارنــد هســتند کــه می

اسـت کـه امریکـا  مرداد خدمتی بوده 
  بــه اســتبدادیان ایــران انجــام داده
 اســــت و معاملــــه پنهــــانی برســــر

  ! ن خدمت استآپاداش  ،گروگانها
بــاور ايــن دســته از  :انقــالب اســالمی

. امريکائيــــــان بــــــی پايــــــه نيــــــز نيســــــت
  توضيح اين که 

  
   6صفحهدر

  

 ها؟ترسها و تناقض
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 ۲۸اســـــــــتبداديان پاداشـــــــــی را در  – ۱
دريافـــــــت کردنـــــــد و آن  ۱۳۳۲مـــــــرداد 

برانداختن حکومت ملـی دکتـر مصـدق 
و جانشــين کــردن دولــت اســتبداديان بــه 

پــس جــا . پهلــوی شــاهی محمــد رضــاپاد
  اما. نداشت پاداش دومی دريافت کنند

ــــــان خــــــرداد  – ۲ همانهــــــا  ۶۰کودتاچي
مــــــــرداد  ۲۸بودنــــــــد کــــــــه در کودتــــــــای 

اينـــــــــــان و . شـــــــــــرکت داشـــــــــــتند ۱۳۳۲
شناســند  جمهوريخواهــان يکــديگر را می

. و بـــا يکـــديگر روابـــط ارگانيـــک دارنـــد
ای  لــــذا، يکبــــار ديگــــر، از راه معاملـــــه

، )اکتــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــورپرايز(پنهــــــــــــــــــــانی 
جمهوريخواهـــان در امريکـــا و مالتاريـــا 
. در ايران، دولت را از آن خـود کردنـد

  بنابراين، 
هرگاه بنا بر روکردن اسرار باشد  – ۳

ــــه يمــــن  ــــا شــــود کــــه دو کشــــور، ب و بن
شــــفاف ســــازی گذشــــته، روابــــط عــــادی 
بايکــديگر برقــرار کننــد، نــه تنهــا اســرار 
اکتبر سورپراز و ايران گيت کـه اسـرار 

ميـان اسـتبداديان ايـران  روابط ارگانيک
بــــــــــا ) هــــــــــر ســــــــــه رأس زور پرســــــــــت(

جمهوريخواه های امريکـا و غيـر آنهـا، 
بــــــر مــــــردم امريکــــــا و ايــــــران، آشــــــکار 

  . و. شوند
امريکـــا بـــرآن نشـــود کـــه ايـــن بـــار  – ۴

نيز، توافقی از قماش کنسرسـيوم را بـه 
  :ايران تحميل کند

پـــیش از  ،روحـــانی ،۹۲مهـــر  ۵در  ☚
با اوباما تلفنی  ،راهی شدن به فرودگاه

گفتگو کرده و اوباما دربـاره محتـوای 
    :است گفته ،این گفتگو

ــا پرز ینــکا  هــم« ــدنتب از  یروحــان ی
. داشتم یتماس تلفن المیاس یجمهور
 یـرما در خصوص تحوالت اخ یهردو

توافق دربـاره برنامـه  یکو حصول به 
 ینمن در ا. یمصحبت کرد یرانا یاتم

 ک یویـورنگو بـر تمـام آنچـه در  و گفت
واقع  بــه . کــردم یــدگفتــه بــودم تأک

ــوانع ــد یم ــ یج ــو  یردر مس ــه جل رو ب
 یبــرا ینیو تضــم اســت مــان یفرارو
مـن بـاور دارم . وجـود نـدارد یتموفق
جـامع  ییهـا حل بـه راه تـوانیم یکه م

را  یخارجه کـر یرمن وز. یابیمدست ب
 یپلماتیـکام تا اقـدامات د بر آن داشته
ــا دولــت ا ــرانب مــا . کنــد یگیــریرا پ ی

 ییوگوهـــا گفت یویـــورکدر ن یـــروزد
 اتحادیـه: یمان همراه شـرکا سازنده بـه

 یهاروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان، روس
 یـرانخارجـه ا یـربـا وز یهمگـ ینو چ

 یـــدنتراســـتا پرز یـــندر ا. یما داشـــته
ــــــن از ت یروحــــــان ــــــان یمو م  هایم
از راه هـــا  تـــا بـــه تالش یما خواســـته

 یـکه حصول بـ یبرا ۵+۱با  یهمکار
مدت ما در  ینا یط. توافق ادامه دهند

با دوستان و متحدانمان  یکتماس نزد
 یمخــواه یلدر منطقـه از جملـه اسـرائ

  .بود
 رو یِشپـــ یهـــا همـــه چالش ازمـــا     
 ینکه  ببار است  یننخست ینا. گاهیمآ

ــور یرؤســا ــرانا یجمه ــاو آمر ی از  یک
ــــاکنون، ۱۹۷۹ گفتگــــوئی انجــــام  ت

از  یناشـــــ نبـــــود رابطـــــه.گیـــــرد می
ـــادی یب ـــل  اعتم ـــورهامتقاب  یمان کش

مشخصــاً  ،اتمــیحــل مســئله  ...اســت
رو  اساسـی یهـا منجر به برداشتن گام

 یانم جدیدبه جلو در خصوص روابط 
ــاالتا ــور ی  یاســالم یمتحــده و جمه
بـر  یمبتنـ یخواهد شـد، روابطـ یرانا

 یـنا. منافع متقابـل و احتـرام متقابـل
ه بـا جامعـ یـرانمنجر به بهبود رابطه ا

 یـــزمنطقـــه ن یو کشـــورها الملـــل ینب
 یبرا یرانما به مردم ا تعاقبًام. شود یم

شـــان  العاده فوق یهایبســـط توانمنـــد
به ما هـم کمـک  ینو ا رسانیم یم یاری

 یگـــــربـــــر د یمتـــــا بتـــــوان کنـــــد یم
و صـــلح  یـــیمفـــائق آ هایمـــان ینگران
 یانــهو ثبــات بــه منطقــه خاورم یجهــان

  ".بازگردد
دشـوار  مهـمفق توا یکبه  یابیدست     

 هـای یهر دو طرف نگران .خواهد بود
مرتفــع  یــددارنــد کــه با یقابــل تــوجه

 یمد اما من باور دارم که مـا مـوظفنشو
 یفرصـت. یمکنـ یگیـریرا پ یپلماسیتا د
 ییـربا توجه به تغ یشبردپ یبرا نظیر یب

شـده اسـت،  یجـاددر تهـران ا یراهبر
ــینمــن ه ــه پرز مچن  یروحــان یــدنتب

خود را نسبت بـه  یقمراتب احترام عم
  .»ابراز داشتم یرانمردم ا

در  :اسـت و سایت روحانی خبر داده •
ــال ــه ر یح ــیسک ــور ی ــالم یجمه  یاس

در حال حرکت از محـل اقامـت  یرانا
خـروج از  یسمت فرودگاه برا خود به

تماس برقرار شـد و  ینبود، ا یویورکن
ــا  یرامــونپ ینطــرف مســائل مختلــف ب

  .وگو کردند گفت یکدیگر
دو طرف بر  ی،تلفن یوگو گفت نیا در

مسـئله  یعحـل سـر یبـرا یاسیاراده س
 یرا بــرا ینــهکــرده زم یــدتأک یا هســته

در  یو همکــار یگــرحــل موضــوعات د
ــه ــائل منطق ــرار  یا مس ــه ق ــورد توج م

  .دادند
ــنا در    ــ یوگو گفــت ی ــا یتلفن  یرؤس

توافق کردنـد  یکاو آمر یرانا یجمهور
 امور خارجه خود را مأمور کنند یوزرا
الزم را هرچــه  هــای یهمکار ینــهتــا زم

  .»زودتر فراهم آورند
در بازگشــــــت از  ،۹۲مهــــــر  ۶در  ☚

  :است روحانی گفته ،نیویورک
 یها ، لحـــن صـــحبتمـــناز نظـــر     

بـه ویـژه لحـن  ،یارشد غربـ یها مقام
ــا ــاراک امابام ــاره اب ــران، درب ــرتغ ی  یی

 یبـرا هایی یزیر برنامـه . اسـت  کرده
و  یــرانهــور اجم یســاؤِر یــانم یــدارد
انجام شده بـود،  یکامتحده آمر یاالتا

ها تـنش  با توجه بـه دهـه یدارد یناما ا
 هایی یچیــدگیپ یکــاو آمر یــرانا یــانم

مــانع از  ها یچیــدگیپ یــنداشــت کــه ا
  .انجام آن شد

ــا حــل و فصــل مشــکالت و     هــدف م
دو ملت  ینقدم به قدم اعتماد ب یجادا

همـه « دولـت  ایـن .و دو دولت اسـت
حـــل مشـــکالت  یبـــرا» یـــاراتاخت

 یا مساله هسته یژهو به و یرانا یخارج
بـدون  توانـد یاصوال دولت نم. را دارد

و اجماع کامل به مـذاکره در  یبانیپشت
  .بپردازد یامور ینچن
در  ۵+۱و  یـرانا یدر مذاکرات بعد    

خــود را  یشــنهادیطــرح پ یــرانژنــو، ا
ــه خواهــد کــرد ــرانا. ارائ ــاناطم ی  ین

خواهد داد که برنامـه  ۵+۱به  یشتریب
نخواهد کرد و  یخود را نظام یا هسته
اعتمـاد  یـنحال انتظـار دارد ا یندر ع

در  غربـی یکه کشورها یایدبه وجود ب
 یاســالم یجمهــور یــهعل یاقــدام یپــ
  .»یستندن

ســـخنان او در بـــاره  :انقـــالب اســـالمی
بــرای ديــدار رؤســای جمهــور ايــران و «

 یايـــــاالت متحـــــده امريکـــــا برنامـــــه ريـــــز 
هــم نــاقض ســخن او » هــائی شــده بــود

و هــم ) وقــت نبــود(ان اســت  ان در ســی
بـــاره گفتگوهـــای  خـــالی از توضـــيح در

  . تلفنی
ــرو شــدن  ☚ ــاع از روب ــی امتن ــر منف اث

ــا اوبامــا و معارفــه  ،از قــرار ،روحــانی ب
اســـت بـــا  ای را متقاعـــد کرده خامنـــه

ـــا اوبامـــا  صـــحبت تلفنـــی روحـــانی ب
حـانی رو ،بنـا بـر اطـالع. موافقت کند

بـه . کنـد سرنوشت بازرگان را پیدا نمی
 ،ورد کـه بازرگـان در الجزیـرهآ یاد مـی

مشـاور  ،بـا برژنسـکی ،پایتخت الجزایر
 ،رئـیس جمهـوری وقـت ،امنیتی کارتر

شــفت کــه او آدیــدار کــرد و خمینــی بر
با برژنسکی دیـدار  ،چرا بدون اجازه او

گفتگو با برژنسکی چمـاق . است  کرده
برســر بازرگــان  ،شــد و در هــر فرصــت

دیــدار بــا اجــازه  ،ایــن بــار. مــدآفــرود 

اصـول « ،از این رو. است  انجام گرفته
ـــــه راه » گراهـــــا هـــــای و هـــــوئی ب

  :اینست ،واکنش والیتی. نیانداختند
ــر  ۶در  • ــزار ،۹۲مه ــنا از ا یخبرگ یس

مجلـس و » نماینـده« ،قول پیر مـؤذن
: اســت گــزارش کــرده  ،اصــالح طلــب

در  یتر روحـاناوباما با دک یتماس تلفن
در  جمهـــور ییسحضـــور ر ۹۰ یقـــهدق
و مــنش،  یرهبــر یاســتبــا ک یکــاآمر

ــدب ــق و ت ــور ییسر یرمنط ــاق  جمه اتف
پـس  یکـاآمر جمهور ییستماس ر .افتاد

 یـرانا یاسـالم یسال با جمهور ۳۵از 
  .گیرم یم یکرا به فال ن

ــدن     ــرانا یتم ــان ی ــا درخش  یرتر از س
 و سـاز یختار یشـینهملل جهان است و پ

زبانزد دوست و دشـمن  یرانفرهنگ ا
 یـــزن جمهـــور ییسانتظـــار از ر. اســـت

 یپلماسـیدبـود کـه بـا توجـه بـه  ینهم
ــورد تاک ــه م ــرمش قهرمانان ــدن ــام  ی مق

در  یپلماســـید یـــن، ایمعظـــم رهبـــر
ــر ــط ر ینبهت ــکل توس ــور ییسش  جمه

  .دومحقق ش
و مـنش، منطـق و  یرهبـر یاسـتبا ک   
پـس  وگو گفت ینا جمهور ییسر یرتدب
بـا  یـدوارمسال شکل گرفت و ام ۳۵ از

 یکــاو آمر یــرانروابــط ا یــخآب شــدن 
ــاد ــه اقتص ــق حماس ــتر تحق ــزن یبس  ی

 یـزصورت همـه چ یندر ا. فراهم شود
  .تمام خواهد شد یرانبه نفع ا

تعامــل بــا  یــی، حــق هســته یــایاح      
ــــا،دن ــــو تحر ی ــــا یملغ ــــزا ه  یشو اف

ها،  کشـور در همـه عرصـه های یتظرف
  .است یکاو آمر رانیارتباط ا یجهنت
مشـاور  ،علی اکبـر والیتـی ،مهر ۶در  •

ــه ای در سیاســت خــارجی  ارشــد خامن
 یـــزیچـــه چ ینکـــهاز ا « :اســـت گفته

 یآقـــا یـــانم یباعـــث مـــذاکره تلفنـــ
 یو اوبامـا شـده اسـت، اطالعـ یروحان
 یــــأتدر مجمــــوع رفتــــار ه .نــــدارم

رفتـار  یویـورکدر ن یرانـیا یپلماتیکد
 یبـرا یکشـور یچهـ/ بـود ای یدهسنج

به  یو هر کشور کند یمنفعت ما کار نم
ــور طب ــیط ــ یع ــافع مل ــال من ــه دنب  یب

  .»خودش است
ـــپتامبر ۲۸در  ☚ ـــس ،س ـــوزان رای  ،س

بـه تقاضـای  :مشاور امنیتی اوباما گفت
. گفتگوی تلفنی انجام گرفت ،روحانی

بنـا  ،باشـد هرگاه روحـانی چنـین کرده
ای  با موافقت خامنه ،برگفته پیر مؤذن

اقض فاحشی را تا حدی رفع کرده و تن
اســت کــه میــان گذاشــتن گزینــه  کرده

صــلح روی میــز و خــودداری از روبــرو 
وجـود  ،شدن و دسـت دادن بـا اوبامـا

  .داشت
 :در فرودگاه تهران گفت ،و روحانی •

هنگام بازگشت امریکائی ها خواسـتند 
ــن  ــرد و ای ــی انجــام گی گفتگــوی تلفن

امـا اگـر تلفـن از . گفتگو انجام گرفت
ــد« ــرت ــوده  ،»بیر رهب پــس از  ،اســت ب

توانسـته  موافقت او انجام گرفته و نمی
امریکائیها  ،دم بازگشت به ایران ،است

مراجعـه کـرده و گفتگــو انجـام گرفتــه 
گفـــت او  هرگـــاه روحـــانی می.  باشـــد
برد  ،است گفتگو انجام بگیرد خواسته

 ،یکبار دیگر. شد کارش بسیار بیشتر می
یـم ژی ربه این خـاطر کـه افراطـی هـا

او امتیاز همین گفتگو  ،عصبانی نشوند
سـوزان رایـس . را هم به اوباما بخشـید

ــا شــگفت  گفته اســت تقاضــای ایرانیه
هرگاه روحانی قول او را . مان کرد زده

ابتکــار و امتیــازش از  ،کــرد تصــدیق می
  . شد آن روحانی می

امریکائیها (در پی اظهارات روحانی  •
ــــــتند ــــــریعتمداری د ،...) خواس ر ش

) ۹۲شــــهریور  ۷(ســــرمقاله کیهــــان  
 یویورکبخش از سفر ن ینآخر :نوشت
ــدکــه با ــرده و  ینبارتر آن را تأســف ی پ

ــــر ــــازیامت ینبزرگت ــــه  ی دانســــت ک
محتـــرم کشـــورمان بـــه  جمهـــور یسرئ
 یداده اســـت، مکالمـــه تلفنـــ یـــفحر
کـه  یکاسـتآمر جمهـور یسبا رئ یشانا

 جمهـور یسحضور رئ یقدقا یندر آخر
و هنگـام تـرک  ورکیویکشورمان در ن

 یرفتـهپذ ورتصـ یرانا یبه سو یکاآمر
ــود ــنا. ب ــداد از دو زاو ی ــهرخ ــل  ی قاب
  است؛  یابیارز

مشــاور  یــس،خــانم ســوزان را: الــف
ــ یــتامن بالفاصــله بعــد از  یکــاآمر یمل

شـــده در  یـــاد یانجـــام مکالمـــه تلفنـــ
ان گفــت؛ تمــاس .ان.یمصــاحبه بــا ســ

ــا اوبامــا بــه درخواســت آقــا یتلفنــ  یب
کـرد  یـدو تاک یرفتهرت پذصو یروحان

. آور بود ما تعجب یدرخواست برا ینا
هفتـه کـه  یـلمـا در اوا گوید؛ یم یسرا

خـود را  یـلبود تما یویورکدر ن مااوبا
ــرا ــا روحــان یمالقــات و یب اعــالم  یب
 یول یرفت،نپذ یرانیاما طرف ا یمداشت

در کمـال تعجـب از  - جمعـه  - امروز 
 طرف آنها با مـا تمـاس گرفتـه و اعـالم

 یـلتما یروحـان جمهـور یسشد کـه رئ
از  خواهــــــــد یم یکــــــــهدارد در حال

خارج شـود بـا اوبامـا تمـاس  یویورکن
امـا،   یگـرد یاز سـو. داشته باشد یتلفن
هنگـام ورود بـه تهـران  یروحـان یآقا

اعــالم کــرد کــه درخواســت مکالمــه از 
  .بوده است یکاآمر یسو
ــوال ا و ــون س ــناکن ــر  ی ــه اگ اســت ک

 یآقـــا یســـودرخواســـت مکالمـــه از 
نسبت دادن آن  یابوده است، آ یروحان
ـــه آمر ـــا شـــعار  هـــا یکاییب ـــت «ب دول

و ! یســـت؟در تنـــاقض ن »یانراســـتگو
ـــنچنانچـــه ا  یدرخواســـت از ســـو ی

دهنده  بـوده اسـت، نشـان ها یکاییآمر
در حـد  یحت یکاآن است که دولت آمر

مکالمـه  یـکنظر درباره  و اندازه اعالم
ــ ــل یتلفن ــته و قاب ــم صــداقت نداش  ه

 یپرسـش بعـد ینبنابرا یست،اعتماد ن
  یئــتو ه یآن اسـت کـه جنــاب روحـان

و  یـلبا چـه تحل یشانهمراه ا یهبلندپا
 یکـااز ضـرورت اعتمـاد بـه آمر یریتفس
گسـترده و  یغاتکرده و با آنهمه تبل یاد

بـه  یکاپرحجم از تعامل اعتمادساز آمر
ـــوان  ســـفر  یاز دســـتاوردها یکـــیعن

ــورکن ــاد یوی ــد؟ یم ی ــنو ا! کنن چــه  ی
اســــت کــــه ! »یگــــام اعتمادســــاز«
تمـــاس حاضـــر  یناز طـــرف یچیـــکه
آن را برعهــــده  یتمســــئول یســــتندن
  ! یرند؟بگ
روزنامــــه  ،۲۰۱۳ســــپتامبر  ۲۸در  ☚

رتص نوشـت کـه یعقـوب آاسرائیلی ها 
مشاور امنیتـی نخسـت وزیـر  ،امیدورور
پـــیش از گفتگـــوی تلفنـــی   ،اســـرائیل

 ،توسط سوزان رایس ،اوباما با روحانی
ـــاآ ـــزگ ـــد از گفتگـــو نی  ،ه شـــده و بع

او . اند محتوای گفتگو را نیز به او گفته
است  بـرای  در واشنگتن حضور داشته

تهیه برنامه سفر نتان یاهو به واشنگتن 
. ســـپتامبر انجـــام گرفـــت ۲۹کـــه روز 

ــا اوبامــا  ایــران موضــوع گفتگــوی او ب
  .است

  
اگر الزم باشد : ٭نتان یاهو

 کند اسرائیل به تنهائی عمل می
دهد ایران  و هرگز اجازه نمی

  :ای مجهز شود به سالح هسته
  
  ،نتــــان یــــاهو ،۲۰۱۳اکتبــــر  ۱در  ☚

پس از دیـدار بـا  ،نخست وزیر اسرائیل
اوباما  در مجمع عمومی سـازمان ملـل 

بـــه گـــزارش . متحـــد ســـخنرانی کـــرد
 ،خبرگزاری فرانسه و دیگر خبرگزاریها

ــا  ــامی آب ــه نظ ــت گزین ــا گف ــه اوبام نک

او راضــی از  ،میــز اســت همچنــان روی
ــرون  ــا بی ــیس جمهــوری امریک ــزد رئ ن

البتـه اوبامـا نیـز کوششـی بـرای . نیامد
اینسـت کـه در . قانع کردنش بکار نبـرد

 ،مجمــع عمــومی ســازمان ملــل متحــد
بیشتر نطق خود را به ایران اختصـاص 
داد و تهدیــد کــرد هرگــاه قــرار باشــد 

تنهــا عمــل  ،اســرائیل تنهــا عمــل کنــد
  :خواهد کرد

ــرین لحــن آاو کــه خصــومت      ــز ت می
اســرائیل  :گفــت ،بــرد خــود را بکــار می

هرگز اجازه نخواهد داد ایران اسلحه 
مــاده اســت  بــه آو . اتمــی بدســت آورد

تنهائی وارد عمـل شـود و مـانع مجهـز 
  . شدن ایران به بمب اتمی بگردد

ایـــران هنـــوز از خـــط قرمـــز عبـــور      
 ،نآاســـت امـــا  بـــرای عبـــور از  نکرده
ــه . اســت ب گرفتهشــتا ــران مجهــز ب ای

ــاک ۵۰بمــب اتمــی  ــر خطرن تر از   براب
ــره شــمالی اســت ــین .  ک ــر چن در براب

ای جـز دفـاع  اسرائیل چاره ،تهدیدی
مـــایلم بـــه روحـــانی .  از خـــود نـــدارد

باید تحـریم . توانم اعتماد کنم اما نمی
ها برجا بمانند و فشار به ایـران بـازهم 
بیشـــتر بگـــردد تـــا زمـــانی کـــه تمـــامی 

  .ندتأسیسات اتمیش برچیده شو
بـــاوجود ايـــن، نتـــان  :انقـــالب اســـالمی

ــــــی اســــــرائيل در امريکــــــا،  ــــــاهو و الب ي
 یورزنــــد کــــه زمــــان گفتگــــو  اصــــرار می

امريکـــا بـــا ايـــران ســـپری شـــده اســـت و 
  :ن افزودرااي بايد به فشارها بر

  
گفتگو دیگر بسیار دیر 

ـــــت ـــــی - ؟ !اس گیج
ــــــاران  ــــــه ک محافظ

ــد؟  ــار   دو راه - جدی ک
  :ی اوبامارو  پیش

  
  
اسرائیل مدعی است که بـرای  ٭

گفتگوی امریکا بـا ایـران بسـیار 
  :است دیر شده

  
ـــــووال  ،۲۰۱۳ســـــپتامبر  ۲۰در  ☚ ی

وزیر امور استراتژیک اسـرائیل  ،استنیز
به امریکا  هشدار داده است که تـن بـه 
گفتگو با رئیس جمهوری جدید ایران 

است که زمـان  او اصرار ورزیده . ندهد
نیـاز بـه عملیـات . است مدهآگفتگو سر

حتی نگـاه داشـتن همـه . نظامی است
  . ها روی میز نیز کافی نیست گزینه

مـاه  ۶استنیتز  مدعی شد کـه ایـران     
خواهد تا که بمب اتمی خـود  وقت می
ادعــــای او را کارشناســــان . را بســــازد
 ۹۰اند چرا که ایران اورانیوم  نپذیرفته

تیار درجه برای تولید بمب اتمی در اخ
درجــه دارد کــه  ۲۰اورانیــوم . نــدارد

ن صــرف تولیـــد آای از  بخــش عمـــده
کتـور پزشـکی تهـران آسوخت بـرای ر

  . است شده
او همچنین امریکا را سـرزنش کـرده     

است چـرا کـه  اگـر امریکـا تـاریخی را  
یـا  ،کـرد برای حمله به ایران تعیین می

بدون جنگ از راه تمکـین ایـران و یـا 
تمی ایـران حـل شـده با جنگ مسئله ا

کــار اســرائیل  ،ایــن کــار ،بنظــر او. بــود
  . است

  
  

  7 صفحهدر

 ها؟ترسها و تناقض
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وزارت خانــه امــور اســتراتژیک در      
ــال  ــگ  ۲۰۰۶س ــاطر همآهن ــا بخ تنه

کردن تعرض همه جانبـه اسـرائیل بـه 
  . است مدهآپدید  ،ایران

مقامـــات امریکـــا حتـــی از اســـرائیل     
گوینــد برشــما نیســت کــه سیاســت  نمی

بــه  ،در عــوض ،تعیــین کنیــد امریکــا را
در قبـال  ،دهنـد اطمینان می ،اسرائیل
  .مدآ  کوتاه نخواهند ،ایران

   
ــــالم  ٭ ــــت اع ــــران دو نوب ای
مــادگی بــرای حــل و فصــل آ

مســـائل فـــی مـــابین را کـــرده 
اســــت و پیشــــنهاد روحــــانی  

و کــاخ ســفید . ســومین اســت
ــد ســخنان روحــانی و  می گوی

ــتند ــافی نیس عمــل  ،ظریــف ک
  :باید

  
همزمـــان بـــا  ،ســـپتامبر ۲۰در  ☚

ـــتراتژیک  ـــور اس ـــر ام ـــدار وزی هش
مقامـات امریکـا  ،اسرائیل به امریکا

ــل  ــت عم ــافی نیس ــخن ک ــد س گفتن
  :باید

رئـیس جمهـوری ایـران  ،روحانی •
  گوید ایران در پی ساختن بمب می

ــفاف   ــه ش ــر ب ــت و حاض ــی نیس اتم
کـــردن کامـــل فعالیتهـــای اتمـــی 

و . خویش و دادن تضمین هـا اسـت
ــاز می ــ ب ــرای گوی ــل ب ــار کام د اختی

گفتگو بر سر مشکل اتمـی ایـران را 
کــاخ ســفید  ،در برابــر. اســت گرفته

روش سـخن اینسـت  :کند اعالن می
قـای روحـانی کـافی آهای  که وعـده
  . نیستند

دانستنی است که دو نوبت ایـران  •
بـــه امریکـــا پیشـــنهاد کـــرده اســـت 
مســـائل فـــی مـــابین حـــل شـــوند و 

  :است امریکا نپذیرفته
 ۱۳۷۴( ،۱۹۹۵ در – ۱

ــیدی ــنجانی ،)خورش ــمی رفس  ،هاش
پیشـنهاد  ،در مقام رئـیس جمهـوری

عادی کردن کامل روابـط دو کشـور 
ــــرار  ــــاء ق ــــورد اعتن ــــه م را داد ک

  .نگرفت
دانسـتنی اسـت کـه  :انقالب اسـالمی

برابــــــر تحقيــــــق روبــــــرت پــــــاری، بــــــه 
بـــود مـــدارک   کلينتـــون پيشـــنهاد شـــده

ســازش پنهــانی در بــاره گروگانهــا را 
. ينتـــون بدهنـــد امـــا نـــه مجـــانیبـــه کل

مابــه ازاء خواســته بودنــد و کلينتــون 
آيـــــــــا دادن . بـــــــــود  موافقـــــــــت نکـــــــــرده
اسـت   پيشنهاد بودهز مدارک بخشی ا

ــــــــــدين خــــــــــاطر کــــــــــه حکومــــــــــت  و ب
ـــوده،  ـــه ب رفســـنجانی خواســـتار معامل

اســــت؟  کلينتــــون پاســــخ موافــــق نداده
مهــم و يکــی ديگــر از  یايــن پرسشــ

بايـــــد از پـــــرده  ها اســـــت کـــــه میســـــرّ 
  . بيرون افتند

 ،در حکومــت خــاتمی ،بــار دوم – ۲
ـــه ـــازه  خامن ـــا اج ـــاتمی ب  ،ای و خ

صـــادق خـــرازی بـــه اتفـــاق ســـفیر 
سوئیس در تهران متن پیشنهادی را 
برای حل و فصل تمامی مسائل فـی 
مابین تهیه کردند و پس از موافقت 

ــــه ــــاتمی خامن ــــق  ،ای و خ از طری
ــــوئیس ــــرای  ،وزارت خارجــــه س ب

ــا ــه امریک ــتادند وزارت خارج . فرس
بوش پسر رئـیس جمهـوری  ،این بار

بـــــود و تـــــازه عـــــراق را اشـــــغال 
دیــد و  خــود را پیــروز می. بــود کرده

  . اعتنائی به پیشنهاد نکرد
ــــاهو ☚ ــــان ی ــــر  ،نت ــــت وزی نخس

بشــــدت تمــــام برضــــد  ،اســــرائیل
شــتی میــان امریکــا بــا آگفتگوهــای 

ــران ــد تبلیــغ می ،ای ــد   او می. کن گوی
مـأمور روحـانی  ،فریب نباید خـورد

ــا . فریــب اســت گفتگــوی دائمــی ب
بایـد رهـا  ایران بی معنی است و می

بــر تهدیــد اســت  ،نآشــود و بجــای 
  .که باید افزود

بخشــی از حکومــت و  ،در امریکــا •
کنگره امریکا و نیز محافظه کـاران 

نکه نیـاز داشـته باشـند آبی  ،جدید
چون او  ،نتان یاهو تحریکشان کند

ســتند اندیشــند و بــر ایــن بــاور ه می
 ،اند حال که تحریم ها کارساز شده

نها است که بایـد افـزود و آبرشدت 
ــد  ــه بای ــگ اســت ک ــه جن ــد ب تهدی

  :وردآهرچه جدی تر بعمل 
  
رویــــه روحــــانی محافظــــه  ٭

کــــــاران جدیــــــد را گــــــیج 
  :است کرده

  
 ۲۰نوشـته و در  ،مقاله را پل پیالر   

ـــپتامبر  ـــار داده ۲۰۱۳س اســـت و  انتش
  :واجد این نکات است

حافظه کاران جدید کـه همچنـان م •
ـــــتند  ـــــد هس ـــــنگتن قدرتمن در واش
ــرفت  ــانع از پیش ــد م ــد بتوانن امیدوارن
بسوی نزدیکی امریکا با ایران بگردند و 
گزینــه جنــگ همچنــان بــر روی میــز 

رئیس  ،اما لحن عاقالنه روحانی. بماند
کـار محافظـه  ،جمهوری جدید ایـران

  .است کاران جدید را بسی مشکل کرده
روحــانی در واشــنگتن پســت  نوشــته •
ــار ســاحت  می ــا دقــت و در چه ــد ب بای

  :بررسی شود
ای کـه رهبـران ایـران  بمثابه رویه  -  ۱

اند و انـدازه جـدی بـودن  اتخاذ کرده
ــردن آ ــرار ک ــر برق ــان ب ــا در قصدش نه

یـا آ. روابط نزدیک با امریکا و بقیه دنیا
ــه ــولی در  جمل ــر معق ــا کلمــه غی ای و ی

افــت؟ مــن تــوان ی نوشــته روحــانی می
  .توانم بیابم نمی
نســــبت نوشــــته او بــــا ســــخنان   -  ۲

رئیس جمهوری پـیش از  ،احمدی نژاد
ـــت ،او ـــیاه اس ـــه س ـــفید ب ـــبت س . نس

بــازگونگی ســخت نظــر گیــر و حــدس 
این سخنان را از قلم کسـی . زدنی نبود

خــوانیم کــه رئــیس همــان کشــوری  می
است که رئیس جمهـوری پیشـین بـراو 

نـه از راه ایـن تغییـر . کـرد حکومت می
ـــالب ـــک انق ـــک  ،ی ـــق ی ـــه از طری ک

ــــز انجــــام آانتخابــــات مســــالمت  می
ـــــت گرفته ـــــه روحـــــانی در . اس مقال

واشنگتن پست تغییـر رفتـاری کـه پـی 
انتخاب شدنش بـه ریاسـت جمهـوری 
روی داده اســت را نیــز بــه امریکائیــان 

  .شود  ور میآیاد
خاطرنشــان بايــد کــرد  :انقــالب اســالمی

های  وشــتهکــه خواننــدگان ايــن نشــريه، ن
اند  پيالر را در دوره احمدی نژاد خوانده

و بياد دارند که او و سخنان او را نيز 
مهمتـــر اينکـــه ايـــن نـــه . کـــرد توجيـــه می

انتخابــــات مســــالمت آميــــز کــــه بــــه بــــن 
يــم اســت کــه نگــارش ژبســت رســيدن ر

ــــــــــه ــــــــــوع را ممکــــــــــن  مقال ــــــــــن ن ای از اي
وگرنــه، در واپســين ســفر . اســت ساخته

انی در مجمــع احمــدی نــژاد بــرای ســخنر 
 ۵عمـــــــومی ســـــــازمان ملـــــــل متحـــــــد، او

لزوم گفتگوی ايران با امريکـا  نوبت از
 ۴دانيم که يکی از  و می. سخن گفت

مشــــــــکل بــــــــزرگ کــــــــه احمــــــــدی نــــــــژاد 
دانـــــد، همـــــين  ای مسببشـــــان می خامنـــــه

فرصت سـوزيها و جلـوگيری از گفتگـو 
او تحريمهـــــــــــا را . بـــــــــــا امريکـــــــــــا بـــــــــــود

. دانست آمدهای فرصت سوزيها می پی

» سياســت تهــاجمی«ســخن ديگــر،  بــه
در دوره دوم رياســت جمهــوری احمــدی 
نــژاد بــه شکســت و بــن بســت انجاميــده 

ای اميــدوار بــود  آن زمــان، خامنــه. بــود
با بدست آوردن پيـروزی هـا در سـوريه 
و عــــــــراق، در موقعيــــــــت بهتــــــــری بــــــــا 

فرصـــــــت . امريکـــــــا وارد گفتگـــــــو شـــــــود
بدسـت نيـاورد و فرصـت نيـز از دســت 

  .داد
ــارا – ۳ ــاره اظه نچــه آت روحــانی درب

در روابـــط ایـــران و  ،رزو داردآایـــران 
ــد ــا روی ده ــه  ،امریک ــان اســت ک هم

سرد و معقول ترین تحلیل گران   خون
تحققشان را مساعد کننده حل مسـائل 

نچـه بـه مسـئله آدر. دانند فی مابین می
هرگونـه توافـق  ،شـود اتمی مربوط می

باید براساس شناختن حق ایران بر  می
ــتفاده ــلح  اس ــی آص ــرژی اتم ــز از ان می

نچــه بــه جنــگ درســوریه آو در.  باشــد
 :گویـــد روحـــانی می  ،شـــود راجـــع می

است اسـباب گفتگـو  مادهآحکومت او 
ــا مخالفــان را  ــوریه ب ــت س ــان دول می

بایـد ایـران را در حـل  می. وردآفراهم 
مسئله سـوریه شـرکت داد هـم بـه ایـن 

نقش اسـت و  دلیل که در این کشور ذی
ر کـه همکـاری در حـل خاط هم بدین

ــوریه ــکل س ــل  ،مش ــرای ح ــه را ب زمین
مســاعد  ،مســئله اتمــی و مســائل دیگــر

  .کند می
ای در باره دیگـر  مقاله پند عاقالنه – ۴

های سیاست خارجی امریکا دربر  جنبه
سیاســــت خــــارجی امریکــــا در . دارد

مواردی که ربط مسـتقیم بـا ایـران نیـز 
 والدیمیر پوتین نیز ،پیش از او. ندارند

ای کـــه در نیویـــورک تـــایمز  در مقالـــه
حقـایق را دربـاره سیاسـت  ،انتشار داد

خارجی امریکا بـا امریکائیـان در میـان 
امریکائیها نبایـد نیـاز داشـته . گذاشت

باشند که رؤسای جمهوری کشـورهای 
دیگـــر حقـــایق مربـــوط بـــه سیاســـت 
. خــارجی حکومتشــان را بــه او بگوینــد

 ،اسـت نچـه پـوتین گفتهآ ،باوجود این
  .حقایق هستند

در میـــان مالحظـــات روحـــانی کـــه     
شوند و  بسا هیچگاه  اغلب فراموش می
یکـی اینسـت کـه  ،اند مورد اعتناء نشده

ــا ــای امریک ــان راهنم ــه آدر  ،بی ــه ب نچ
همـه  ،شود اش با دنیا مربوط می رابطه

ن خـود خواسـتن و ندیـدن آچیز را از 
ضرورت همکـاری بـا کشـورهای دیگـر 

ــه در ،او. اســت ــتیب ــان  ،س خــاطر  نش
کنــد کــه یــک ســویه نگــری بیــانگر  می

ــدرت زمخــت و خشــونت  برانگیــز  ق
نظیـر  ،است و مسـائل پـیش روی همـه

تروریســـم و افراطـــی گـــری را حـــل 
  . کند نمی

شـود کـه امنیـت بسـا از  ور میآاو یاد     
بـــا  ،راه تحمیـــل نـــاامنی بـــه دیگـــران

  ...شود جسته می ،عواقب ویرانگر
اله نوشـته پـيالر نيـز دنب :انقالب اسالم

نچه آ. در وصف نوشته روحانی است
در نوشــته او نيســت، گيجــی اســت کــه 

. اند محافظـــه کـــاران جديـــد گرفتـــار شـــده
  ،در عوض

پـیالر مقالـه  ،۲۰۱۳سپتامبر  ۲۹در  ☚
ن اطـــالع آو در   دیگـــری انتشـــار داده

اســت  ن اطــالع دادهآاســت  و در  داده
یـم ژکه حکومـت نتـان یـاهو بعـالوه ر

ی بعالوه محافظـه کـاران جدیـد سعو
بعالوه بخشی از حزب جمهوریخواه و 
ـــدار سرســـخت  ـــوکرات جانب ـــز دم نی

تحت رهبری نتان یـاهو کـه  ،اسرائیل
ــوی دســتیار او اســت ــل ل برضــد  ،دانی

ــه  عــادی شــدن رابطــه میــان امریکــا ب
ــترده  ــالیتی گس ــار فع ــران دســت بک ای

  .اند شده
  

بــرغم ایــن ادعــا کــه ایــران  ٭
ایـــران  ،خطـــر بـــزرگ اســـت
  :بسیار ضعیف است

  
 ۲۷مقالــــه را جــــون گــــالزر در  ☚

  :است انتشار داده ،۲۰۱۳سپتامبر 
هسـته پـیش آ ،دیپلماسی با ایـران •
نزدیـک «رود در روزهای بعد از  می

ــه دســت دادن ــل » ب در ســازمان مل
ــد ــک . متح ــه ش ــال ک ــان ح در هم

همـانطور  ،کردن توجیه پذیر است
 ،دســــت راســــتیها ،ام کــــه نوشــــته

کننـد  و  اعـالن خطـر می هنـگآ هم
بــه راســتی از فکــر  پیــدایش تفــاهم 

احســاس  ،میــان امریکــا بــا ایــران
شـارل  ،برای مثال. کنند وحشت می
کـــه از محافظـــه کـــاران  ،کروتـــامر

ــت ــد اس ــت  ،جدی ــنگتن پس در واش
نویســـد و فکـــر محـــوری  مقالـــه می

نوشــــته او اینســــت کــــه ایرانیــــان 
مصرانه درپـی سـاختن بمـب اتمـی 

نهـا هـیچ مـورد آو با هستند و گفتگ
هرگز ایران دست از این کار . ندارد
ــه راه  نمی ــران ب ــا ای ــد ب کشــد و نبای

  .گفتگو رفت
از دید این مخالفان رفتن بـه راه  •

تنها راه حل جنگ  ،تفاهم با ایران
ــا جنــگ اســت ــن . اقتصــادی و ی ای

تنهــا امکــان و اقبــالی اســت کــه مــا 
داریم برای از میـان برداشـتن ایـن 

ـــد خطـــر کـــه مو ـــت را تهدی جودی
 ،دریاساالر جیمس وینفیلـد. کند می

معاون رئیس ستاد مشترک در سـال 
ایـــران مهمتـــرین  :گفـــت ،گذشـــته

ایـن . چالش پیشاروی امریکـا اسـت
از ویژگــی هــای ابــر قــدرت نظــامی 

ــدا ــه پروپاکان ــت ک ــودن اس هــر  ،ب
ــو ضــعیف را ،کشــور خــارجی را  ،ول

خطـــر توصـــیف کنـــد کـــه متوجـــه 
  .  موجودیت او است

ــه • ــاه ژوئی ــرای  ،در م ــه ب مــن مقال
ـــایمز نوشـــتم و در  ،نآواشـــنگتن ت

ــران خطــری  ــرا ای توضــیح دادم چ
ــد ــد کن ــا را تهدی . نیســت کــه امریک

ــامی و  ــدرت نظ ــر ق ــک اب ــا ی امریک
دارای اقتصــادی اســت کــه اقتصــاد 

ــنحم  ــل پ ــک چه ــران ی ــیش آای ن ب
  . نیست

المللــــی مطالعــــات  مرکــــز بین    
یـار استراتژیک داده هائی را در اخت

کننـد ایـران  گذارد که معلـوم می می
نتــونی آ.  چــه انــدازه ضــعیف اســت

با اینکه ایـران  :نویسد کردسمن می
پیشــرفت بزرگــی در ایجــاد نیــروی 

و  ،بـرای جنـگ نـا متقـارن ،دریائی
ــــــائی  ــــــکهای دری ــــــل موش تکمی

 –هنــوز از لحــاظ هــوا  ،اســت کرده
دریــا و نیــز اطالعــات و تعقیـــب و 

. اسـت توانائیش محـدود ،شناسائی
ــدرن و  ــول و م ــی معم ــروی زمین نی
نیـــروی هـــوائی و دفـــاع هـــوائیش 

ـــد ـــی دارن ـــت کم از لحـــاظ .  قابلی
هواپیماهـــا و کشـــتی هـــای مـــدرن 
بســیار از همســایه هــای خــود عقــب 

نیروی زمینیش اسلحه . است افتاده
از رده خارج شـده و اسـقاط دارد و 

ــدآ بکــار مــانور نظــامی نیــز نمــی . ین
ان نیـاز ایر ،برای جبران این ضعف

  .ای دارد به سالح هسته
ایـــران فاقـــد هرگونـــه  ،و نیـــز     

. قابلیـــت نظـــامی تهـــاجمی اســـت
بســـیار کمتـــر از کشـــورهای عـــرب 
عضـــو شـــورای همـــآهنگی خلـــیج 

تواند پول خرج نیروهای  فارس می
بودجــه نظــامی . نظــامی خــود کنــد

ایران بخشی از هزینه نظـامی اسـت 

تواننــد صــرف  کــه ایــن کشــورها می
ــــــدوارد کــــــ . ردن اســــــلحه بکنن

موشکهای کوتاه برد ایـران و دیگـر 
موشکهایش از دقت بایسته محـروم 

ـــده ـــتند و خطـــر عم ـــرای  هس ای ب
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

و ایران از نظـر بکـار . بشمار نیستند
بردن همآهنگ سه نیروی هوائی و 

هـــیچ بـــه پـــای  ،زمینـــی و دریـــائی
تلفیقی از قوای امریکا و کشـورهای 

  . رسد نمی ،ورای تعاونعضو ش
المللــــــی  گــــــزارش مرکــــــز بین •

مطالعات اسـتراتژیک براینسـت کـه 
 ،ضــعف نظــامی ایــران بــه ضــرورت

ــر دارد کــه درپــی تولیــد  نش نمــیآب
امـا حتـی اگـر . ای شود سالح هسته

زمـایش آهم بتواند اسـباب تولیـد و 
ــــد  -  ،بمــــب اتمــــی را فــــراهم کن

ســازمانهای اطالعــاتی امریکــا یــک 
نــد کــه هنــوز ســالها ســال پــیش گفت

ــد  ــران بتوان ــا ای وقــت الزم اســت ت
در . نیــروی اتمــی مهمــی پیــدا کنــد

ــاع موشــکی  ــد دف حــال حاضــر فاق
قادر به حفظ خـود در برابـر حملـه 

  .است
توان باور کرد کشوری از نظر  می     

نظامی چنین ضعیف اسـت کـه القـا 
ــــنگتن ــــرس در واش ــــدگان ت  ،کنن

کننـد کـه بـرای  قدرتی معـرفیش می
یــــت امریکــــا خطرنـــــاک موجود
یا این ملت فقیـر و منـزوی آ؟ !است

مـد اسـت آو فاقد نیروی نظـامی کار
که تهدید بزرگ برای امریکا تبلیغ 

خطــری کـه جــز بـا دســت  ،شـود می
  رود؟        از میان نمی ،زدن به جنگ

ـــو • ـــان زنک ـــط  ،میلک ـــتاد رواب اس
ــی بین ــد می ،الملل ــیاری از  ،نویس بس

ی سیاســـتمداران واشـــنگتن پنـــدار
باور دارنـد کـه ایـران بـزرگ تـرین 
خطـری اسـت کـه امریکـا را تهدیـد 

ــاور دارنــد. کنــد می  ،اگــر براســتی ب
ــی ــه م ــاال ک ــدرت  ح ــران ق دانیم ای

بایـد نفـس  می ،نظامی نـاچیز اسـت
  .راحتی بکشند

 
نیاز امریکا قـدرت در حـال  ٭

انحطاط به ایران در سوریه و  
ستیز محافظه کاران جدیـد و 

ــا  ــا  شــتیآاســرائیل ب امریکــا ب
  :ایران

  
 در ، ۲۰۱۳ســپتامبر  ۲۶مقالــه در  ☚

Tribune libre Byblos  انتشـــار
  :و دارای این نکات است  یافته

انحطاط امریکا بمثابه ابر قـدرت  •
بـــه یمـــن . اجتنـــاب ناپـــذیر اســـت

قاطعیت روسها و چینی ها در مورد 
امپراطوری خـود را نـاگزیر  ،سوریه

 در داغ تـــرین. دیـــد کوتـــاه بیایـــد
لحظــــه بحــــران ناشــــی از حملــــه 

ای کــه امریکــا  در لحظــه ،شــیمیائی
کــرد  بایــد ضــربه نظــامی وارد می می

 ،تــا قــدرت خــویش را نشــان بدهــد
دست کـم چنـد موشـک و بمـب بـر 
قصر ریاست جمهـوری سـوریه فـرو 

  . در پی توافق با روسیه شد ،ریزد
ــود کــه امریکــا و     در ایــن لحظــه ب

ق اســرائیل دانســتند ســوریه نــه عــرا
  اســت و نــه لیبــی و  تصــرف دمشــق

یــک کــار چنــد روزه و بــی درد ســر 
  . نیست

پیشــاروی جنــگ در ســوریه کــه  •
 ،دیـــد در حـــال حاضـــر امریکـــا می

  کاخ سفید به  ،امکانش را ندارد
  

  8 صفحهدر
  

 ها؟ترسها و تناقض
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بررســـی دوبـــاره پرونـــده ســـوریه 
به ایران  ،پرداخت و  دید در سوریه

ن آاین شد که ناگهان بر . نیاز دارد
ه یخهـای رابطـه بـا ایـران را شد کـ

ــدآ ــان دو .  ب کن ــا خــود را می اوبام
نزدیکی بـه ایـران را  :یابد مشکل می

تابــد و بــدون ایــن  اســرائیل بــر نمی
در سوریه با مشـکل روبـرو  ،نزدیکی
حکومت اوبامـا  ،باوجود این. است

در . شــــتی بــــا ایــــران را برگزیــــدآ
ــوه دادن  ،حقیقــت ــوال جل دوره هی

ع اسلحه سازی ایران که برای صنای
پایــان  ،ور اســتآامریکــا بــس ســود 

  . است یافته
محافظــه  ،ایــن شــد کــه درجــا     

 کاران جدیـد در امریکـا و اسـرائیل
بســیج عمــومی اعــالن کردنــد بــرای  
ـــران و  ـــا نزدیـــک شـــدن ای نبـــرد ب

  .امریکا به یکدیگر
   :کار دو  راه •
هرگــــاه امریکــــا  :کــــار اول راه – ۱

ســـت بپنـــدارد تنهـــا نشـــان دادن ژ
شتی جـوئی و نزدیـک شـدن کـافی آ

ــه ــن ک ــرای ای ــه آدر ،اســت ب نچــه ب
 ،شود پرونده اتمی ایران مربوط می

ــران تســلیم شــود ــن  ،ای ــه ب درجــا ب
زیرا ایران تسلیم . گردد بست باز می
  .نخواهد شد

پـذیر کـه قـدرتش در  امریکا می – ۲
ــان  ــه پای ــن ب ــت و ت ــال زوال اس ح
ـــران  ـــا ای ـــه جنـــگ ســـرد ب دادن ب

ســال اســت  ۳۰دت دهــد کــه مــ می
ـــه دارد ـــن . ادام ـــا ای هرگـــاه امریک

ــد راه ــار را برگزین اجــرای طــرح  ،ک
ــه  ــه خاورمیان ــد نقش ــه (تجدی تجزی

کنـد و   را رهـا می) کشورهای منطقه
ـــا روســـیه و چـــین تقســـیم نفـــوذ  ب

  .کند می
اما برای کامیاب شدن در عملـی      

کــار تــاریخی اوبامــا  کــردن ایــن راه
ئیل و بایــد بتوانــد البــی هــای اســرا

محافظــه کــاران جدیــد را ســرجای 
ــــاند ــــود بنش ــــائی آ. خ ــــا او توان ی

یـا او آزمائی با ایـن دو را دارد؟ آزور
تواند گرباچف امریکـا بگـردد و   می

ری مـا آ«توان شـعار   معلوم کند می
 ،را عملی سازد؟  تـاریخ» توانیم می

واپسـین شـانس را   ،با سخاوتمندی
ــا گذاشته ــار اوبام ــا  در اختی اســت ت

ی بگردد که کسی بـیش از اولـین کس
رئـــیس جمهـــوری ســـیاه پوســـت 

  .امریکا است
بـرغم  ،بسـا امـروز ،اما متأسـفانه     

او  ،اســت جــایزه صــلحی کــه گرفته
ــوش نشــان  خــود را خلــف صــدق ب

دم آهماننـد او جنـگ و . است داده
ــی توســط هواپیماهــای بــدون  کش
ـــت  ـــم سیاس ـــه مه ـــان را مؤلف خلب

 در طـول. اسـت خارجی خود کرده 
او خـود  ،دو دوره ریاست جمهوری

را کم بضاعت و مـردد و گریـزان از 
ــان داده  ــا نش ــا واقعیته ــاروئی ب روی

تواند ما را  یا این مرد میآاما . است 
شکفت زده کند و رئـیس جمهـوری 
بگردد که بایـد بـود؟ تردیـد داریـم 
ــین شــگفت  ــتاق چن ــا ســخت مش ام

  . زدگی هستیم
پيشـــاروی چنـــين : انقـــالب اســـالمی

تی کـه روابـط ايـران بـا دنيـای وضعي
خــــــــارج، خاصــــــــه امريکــــــــا، بمثابــــــــه 
 سياست داخلی و خارجی رژيم پيـدا

اســت، حکومــت روحــانی قــرار   کــرده
گيـــرد بـــا ترکيـــب وزيـــرانش و در  می

  :بند شبکه روابط شخصی قدرت
  

 –روحـاني » وزيران«
كيانند؟ ... اي و خامنه

  :؟»جلسه عقال« - 
  

ــت  ــران«هوی ــه » وزی ک
گشان اهمآهننمجموعه 

هیأت وزیران را تشـکیل 
  :هندد می

  
  :فر ٭مسعود سلطاني

  
يکـــي از وزراي معرفـــي شـــده از    

اسـت البتـه  یسوي ريـيس جمهـور
خــاطر نشــان همانگونــه كــه در بــاال 

برخــي از وزرا از ســوي حســن  ،شــد
سـلطاني  .انـد روحاني معرفـي شـده

نيــز  اوالبتـه  .اسـتاز آنهــا  فـر يکـي
دارد  سوابق امنيتي در پرونده خـود

ــا در ســال  ــدار ، ۸۸ام مهــدي  جانب
  . بود شده كروبي 
 ۱۳۳۸مسـعود،  متولـد  فـر،  سلطاني

و داراي مدرک فوق لیسانس علـوم 
  است و سیاسی

ـــدریس•  ـــور ت ـــام ن  در دانشـــگاه پی
   و. کند می
هــای مختلــف آموزشــی،  در دوره• 

ــــــداران و  ــــــداران، بخش در فرمان
 سیاسی وزارت کشور تدریس پرسنل

  و. کند می
ها مقالـه سیاسـی، اقتصـادی و  ده• 

ـــور  ـــریات کش ـــاعی در نش در (اجتم
 )حوزه انرژی و مسـائل بـین الملـل

  و. است انتشار داده
ـــالی •  ـــورای ع ـــال در ش ـــار س چه

  و. است داشته اداری کشور عضویت
چهار سال در شـورایعالی اطـالع • 

  و. است داشته رسانی کشور عضویت
سال سابقه استانداری در سـه  ۱۲• 

ان گــیالن، زنجــان و مرکــزی اســت
  و. است داشته )اراک(

امنيتــي  –ســال معــاون سیاســی  ۸• 
در استانداریهای فـارس، همـدان و 

  و. است بوده هرمزگان
ســــــال عضــــــویت در دفتــــــر  ۸ •

ــه  ،مطالعــات اســتراتژیک وابســته ب
همکـار  ،مجمع تشـخیص مصـلحت

  .است روحانی بوده
از مجلـــس فـــر  مســـعود ســـلطاني    

او از . عتمــاد نگرفــتمافیاهــا رأی ا
ـــت ـــعه اس ـــدال و توس . حـــزب اعت

روحانی از بنیان گذاران این حـزب 
هاشــمی رفســنجانی کــه در . اســت

دم از  ،۶۰روزهای کودتای خـرداد 
حـزب (دولت حزب واحد انقالبـی 

ــــالمی ــــوری اس ــــی) جمه در  ،زد م
مــدعی شــد کــه اداره کشــور  ،۱۳۷۸

) اصـالح طلبـان(توسط یک جنـاح 
زب بــــاوجود حــــ. فاجعــــه اســــت

او گروه بنیاد  ،کارگزاران سازندگی
گذار را به تشکیل این حزب تشویق 

فاطمـه هاشـمی نیـز از بانیـان . کرد
  .حزب بود

  
  :علي طيبب نيا ٭
  
ادي و دارايـي از وزراي صوزير اقت  

معرفي شده توسـط حسـن روحـاني 
مي باشد طيب نيـا از وابسـتگان بـه 

  .باشد  سيد محمد بهشتي مي
ــ ــگاه ، علي،اســتاطيــب ني و  اد دانش

  :است دارای این مشاغل بوده
ـــات  ـــاد هی ـــیون اقتص ـــر کمیس دبی

هــای پــنجم تــا  حکومتدر  وزیــران
  و هشتم،

ـــاد  • ـــی نه ـــرح و بررس ـــاون ط مع
هـوری بـا سـابقه حضـور ریاست جم
  و چهار ساله،

ـــــازمان  • ـــــادی س ـــــاون اقتص مع
ــه ــدیریت و برنام ــور در  م ــزی کش ری

  و ،۸۵و  ۸۴های  سال
ــار در  • ــول و اعتب ــورای پ ــو ش عض

  و ،۸۸تا  ۸۱های  سال
معــاون همــاهنگی و امــور فنــی و  •

  و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری،
عضــو شــورای پژوهشــی ســازمان  •

  و امور مالیاتی کشور،
مـــدیر گـــروه اقتصـــاد نظـــری   •

  و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،
 - مــدیر گــروه اقتصــاد اجتمــاعی •

نهــادی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه 
  .تهران

ـــترین     ـــا بیش ـــس مافیاه او از مجل
ــت ــاد را گرف ــان . رأی اعتم او از زم

. اسـت دانشجوئی پیرو بهشـتی بوده
» پیـرو رهبـر«اصالح طلبی از نوع 

  .است
    
  :چيت چيانحميد  ٭
  
از وزراي مـــــورد نظـــــر حســـــن     

باشــد كــه بــه مجلــس  روحــاني  مــي
  .معرفي شد

، ۱۳۳۶چيت چيان، حمید، متولـد 
ـــــــز ـــــــاغل را . تبری ـــــــن مش او ای

  :است داشته
ــرو•  ــر نی ــالی وزی ــاور ع ــائم و  مش ق

  و مقام و معاون وزیر در امور انرژی
هـای  ریاست انجمن علمی انرژی •

  وبادی ایران 
سـوم جلـس شـوراي نماينده دور  •

ـــــالمي ـــــو هیئت(  اس ـــــه  عض رئیس
  و )کمیسیون نیرو

ریزی و امـور  معاون اسبق برنامـه •
  و اقتصادی وزارت نیرو

مـدیره شـرکت  عضو سـابق هیئت •
   توانیر و سازمان برق ایران

وي در جريـــــــان راي اعتمـــــــاد    
مجلــس بــه وزارت نيــرو برگزيــده 

  .شد
او فرمانده بخش اطالعـات سـپاه    

در  ،ســــپس. اســــت ز بودهدر تبریــــ
 ،ذربایجــــانآشــــهرهای مختلــــف 

اداره های اطالعات سپاه را ایجـاد 
در  ،واواک ،بـا تأسـیس. است کرده

مشـغول کـار  ،این دستگاه سـرکوب
  .است شده

  
  بيژن نامدار زنگنه  ٭
  

وزيــر مســئله دار نفــت كــه از ســوي 
دولـت و همفكـران حسـن روحـاني 
معرفي شده است البته بعد از اينكه 

رابطـــه بـــا ايشـــان معـــامالتي در  در
   .سطح باال صورت گرفت

ـــژن،     ـــه، بی ـــدار زنگن ـــد (نام متول
ـــــــاه  ۱۳۳۱ ـــــــوق   ،)در کرمانش ف

  وليسانس عمران 
عضـــو هيـــات علمـــي دانشـــگاه  •

  و خواجه نصير
ـــي وزارت • ـــبق فرهنگ ـــاون اس مع

  وفرهنگ و ارشاد اسالمي 
رياســـت هيـــات مـــديره شـــركت  •

  وهپکو 
دیر عامـل رئیس هیئت مدیره و م •

موسسه گفتمان کشـورهای مسـلمان 
  وانرژی 

عضو مجمـع تشـخيص مصـلحت  •
  ونظام 

   و وزير اسبق جهاد سازندگي •
  وزير اسبق نفت  •
ــه او    ــاران  وابســته ب ــاد  ب عضــو بني

  . استسيد محمد خاتمي 
ــد از بحــث هــاي    ــه بع ــژن زنگن بي

ــاع از  ــه دف ــوافقين ب ــالفين و م مخ
از  خــود پرداخــت و ســرانجام بعــد

اعــالم رســمي مواضــعش كــه در زيــر 
ــي ــاد  م ــس راي اعتم ــد  را از مجل آي

  .گرفت
ــود ،او   ــاع از خ ــس  ،در دف در مجل

  :است گفته ،مافیاها
های  جــــنس مــــا بــــا بچــــه... «     

انقالب و سـپاه یکـی هسـتند و همـه 
. بــه دنبــال توســعه کشــور هســتیم

ــا هرگونــه اقــدام  بــرهمین اســاس ب
ـــه د ـــکنانه ک ـــانونی هنجارش ر غیرق

ـــال  ـــد  ۲۹از  ۸۸س ـــه بع ـــرداد ب خ
ــار  ــر رفت ــتم و ه ــوده هس مخــالف ب

دانم و  ساختارشکنانه را مـردود مـی
  .کنم محکوم می

ــــد از ... ــــال  ۲۹بع ــــرداد و اعم خ
موضع رهبری، هیچ اقدامی خـالف 
منویــات و نظریــات رهبــری انجــام 
ندادم و هر آنچه کـه از نظـر ایشـان 
محکـــوم باشـــد از نظـــر مـــن هـــم 

از رهبـری را  تبعیـت. محکوم است
دانم و  شرط الزم در این دولـت مـی

هیچ اقدامی هم که مورد مخالفـت 
ــری باشــد را انجــام نمــی . دهم رهب

اگــر بــدانم رهبــری بــا بــودنم در 
وزارت نفت حتی ته ذهنشان تکـدر 

ـــگ  داشـــته باشـــند لحظـــه ای درن
ام  کنم که کنار روم، چون آمـده نمی

من رهبـری .. .کمکی به کشورم کنم
دانم و  یمــه انقــالب مــیرا عمــود خ

نظام را بـا تمـامی سـاختارش قبـول 
و  خــواهم تقویــت شــود دارم و می

اگــر کســی غیــر از ایــن چیــزی را 
  .بگوید، به ما ستم کرده است

خـود خویشـتن را  ،با ایـن کـه او     
دانســتنی اســت  ،اســت معرفــی کرده

 ،کــــه در دوران طــــوالنی وزارت او
ـــلط  ـــت مس ـــر وزارت نف ـــا ب مافیاه

 ،ر همـــــــــــان دورهد. شـــــــــــدند
ــران  ــان ای ــه زی ــه ب ــائی ک قرارداده

توســـط نشـــریه  ،شـــدند منعقـــد می
هـم . اند افشا شـده ،انقالب اسالمی

او  ،ن زمان و هم در ایـن زمـانآدر 
. اندیشد جز به باالبردن صنعت نمی

اگر صـنعت نفـت در اقتصـاد ایـران 
ــه معــادن  ادغــام نشــد و اگــر گــاز ب

بخشــی ... نفــت تزریــق نشــد و اگــر
. مسئولیت بر دوش او اسـت مهم از

او عضو حزب کـارگزاران سـازندگی 
  .است

  :٭ محمود حجتي
  

ـــيس از   ـــت ري ـــورد حماي وزراي م
ــور و ســهميه ــان   جمه اصــالح طلب

ــراي وزارت راه در  مــي باشــد كــه ب
است برخي ها وي  نظر گرفته شده

داننـد  مـي ه عبدالله نـوريیرا سهم
اسـت ي ئـوزرااز  از قرار او یکیاما 
خاتمي و واهنگي هاشمي با هم که

خميني انتخاب و به مجلـس حسن 
وزرای اصـلی را  .اسـت معرفي شده

ــا تصــویب  ،روحــانی و الریجــانی ب
  .اند برگزیده ،ای خامنه

ــد  ــی متول ــود حجت در  ۱۳۳۴محم
پـدر او . اسـتنجف آباد اصـفهان  

حـــاج شـــیخ غالمرضـــا حجتـــی از 
  . است روحانیون

   و عضوجهاد سازندگياو 
  ستان و بلوچستان استاندار سي •
وزيـــــر راه وترابـــــري دوره اول  •

  خاتمي 
وزير جهاد كشـاورزي دوره دوم  •

  خاتمي 
حجتــــي نيــــز از مجلــــس راي     

ــت ــاد گرف ــوراي  .اعتم ــو ش او عض
. اسـت مركزی جبهه مشارکت بوده

باتوجه به این امـر کـه ایـن جبهـه 
این پرسش محل  ،است منحل شده
بایــد طــرف اعتمــاد  :کنــد پیــدا می

ـــ ـــت باش ـــا وزارت او موافق ـــا ب د ت
  باشد؟ شده

  
     :علي ربيعي ٭   
يکــي ديگــر از وزراي بانــد حســن     

  :استخاتمي  –هاشمي  –روحاني 
در جنـوب  ۱۳۳۴علی ربیعی متولد 

  و شهر تهران
عضـــو شـــاخه کـــارگری حـــزب  •

  جمهوری اسالمی  
عضو کمیسیون تدوین قانون کار  •

    ۶۰در دهه 
  عضو سپاه پاسداران  •
ضو هیات علمی موسسه آمـوزش ع•

  عالی کار در مرتبه استادیار
ــا مــرداد  • مشــاور رئــیس جمهــور ت

۱۳۸۴.  
دبیر ستاد ارتقـای سـالمت نظـام  •

ــا مــرداد  ــا فســاد ت اداری و مقابلــه ب
۱۳۸۴.  

ــالی کــار از ســال • عضــو شــورای ع
  .۱۳۶۰تا۱۳۵۸

عضــــــو کمیتــــــه ســــــاماندهی و •
پرداخت مطالبات کـارگران صـنایع 

  البدر اوایل انق
صـــاحب امتیـــاز و مـــدیر مســـئول •

تــــا ۱۳۷۵روزنامــــه کــــارو کــــارگر 
۱۳۷۹.  

ــان • ــر اطالعــات در زم ــاون وزی مع
تصدی ریشـهری ودولـت سـازندگی 

  ۱۳۷۴تا سال 
ـــــپاه در • ـــــات س ـــــئول اطالع مس

  استانهای شمالی ایران
ــــــتان • ــــــات اس ــــــئول اطالع مس

  آذربایجان شرقی
ـــه پیگیـــری قتلهـــای • عضـــو کمیت

  ای زنجیره
ه شـــورای عـــالی رئـــیس دبیرخانـــ•

  امنیت ملی
مســـئول اجرایـــی شـــورای عـــالی •

  ۸۴تا  ۷۴امنیت ملی از 
  عضو شورای مرکزی خانه کارگر•
  معاون پارلمانی علي فالحیان  •

 »عملیــات روانــی«مــدرس رشــته • 
  در دانشگاه امام باقر، 

 واواکوي به نام عبـاد مسـئوليت    
آذربايجـــان شـــرقي را بـــر عهـــده 

هبازي قـبال عبداللـه شـ .است داشته
خـاطرات جالـب «در مورد یکـی از 

ــاد  زنــدگی علــی ربیعــی کــه در  - عب
ــف  ــرایش تعری ــردی ب ــال خونس کم

در آذربایجــان  :نویســد می »کــرده
تعدادی از اعضای یـک گروهـک را 

ها را بـرای  باید آن. دستگیر کردیم
حضــور در دادگــاه از راه آســتارا بــه 

ـــیالن می ـــتادیم گ ـــان و . فرس نگهب
. زه کـافی نداشـتیممحافظ بـه انـدا

همه را در تـابوت خوابانیـدیم و در 
ها را میخ زدیم و بـا کـامیون  تابوت
زمـــانی کـــه در . شـــان کـــردیم اعزام

ــد  مقصــد در تابوت ــاز کردن ــا را ب ه
  »!همه به علت خفگی مرده بودند

ــي     ــيدن عل ــه وزارت رس ــدنبال ب ب
  ربيعي عبداله شهبازي اطالعيه زير 

  9صفحهدر  
  
  

 ها؟ترسها و تناقض
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فتــه هــاي خــود بــه را در تكــذيب گ
   .شرح زير انتشار داد

تکذيب يک انتساب درباره دکتـر    
ــي  ــي ربيع ــم«عل ــه مه ــن  اطالعي اي
نقــل از مــن ه اي بــ  روزهــا جملــه

درباره آقاي دکتر علي ربيعي، يکـي 
از اعضاي معرفي شده کابينـه آقـاي 
دکتر حسن روحـاني، نقـل و تکـرار 

مــــن چنــــين ســــخني . شــــود مي
ه فـرد ديگـر مطلبي دربار. ام نگفته

ــام، کــه  ــودم بــدون ذکــر ن نوشــته ب
  ابتـــدا در بخـــش فارســـي صـــداي

ـــه ـــراي   آمريکـــا، در برنام اي کـــه ب
  بود،  آقاي خاتمي تهيه شده تخريب

آن را بر اساس قرينه بـه آقـاي علـي 
ربيعي منتسب کردند و اينک همان 

  .»کنند ادعا را تکرار مي
ــه       ــه عبدالل ــه اطالعي ــا توجــه ب ب

گفت كه مگر مـا چنـد شهبازي بايد 
تا عباد داشتيم در وزارت اطالعـات 
ــه  ــتيم ك ــاد داش ــا عب ــد ت ــر چن و مگ
مسئول اطالعات آذربايجـان شـرقي 

انــد در زندگينامــه خــود علــي  بــوده
مســـئول  وكـــه ا اســـت ربيعـــي آمده

ـــــرقي  ـــــان ش ـــــات آذربايج اطالع
ــــت بوده ــــر. اس ــــه ديگ ، یدر مقال

 شعبدالله شهبازي  در مورد ديـدار
، مرتــب از او بــه نــام بــا علــي ربيعــي

مگــر اينكــه  .اســت عبــاد يــاد كــرده
ــا نــام عبــاد  شــهبازي چنــد نفــر را ب
 بشناســــد كــــه اتفاقــــا آنهــــا هــــم،

 ذربایجـان شــرقیآرئـیس ، همزمـان
   .بوده باشند

ربيعــــــي در نهايــــــت بعــــــد از      
سخنراني مخالفـان و موافقـان راي 
 اعتماد خود را از مجلـس گرفـت او 

  :سخنان زیر را گفت
ده نه تنها از لحاظ شرعی بلکه بن •

بــا تحقیقــات دانشــگاهی بــه ایــن 
ام که مشـارکت، ثبـات  نتیجه رسیده

و دموکراسـی بایــد در کنــار یکــدیگر 
باشد ایـن همـان نظـر مقـام معظـم 
  .رهبری است که ما به آن معتقدیم

حیــات سیاســی و جــانی خــود را ... 
بینم و هـویتی غیـر از  در انقالب می

  .رمنظام و انقالب ندا
  
ــر  ٭ ــی نجفــی کــه وزی محمــد عل

آمــوزش و پــرورش نشــد و رئــیس 
  :سازمان میراث فرهنگی شد

  
محمد علي نجفي از وزرايي است    

كه حسن روحاني به مجلس معرفي 
و او رأی اعتمــــاد بدســــت   كــــرده
هــر چنــد وي بنــا بــه  .اســت نیاورده

توصــيه  خــود را خاكســار واليــت و 
نشـان  ۸۸مخالف دوستان در سـال 

ــه داد  ــرد و ب ــا نتوانســت راي بگي ام
ــام ــ مق ــور تمعاون ــيس جمه و  یري

ــراث فرهنگــي  ریاســت ــازمان مي س
  .رسيد 

دی  ۲۳محمــــــدعلی نجفــــــی، در 
. ه اسـتدر تهران بدنیا آمـد ۱۳۳۰

  :است او این شغلها را تصدی کرده
ـــــوزش• ـــــر آم ـــــرورش وزي در  و پ

  وباهنر  حکومت
وزيــــــر آمــــــوزش و پـــــــرورش  •

  وموسوي  درحکومت
و پـــــــرورش  وزيــــــر آمــــــوزش •

  رفسنجانی وهاشمي  درحکومت
ـــــه و بودجـــــه  • ـــــيس برنام در ري

   و خاتمي حکومت
   و عضو شوراي شهر تهران•
عضو مجمـع تشـخيص مصـلحت  •

  نظام 
وي در سخنراني دفاعيـه خـود در    

بسيار تالش نمود تـا پاسـخ  مجلس،
نجايي كـه آمخالفان را بدهد اما از 

تصــميم برعــدم راي اعتمــاد او بــود  
ه گفت به گوش كسـي ننشسـت هر چ

و در نهايت با وجود انكـه از برخـي 
اعمال خود اعالم برائت كـرد  راي 

  :او گفت. اعتماد را كسب نكرد 
نظــام جمهــوری اســالمی نظــام • 

در راس آن هـم مقـام . والیی اسـت
بنـده و سـایر . معظم رهبـری اسـت

بزرگوارانی که قبول کردند آسـایش 
بـرای  خود و خانواده را فدا کنند و

مردم خدمت کنند، روشن است کـه 
ایــن چــه . معتقــد بــه نظــام هســتند

والی است که می پرسـید رهبـری ئس
ــه  ــر وزارت چ ــد؟ مگ ــول داری را قب

  دارد؟
ــری  • ــام معظــم رهب ــانی کــه مق زم

رئــیس جمهــور بودنــد مــن آمــدم 
من به این خاطر . آموزش و پرورش

. آمدم وگرنـه اسـتاد دانشـگاه بـودم
بپرسید ایشـان  بروید از دانشجویان

در مـــورد مســـائل علمـــی چطـــور 
در کـالس هـای ریاضـی مـن . بودند
  .نفر حضور داشتند ۲۵۰

هــم مــن جــزو  ۸۸در مــورد فتنــه • 
ــودم ــات ب ــاالن انتخاب ــه . فع روز س

شنبه بعد از انتخابات از طرف دفتر 
مقــام معظــم رهبــری بــه مــن تلفــن 

من از طرف ستاد کسی شـرکت . شد
ن زنـگ نکردم، بلکه از دفتـر بـه مـ

زدند و گفتنـد هرکسـی حرفـی دارد 
ــد ــن افتخــار مااســت کــه در . بزن ای

. حضــــور ایشــــان صــــحبت کنــــیم
  .دادند خودایشان وقت می

بعد از سـخنان جمـع بنـدی ایـن     
بود که نباید خالف قـانون صـحبت 

ـــیم ـــان اینطـــور . کن شـــورای نگهب
بنـــــده قبـــــل از . تعیـــــین کـــــرده

فرمایشات ایشان هم مطیع این امر 
عــد از آن مــن کجــا در ایــن ب. بــودم

راهپیمایی ها شـرکت کـردم؟ نمـی 
گــویم کــه آنهــا کــه شــرکت کردنــد 
خالف قانون کردنـد، امـا اگـر یـک 
عکس یا یک مدرک هسـت کـه مـن 

ما  .شرکت کردم اصال من راس فتنه
ــی روی آتــش  ســعی کــردیم یــک آب
برزیم کـه فتنـه خـاموش شـود ولـی 

  .بعضی ها نفت ریختند
وضــــوع م(در مــــورد مصــــاحبه،  •

ــدان ــران در زن ــه گ ــه فتن ــاوز ب ) تج
بحث من این بـود کـه یـک خالفـی 

دو . شــود بــه نظــام نســبت داده مــی
حالت دارد یا اصـال اتفـاق نیافتـاده 
و یا اتفاق افتـاده و ربطـی بـه نظـام 
. ندارد و دو نفر خودسـر کـرده انـد

خــــب مــــا بایــــد از نظــــام دفــــاع 
کردیم تا بهانـه بـه دسـت رسـانه  می

ــــد ــــه ن ــــای بیگان ــــان . یمهه آقای
گویند شما گفتیـد اقـای کروبـی  می

در حـالی کـه . اند خوب کاری کرده
اش  در این بحث اصال شروع کننده

در شــورا . انــد آقــای کروبــی نبــوده
خب ما اگر ایـن شـایعه . مطرح شد

را پیگیری کنیم بهتـر اسـت یـا اگـر 
  پیگیری نکنیم؟

 ۹درباره نامگذاری میدان به نـام  •
ری را شما بـا امنیت تصمیم گی. دی

پیشنهاد . برید وال از بین میئاین س
آورده بودند میدان آیـت اللـه حـق 

ــد  ــتم . دی ۹شــناس را بکنن مــن گف
آیــت اللــه حــق شــناس مــرد بزرگــی 
است یـک میـدان دیگـر را انتخـاب 

. ایـن همـه میـدان و خیابـان. کنید
گوییـد و یـک  شما یک طـرف را مـی

  .گویید طرف را نمی
تم و مـــن تحلیلگـــر سیاســـی هســـ•

اما کار بـا نیـت . بینشن سیاسی دارم
ــی ــت م ــی را خیان ــم سیاس ــن . دان م

دانـــش آمـــوزان را امانـــت مـــردم 
شما یک نمونه بیاورید که . دانم می

من درباره کارم اظهار نظـر سیاسـی 
تیم من یک تـیم کـامال . کرده باشم

آقــــای . فراجنــــاحی بــــوده اســــت

  .توانند بگویند حدادعادل می
دي چمران مهدانستنی است که  ☚

بـه  رييس سابق شوراي شهر تهران،
این طمع که دوبـاره رئـیس شـورای 

ـــه  نامـــه  ،شـــهر تهـــران شـــود اي ب
نوشــت و نجفـی را تکــذیب مجلـس 

نامه او اثر کرد و نجفـی وزیـر . کرد
اما چمران نیز رئـیس شـورای . نشد

  .شهر نشد
  
محمــد جــواد ظریــف کــه  ٭

رویتر وزیر خارجـه شـدنش را 
بـه اوبامـا تقدیم شاخه زیتون 

  :خوانده بود
  
وزيـر امـور  محمد جـواد ظريـف،   

ای  خامنـهخارجه از وزراي سـهميه 
ــــردن  ــــار ب ــــأمور بک ــــرمش «و م ن

در ســخنراني در . اســت» قهرمانانــه
در ایــن بــاره بــه خــوبي  او مجلــس،

وزارت امــــور خارجــــه كليــــه  کــــه
اعمــالش بايــد توســط رهبــري خــط 
دهي شود و تابعي از واليـت فقيـه و 

ــ ــام معظ ــد و مق ــخن ران م اســت س
کـــرد کــه مطیـــع محـــض مشــخص 

  .ای است خامنه
ـــت      ـــه سياس ـــا ك ـــارجیاز آنج  خ

سیاسـت سـتیز و  همواره، ای خامنه
ــازش بوده ــت  س ــک نوب ــت و این اس
، محمـد جـواد ظريـف سازش است

. مــأمور اجــرای ایــن سیاســت اســت
ــــی«دوران  ــــد زدائ ــــعيد » تهدی س

ــاجمي  ــاي ته ــت ه ــي و سياس جليل
ــژاد ــدي ن ــود احم ــ. محم رايط و ش

وضــعيت فعلــي ايــران در رابطــه بــا 
تحــريم هــا و روابــط خــارجي ســيد 
علي را مجبور ساخته تا لبه سياست 
ــرد شــايد  از  ــار بگي ــه ك ــاملي را ب تع
شرايط خطرناك كنوني گـذر نمايـد 
و بــه همــين دليــل ظريــف را بــراي 
اينكار انتخاب نموده اسـت وگرنـه 

 –جليلـي  –هيچ فرقي بـين ظريـف 
نيست و تنها زبان ...احمدي نژاد و

و گــــويش و نــــوع برخــــورد انهــــا 
  .متفاوت است 

  محمد جواد  –ظريف 
وي دوران دبســتان و دبيرســتان را 

ــت ــده اس ــوي گذران و دارای   در عل
  : این مدارج است

ــــدماتي درو • ــــالج مق ــــپلم ک  - دي
تــا  ۱۳۵۵سانفرانسيســکو، از ســال 

۱۳۵۶  
کارشناســـي روابـــط بـــين الملـــل •

ــالتي سانفرا ــگاه اي ــکو، از دانش نسيس
  ۱۳۶۰تا  ۱۳۵۶سال 

ـــين • ـــط ب ـــد رواب ـــي ارش کارشناس
ــــــــالتي  ــــــــگاه اي ــــــــل دانش المل

ـــا  ۱۳۶۱سانفراسيســـکو، از ســـال  ت
۱۳۶۲  

ــين • کارشناســي ارشــد مطالعــات ب
ـــال  ـــور، از س ـــگاه دن ـــي دانش الملل

  ۱۳۶۳تا  ۱۳۶۲
ــر• ــي ادکت ــين الملل ــات ب ي مطالع

ــال  ــگاه دنــور، از س تــا  ۱۳۶۳دانش
۱۳۶۷  

ــــــر را ت     ــــــاغل زی ــــــدی و مش ص
  :است کرده

  دستیار ارشد وزیر امور خارجه•
ــــوقی و بین• ــــاون حق ــــی  مع الملل

ـــــــاور  ـــــــه و مش وزارت امورخارج
  گری در سانفرانسیسکو سرکنسول

 - ریاســــت کمیســــیون فرهنگــــی•
  یونسکو

ریاســـــت کنفــــــرانس آســــــیایی •
  نژادپرستی و تبعیض نژادی

ـــیت• ـــروه شخص ـــویت گ های  عض
  ها برجسته گفت و گوی تمدن

ون خلع سالح ملل ریاست کمیسی•
  نیویورک –متحد 

ریاست کمیته متخصصین گفـت و •
  جده –ها  گوی تمدن

ریاست کمیته سیاسی دوازدهمین •
  دوربان –اجالس سران عدم تعهد 

هاي  عضــو گــروه شخصــيت ســمت
  برجسته زمامداري جهاني

ســـخنگويي هشـــتمين اجـــالس . ۱
  سران كنفرانس اسالمي تهران

رياســـــت كارشناســـــان ارشـــــد . ۲
تمين اجــالس ســران كنفــرانس هشــ

  اسالمي تهران
رياست كميتـه سياسـي هشـتمين . ۳

ــالمي  ــرانس اس ــران كنف اجــالس س
  تهران

ــوقي مجمــع . ۴ ــه حق رياســت كميت
  نيويورك –ملل متحد  ۴۷عمومي 

ــد     ــخنان محم ــايي از س بخــش ه
جــواد ظريــف در مــدح رهبــري و 
ــور خارجــه تحــت  ــه وزارت ام اينك

مـي  نظر ولي فقيه مـي باشـد در زيـر
  :ايد 

ـــن خـــود و  « ـــل م ـــرو تحلی در قلم
دانم  همکــــارانم را موظــــف مــــی

ــــــده ــــــادق  همچــــــون دی بانی ص
ــه ــد  زمین ــا تهدی های فرصــت ســاز ی

ای و  آفــرین و اوضــاع عینــی منطقــه
جهانی را به طور شفاف و کامـل بـه 
مسئوالن و در رأس آنها مقام معظم 

  .رهبری منتقل کنم
دســـتگاه دیپلماســـی خـــود را ...    

ه اجـــرای تصـــمیماتی موظـــف بـــ
دانــد کــه پــس از طــی مراحــل  می

تصمیم سازی توسط مراجـع عالیـه 
شود و در این عرصـه  نظام ابالغ می

ــوان کارشناســی خــود را  ــا تمــام ت م
بســـیج خـــواهیم کـــرد کـــه ایــــن 
تصمیمات را چه موافـق نظراتمـان 
باشـــد و چـــه مخـــالف تحلیلمـــان 
باشـــد، بـــه بهتـــرین نحـــو و بـــرای 

ــرین نتیجــ ــه بهت ــال رســیدن ب ه دنب
چرا که دولت باید فقـط یـک .کنیم

  .سیاست خارجی داشته باشد
تواند با بـیش از  هیچ دولتی نمی... 

یک سیاست خارجی کار خـود را در 
. این دنیای پرآشـوب بـه پـیش ببـرد

قانون اساسـی برای همین است که 
سیاست خارجی را حیطه و موضوع 
ــــا از  ــــری قــــرار داده ت مقــــام رهب

ــاحی و در هــای  گیریدعواهــای جن
  .داخلی به دور باشد

اهداف کالن سیاست خارجی در ...
قــانون اساســی، رهنمودهــای امــام 
راحل که نصب العین همه ماست و 
ــــری و اســــناد  ــــام معظــــم رهب مق
ــه  ــوری اســالمی و ب باالدســتی جمه

هــای نظــام  منظــور پیشــبرد آرمان
ـــــالمی و  ـــــوری اس ـــــدس جمه مق

هــای انقــالب عظــیم اســالمی  آرمان
براســـاس ایـــن . اند مشـــخص شـــده

اهـــداف کـــالن بایـــد بـــه تبیـــین 
هوشـــــمندانه اهـــــداف عملیـــــاتی 
ــق  ــناخت دقی سیاســت خــارجی، ش
شـــرایط جهـــانی، ترســـیم جایگـــاه 
ــی و  ــران در شــرایط متحــول فعل ای

ها و  شناســایی واقــع بینانــه فرصــت
  .ها پرداخت چالش

محمـــد جـــواد ظريـــف بعـــد از    
سخنراني خود راي اعتمـاد مجلـس 

  .را كسب نمود

  
  :خونديآاس احمد ٭عب

  
ـــر مســـکن معرفـــي شـــده از        وزي

سوي حسن روحـاني، باجنـاق علـي 
ــي  ــد عل ــوري و محم ــاطق ن ــر ن اكب
شـــهيدي محالتـــي و از دامادهـــاي 

   .استالله هاشم رسولي محالتي  آية
خونــدي، عبــاس، متولــد آاحمــد      

دكتــراي اقتصــاد از و دارای نجــف 
 اســتاد دانشــگاه تهــران وانگلســتان 

ـــر را تصـــدی  او. اســـت مشـــاغل زی
  : است کرده

وزیـــر مســـکن و شـــهر ســـازی در  ●
زمــان تصــویب قــانون و آیــین نامــه 

  و نظام مهندسی ساختمان
ـــاد  ● ـــزی جه ـــورای مرک ـــو ش عض

  و سازندگی
ــــدیره  • ــــأت م دو دوره عضــــو هی

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
  و استان تهران

ـــین شـــورای مرکـــزی •  عضـــو  اول
  ی وجهادسازندگ

هـای  د پشتیبانی جبههمسئول ستا •
جنـــــــــگ جهادســـــــــازندگی در 

  و  خوزستان، ایالم و کرمانشاه
معــاون سیاســی و اجتمــاعی وزیــر  •

  و کشور
مسئول شورای تامین ویژه غـرب  •

  و کشور
  و رييس اسبق بنياد مسکن  •
مسئول بازسازي خانه هاي زلزله  •

  و گيالن و زنجان 
مســــئول دريافــــت وام از بانــــك  •

  ود مسکن جهاني براي بنيا
ـــاي  • ـــي از بانكه ـــيس برخ در تاس

جديد از مسئوالن و اعصـاي هيـات 
  مديره بوده است 

عبـاس احمــد اخونـدي در نهايــت   
بعــد از اعــالم رســمي مواضــع مــورد 

ــــهنظــــر  ــــس راي   ای خامن از مجل
  اعتماد گرفت 

مخالف وي زارعي نماينده تهـران   
وابسته به جبهه پايداري بود كـه در 

خونــدی آآقــای . :..مــورد او گفــت 
نماینـده آقـای موسـوی  ۸۸در سال 

در هیئــت نظــارت شــورای نگهبــان 
بود و بنده هم در آن هیئت حضـور 

ــتم ــده مشــاهده  .داش ــه کــه بن آنچ
کــردم ایــن بــود کــه از ابتــدای روز 
جمعه که پیامک ها قطع شد، آقای 
آخوندی اعتراض شدیدی بـه قطـع 
پیامــک هــا داشــت و طــی تمــاس 

کـرد  مـیرار گرفـت اصـ هایی که می
با دفتر رهبری تماس گرفته شـود و 
فشار بیارید تا ارسال پیامک هـا بـاز 

  .شود
از بعـــــدازظهر روز جمعـــــه رای     

ــاعت  ــری، س ــای  ۱۴گی ــد اق ــه بع ب
گرفـت و کسـانی  خوندی تماس میآ

گرفتند اظهار  هم که با او تماس می
کـــرد کـــه اعـــالم کنیـــد آقـــای  مـــی

درصد جلو اسـت کـه  ۶۰موسوی با 
اعتراض کردم که جناب آقـای بنده 

آخونــدی چــرا جامعــه را ملتهــب 
کنید ، هنوز مردم پـای صـندوق  می

 .دهنــد هــا هســتند و دارنــد رای مــی
اجازه دهیـد زمـان انتخابـات تمـام 
شود که البته ایشان اعتراضی هم به 
مــا داشــت کــه بــه شــما هــیچ ربطــی 

  .ندارد
وقتی این اعتراض را از ما دیدنـد     

را در راهـــروی بقیـــه تمـــاس هـــا 
ــراه  ــن هم ــا تلف ــان ب ــورای نگهب ش

معتقـدم دوسـتانی . دادند انجام می
  مانند آقای آخوندی و آقای زنگنه 

  
  

  10 صفحهدر
  

 ها؟ترسها و تناقض
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خودشان جـزء عـواملی هسـتند کـه 
صحنه های پـس از انتخابـات سـال 

آورده و جوانان و جامعـه بباررا  ۸۸
  .ما را به اشکال و ابهام رسانده اند

يـز ماننـد برخـي احمد اخوندي ن    
بايســت در صــحن  ديگــر از وزرا مــي

علني مجلس نسبت خـود بـا فتنـه و 
ـــد  ـــري را اعـــالم كن انقـــالب و رهب

  :بنابراين گفت 
در ارتبـــاط بـــا بحـــث هـــای ...«    

سیاسی کـه مطـرح شـد بایـد بگـویم 
سخنان این دوستان به بنده کمـک 
ـــده در  ـــه بن ـــالم شـــد ک کـــرد و اع

هــای خــود آنجــا کــه بایــد  گــزارش
مت مقــام معظــم رهبــری ارائــه خــد
  کردم منصف بودم و گواهی  می

دادم و دچــار جــوزدگی  درســت مــی
نشدم بنابراین سخنان این دوستان 
دفاع از من بـود و نیـازی بـه دفـاع 

  .من ندارد
در بحــث وفــاداری بــه نظــام نیــز ...

باید گفت با مجموعه سوابقی که از 
ما از اول انقالب وجـود دارد نشـان 

ری بــه نظــام اســت و دهنــده وفــادا
بــرای مــن خیلــی ســخت اســت کــه 
اکنــون دربــاره وفــاداری بــه ایــن 
انقالب، اسـالم و سـرزمین مطـالبی 
را بگــویم کســانی کــه تمــام جــوانی 

اند کسـی  خود را در این راه گذاشته
کــه بهتــرین دوران زنــدگی خــود را 
ــت  ــاع از امنی ــتیبانی و دف در راه پش

است چگونه بایـد  کشور انجام داده
بگوید که من وفـادار بـه جمهـوری 

وال ئاسالمی هستم و ایـن خیلـی سـ
ـــــاکی اســـــت کـــــه مطـــــرح  دردن

  .است شده
اگر می خواهید از موضع رسـمی ...

بیان شود باید بگویم وقتی شـورای 
كنـد و یـا  مي نگهبان فردی را تایید

كنــد  مي صــحت انتخابــات را اعــالم
ــمی دارد و  ــی و رس ــه قطع ــن جنب ای

ــانونی  ر مــیچطــو ــوانیم کــار غیرق ت
حتی برای یک لحظـه .انجام دهیم

نیــــز از قــــانون تخطــــی نکــــردیم 
همواره قـانون مـدار بـودیم و کسـی 

خواهــد بــه عنــوان وزیــر  کــه مــی
معرفـــی شـــود و بایـــد رای اعتمـــاد 
نمایندگان را اخذ کند معلوم اسـت 
کـــه بـــه انقـــالب، رهبـــری و نظـــام 

ــاد دارد و نمــی ــم ایــن چــه  اعتق دان
  .شود ی است که مطرح میوالئس

سخنان  احمد اخوندي دقيقـا نيـاز 
ـــا خـــط بيـــت  مخالفـــان كـــه همان

ن آرهبري است را نشان مي دهـد و 
 –اعالم رسمي وفاداري بـه رهبـري 

نظام جمهـوري اسـالمي و دوري از 
    .فتنه است

خونــدی در شــبکه آعبــاس احمد ☚
به یک رشته  ،روابط شخصی قدرت

نواده از جملــه خــا ،از خــانواده هــا
او . نــــاطق نــــوری متصــــل اســــت

  . باجناق ناطق نوری است
ــــوری    ــــاطق ن ــــول ن ــــاد رس  یدام

در  ینــیمســوول دفتــر خم ی،محالتــ
اش و باجنــاق عبــاس  گیدوران زنــد

ــد ــد آخون ــواهر ی و احم ــوهر خ ش
از مسـووالن  یرسول یها، عل یرسول

از  یوزارت مســـکن، جـــواد رســـول
مســووالن وزارت خارجــه در دوران 

 یمحالتـ یرسـول یقز طرو ا یتی،وال
 ی،صادق خلخـال یکنزد یشاوندخو

 یمحالتـ یرسول یآقا رشوهر خواه
  .است

  
  :علي جنتي ٭
اســـت و در  فرزنـــد احمـــد جنتـــي  

و است  درس خواندهمدرسه حقاني 
فضـالي «به قـول حسـن روحـاني از

او  ،اما در حقیقت. باشد مي »حوزه
کار خـود را در ایـن  ،همانند پدرش

گـری و سـرکوب سانسـورچی  ،یمژر
  . است غاز کردهآگری 

وي كانديداي مـورد تاييـد مشـترك 
ـــي  هاشـــمي رفســـنجاني و ســـيد عل

تصـدی باشد كه براي  خامنه اي مي
وزارت ارشاد اسالمي از سوي حسن 

او ایـن . روحاني معرفي شـده اسـت
  :است مشاغل را تصدی کرده

ـــتان • ـــيماي اس ـــدا و س ـــيس ص ري
خوزستان به هنگام درگيـري هـاي 

ي انقالب و همزمان با امامـت ابتدا
  وجمعه پدرش در اهواز 

عضــو شــورای سرپرســتی صــدا و  •
مـأمور  ،سیما که همـراه بـا روحـانی

سانسور و تبدیل کردن صدا و سـیما 
  و . به ابزار تبلیغاتی کودتاچی بود

رئــیس دفتــر  فرمانــدهی کــل قــوا  •
وقتــی هاشــمی رفســنجانی از ســوی 
. خمینی سمت فرماندهی یافته بـود

با حسن روحـانی  ،در آن هنگام نیز
ــود ــار ب ــرا حســن روحــانی . همک زی

ــوده  ــنجانی ش ــمی رفس ــاون هاش مع
  و. بود

  و استاندار خوزستان  •
  واستاندار خراسان  •
ــــل وزارت  • ــــين المل ــــت ب معاون

  و  فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  و سفير ايران دركويت  •
ــور در  • ــي وزارت كش ــاون سياس مع

  و دوران مصطفي پور محمدي 
ســفیر ایــران در کویــت کــه بـــه  •

یـم ژدنبال کشف شبکه جاسوسـی  ر
و  . ناچار فراخوانـده شـد ،در کویت

ــــز  ــــار روحــــانی در مرک ــــاز همک ب
مطالعــــات اســــتراتژیک مجمــــع 

  . تشخیص مصلحت نظام شد
کــه بــا  او بــا وجــود مخالفــت هــا     

ــــــس راي از  ،وزارت او شــــــد مجل
  .اعتماد  گرفت

ــوز  ☚ ــما نی ــهریور  ۱(ش در  ،)۹۲ش
اسـت  خبـر داده ،معرفی علی جنتـی

ای بــه  در نامــه» وینــیآشــهید «کــه  
تنهــا در مــدت  :اســت گفته ،خمینــی

ــاهی او علــی جنتــی  در صــدا و  کوت
ــته ــیما تصــدی داش ــه  ،س حــزب «ب

  .»شد ها بها داده می اللهی
  

ــــــــال و  ــــــــه عق جلس
ــی« ن آکــه در » وزیران

ــــــو بوده ــــــد و  عض ان
رویـــاروئی دیـــرین بـــا 
ــپاه و حــذف  ــران س س

  :راطیهای دو جناحاف
  
ـــرداد  ۲۱در  ☚ ـــزاری  ،۹۲م خبرگ

کــه » مجلــس عقــال«در بــاره  ،مهــر
خـود » وزیـران«برخـی از  ،روحانی

ایـــــن  ،اســــت ن دانستهآرا عضــــو 
ـــــرار  ـــــار ق ـــــات را در اختی اطالع

  :است داده
ــه  یروحــان اشــاره • ــده  یــکب پرون
بهنگام معرفی  دهه شصت، یخیتار

ربـاره د :کشـور و واواک» وزیران«
بـس کـه  ینهم یفضل یرحمان یآقا
جزء جلسه عقال بوده اسـت،  یشانا

 یـکهر کس جزء جلسـه عقـال بـود 
ـــلدل ـــر اع ی ـــدالب ـــه  ت ـــاد ب و اعتق

 .او اسـت یمشورت و صـاحب نظـر
بــودن از » جلســه عقــال« یاز اعضــا

است و هر کـس  یعلو یسوابق آقا
 یژگـیکه عضـو جلسـه عقـال بـوده و

  .بارزش اعتدال است
و چـه  سـتیچ» جلسـه عقـال« اما •

  اند؟ عضو آن بوده یکسان
ـــام    ـــانآشـــنا م یجلســـه عقـــال ن  ی

انقــــالب  یخعالقمنــــدان بــــه تــــار
و موضـــــوع پربحـــــث و  یاســـــالم
ــانپا یجنجــال جنــگ و قطعنامــه  ی
االســالم حســن  حجــت .اســت ۵۹۸

از انتخابــات  یشمــاه هــا پــ یروحــان
در  ۹۲خـــرداد  یجمهـــور یاســـتر

ــا ماهنامــه نســ ــداریب یمگفتگــو ب  ی
مـا از «: یدگو یعقال مدرباره جلسه 

ــ ــنجم، جمع ــا پ ــس دوم ت ــا  یمجل ب
. یمداشـت» مجلـس یعقـال«عنوان 

و چنـد نفـر  ۳۰تعداد اعضـا حـدود 
نبود  یو جناح یخط یلیاما خ. بود

. در آن عضـو بودنـد احو هر دو جنـ
هـرکس صـاحب نظـر،  گفتیم یما مـ

بـا  ییسـابقه و آشـنا یشـه،فکر و اند
دارد، عضـو آن  یرمسائل است و تـأث

ابتــدا هــم در مجلــس . ع باشــدجمــ
موضوع جنـگ  یبررس یلدوم به دل

در ابتـدا بـه . شـد یلجمع تشـک ینا
عضو جلسـه  یکروب یطور مثال آقا

 یهــم بــود، آقــا یــزدی یبــود، آقــا
 یعضـــو بـــود، آقـــا یزنجـــان یـــاتب

هم حضـور داشـت  یکرمان یموحد
جلســات تــا دوره پــنجم  یــنکــه ا

  ».مجلس ادامه داشت
ـــت • ـــب  حج ـــالم منتج ـــاناالس  ی
ــدهنما« ــه دورۀ اول مجلــس  »ین س

 یســیونکم یسو رئـ یاســالم یشـورا
جلسـه  بـاره دفاع مجلـس سـوم،در 

ـــ ـــال م ـــدگو یعق ـــاتی« : ی ـــا  جلس ب
 یدکتر حسـن روحـان یآقا یریتمد

ســـاکن در  ینـــدگاندر منـــازل نما
 یتو با عضو) یمقد(اطراف مجلس 

 ینــدگانتــن از نما ۲۰تــا  ۱۵ ینبــ
ـــواص ـــال  ،خ ـــه عق ـــه آن را جلس ک
در آن . کـــرده بودنـــد  یذارنامگـــ

شــاخص جنــاح  یجلســه چهــره هــا
ــــانراســــت چــــون آقا ــــزدی ی و  ی

و جناح چپ چون  یکرمان یموحد
ـــانآقا ـــاتب ی ـــم ی ..... و  یانو هاش

 یریشرکت فعال داشتند و جهت گ
ــه  ــود ک آن جلســات کــامال روشــن ب

ــــاممکن و  ــــگ را ن ــــاادامــــه جن  ی
 وریو توقف جنگ را ضر یحناصح

 یحر صـرهر چنـد بطـودانست ،  یم
 یو حت یدگرد یدر جلسات اعالم نم

وقـت  یسکـه بـا رئـ یدر جلسه نهـائ
)  یرفسـنجان یهاشـم یآقا( مجلس 

ــده جنــگ داشــت ، صــرفا  یمو فرمان
ــه پ ــنهادضــرورت ارائ ــ یش ــه  یکتب ب

شــد کــه  یدهامــام مطــرح شــد و شــن
 یلحضــرت امــام بــا اطــالع از تشــک

جلسات، با آن مخالفت کردنـد  ینا
  ».شد لیو لذا آن جلسات تعط

ــالم منتجــب ن حجــت    ــااالس در  ی
ــا ســا یگــرد ییگفتگــو  یخبــر یتب

 ۱۳۸۹در مهرمـــــاه  ینال خبـــــرآن
هـم شـکل  یگـرد یـانجر: یـدگو یم

 یـــانگرفتـــه بـــود کـــه فراتـــر از جر
 ینفرمانــــدهان بــــود و آن مســــئول

ـــد ـــگ بودن ـــات. جن ـــا جلس را  یآنه
ـــد یبرگـــزار م ـــوان  کردن تحـــت عن

مـن  یمسائل جنگ کـه گـاه یبررس
. کـردم یم تساتشان شرکهم در جل

 یدر بررســـ ینـــدیفرا یـــکبعـــد از 
کـه  یدندرسـ ینجـامسائل جنگ به ا

و  یمبـرو ینکـهجـز ا یسـتن یا چاره
آنها اسم . یمصحبت کن) ره(با امام 

گذاشـته » جمع عقال«جمع را  ینا
ــد ــنا. بودن ــا تقر بحث ی ــاًه  یــک یب

) ره(امـام . سال قبـل از جنـگ بـود
 جلسـه عقـال یـنکـه ا یدندشـن یوقت

 یـنبـاز گفتنـد ا شود می یلهم تشک
  .کنید یاست که م یچه کار

 ییر گفتگود ،رفسنجانی یهاشم• 
 یـانکتاب رونـد پا ۶۲که در صفحه 

دو «: یــدگو یاســت مــ وردهجنــگ آ
وجــود داشــت كــه  یعامــل اساســ

دادن  یــانپا یبـرا یمناســب یمتصـم
سپاه بـود  یکی. به جنگ گرفته نشد

دادن بــه جنــگ از  یــانكــه طــرح پا
. كفــر بــود یهشــب یــزیســپاه چ نظــر

 یامام بود كه لحظـه ا یمسئله بعد
داد دربـاره خـتم جنـگ  یاجازه نم
 یدر مجلس هم عـده ا. یمبحث كن

 یو آقا» مجمع عقال« بودند به نام
ــان ــن روح ــرا[ یحس ــه ب ــانپا یك  ی

، ]كردند یم یتدادن به جنگ فعال
  »نشاند یشانكه امام آنها را سر جا

ه عقــال را از جلســ یخیتــار یردپــا   
تـوان در کتـاب خـاطرات سـال  یم

. کرد یداپ ی رفسنجانیهاشم ۱۳۶۵
خــرداد در  ۱۰مــورخ  یادداشــتدر 

ــــفحه  ــــاع  ۱۱۳ص ــــاب اوج دف کت
ــد یم ــق «: نویس ــد طب ــام فرمودن ام

 یا گزارش فرمانده سپاه، در جلسـه
، صـــحبت از ینـــدگاناز نما یجمعـــ

 جنگمشکالت جنگ كرده و ختم 
ــــوده ــــرح نم ــــد را مط از مــــن . ان

 یـدمـا با یمواستند كه به آنها بگوخ
و  یمفـرد بـا صـدام بجنگـ ینتا آخر

  ».صحبت از صلح نكنند
 ،نچه در گزارش مهر نیامدهآاما  ☚

تــا  ،اینســت کــه هاشــمی رفســنجانی
جانبدار ادامـه    ۶۰کودتای خرداد 

دو نگرانی   ،۶۲از سال . جنگ بود
یکی بزرگ شـدن سـپاه و  :پیدا کرد

ی بـه صاحب کشـور شـدنش و دیگـر
پای او نوشته شدن کودتای خـرداد 

و ادامــه جنگــی کــه روشــن بــود  ۶۰
ســـود غـــرب و اســـرائیل در ادامـــه 

اینست که روحـانی را مـأمور . نستآ
. تشـــکیل جلســـه عقـــالء مـــی کنـــد

یادداشــــتهای او گویــــای ایــــن دو 
  :نگرانی هستند

با دكتر روحاني و محسن رضايي  •
در بــاره تشــکيل ســتاد جديــد بــراي 

به عنوان جانشين مـن  آقاي رضايي
آقـاي . صحبت شد و منتفي گرديـد 

روحاني باز هم بـا جانشـيني ايشـان 
  . »مخالفت كرد

ــروردين  ۳۰شــنبه « • ــاي :  ۶۵ف آق
از ادامـه . دكتر روحـاني تلفـن كـرد

جانشيني آقاي رضايي راضي نيسـت 
ــا رفيــق دوســت برخــورد تلخــي  و ب

   .»داشته است
ــنبه « • ــه ش ــت  ۱۶س :  ۶۵ارديبهش

ز جلسـه مجلـس ، آقـاي دكتـر بعد ا
روحــاني آمــد و راجــع بــه جنــگ و 
مشـــکل ارتـــش و ســـپاه و مهندســـي 

ــد ــي بحــث ش ــاني . رزم ــاي روح آق
  . »نگران توسعه طلبي سپاه است

حسن روحـاني علـي رغـم تـذكر  ☚
، از فعاليـت هـاي  ۶۴امام در سـال 

 . خود در مجلس دست برنمـي دارد
 ۱۳۶۵محســن رضــايي در خــرداد 

ــه  ــه اي ب ــي، گــزارش طــي نام  خمين
. دهـــد روحـــاني را مـــي فعالیتهـــای

را رفســنجانی خمينــي هــم هاشــمي 
كنــد و از وي توضــيح  احضــار مــي

هاشــمي در يادداشــت . خواهــد مــي
خـــود،  ۱۳۶۵خـــرداد  ۱۰مـــورخ 

  : ماجرا را چنين بيان مي كند
امـــام فرمودنـــد طبـــق گـــزارش «

فرمانده سپاه، در جلسه اي جمعـي 
ت از نماينــدگان، صــحبت از مشــکال

جنگ كرده و ختم جنگ را مطرح 
از من خواسـتند كـه بـه . نموده اند

آنها بگويم ما بايد تا آخرين فـرد بـا 
صــدام بجنگــيم و صــحبت از صــلح 

  . »نكنند
اوج «: اكبـــر هاشـــمي رفســـنجاني( 

دفتــر نشــر معــارف  تهــران ،»دفــاع 
و    ۶۵ های فحهصـ. ۱۳۸۸انقالب ، 

 و  ۸۹ و  ۷۳و  ۷۲و   ۷۱و  ۶۷
۱۱۳(  
ـــ ☚ ـــر اظهـــار رضـــا خجســـته بن ا ب

 هاشــــمي ، ۸۰رحيمــــي، در ســــال 
از ســيد محمــد خــاتمي  رفســنجانی

ـــي ـــين دوره  م ـــا در دوم ـــد ت خواه

ـــــه  رياســـــت جمهـــــوريش، او را ب
معاونت اولي خود انتخـاب كنـد تـا 
بدين ترتيب زمينه كانديدا شدن او 
ـــوري  ـــت جمه ـــات رياس در انتخاب

فــراهم آيــد؛ ولــي ظــاهراً  ۸۴ســال 
ازه ايـن كـار را اطرافيان خاتمي اج

  .دهند به او نمي
ــی از  ☚ ــپاه«نگران ــترش س را » گس

هاشمی رفسنجانی در روزهای پیش 
از نــو  ،از انتخابــات مهندســی شــده

سپاه امـروز  :اظهار کرد وقتی گفت
. به کمتر از کل کشـور راضـی نیسـت

ــه  طرفــه ایــن کــه هــم خــود او در ب
ــپاه در ــش آقبضــه س ــور نق وردن کش

ــل داشته ــم او عام ــه  اســت و ه ادام
زخـم . اسـت جنگ تـا شکسـت شده

 :اســـت کهنـــه اینـــک ســـرباز کرده
ــاروئی عرصــه سیاســت  ،صــحنه روی

. خــارجی و رابطــه بــا امریکــا اســت
پیش از سفر روحانی به نیویـورک و 
 ،ســخنرانی در ســازمان ملــل متحــد

سـپاه  رویـه او » سرداران«برخی از 
ـــاد  ـــورد انتق ـــا م ـــال امریک را در قب

ــد ــخنر. قراردادن ــد از س ــز بع انی نی
ــــد ــــین کردن ــــه . چن ــــخنرانی ک س

محتوائی جز رابطه ایران با امریکـا 
یـم را ژو غرب نداشـت و ترسـهای ر

  . داد بروز می
اســتناد  ،از لحــاظ دیگــری نیــز     

گویـائی » جلسه عقـالء«روحانی به 
ــه آدر  :دارد ــدل«ن جلس » های معت

ــرا و  ــروز اصــول گ ــه ام ــاح ک دو جن
ــالح طلــب خوانــده می  ،شــوند اص

هیـأت وزیـران او . اند داشتهشرکت 
آن . نیز دارای چنین ترکیبـی اسـت

هاشــمی رفســنجانی خــود را  ،زمــان
ــــا مــــرگ  کرده مــــاده میآ اســــت ب

ــدآیــم را از ژر ،خمینــی . ن خــود کن
ــــی ــــورتی از  م ــــه ص  ۱۰۰۰دانیم ک

نیـز بـه سـرهنگ نـورث » میانه رو«
ــود ــده ب ــورث . (داده ش ــرهنگ ن س

یـم بـود ژطرف معامله با مـأموران ر
انجام از پرده بیرون افتـاد و که سر

). افتضــاح ایــران گیــت نــام گرفــت
هــم آن زمــان نیــز بنــا بــر حــذف 

. اسـت  افراطی های دوجنـاح بـوده
» افراطــی«امــروز نیــز بنــابر حــذف 
جــز ایــن کــه  . هــای دوجنــاح اســت
ـــی ـــال قـــوی م رود هاشـــمی  احتم

ـــمار حـــذف  ـــز در ش ـــنجانی نی رفس
  .شوندگان باشد

ی حکومــت روحــان :انقــالب اســالمی
در بنـــــد روابـــــط » وزيـــــران«بـــــا ايـــــن 

شخصــی قــدرتی بايــد عمــل کنــد کــه 
دولــت و اقتصــاد و روابــط ايــران بــا 

  :است دنيای خارج را در خود گرفته
  
  

ــــــط شخصــــــی  رواب
ــدرت شــبکه هــای : ق

ـــه ـــانوادگی ک ـــه  خ ب
ای  خامنـــه  خـــانواده

  :۳- اند  اتصال جسته
  
  
حلقه وصل نجابـت و حـائري  ٭

  شيرازي 
  
ادر احمد و بر –حسين  –نجابت، - 

نماينـده مجلـس   –محمود نجابـت 
  هشتم و نهم –در دوره هاي هفتم 

ـــراي هســـته –  اي از  دورهـــام  دكت
  الله نورالدين  يتآداماد  –انگليس 

  
  

  11 صفحهدر

 ها؟ا و تناقضترسه
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حسيني الهاشـمي  و باجنـاق صـادق 
  حائري شيرازي 

حســـــيني الهاشـــــمي شـــــيرازي، - 
اللــه پــدر همســران  نورالــدین، آیت

ازی، رضازاده، نجابت، حائری شیر
رییس گروه برادران شیراز که فوت 
کرده است پـدر منیـر الـدین و معـز 

  .الدین حسینی هاشمی شیرازی
منيـر  –حسيني الهاشـمي شـيرازي - 

الدين، برادر همسر نجابت، صـادق 
  ...حائری شیرازی، رضازاده و 

ــــيرازي -  ــــمي ش ــــيني الهاش  –حس
ــت،  ــرادر همســر نجاب ــدين، ب معزال

ی، رضـازاده و صادق حائری شـیراز
...  
 –محـي الـدين  –حائري شيرازي - 

نماينـده رهبـري در –محمد صـادق 
  استان فارس  

   –امام جمعه  شيراز 
  عضو خبرگان قانون اساسي 

  عضو خبرگان رهبري 
 –شجاع الدين  –حائري شيرازي - 

اللـــه  آيت فرزنـــد –محمـــد طـــاهر 
حـــائري شـــيرازي و همســـر مـــريم 
ـــــانوان  ـــــاور ب ـــــه مش ـــــي ك اردبيل

   .باشد انداري فارس مياست
به خبري در مورد شـجاع الـدين     

ــــيرازي  ــــائري ش ــــر او و  –ح همس
كامران باقري لنكرانـي در نشـريات 

  :کنیمشيراز توجه 
به گـزارش صـبح امیـد، شـجاع «    

اللـــه حـــائری  حـــائری فرزنـــد آیت
معلــم اخــالق دولــت و امــام جمعــه 
ســابق شــیراز در چــارچوب شــرکتی 

ــوبی  ــاونی ط ــام تع ــه ن ــد صــد ب چن
قطعه زمین با عنـوان بـاغ شـهر بـه 

میلیون تومـان و بیشـتر  ۲۰قطعات 
بــا واســطه دکتــر کــامران بــاقری 
ـــی ـــریم اردبیل ـــر م ـــی و دکت  لنکران

همسر شجاع و مشاور امور بـانوان (
ــارس در دوره محمــد  اســتانداری ف

پســــر باجنــــاق  - )رضــــا رضــــازاده
و دامــاد  اللــه حــائري شــيرازي آيت

ـــي  يتآ ـــه خزعل ـــه  - الل پزشـــکان ب
ــیراز و کارکنــان دانشــگاه علــوم  ش
پزشکی شیراز فروخته است، بـدون 
ــانواده  ــا خ ــرکت و ی ــن ش ــه ای اینک

الله حـائری مـالکیتی بـر زمـین  آیت
ــین شــیراز داشــته  هــای منطقــه دال

  .باشند
نکتــه مهــم در خصــوص شــرکت      

تعاونی طوبی این است که اعضـای 
ــانواده آیت ــرکت را خ ــن ش ــه  ای الل

ضــا نجابــت دامــاد حــائری و علیر
  .دهند آقای حائری تشکیل می

تــر  بــر اســاس ایــن گــزارش، پیش     
برخـــی شـــاکیان شـــجاع حـــائری، 
دادگــاه را بــه خودســوزی تهدیــد 

رغم  کــرده بودنــد، چــرا کــه علــی
شکایات مستند این عده، به پرونده 

امـا اکنـون . آنها رسیدگی نشده بود
ســال دادگــاه  ۳و پــس از گذشــت 

ــه ر ا در خصــوص بــدوی حکــم اولی
  .شجاع حائری صادر کرده است

رغم  چنــد وقــت پــیش هــم علــی     
حکم جلب فرزند آیت الـه حـائری 

ـــه  ـــد وثیق ـــا قی  ۷۰۰شـــیرازی، او ب
  .میلیون تومانی آزاد شده بود

شجاع حائری از جمله کسانی است 
خـواری  که در شیراز متهم بـه زمین

است و یک قطعـه زمـین در منطقـه 
بدون آنکـه  داریون شیراز فروخته،

  .مالکیتی بر آن داشته باشد
قــدري عجلــه كــرد شــخص ايــن       

وگرنه مانند ديگر اعضـاي خـانواده 
ــي  ــيمي م ــت و پتروش ــمت نف ــه س ب

  .رفت
همســر شــجاع  –مــريم  –اردبيلــي - 

ـــاور  ـــيرازي مش ـــائري ش ـــدين ح ال
بــانوان اســتانداري فــارس و دختــر 

  اردبيلي فرماندار اسبق  شيراز 
ـــي -  ـــري –اردبيل ـــدر م ـــي پ م اردبيل

فرماندار اسبق شيراز و پدر عـروس 
   .فرزند عبدالحسين روح االميني

بـــــادی، آروح االمینـــــی نجـــــف - 
عبدالحسین، رييس انستيتو پاسـتور 
ـــدار  ـــي فرمان ـــدر دامـــاد  اردبيل و پ

   .اسبق شيراز
فرزنــد  –محمــد  –روح االمينــي -- 

عبدالحســـــين روح االمينـــــي كـــــه 
مسئول بسـيج دانشـگاه تهـران بـود 

 –باشـد  اماد خانم اردبيلي ميوي د
ــــي  ــــازمان فرهنگ ــــري  –در س هن

   .شهرداري مشغول كار است
ــدین -  ــام ال ــیرازی، حس ــائری ش ح

ــی  ــراق طالی ــه ی ــاد حجــت الل دام
رییس صدا و سـیمای اسـتان فـارس 

  الله حائری شیرازی  فرزند آیت
حائری شـیرازی، علـی دانشـجوی - 

ــــگاه  ــــد آیتآدانش ــــه  زاد، فرزن الل
مـــاد احمـــد حـــائری شـــیرازی دا

  .نجابت
ــدین، -  ــام ال ــیرازی، نظ ــائری ش ح

ــد آیت ــیرازی،  فرزن ــه حــائری ش الل
ساکن اتریش داماد لنسر کمونیست 
ـــز  مســـلمان شـــده کـــه روحـــانی نی

   .گردید
 –فخـر الـدين  –حائري شـيرازي - 

ــــد  –عبدالحســــين  ــــه  يتآفرزن الل
  .حائري شيرازي  معلم دبيرستان 

  
٭حلقه وصل حـائري شـيرازي و 

  : احمد توكلي
  
حــائری شــیرازی، محمــد حســین - 

شهاب الدین، دامـاد احمـد تـوکلی 
   .الله حائری شیرازی فرزند آیت

توکلی دختر احمـد تـوکلی همسـر - 
ـــدین،  ـــهاب ال ـــین، ش ـــد حس محم

اللـه  حائری شـیرازی و عـروس آیت
  .حائری شیرازی

الله  يتآتوكلي، احمد پدر عروس - 
حــائري شــيرازي وپســر خالــه مــادر 

ایـــن مشـــاغل را  کـــه هـــا  الريجاني
  :داشته است و دارد

  رييس شهرباني ابتداي انقالب  •
ريـيس كميتــه انقـالب اســالمي در  •

در این . ابتداي انقالب –مازندران 
مقــام جــوانی کــم ســال بــود و زنــی 

  .باردار را اعدام کرد
داديار و دادستان ابتداي انقالب  •

   .در مازندران
مدير مسئول نشريه فردا همراه با  •
   .ابتنج

کـه نماينده چندين دوره مجلس  •
  .هم اکنون نیز هست

مير حسـين  در حکومت وزير كار  •
   .موسوي

ــهاي  • ــز پژوهش ــبق مرك ــيس اس ري
   .مجلس شوراي اسالمي

توکلی همسر آقـای احمـد تـوکلی  - 
دختــــر خالــــه علــــی الریجــــانی و 

مـادر عـروس حـائري  - .برادران او
   .شيرازي

ـــر  -  ـــوكلي زهي ـــد  –ت ـــد احم فرزن
وكلي و داماد صادق زيبـاكالم نـوه ت

طلبه حوزه - قايان الريجاني آخاله 
 –دبيـر دبيرسـتان  –هاي علميه قم 

 - روزنامــه نگــار در نشــريات مثلــث
–سياست روز  –همشهري  –پنجره 

جــوان خبرگــزاري  –روزنامــه فــردا 
مدرسه غيـر انتفـاعي معلـم - فارس 

ن پــدر او بــود و يکســال تــدريس آاز 
  كرد  مي

دختر صادق زيبا كالم  –م زيبا كال- 
ـــروس  ـــوكلي و ع ـــر ت ـــر زهي و همس

خبرنگـــار نشـــريه  –احمـــد تـــوكلي 
   .همشهري

ـــوكلي  -  ـــد  –ت ـــد احم ـــد ارش فرزن
تــدريس در مجموعــه غيــر  –تــوكلي 

   .انتفاعي معلم
پســـر احمـــد  –محمـــد  –تـــوكلي  - 

عضـو هیـات .توکلی نماینده مجلس
مدیره موسسه آرمان تبلیغـات شـهر 

. فرهنگـی هنـریوابسته به سازمان 
ـــی  ـــان ریاســـت قبل ـــامبرده در زم ن

ای به علی عسگری  سازمان طی نامه
تحـــت ) ف.ط(بـــا عنـــوان شـــرکت 

پوشش روزنامـه فـردا جهـت انجـام 
تبلیغـــات محیطـــی بـــرای "پـــروژه 

ـــاریخی مـــذهبی  مناســـبت هـــای ت
 ۶به مدت " شهر تهران... سیاسی و

میلیـــون تومـــان در  ۹۳مـــاه مبلـــغ 
ــ خواســت می ــا موافق ــه ب ــد ک ت کن

شـــود و  فـــوری عســـگری روبـــرو می
لیکن مدیر کل وقت روابط عمومی 
سازمان ضمن قبول نکـردن مـاجرا 
ــــغ  ــــر فشــــارهای وارده مبل ــــر اث ب

میلیــون تومــان  ۲۷قــرارداد را تــا 
نامبرده هم اکنون  .دهد می کاهش

ـــط  ـــا رواب ـــاتی ب ـــز دارای ارتباط نی
او   –. باشــــد عمــــومی ســــازمان می

ــه اهــدايي محمــد خــاتمي  چاپخان
اي روزنامــه فــرداي پــدرش را در بــر

مـــد آاختيـــار دارد و از قبـــل آن ،در
  . برد میكالني 

  
٭حلقــــــه وصــــــل تــــــوكلي و 

هـــــا  و  هـــــا و مطهري الريجاني
  :ها عباسپور تهراني

  
ريـيس  –علـي  –اردشير الريجاني - 

ــادر احمــد  مجلــس  و پســر دايــي م
او . الله مطهـري توكلي و داماد آيت

 اسـت این سمت هـا را تصـدی کرده
  : کند و می

 ريـــيس اســـبق ســـتاد كـــل ســـپاه •
  پاسداران 

مدیریت کل برون مرزی و واحـد  •
  مرکزی خبر صدا و سیما 

کـــار و امـــور   معـــاون وزارتخانـــه •
  اجتماعی  

معــاون وزارت پســت و تلگــراف و  •
  تلفن 

  جانشین ستاد کل سپاه •
از بنیانگــذاران پایگــاه مقاومــت   •

بســـیج مســـجدالمهدی مـــرداویج 
  ناصفها

 هاشـمي  در حکومـتوزير ارشـاد  •
  رفستجانی

  رييس سازمان صدا و سيما  •
  دبير شوراي عالي امنيت ملي  •
  نماينده مجلس از قم  •
  رياست فعلي مجلس  •
  عضو شوراي عالي امنيت ملي  •
عضــــو شــــوراي عــــالي انقــــالب   •

  فرهنگي 
همســر علــي  –فريــده  –مطهــري  - 

  الريجاني و دختر مرتضي مطهري 
فرزند ارشـد   –مجتبي  –طهري م - 
عضـــو هيـــات  –اللــه مطهـــري  يتآ

  -- علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
دختـــــر  –حميـــــده  - مطهـــــري - 
الله مطهري و  همسر  مهنـدس  يتآ

  زاده  عباس هادي
دامــــاد  –عبــــاس  –زاده  هــــادي - 
اللــه مطهــري و همســر حميــده   يتآ

مطهري و باجناق علـي الريجـاني و 
ـــد ع ـــزدي و مجي ـــد ي ـــپور احم باس

  مهندس نساجي  –تهراني 
ــري  -  ــزدي  –مطه ــد ي ــر احم همس

  داروساز 
اللـه  يتآدامـاد  –احمـد  –يزدي  - 

مطهري وباجنـاق علـي الريجـاني و 

  داروساز  –مجيد عباسپور تهراني 
ــــده  –مطهــــري --  ــــر  –وحي دخت
اللــه مطهــري دكتــراي ادبيــات  يتآ

عرب و مـدرس دانشـگاه الهايـات و 
  ر تهراني همسر دكتر مجيد عباسپو

همسر  –مجيد  –عباسپور تهراني  - 
وحيـــده مطهـــري و باجنـــاق علـــي 
الريجــاني و احمــد يــزدي و  عبــاس 

دكتراي محيط زيست  –زاده  هادي
  و استاد دانشگاه صنعتي شريف 

بــرادر  –علــي  –عباســپور تهرانــي  - 
ـــرادر  ـــي الريجـــاني و ب ـــاق عل باجن

  همسر عبدالله جاسبي 
  نماينده چندين دوره مجلس 

  عضو هيات علمي دانشگاه
بـرادر  –حسـن  –باسپور تهراني ع - 

  همسر عبدالله جاسبي 
خـــــواهر  –عباســـــپور تهرانـــــي  - 

عباســــپور هــــا و همســــر عبداللــــه 
  جاسبي جعفر علي 

 –عبداللـه  –جاسبي جعفـر علـي  - 
شــوهر خــواهر بــرادران عباســپور 

  تهراني 
  زاد اسالمي آرييس اسبق دانشگاه •
ــ • وري عضــو برجســته حــزب جمه

  اسالمي 
  ۱۳۵۹- ۶۰مشاور وزير کشور  •
  ۱۳۵۹- ۶۰وزير  معاون نخست •
ــر کــل  معــاون نخســت • وزير و دبي

امـــور اداری و اســـتخدامی کشـــور، 
۶۳ -۱۳۶۰  

وزير در بازســازی  معــاون نخســت •
ـــات  ـــرای موسس ـــانی ب ـــروی انس ني

تـــا  ۱۳۶۱ها،  دولتـــی و وزارتخانـــه
۱۳۶۲  

رئـــيس دانشـــگاه آزاد اســـالمی از  •
  تاکنون ۱۳۶۱سال 

رئــيس کميســيون مــديريتی ســتاد  •
  ۱۳۶۹ - ۱۳۷۲انقالب فرهنگی، 

عضــــو شــــورای عــــالی انقــــالب  •
منتصــــــب از ســــــوی (فرهنگــــــی 

بنيانگـــذار جمهـــوری اســـالمی، از 
  تاکنون ۱۳۶۷سال 

ــر دوم شــورای عــالی انقــالب  • دبي
  تاکنون ۱۳۶۸فرهنگی، از سال 

عضـــــو کميســـــيون مشـــــترک و  •
ـــالی  ـــورای ع ـــين ش ـــيون مع کميس

 ۱۳۶۸ب فرهنگـــی، از ســـال انقـــال
  تاکنون

ــگاه  • ــس دانش ــورای موس ــو ش عض
  تاکنون ۱۳۶۱آزاد اسالمی از سال 

عضـــو و رئـــيس هيـــات مميـــزه  •
 ۱۳۷۱دانشگاه آزاد اسالمی از سال 

  تاکنون
عضو هيـات امنـای دانشـگاه آزاد  •

  تاکنون ۱۳۶۱اسالمی از سال 
عضو هيات مميزه دانشگاه علم و  •

  ۷۳تا  ۱۳۷۱صنعت از سال 
ريزی در  رئــيس کميســيون برنامــه •

بخـــش آمـــوزش و تحقيقـــات غيـــر 
دولتی، برنامه دوم پنجساله توسـعه 

 ۱۳۷۱اقتصادی و اجتماعی از سال 
  تاکنون

صاحب امتيـاز خبرنامـه دانشـگاه  •
  تاکنون ۱۳۶۹آزاد اسالمی از سال 

ــاز نشــريه اقتصــاد و  • صــاحب امتي
مــديريت دانشــگاه آزاد اســالمی از 

  اکنونت ۱۳۶۸سال 
صاحب امتياز روزنامه آفـرينش از  •

  تاکنون ۱۳۷۰سال 
ريزی  عضــو شــورای عــالی برنامــه •

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری 
  ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۱از سال 

ـــترش وزارت  • ـــورای گس ـــو ش عض
علوم، تحقيقات و فن آوری از سال 

  ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۲
عضــو افتخــاری انجمــن مــديران  •

  تاکنون ۱۳۷۲صنايع از 

ات ويراستاری نشريه بين عضو هي•
المللی دانشگاه علم و صنعت ايران 

  ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۲از 
عضــو شــورای عــالی جوانــان از  •

  تاکنون ۱۳۷۲
عضو هيات علمی دانشگاه علـم و  •

  تاکنون ۱۳۴۵صنعت ايران از 
عضو ستاد مرکزی اقامـه نمـاز در  •

  تاکنون ۱۳۷۳دانشگاهها از 
ــه  • عضــو شــورای اجرايــی اتحادي

ههای جهـان اسـالم از سـال دانشگا
  تاکنون ۱۳۷۷

رئــيس شــورای اجرايــی اتحاديــه  •
دانشگاههای جهـان اسـالم از سـال 

  تاکنون ۱۳۸۰
ــن  • ــی انجم ــورای اجراي ــو ش عض

ـــر مـــاه  دانشـــگاههای جهـــان از تي
  تاکنون ۱۳۸۰

عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون  •
  المللی کاراته  بین

ــي -  ــر عل ــبي جعف ــاس  –جاس  –عب
ي و ريـــيس بـــرادر عبداللـــه جاســـب

  زادانديشان آچکاد 
 –محمــــــــــــد  –مطهــــــــــــري - 

  ساكن قم  –االسالم  حجت
اللـه  يتآفرزنـد  –علـي  –مطهري - 

مطهري و برادر همسر علي اردشـير 
  الريجاني 

ـــرگس  –انصـــاري -  ـــوه شـــيخ  –ن ن
ــــي  –جــــواد انصــــاري  همســــر عل

  ---- مطهري  
الریجــانی آملــی، صــادق،  اردشــیر- 

ــد ٔ  ــتاد. "در نجــف ۱۳۳۹متول " اس
زه علمیه قم و مدرس علم کـالم حو

ــه  دامــاد آيت - و فلســفه اســالمی الل
و صــاحب حســين وحيــد خراســاني 

  :این مشاغل در گذشته و حال
  عضو سابق فقها شوراي نگهبان •
  عضو مجلس خبرگان رهبري •
حصــر ميــر  –ريــيس قــوه قضــاييه  •

زهــرا رهنــورد و  –حســين موســوي 
كروبي و همچنين اعـدامهاي بعـد 

در دوران  ۸۸ســـــال  ازانتخابـــــات
ــوده  ــر قــوه قضــاييه ب رياســت وي ب

  است 
  مدرس دانشگاه  •
مدیر مسئول نشریه پژوهش هـای  •

  اصولی 
اللـه  يتآدختـر  –وحيد خراساني - 

ــر  ــاني و همس ــد خراس ــين وحي حس
  صادق الريجاني 

ــــاني -  ــــد خراس ــــين  –وحي  –حس
ـــه  يتآ ـــدر  –الل ـــد و پ مرجـــع تقلي

  همسر صادق الريجاني 
ــيرالريجا-  ــاقر  –ني اردش ــوق   –ب ف

داماد  - تخصص غدد  و متابوليسم  
  زاده آملي  الله حسن حسن يتآ

  معاون چندين وزير بهداشت  •
ريـــيس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکي  •

  ايران 
  رييس دانشگاه امل  •
 –فاطمــــه  –زاده عملــــي  حســــن - 

زاده طبـري و  اللـه حسـن يتآدختر 
  همسر باقر الريجاني 

 –حســــن  –زاده طبــــري  حســــن - 
  الله پدر همسر باقر الريجاني  يتآ

اردشیر الریجـانی، فاضـل، متولـد - 
ــراي  –در نجــف  ۱۳۳۳ داراي دكت

ــــي ــــتگذاري علم ــــار ا .سياس و آچ
و . اســت اي بــه تمــام معنــي فرانســه

  : است این مشاغل را تصدی کرده
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی  •

  ایران در کانادا 
  

  12 صفحهدر
  

 ها؟ترسها و تناقض
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 مـــدیرکل مرکـــز سیاســـت علمـــی •
  وزارت علوم تحقیقات (وپژوهشی 
و مشـاورعلمی یونسـکو  )وفن آوری

  درایران 
معـــاون و عضـــو شـــورای عـــالی  •

  مرکز نشر دانشگاهی 
مـــدیرعامل انتشـــارات دانشـــگاه  •

  صنعتی شریف 
ــوم و  • ــگاه عل ــام پژوهش ــایم مق ق

  مطالعات فرهنگی 
معاونت وزارت فرهنگ و  مشاور •

  ارشاد اسالمی 
ــا•  ــر  مئق ــام دبی ــالی مق ــورای ع ش

  جهانگردی
ــوم تحقیقــات و • ــر عل  مشــاور وزی
  آوری   فن

عضو شـورای پژوهشـهای علمـی  •
  کشور 

معـــاون پژوهشـــی دانشـــگاه آزاد  •
  اسالمی  

ـــه  • مدیرمســـئول و ســـردبیر مجل
  نمای پژوهش 

مشــاور برنامــه ریــزی تحقیقــات  •
  فلزات  وزارت معادن و

عضو کمیسیون مشورتی شـورای  •
  نگی عالی انقالب فره

ـــگاههاي  • ـــاور شـــركت نمايش مش
  المللي  بين

ــگاه  • ــديره پااليش ــات م ــو هي عض
  نفت تهران 

محمد جواد  –اردشير الريجاني  - 
از بــرادران خانــدان الريجــاني و  –

ایــــن  زاده آملــــي  فرزنــــد هاشــــم
  :مناصب را داشته و دارد

  دبير حقوق بشر اسالمي  •
ــاي  • ــس در دوره ه ــده مجل نماين

  نجم چهارم و پ ودوم 
ريــيس اســبق مركــز پژوهشــهاي  •

  مجلس 
  معاون اسبق وزير امور خارجه  •
مــــدیر پژوهشــــگاه دانشــــهای  •

  بنیادی،
  رييس مركز فيزيك  •
محقــق دامــاد، مصــطفي، اســتاد  - 

 ها دانشگاه بهشتی، داماد الریجانی
   و
  قوه قضاییه `عضو •
ریاســـت ســـازمان بازرســـی کـــل  •

  .  کشور
ـــوق • ـــیس گـــروه حق  اســـتاد و رئ

  دانشگاه 
ـــارف  • ـــوم و مع ـــروه عل ـــیس گ رئ

  اسالمی فرهنگستان علوم ایران 
ــازمان  • ــوق س ــروه حق ــت گ ریاس

ــوم  ــدوین کتابهــای عل ــه و ت مطالع
  انسانی دانشگاهها 

عضـــو هیئـــت داوران خبرگـــان  •
  بدون مدرک 

عضــــو شــــورای علمــــی مرکــــز  •
  دایرةالمعارف بزرگ اسالمی 

ســردبیر فصــلنامه فرهنگســتان  •
  .....علوم و

هـا و  الریجانی، خواهر الریجانی- 
  همسر مصطفی محقق داماد

ــاد  -  ــق دام ــد –محق ــديقه فرزن ص
مصـــــــطفی محقـــــــق دامـــــــاد و 

هـا، لیسـانس  خواهرزاده الریجانی
  ادبیات، فوق لیسانس زبان

محقــق دامــاد، مــريم الســادات،  - 
فرزنـــــــد مصـــــــطفی محقـــــــق و 

دکترای (ها،  خواهرزاده الریجانی
  )حقوق، وکیل دادگستری

بوي، سيد محسن، فرزنـد سـيد ن - 
مهدي نبـوي، پسـر دايـي بـرادران 

هــا و، از مســئوالن بلنــد  الريجاني
  پایه وزارت امور خارجه

دايـــي  –ســـيد مهـــدي  –نبـــوي  - 
  ها الریجانی

ـــــالب اســـــالمی شـــــبکه هـــــای  :انق
تبــــارعنکبوتی کــــه مافياهــــا تشــــکيل 

انـــد، بـــا ايـــن وزيـــران، البتـــه بـــه  داده
ــــ د خــــورد و بــــرد خــــود ادامــــه خواهن

  :داد
  

ميليـــارد  600فـــرار 
رشــد منفــي  - ؟!دالر

چرا قيمـت   –اقتصاد 
ــائين   ــد پـ دالر نبايـ

  بيايد؟
  
  

میلیــارد دالر  ۶۰۰٭ خــروج 
سـال  ۸سرمایه از کشـور طـی 

  :گذشته
 
به گزارش سایت  ،۹۲مهر  ۶در  ☚

، عضو محمد رضا خباز ،خانه ملت
هیــات تطبیــق مصــوبات دولــت بــا 
قـــانون بـــا بیـــان اینکـــه براســـاس 

 ۸وردهــای صــورت گرفتــه طــی برآ
میلیــارد  ۶۰۰ســال گذشــته حــدود 

دالر ســـرمایه ایرانیـــان از کشـــور 
اگـر : خارج شده است، یادآور شـد

ـــالش شـــود  ـــد از ایـــن  ۱۰ت درص
گـذاران ثـروت خـود را در   سرمایه

داخــــل کشــــور و زادگــــاه خــــود 
ــــــزان  ــــــین می ــــــد، هم برگردانن

گذاری برابر با یک بودجـه  سرمایه
عـالوه بـر . دشـو نفتی در کشـور می

هـایی کـه  آن با توجه به سود آوری
در کشــور وجــود دارد زمینــه بــرای 

گــذاران خــارجی بــه   ورود ســرمایه
کشور نیـز فـراهم اسـت، بنـابراین 
با جذب این منابع زمینـه را بـرای 
ــــراهم  ــــور ف ــــتغالزایی در کش اش

  .کند می
ــــالب اســــالمی معنــــای ســــخن  :انق

ــــه  ــــن اســــت کــــه نزديــــک ب ــــاز اي خب
فـــت، عايـــد مافياهـــای تمـــام درآمـــد ن

مـــالی شـــده و آنهـــا ايـــن  –نظـــامی 
پـــــول هنگفـــــت را از کشـــــور خـــــارج 

به سخن ديگر، وضـعيت . اند کرده
امـــروز اقتصـــاد کشـــور، نـــه نتيجـــه 
تحريمهــا کــه حاصــل غــارت ثــروت 

ــــــــی ايرانيــــــــان اســــــــت تحريمهــــــــا . مل
فرصـــــــتی طالئـــــــی بوجـــــــود آوردنـــــــد 
بــــرای اينکــــه مافياهــــا ميــــزان رانــــت 

و نيــز، ايــن  .خــود را افــزايش دهنــد
انــــــدازه خــــــروج ثــــــروت از کشــــــور، 

 –يعنــی ايــن کــه مافياهــای نظــامی 
. مالی اميدی بـه بقـای رژيـم ندارنـد

رفتارشــــــــان هماننــــــــد رفتــــــــار رانــــــــت 
خـــــــــواران دوران شـــــــــاه در واپســـــــــين 

  .سالهای عمر آن رژيم است
  
ماهه  ۹نرخ رشد اقتصادی  ٭

  درصد ۴/۵منفی : ۹۱
 
به گزارش دنیای  ،۹۲مهر  ۷در  ☚

معــاون   ،اکبــر کیمجــانی ،داقتصــا
 :است اقتصادی بانک مرکزی گفته

ـــادی « ـــد اقتص ـــرخ رش ـــه  ۹ن ماه
نســبت بــه دوره  ۹۱ابتــدایی ســال 

، بــه میــزان منفــی ۹۰مشــابه ســال 

ــار  .درصــد اســت ۴/۵ ــه آم  ۱۲البت
ماهـــه هـــم محاســـبه شـــده و در 

در . مرحلــه بررســی نهــایی اســت
ماهـــه را در  ۹هفتـــه جـــاری آمـــار 

ـــما ـــادی ش ـــاگر اقتص در  ۷۰ره نم
پایگــــاه روابــــط عمــــومی بانــــک 

  ».مرکزی منتشر خواهیم کرد
  

ـــد و  ـــه را خـــالی کردن ٭خزان
پــــــولی بــــــرای پرداخــــــت 
مطالبات گنـدمکاران نمانـده 

  :است
 
 ،به گزارش ایسنا ،۹۲مهر  ۶در  ☚

مــدیر کــل دفتــر  ،دالور حیــدر پــور
ــه ــات علوف ای وزارت  غــالت و نبات

هنـوز : اسـت گفتهجهاد کشـاورزی 
د گندم نقدینگی بـرای مراکز خری

ــداری  ــدم خری ــای گن پرداخــت به
شده از کشـاورزان را ندارنـد گویـا 
دولت قبلی خزانه را خالی کرده و 
بــه دولــت یــازدهم تحویــل داده 

 .است
میزان خرید گندم از کشاورزان     

از مــرز هشــت میلیــون تــن گذشــته 
هـزار  ۲۰۰است که پنج میلیـون و 

تن آن از سوی مراکز خرید دولتی 
و مــابقی از ســوی بخــش خصوصــی 

بــر اســاس  .خریــداری شــده اســت
های اسـتانی رسـیده هنـوز  گزارش

ها بخشـــــی از  برخـــــی از اســـــتان
ــه ــای  ۸۰التفاوت  ماب ــانی و به توم

گنــدم تحــویلی در یــک و دو ماهــه 
انـــد کـــه  اخیـــر را دریافـــت نکرده

ــدابیر الزم  ــا اتخــاذ ت ــدواریم ب امی
 .این مشکل حل شود

آسـتانه فصـل چنین مشـکالتی در    
ــــــاییزه می ــــــت پ ــــــد در  کش توان

گیری کشــــاورزان بــــرای  تصــــمیم
ادامه دادن یا ندادن به کشت ایـن 
محصول استراتژیک بسیار اثرگذار 

 .باشد
  

ای بـه  ٭احمد توکلی در نامـه
  موضــع ارزی شــگفت :ســیف

ور شــــما خــــالف قــــانون و آ
تعیین کف / مصالح مردم بود

نـــرخ ارز عـــدول از وظـــائف 
  :قانونی است

 
سایت الـف نامـه  ،۹۲مهر  ۶در  ☚

رئـــیس بانـــک  ،تـــوکلی بـــه ســـیف
 : است مرکزی ر ا انتشار داده

 بسم الله الرحمن الرحیم  
برادر ارجمند آقای دکتر ولی اللـه 

 سیف
رئــیس کــل محتــرم بانــک مرکــزی 

 جمهوری اسالمی ایران
 سالم علیکم 

مهــر جنابعــالی در  ۲روز ســه شــنبه 
 واکنش بـه کـاهش روزانـه نـرخ ارز

در بــــازار، موضــــع شــــگفت آوری 
گرفتید کـه نـه بـا وظـائف قـانونی 
شما و نه با مصالح مـردم، بـا هـیچ 

شــما در اتــاق . کــدام ســازگار نبــود
 :تهران گفتید

ــل خاصــی «   ــرخ ارز دلی ــاهش ن ک
نـــدارد و خوشـــبینی افـــراد باعـــث 
کاهش نرخ شـده؛ نـرخ ارز منطـق 
خاص خود را دارد و کاهش بیشـتر 

یرات منفـی را آن از سوی دیگر تـاث
در بر دارد؛ بنـابراین دلیلـی بـرای 

کـــاهش بیشـــتر نـــرخ ارز در بـــازار 
سیف بـا بیـان اینکـه . وجود ندارد

نــرخ ارز در بــازار منطقــی اســت، 
شرایط اقتصـادی کشـور : بیان کرد

دامنه ای برای تغییر نرخ مجـاز را 
می تواند تعیین کنـد و نـرخ ارز در 
بازار در حال حاضر نرخ کف است 

ــایین و ب ــیش از ایــن پ ــد اســت ب عی
 .»بیاید

در این باره توجه جنابعالی را به    
 :نکات زیر جلب میکنم

 ۲۹۰۰وقتــی شــما نــرخ حــدود . ۱
تومان برای هر دالر را نرخ کـف و 

شــمارید علــی القاعــده  منطقــی مــی
ــه  ایــن اظهــار نظــر بایــد مســبوق ب
. تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد

بــه اطــالع داریــد کــه تعیــین نــرخ 
دست بانک مرکزی تـابع مقـررات 

 ۱بنـــد دال مـــاده . قـــانونی اســـت
قانون پولی و بانکی کشـور مصـوب 

ــه ۱۳۵۱ ــرخ ارز را وظیف ــین ن ، تعی
 ۸۱شمارد و ماده  بانک مرکزی می

 ۱۳۸۹قانون برنامه پنجم مصـوب 
ــین  ــود ایــن کــار را چن مــالک و قی

 :مقرر می دارد
شــناور « ج ـ نظــام ارزی کشــور، 

نــرخ ارز بــا . ســتا» شــده مدیریت
پذیری  توجه به حفظ دامنه رقابت

در تجــارت خــارجی و بــا مالحظــه 
تورم داخلی و جهـانی و همچنـین 
شـــرایط اقتصـــاد کـــالن از جملـــه 
ـــوبی از ذخـــایر  ـــین حـــد مطل تعی

 .خارجی تعیین خواهد شد
اجــرای ایــن وظیفــه عــالوه بــر . ۲

قیود مـذکور تـابع تشـریفاتی اسـت 
مـده که در قـانون پـولی و بـانکی آ

نویسنده نامه با ذکر قیـود و  .است
ـــانون خـــاطر نشـــان  ،تشـــریفات ق

  .اند کند که رعایت نشده می
عـــالوه بـــر آن تخلـــف، قـــانون . ۳

بـا  ۱۰پولی بانکی در بنـد ب مـاده 
صراحت تمام برای بانـک مرکـزی 

 :تعیین هدف کرده است
ــران  - ب  هــدف بانــک مرکــزی ای

حفـــــظ ارزش پـــــول و موازنـــــه 
ــــا و تســــهیل مبــــادالت  پرداخته

بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی 
 .کشور است

شــگفت آور نیســت کــه رئــیس کــل   
بانـــک مرکـــزی در قبـــال جبـــران 
بخشی از کاهش ارزش تکاندهنده 
پول ملی در طول دو سـال گذشـته 
نگــران شــود و بــر خــالف وظــائف 
قانونی خویش چنـان موضـعگیری 
کند که رونـد تقویـت کننـده پـول 

لی مجددا ملی عکس شده و پول م
راه بـــی ارزش تـــر شـــدن را پـــیش 

 بگیرد؟
شاید مدعی باشید که این نـرخ . ۴

ـــی  ـــک م ـــد اقتصـــادی کم ـــه رش ب
و ) ق پ و ب ۱۰بند ب مـاده (کند

با لحاظ کـردن روش تعیـین شـده 
قــــــانون برنامــــــه  ۸۱در مــــــاده 

بـه ) کـه در بـاال آمـده اسـت(پنجم
در بنـدهای . رسـیم همین نرخ مـی

ایــن دیگــر دالئــل تردیــد علمــی در 
ـــما  ـــی ش ـــود ول ـــدیم میش ـــاره تق ب
بفرماییــد بــدون آن کــه حتــی یــک 
گزارش کارشناسی به شـورای پـول 
و اعتبـــار کـــه رکـــن کارشناســـی و 

نظــارت بــر امــور پــولی و " مســئول 
اسـت، تقـدیم کنیـد، " بانکی کشور

 اید؟ چگونه به این نظر رسیده
بحران ارزی کشور کـه از پایـان . ۵

ــان  ــاز شــده و طــی  ۱۳۹۰آب  ۱۵آغ
ــاد  ــال را برب ــاه دوســوم ارزش ری م
ــــــر  ــــــای اخی ــــــال ه داده، در س

بزرگترین لطمه را به اقتصـاد ملـی 
این بحران که نـه . است وارد کرده

فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه 
تالطم و نوسـانات شـدید آن بـوده 
است، به اجماع اقتصاددانان یـک 

ــورمی اســت ــود ت ــده رک ــن . پدی ای
مصـــیبت اقتصـــادی از مســـیرهای 

و واردات، تغییــر قــدرت  صــادرات
ــت،  ــه دول ــارجی، بودج ــت خ رقاب
تشــدید نــابرابری درآمــد، افــزایش 
سطح عمـومی قیمـت هـا و کـاهش 
تولید و سرمایه گذاری تمام ارکان 
اقتصــاد ملــی را بــه چــالش کشــیده 

 .است
نوســـانات صـــعودی قیمـــت ارز . ۶

طــی مــاه هــای متــوالی، عــالوه بــر 
ـــدبیر مســـئوالن و تحـــریم  ســـوء ت

منان ملت، تحت تأثیر ظالمانه دش
ــده و ســفته  انتظــارات منفــی از آین

  ...بازی شدید نیز بوده است
ــر آن چــه تقــدیم شــد، در . ۷ ــا ب بن

حالی که هنوز ارزهایی که از بازار 
بـه داخـل خانــه هـا رفتــه بـه بــازار 

ای  برنگشـــته و ســـفته بـــازی عـــده
فرصت طلب پایـان نیافتـه، سـخن 
از کف قیمت یا قیمـت منطقـی بـه 

وردن پایه اقتصادی ندارد و میان آ
فقط به نفع دالالن، سفته بـازان و 
بانــک هــای خصوصــی و مؤسســات 
ــا  اعتبــاری غیــر بــانکی اســت کــه ب
منابع سـالم وغیـر سـالم دسـت بـه 

البتــه . انبــار کــردن ارز زده بودنــد
دولت نیز از این نمد کالهی به سر 
می کند؛ چرا که با فروش ارزهـای 

ســت نفتــی اش ریــال بیشــتری بــه د
آورد و بــه هزینــه تشــدید عــدم  مــی

تعـــادل در اقتصـــاد ملـــی، کســـری 
. دهــد بودجــه خــود را کــاهش مــی

درست عکس کاری که دولت های 
 .کنند عاقل می

وقتی می توان از قیمت منطقـی . ۸
ارز سخن گفت که عرضـه و تقاضـا 
معطوف به اقتصاد واقعـی و تولیـد 

ـــاال و خـــدمت باشـــد در ایـــن . ک
قابــت، ر فــرض وجــود ربــصــورت، 

بازار عرصه تالقی عرضه و تقاضای 
ــادلی ارز  ــی شــده و قیمــت تع واقع

البته در کشـور مـا . آشکار می گردد
در آن وضــعیت نیــز ســخن از نــرخ 
آزاد ارز بی وجه است؛ چرا کـه بـه 
دلیل وزن سنگین درآمـد نفتـی در 
عرضه ارز به بازار داخلـی و حجـم 
باالی تقاضای دولتی در این بازار، 

ازار رقابتی نیـز وجهـی صحبت از ب
نــدارد و بـــازار در اختیـــار دولتـــی 

 .هاست
به همین دلیـل و دالئـل دیگـر، . ۹

، ۸۱قــانون برنامــه پــنجم در مــاده 
چنــان کــه گذشــت، اختیــار تعیــین 
ــرده  ــوابطی ک ــه ض ــد ب ــرخ را مقی ن

 ...است
کدام وجـه اقتصـاد کـالن اقتضـاء 
دارد که مـا نگـران جبـران قـدرت 

شــدید پــول ملــی شــویم؟ در رکــود 
ـــابی ارز  ـــرخ حب حـــاکم کـــاهش ن

انجامـد و  بیشتر به رشـد تولیـد مـی
ــده را  ــوب ش ــذاری منک ــرمایه گ س

بخشد و تورم کمرشـکن را  جان می
دهد یـا کـف قـرار دادن  کاهش می

برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر 
انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نـرخ 
ارز اولین گام بانک مرکزی و تـیم 

ه حـداقل اقتصادی دولت اسـت کـ
باید دو سال با نـرخ یکسـان ادامـه 

ــد ــته باش ــته . داش ــک بس ــی در ی ول
سیاستی و با سیاست های حمـایتی 

  .مناسب
  

  16 صفحهدر
  
  

 ها؟ترسها و تناقض
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مخالفتش  ط خارجي و شجاعتش در برابراستبداد داخلي و نيروهاي مسلّ و

 بياناتى مجلس كه در متن آورده ام ، طى در الدوله وثوق 1919با قرارداد
 قـرارداد  ايـن  كه گفتند مى من به و مىĤمدند هى«: ساخت اننش خاطر

 دادم مـى  جـواب  مـن , كنـيم  اصالح برويم تا بگوييد است؟ بد كجايش
 ايـن  در كـه  چيـزى  آن امـا ... نيسـتم  سياست به آشنا فرد يك من آقايان
 مـا  گويـد  مـى  كـه  اسـت  اولـش  مـاده  همان, است بد نظرم به قرارداد

 هنگـام  ايـن  در» .شناسـيم  مـى  رسميت به را ايران استقالل) ها انگليسى(
 اى لحظـه  مدرس, شد بلند مجلس جاى همه از نمايندگان خنده صداى
 حرف اين«: گفت نمايندگان به و شكست را سكوت گاه آن. ماند خاموش

 بـه  را تـو  بودن سيد من سيد، بگويد من به و بيايد يكى كه است اين مثل
 نظـامى  و مالى استقالل قرارداد اين«: افزود مدرس ».شناسم مى رسميت
 همـه  بايـد  بماند مستقل, ايران بخواهيم اگر چون برد مى بين از را ايران

 امـا , باشـد  ايران به متعلق بايد چيزش همه. باشد ايرانى دست در چيزش
 مـا  مملكت مهم چيز دو در را) انگلستان( خارجى دولت يك قرارداد اين

 مخالفـت  اصلى دليل اين اش مىنظا قوه در و پولش در: كند مى شريك
س بـا عنـوان   ، سيري در زنـدگي مـدر  اينك»   .است قرارداد اين با من

»در اختيار خوانندگان  ارجمند قرار   را »س نماد استقامت در سختيهامدر
  : دهم مي

  
   :مدرس جان به  قصد سوء  توطئة ٭
 
  سـال  رد كـه  روزي همـان   درسـت   يعني  1305 ماه  آبان  هفتم روز    

  نصـيحت  روزنامـة  مدير  قزويني  واعظ ،بهار   الشعراء ملك جاي به  1304
 مأمور  تروريست اي عده  ،بودند  سربريده سپهساالر  مسجد  جلو را قزوين
  .كنند  ترور را  مدرس  بودند

 جـان  آنهـا  كردن  اغفال با توانست   مدرس و بودند نفر چند تروريستها    
  دسـت  بـه    گلولـه  يك و چپ دست به  گلوله  چند  فقط .برد بدر  سالم

 از  نـوري  خواجـه    ابـراهيم  را ترور اين  چگونگي. كرد  اصابت راستش
. است كرده  تشريح خوب ،بعد كتاب بازيگران عصر طالئي به  159 صفحة

 نقـل  كه توضيح بايدم داد (  گذرد مي  گرامي  نظرخوانندگان از زير در
  تمـام  كـه   نيسـت   ايـن   دليـل   نوري خواجه  هاي تهنوش از  قسمت اين

 آن  نكات از اي پاره  بلكه  باشد مي  نگارنده تأييد مورد كتاب آن مطالب
 اشـاره   بـدان »  آزادي قهرمان   مدرس«  كتاب در  كه است ترديد   قابل
  ):است شده

  مازنـدران   اختصاصـي  امـالك  در  شاه رضا  كه موقعي  ، بعد چندي... « 
 سـحر    مـدرس  كه  موقعي  زود،  خيلي صبح   بعد روز  كرد مي  گردش

  كوچـة  در  رفـت،  مـي   سپهساالر مسجد طرف به  گفتن  درس براي خيز
 بـه  تير  هفت با و  كرده حمله  غفلتاً  نفر چند  سرداري  كوچة به  معروف

  خـود  از دفـاع   بـراي   مجالي و وسيله  هيچ  مدرس. كنند مي  شليك   او
 يقـه  كرباسـي  پيـراهن  يـك  بـا   فقط  ضعيفي  الغر  پيرمرد  يك.  نداشت
  مسـلّح   نفـر  چنـد    مقابـل  در  كوله و كج عصاي يك و عبا يك و  چاك
  .بكند تواند مي  چه مأمور مصمم

 دسـت   عجيب  مرد اين معذلك... كند استمداد او از كه  نبود  سوراخي  
  غالـب  طبيعـي  كـه   تضـرّع  و  تمـاس ال  جاي به .نكرد  گم را خود پاي و

 بر  چاره  صدد در  فوري  ،اند شده حتمي خطر  دچار كه است  اشخاصي
  تـرين  آمـوزده  كار و  ترين باهوش  فقط  شايد كه راهي منحصر  و آمد

 پيـدا   لحظـه   يـك  در ، كند پيدا بود   ممكن يارد اسكاتلند  آگاهان كار 
  .گذاشت  اجراء  موقع  به   لحظه  همان در و  كرد

  سـرخود   بطـرف   دسـت  دو با را  عبا و  كرد ديوار به رو فوري  مدرس   
 پـائين  در نحـيفش  بدن كه بطوري كرد خم   را خود زانوان و نمود  بلند
 سـينه  و قلـب   محـلّ  عبـا  پشـت  از قاتلين كه را آنجائي و گرفت قرار عبا

. نبـود  ديگـري  چيـز  خالي وعباي  مدرس بازوي دو جز كردند تصورمي
 جانيـان  مفصـل  شـلّيك  از كـه  شـد  اين وعجيب ماهرانه  عمل اين نتيجة

  كـتفش  بـه   هـم   يكـي  و   نمـود   اصابت او  بازوان و ساعد به تير چندين
  . نشد  خطرناك  هيچيك و  خورد

. تصـوركردند  يافتـه  انجـام  را خـود  مأموريـت  وقـاتلين  افتـاد   مدرس   
  جمـع   فـوري !  شـهرباني   حاضـروآمادة    مـأمور  اي عده مردم ازصداي

  . بردند  نظميه مريضخانة به را  آقا و شدند
 مثـل  غيـره  و بـازار  مـردم  و كرد، صدا شهر در توپ مثل خبرالبتّه اين    

 و جنـب  بـه  آمـده  بيـرون  باشند، ريخته  شان درالنه آب كه هائي مورچه
  علمـاء  منزل  رفط به اي وعده  مريضخانه بطرف اي وعده افتادند جوش
  .ريختند  خوئي جمعة  امام حاجي  منجمله

 رهسپار مريضخانه بطرف درعقب،  بازاريان ، جلو در  جمعه امام  حاجي    
 مـي  مريضـخانه  دكتـر  ، الدوله عليم كه رسيدند وقتي   خوشبختانه.  شدند

  ! فروكند  سيد به تقويت  براي انژكسيون سوزن اصرار به خواست
 از مـن  باشيد مطمئن‹‹  كه بود اين  زد آنها به   مدرس كه حرفي ناولي   

 او به ديگران اينكه بجاي و››  نرسيده هنوز  موتم زيرا مرد نخواهم تير اين
 مـي  قلب قوت  بديگران سوراخش سوراخ  بازوان با او بدهند قلب قوت
  .داد

 بـه   سراسـيمه  و! بـود  خبـر  بي  آمد پيش اين از  البتّه كه  نظميه رئيس   
 خـود،  ناماهر و نااليق  مأمورين به   لعنت   ضمن  در بود  شتافته مريضخانه

 ديگـر   بجـاي  و   بدهنـد   حركـت  مجروح را نگذارد كه كرد مي  اصرار
  رئوفش قلب و! باشد بد آقا مزاج براي  حركت اين  ترسيد مي زيرا .ببرند
  خواسـت  مـي   دلـش  ببينـد،  حركـت  در  بـاز  را   مـدرس  توانست  نمي

  حركت بي  تا... بماند   حركت بي   الدوله عليم  معالجات  تحت همانطور
  ...بماند
  دسـت  سر را   مدرس  تخت  مردم و داد حركت  فرمان  جمعه امام  ولي
.  بردنـد  سـپه  خيابان در احمدي  مريضخانة به را  او همانطور و  كرده بلند
  جمعـه   امـام  خـود  و  ماليري و)  ءالدولهاحيا(  شيخ دكتر  راه مدت تمام
  .بودند مراقبش  آقا  مريدان  دوستان از زيادي  وعدة

  مراقـب  هـم   دور از  عـادلي  سـلطان   مثل كه(!)   همايوني اعليحضرت    
  مـدرس  احوالپرسي در تفقدي تلگراف  مازندران  از  بود!)؟(  مدرس جان

) گويـا ( ضـمناً   كـرده    تشكّر  ملوكانه  تلگراف  جواب در  مدرس فرستاد و
  »...است  نمرده  مدرس دشمنان  چشم  كوري به  بودند نوشته

 بايـد   توضـيحي   مختصـر  خواجه نوري  نوشتة  بارة اين قسمت از در      
  :شود داده

  كسـاني   غالـب . بود  شهرباني  بيمارستان  رئيس همان  الدوله دكترعليم    
  از.  شـدند  مـي   هـالك  او  آمپـول   بوسـيلة    شـدند مي  معدوم بايد كه

 مـي   ،انـد  كشـته  بگوينـد   خواسـتند  مي كه را  كس هر ،معروف زندانيان
 در  آن از  را او  جنازة يعني  شد خارج  الدوله عليم در از...  فالن  گفتند
  .برند مي را  اموات كه   بردند

  بيمارستان در موقع  آن در كه  خلعتبري خان دكترمحمد كه بطوري     
   مـدرس   اطـاق  در  ،نمـود   نقـل   نگارنـده  بـراي    بوده مشغول احمدي
 وارد  نظميـه   رئـيس    درگاهي محمد تيپ سر  كه بودم  پانسمان  مشغول

 كرده  تلگراف  اكنون هم همايوني  اعليحضرت «كه  داشت  اظهار  و شد
  كـوري  بـه  « :گفـت   ابجـو  در    مدرس.  نموده  احوالپرسي  شما از   و

  » .هستم زنده    ز هنو و  ام نمرده   دشمنان  چشم
  مازنـدران  بـه  عمـداً   شـاه  رضـا  شـد  طرح كه  ترور  نقشة  اينكه  ديگر     

  مسافرت و  غيبت در   مدرس  ترور شود  گفته   آنكه  تا بود كرده  مسافرت
  موجـب  و  است ودهب  شهرباني  دخالت بدون و  طبيعي ترور  و بوده شاه
  .نگردد  ظن سوء

  ترور  خبر  1305  آبانماه  هشتم  مورخ  2239 شمارة در ايران   روزنامة     
  :بود  كرده درج    چنين را   مدرس
  نـامي  احمد شيخ  معيت به   مدرس آقاي  ربع و  هفت  ساعت در  ديروز

  محمـود   ميـرزا   چةكو  مقابل  كوچة از  معمول   مطابق و خارج منزل از
   مدرسـه   طـرف  بـه   آورد  مـي   در سر سپهساالر ي مدرسه  پشت كه وزير
  شـخص   دونفـر  به  مدرسه  نزديك  و كوچه  انتهاي  در.  شوند مي  عازم

  دوش بر مشكي  عباي كه  آنها از  يكي ، شوند مي مصادف مجهول الهويه 
 بـه    تيـر  هفـت  با  بود ردهآو  بيرون عبا آستين  از را خود دست و  داشته
 و  گرفته را  او دست  مچ احمد شيخ.  كند مي  حمله   مدرس اقاي  طرف
   شـليك   صـداي  ديگـر   طـرف  از  بين  اين در شده  رد سر  باالي از  تير
 كـرده   اصـابت    مـدرس  آقـاي  چـپ   بازوي  به تير  دوسه و شده    بلند

  .سدر مي  راست   دست به هم  اي صدمه مختصر
  همـان  در كـه   داور آقـاي   منـزل  احمـد   شيخ  معيت به   مدرس آقاي

  مـأمورين   طرف از را  ايشان  توقّفي  ازمختصر پس و  رفته است نزديكي
  شتسشـوي  و  سـاعت   نـيم  از بعـد  و.  برنـد  مي  نظميه  مريضخانة به پليس
 چپ  بازوي  هبالفاصل  برده  دولتي  مريضخانة به را  ايشان  مجدداً زخمها

 نموده عمل  بود شده  خرد  استخوانهايش و  مجروح  سخت كه را  ايشان 
  .كنند  مي  راحت و بندند مي و
 و  تعقيـب   پلـيس   مـأمورين   طـرف  از امر  بالفاصله قضيه  وقوع از بعد   

 ديگـر   طـرف  از  شـود  مي فرستاده نظميه به و   دستگير  ضاربين از  يكنفر
  دسـتگيري  از  پـس  و نمـوده  مداخلـه   قضـيه  در  بـدايت    العموم مدعي
 شـده   يخـه  به دست  اليه مشار با  ارتكاب حين در كه  احمد شيخ  ضارب

 از نفـر   چنـدين  بـين  را  دسـتگير شـده    شـخص  و رفتـه    نظميـه  به  بود
 دست  او با كه  كسي  اگر  گويد مي احمد  شيخ به و  گذاشته  محبوسين

  گرفتـه  را  دسـتش   اسـت  عـده  ايـن  در و  ميشناسي  بودي شده  يخه به
 شـخص   همـان  دسـت   مشاهده  ازمختصر پس احمد  شيخ.  بياور  بيرون
  حمله كه بود همين  گويد مي و  آورد مي  بيرون  گرفته را  شده دستگير
  .كرد خالي تير كرده

 ،ضـارب   شـخص  از نظميه ادارة در  مقدماتي استنطاقات مختصر از پس   
  حضرت  صديق  نوكر و ساله 22 و عزيز اسمش   مشاراليه كه  ميشود معلوم
 از دونفـر    يكـي  بـه   قضـيه    تعقيـب   العمـوم  مدعي طرف از. است بوده

  يوسـف   ميـرزا   حاج  سپس. نمايند مي رد   مشاراليهم و پيشنهاد  مستنطقين
   نمـوده    تحقيقـاتي  مختصـر  و نمـوده   قبـول  را  قضـيه   تعقيب  مستنطق
  ايشـان   از كسـي   مانـده   غـروب  بـه   سـاعت  يك تا  و! برند مي  تشريف
 نفر  چند  نظميه  ادارة   طرف از. هستتند  كجا كه  كند نمي پيدا  اطّالعي
  تحقيقات به كه  بياورند و كنند  پيدا را  مستنطق آقاي كه  شوند مي مأمور

 را  ديگـران   شـده    دستگير  ضاربين از  يكي كه  حاال و داده  ادامه خود 
   العموم مدعي  آقاي و  عدليه   معاون آقاي.  نمايند   دستگير و تعقيب  هم
  عمليـات  و  تحقيقـات  نتيجة   از كه  ميروند  نظميه  ادارة به   خودشان هم

  !بود؟   كجا  مستنطق  نبود  معلوم  ولي شوند   مسبوق  مستنطق
 مقامـات   اطّالعـات  و  بـود  نشـده   بيشـتري   تحقيقات ديروز  غروب تا      

   .شد اشاره فوقاً  كه بود  همين رسمي غير و  رسمي
 

    :دولتي  مريضخانة در ٭
 
   مـدرس  آقـاي  بـه  تيـر  اصابت از  پس  شد اشاره  فوق در كه  بطوري   

 و  بـرده  دولتي  مريضخانة به بعد  برده  نظميه   مريضخانة به اول را  ايشان
  گذاشـته   عمـل   تحت   فوراً  ادهم لقمان خان  سعيد دكتر آقاي طرف از
  .بندند   بود مي   خورده  صدمه  مختصر كه  هم را راست  بازوي و شد

 و  ملّـي  شـوراي   مجلس  نمايندگان و  علماء  آقايان واقعه انتشار  متعاقب  
ــه محتــرمين و  وزراء ــاع  كســب و  آمــده  دولتــي  مريضــخانة  ب  و  اطلّ

 تنها و  نبوده متوجه  خطري شد  معلوم  كه وقتي  نمودند مي  حوالپرسيا
  رئـيس   آقـاي  ظهـرهم   مقـارن . كردنـد   مراجعت  رسيده بازو به  صدمه

  ،عيادت براي)   الممالك  مستوفي(  الوزراء رئيس  آقاي و  مجلس  محترم 
  .نمودند  احوالپرسي و   حاضر  مريضخانه در 

  اقدس  واالحضرت  بستگان  سالمتي براي شوم،  باركتم  خاكپاي  قربان
 كـه  است  مستدعي مقدس  رياست  آقاي بردعاگويان   گرديدن  مزيد و

 در  چه و  مركز در چه  باشند  كه  طبقه هر از را محبوسين  تمام  مرخصي
  .فرمانيد   عطا  چاكر به عيدي ، اسالمي  بزرگ عيد روز اين در  خارج

 شاه – شود مي داده اجازه حسن  چاكر  
 اللهم عشرالماضين رحم

 سپردندي  جهان  مردي به  كه  
 خدا بندگان جان راحت
 شمردندي خويشتن  راحت

  دهنـدة  نشـان  است،  المالك  مستوفي  امضاي و  خط به كه  فوق سند    
  آن بـر   رحمت كه(   است  مرحوم آن  وطنخواهي  و  انساندوستي حس
  .)باد  پاك تربت

  مسـتبدانة   اعمال  مقابل در  سدي چون  زمامداري مدت  تمام  در وي   
  وطنخواهان و  خواهان آزادي  شدن   زنداني  از و داشت قرار   شاه رضا

  .كرد مي  جلوگيري
  قـانون   خـالف   عمـل   نوبـت  يك  مستوفي زمامداري  دورة در  فقط    

  بطـوري    آنهم است، بوده   مدرس  جان به   قصد سوء كه  گرفته صورت
  مواجـه   مسـتوفي    العمـل  عكس با  شود مي  مالحظه  جلد همين  در كه

  پيگيري به  تشويق را  نمايندگان  مجلس در سوءقصد طرح  هنگام و شده
 اي عـده  كـه   داشته  استعفاء  قصد هم  خارج در  و است  نموده    فاجعه

 وقايع  قبيل ديگرنظيراين و اند كرده   جلوگيري استعفا از  قوم  اززعماي
  .است نپيوسته  بوقوع او دركابينة

 به  تصميم و  داشتند قرار   شاه رضا  بغض  مورد كه  كساني بودند  بسيار   
 درايـامي  حتّي  بود، زنده  الممالك مستوفي تا ولي   داشت، آنان نابودي

 درگذشـت  مستوفي هآنك  محض به. نشد آنها  متعرّض نبود، زمامدارهم كه
 بـا (شـدند   زندان روانة و دستگير همانجا آنان وي سپاري ازبخاك پس و

 سردارعشايرصـولت  ماننـد ) داشـتند  پارلمـان  مصونيت  ازآنها بعضي  آنكه
  هـالك   زنـدانها  در  وضـع   تـرين  فجيع  با كه  ديگران و  قشقائي الدولة
   .شدند

 

     :مدرس آقاي با  مالقات ٭
 
 مختصـر  از پـس   مـدرس  آقـاي   همينكـه  ظهـر  از بعـد   اعتس 3ديروز   

 اتّفـاق  بـه  اداره مـدير  بود شده  مساعد  پذيرائي  براي حالشان استراحتي
  اطـاق  در دولتـي  مريضـخانة  در را ايشـان . نمودنـد  مالقات ايشان مخبراز

 كج  را  ايشان چپ  دست و خوابانده فنر  خواب  تخت روي  استراحتگاه
 نفـر   يـك  بـا   خلعتبري دكتر  آقاي.  بودند گذاشته ميز يك  روي گرفته
 و سـئوال  ازايشان احوالپرسي از پس  و بود  مريض  حال   مواظب پرستار
  :گرديد بدل و  رد ذيل  جواب

 ؟ است چطور فعالً  حضرتعالى مزاجى حالت:  ال سؤ  
  .ندارد عيبى و است خوب فعالً مزاجيم حالت:  جواب
 بود؟ كي همراهتان و .نموديد حركت منزل از اعتىس چه صبح:  سؤال
 مـى  مدرسـه  بـه  آفتاب از قبل صبح تدريس براى روزه همه من:  جواب
 و . كردم حركت منزل از  موقع همان در المعمول  حسب هم امروز و روم
  .بود همراه  هم  امروز  است من  همراه غالباً كه  احمد شيخ

 سـمت  كـدام  از امـروز  و برديـد  مى فتشري سابقاً طرف كدام از:  سؤال
 رفتيد؟
 وزيـرى  محمـود  ميرزا كوچه روبروى سردارى كوچه از هميشه:  جواب

  . رفتم راه همان  از هم امروز و رفتم مى
  .نموديد تصادف كجا در:  سؤال
 كـه  نداشتيم مسجد پشت كوچة به چيزى و كوچه اواخر نزديك:  جواب

  .افتاد اتّفاق تصادف اين
 سر؟ عقب يا كردند حمله جلو از:  سؤال
 خـالى  تيـر  سر، عقب از و شد حمله فوراً شدم رد من آنكه از بعد:  جواب
 كردند؟
 بودند؟ نفر چند شديد ملتفت:  سؤال
  .بودند نفر سه دو شد معلوم و بود اطراف از ولى نشدم ملتفت:  جواب
 بوديد؟ ديده سابقاً و شناختيد و ديديد را آنها:  سؤال
  . شناختم نمى و بودم نديده سابقاً ولى ديدم را آنها : جواب
 كرد؟ اصابت كجا به گلوله:  سؤال
 خـون  و كرد اصابت چپ بازوى به تير دو شد، خالى تير چندين:  جواب
  .شد جارى خيلى

  .شد وارد  راستم  بدست هم  جراحتي مختصر ،
 رسيد؟  آژان كه بود  موقع  همان در  آيا  -  س
 فرار  مشغول كه  يكي با  و رسيد  آژان  كه بود  موقع  همان در  بلي – ج
  .كردند  دستگير را  يكي  موقع  همان در  كه  شد  يخه به دست بود

  مدرس جان به سوءقصد دربارة »حكومتگرايران هاي خاندان «دركتاب   
  :گردد مي درزيرنقل عيناً و   است نوشته توجه قابل مطلبي

 در   مـدرس  مريـد  عنـوان  بـه   را  تن چند  سپه سردار  ليسپ  دستگاه... « 
  پـاك  هـاي  انديشـه   شيفتة آنان از  يكي كه  گمارد  مي   مدرس  اطراف
  پلـيس   اغفال با كه  دهد مي   انجام  چنان را  خود كار شود، مي   مدرس

  .گيرد مي را   مدرس  زندگي و  جان به  زياد  صدمات   جلو
 خـاطرات «  عنـوان  تحـت )  ش.ق.م(  مسـتعار   نـام  با  عداًب  شخص اين  

 برميگيـرد  پرده رازها بسياري از»  بودم  مدرس  مأمور من ، من  جاسوسي
 چنـين  بـاره  اين در نويسد  مي را   مدرس بسوي تيراندازي نقشة ازآنجمله

  :دهد مي شرح
  چشـم  بـه   گفـت   كـردم  استفسارا ر  موضوع   مدرس  مرحوم از من «    

 مـن   طـرف  بـه   عليخـان  ياورمحمـد   و السـلطنه  اديـب  كـه   ديدم خود
  جمله اين از  من.  كرد  اصابت من به  كه بود  تيرآنها و كردند  تيراندازي

 از و آشفتم بر خيلي  كرد تيراندازي من  طرف به  عليخان محمد  ياور كه
 يـاور   سـراغ   مستقيماً شده  خارج   مدرس ازمنزل عصبانيت كمال   روي
 معـين  حاج باغ در  شنبه روز  آنكه تا.  نيافتم  را  او و  رفتم  عليخان محمد
 بـا   تـو  گفتم او به  خشونت  و تندي  نهايت با   كردم مالقات  را او  الدوله
 و  كردي كه بود   عمل  چه اين  پيمان  و  عهد   آنهمه و  تميصمي آنهمه

 ؟ نگفتي  من به   چرا 
 بـا   بگـويم  او بـه  را  مطالب  دنبالة  من  نگذاشت  عليخان  محمد  رياو    

 تـو  كـه   داشـتم   را آن انتظـار  و  دانسـتنم   مـي   من  گفت  تلخي  خندة
 تـو   ندانـد    هـيچكس  اگـر .  كرد خواهي  من از را  سئوال  اين باالخره
 قـرار  هدف را  كوچكي  مرغ كمري  اسلحة با  من كه  داني مي  بخوبي

  موقـع  در  شـما   اينكـه   نشـاني  بـه  بگو آقا به من طرف از و ميزنم  و هداد
  بازديـد  را تيـر   محلهـاي   خـودم    و كـردم   خـالي  تير  چهار  تيراندازي

 وجـاي  كرده  اصابت  درب پائين به تير دو و درب باالي به تير دو  .كردم
  . كنيم  معاينه را  آنها جاي و برويم  االن است  ممكن و است  باقي آن

  14 صفحهدر  
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  و بخـورم    قسـم   و بگويم   توانم مي  جرأت به السلطنه  اديب به    راجع  
 هـم   بزنـد   تواند نمي  را  شتر خودش قدمي   دو در  كه بدهم  اطمينان

  كمري  اسلحة با   اندازي تير لرزد مي دستش  هم و  ندارد  درستي  چشم
   .اوست  بدنامي

  نـدادم  قـرار    هـدف  را  او من ميگوئي كه تو   كردم  سئوال او از  من  
   كجا از تيرها  اين  پس كند،  گيري  هدف را  او تواند نمي  السلطنه اديب

 هـدف  را  مغزآقا كه بود  بام  باالي از  تيرها آن  گفت كرده  اصابت او به
  »...نكشت را او خدا ولي كشتند را  مدرس آنها ، دادند قرار

    

    :درمجلس  مدرس ترور عكاسان ٭
  

  جلسـة   وهمچنـين   رسـمي   جلسـة   اولـين  در   مـدرس   ترور  از پس    
   جلسـة   يـك   وقت  تمام  حتّي و گشت  مطرح   ترور موضوع  خصوصي

 به اگر كه  گرديد  نمايندگان    اعتراض و  مذاكره و  بحث  صرف  رسمي
  البالي از  مسائل  بسياري ودش توجه ديگر  جلسات و  جلسه اين  مذاكرات
  ايـن  در  دسـتي  چـه   كـه  شود مي  فهميده  نمايندگان  بيانات و  كلمات
 ،قصـد  سوء  ازوقوع  بعد روز كه  جلسه اين  مذاكرات.  است   بوده  ترور
  :است زير  قرار به  ،مدهآبعمل   مجلس در

ـ   هشـتم   يكشـنبه  روز   ظهـر  از بعد   ساعت نيم  مجلس «   تشـكيل   اهآبانم
  ) 201   - 211 صص مكي(  گرديد

 هريـك  يعقوب سيد وآقا محقّق  داور،  بهبهاني،  ياسائي، عراقي، آقايان -  
 آقـاي  بـه  نسـبت  گذشته روز قصد سو وقوع از  تأسف اظهار مشعر شرحي
 قيمـت  ذي وخدمات  سياست روحانيت حيث از ايشان مقام وعلو  مدرس
 ولـزوم  هائله قضية باين نسبت عامه وتوجه ملّي وحكومت مملك به ايشان

 گونه اين تأثير وسوء واقعه اين عظمت وباالخره ملّت نمايندگان مصونيت 
 خصـوص  درايـن  دولـت  نمودنـد  وتقاضـا  تقريـر   مملكت براي حوادث
 مجلـس  بتوليـت   كامـل  واستظهار العاده فوق واهتمام وتمام تام باجديت
 خـودداري  اقدام نوع هيچ از قانوني وبوسائل راتعقيب قضيه ملّي شوراي
 تـا  رسـانده  رابه مجـازات  ومرتكبين كشف جنايت اين منشاء  منبع ننموده
  . نشود تجديد درآتيه وقايع قبيل اين نظاير

 از دولـت  تـأثّر  به تأسف مشعر شرحي نيز ماليه وزير و عدليه وزير آقايان   
 تعقيـب  قضـيه   حادثه وعوق زمان از مينمودند  واظهار تقرير امر اين وقوع

 خـودداري  اقدام  هيچگونه از دولت و هستند استنطاق درتحت مظنونين
 از محترم نمايندگان آقايان وخاطر مكشوف واقعه تاحقيقت نمود نخواهد

  .شود آسوده  رهگذر اين
ة  اين است بديهي نمودند اظهار رئيس آقاي    امنيـت  مطلوبـه  غيـر  رويـ 

 كـه   را مملكـت  اساسـي  قـانون  وبـاالخره   نمانيدگان  ومصونيت عمومي
 ميدهـد  قرار  تزلزل مورد است نمايندگان وافراد جامعه مصونيت متضمن
 مجلـس  بمساعدت كامل واستظهار اطمينان با دولت هيئت است ومقتضي
 ومـرتكبين  راكشـف  موضـوع  ايـن  وسرچشمة راتعقيب قضيه  ملّي شوراي

  .ندهد روي مملكت رد  فجايع قبيل اين ديگر كه نموده رامجازات
 ربيـع  بيسـتم  مطـابق 1305 مـاه  آبان هشتم يكشنبه مجلس مشروح صورت
   1345 الثاني
   گرديد تشكيل تدين آقاي برياست ظهر بعداز ساعت يكربع مجلس
 محتـرم  هيئـت  محتـرم  نمايندگان آقايان همه محترم خاطر البته– عراقي
 كه درموقعي  مدرس ايآق.  است مستحضر  كامالً ديروز قضيه ي از دولت

 يكـي  حملـه  مورد  اند برده مي تشريف تدريس براي سپهساالر مدرسهة به
  كـه  انـدازه  تاآن بعد. اند شده مجروح و اند شده واقع وجدان بي دونفر
 تحقيـق  مشـغول  جـديت  باكمـال  تـاكنون  هـم  دولـت   دارم اطلّاع من

 قضـيه  منبـع  نكـه تااي  اسـت  كرده رادنبال وقضيه بوده قضيه به ورسيدگي
 كه است اين آقايان وتصديع اينجا آمدن از بنده غرض ولي.  شود كشف

 مطابق كه كنم عرض نمايندگانست عموم توجه طرف كه بدولت  خواستم
 در مجريـه  وقـوة  هسـتند  تعـرّض  هرگونـه   از مصـون  وكال اساسي قانون

قـدري  ب اساسي  قانون مطابق بايد باشد دولت هيئت از عبارت كه مملكت
 محافظت مملكت جاريه قوانين از هم محترم نمايندگان از هم ميتواند كه
 را خاطرشـان  خواسـتم  كـه  اسـت  ايـن  تصديع اين از غرضم  فعالً و كند

 صبري، بي كمال با نمايندگان  وآقايان ملّي شوراي مجلس كه متذكّرشوم
  كشـف،   را قضيه زودتر هرچه كه دولت هيئت از دارند وتقاضا انتظار جداً
 وهـركس  رسـيد  بمباركشـان  نظـر  به هم وهرچه كنند رامعلوم قضيه منبع
 گونـه  همـه  جـديت  كمـال  بـا  هـم  مـا . نمايند تعقيب  شد ظن سو طرف

 و شـود  معلـوم   قضـيه    منشـاء  زودتر تا كرد خواهيم مساعدت و همراهي
  )  است صحيح(  است  شده واقع  ناحيه چه از  قضيه كه گردد  كشف
  ) اجازه( ياسائي آقاي - رييس
 نماينـدگان  براي ديروز هائلة قضية از كه العاده فوق وتأسف تأثّر– ياسائي
 توضـيح  بـه  محتـاج  داده دسـت  ايران جامعه بلكه  طهران وجامعة محترم
 واجتهـاد  روحانيـت   نظرازمقـام  قطـع   مدرس آقاي) است صحيح( نيست
  .هستند نمايندگان از بعضي بودند ما علماي اّول طراز از واينكه
   . ماداشتند با همقطاري سمت – ياسائي
  .دارند– نمايندگان از بعضي
 اند برداشته برجسته قدمهاي يك ايشان مملكت مهمه ي درمسائل – ياسائي

 با مخالفت است ميرفته تصور كه ميكرده آمد  پيش قضايائي يك وهروقت
 خودشـان   عنـو  بـراي  ايشـان  باشـد  داشـته  مملكـت  ايـن  سياسي حيات

 كـه  ومشـقّاتي  زحمات)  است صحيح( اند بوده حاضر مخاطره درهرگونه
 ترديـد  قابـل  اند شده ومتحمل كشيده ملّي حكومت  اصول تثبيت درراه
 ميكـنم  وتصـور  هسـتيم   متـأثّر  العـاده  فوق خود بنوبه هريك ها وما نيست
 لعادها فوق هم آنها  ماهستند، واطمينان اعتماد طرف كه هم حاضر دولت
 وفسـاد  فتنـه  منبع قضيه كشف براي است مقتضي و واهتمام اند شده  متأثّر
  .داريم

 اصـول  بـود  سال چند كه است اين ، دهم تذّكر بنده است الزم چيزيكه  
 موقـوف ) ؟(! همـايوني  اعليحضـرت  جديت  به مملكت دراين بازي ترور
 سلطنت وقعودرم  وزراء رياست درزماان ايشان مساعي وبواسطة بود شده

 اتّفـاق  ديـروز  صـورتيكه  اين سوء به حوادث اين از گونه هيچ بخصوص
 وآرامـش  سـكونت  وضعيت كه كنيم سعي بايد وما افتاد نمي  اتّفاق  افتاد،
 واجـازه  بمانـد  محفوظ وجامعه  دولت وبراي مجلس براي وسياسي فكري

 سياسي  نظريات يا شخصي نظريات جراجوئي ما اشخاص يك نو از ندهيم
 ويك كنند اعمال مملكت دراين بخواهند غيرمشروع بطريق را خودشان
 كننـد  بـاب  مملكـت  دراين مرتبه دو  است، شده منسوخ  كه را چيزهائي

 دراين تاكنون مشروطه بدو  از بعالوه)  است صحيح– نمايندگان از بعضي(
 يـك  يـا  افتاده اتّفاق كه سياسي مهم قضية هر كه است شده سابقه مملكت

 نرسيده رسمي قضاوت به است داشته سياسي جنبة محتمالً كه جنائي ضيةق 
 خصوصيت احساسات روي كس وهر شده برگزار  فردي قضاوت وبه است
 مهمـي  قضية وهر است  كرده قضاوتي يك خودش آميز خصومت آميزيا
 نوبه براي وما است نشده منجر رسمي قضاوت يك به است آمده پيش كه

 حاضـر  ودولـت  الوزرا رئيس آقاي از ملّي شوراي مجلس امن به جداً اول 
 وجـداناً  شـديداً  قـانوني  مجاري از را بخصوص  قضيه اين كه داريم تقاضا
 مرتكب مملكتي قوانين  ومطابق برسانند قضا وبمنصة راكشف وقضيه تعقيب

  .برسانند مجازات به را
  ) است صحيح– نمايندگان از جمعي( 

 بـراي  قـبالً  كـه  را مراحلي آن يا بدوي يا استنطاقي نجريا ودراواسط    
 تـا  را قضيه واين نكنند پيدا وقفه كند طي  بايد بدايت درپاركة يا استنطاق
 يـك . شـود   معلـوم  برسانند تميز عالي ديوان حتّي قضائي مرحلة آخرين
 ومثـل  اسـت  ومستمر مستقر مملكت دراين مهمه مسائل براي قضائي اصل
 والبتّـه  نشـود  برگذار وافراد طبقات احساساتي قضاوتهاي به  قضايا از خيلي
 بـدولت  كامـل  اطمينـان   هـم  ومـا  داشت خواهد را نظريه همين دولت
 اقـدامات  وسـائل  سـريعترين  بـه  كـه  داريـم  انتظار وداريم داشته حاضره

 بخورد هم هركجا به كنند كشف را فساد منبع وزودتر تعقيب  را خودشان
 واز راتعقيـب  قضـيه  دولت كه است  مقتضي.  شد هيمنت كه جائي هر وبه

ه  وافكار مستحضر را ملي شوراي مجلس قضيه جريان درحـال   راهـم  عامـ 
  . ندارند نگاه واضطراب نگراني
  ) اجازه( بهبهاني آقاي– رييس
 نظـر  نقطـه  از البتـه  كه است مطالبي كردند بيان آقا كه مطالبي – بهبهاني
 مـردم  وعامة وكال وحفظ مملكت وصيانت سياست  وحفظ وسياست قانون
 بيان كه بود همين هم  آقايان همة وعقيدة فرمودند كه بود همينطور البته

 آقـاي  كه كرد وتصديق شد باريكتر اينجا در قدري يك بايد ولي كردند
 زدن.  نيسـت  عـادي  شـخص  يـك  ايسـت،  العاده فوق آدم يك   مدرس
 مسـأله  يك موقع اين ودر مملكت  دراين را  مدرس كردن وترور  مدرس
)  است  صحيح– نمايندگان از بعضي( كرد تلقّي شود نمي سياست از خالي
 اعم است، العاده فوق آدم يك خودش درعمليات  مدرس اينكه از گذشته

 درعـراق  كـه  دارد عنـواني  يك شخصاً وسياست علميت  ومقام وكالت از
ـ  شخصيت  يك ايران مملكت وكلية وعجم عرب  خـودش  بـراي  اميومق
 واقعه  واين است دنيا مسلمين همة غبطة محلّ امروز كه است كرده احراز
 اظهـار  قضـيه  درايـن  خود بنوبه يك هر هم وكال آقايان ايست واقعه يك
 وكال آقايان از بيشتر اگر قضيه دراين هم دولت هيئت  والبتّه كنند مي تأثّر
 كـرده  باشد تعقيب شايستة آنچه  لبتهوا نيستند متأثّر كمتر شايد نباشند، متأثّر
  كـه  گفت بايد را نكته اين ولي است شده برداشته مقدماتي قدمهاي و اند

 يـك  هنـوز  دولـت   گـذردو  مـي  قضيه وقوع از است ساعت سي قريب 
 تـاكنون  كـه  تحقيقاتي البتّه بگويد كه  ندارد  اقداماتش از ونتيجه راپورت

.  بشـود  قضيه  كشف زودي به واريمواميد است بوده درمقدمات است شده
 مجلـس  بـه  آمـدن  كـه  دهـم  تـذكّر  ميخواهم كه هست مسأله يك ولي

 يـك  فـرع  اينهـا  شـدن،  وارد وملّـت  دولـت  مطالـب   ودر اينجا ونشستن
 موقـع  ودرايـن  است  متزلزل ما براي اطمينان اين امروز.  است اطميناني

 ميكند اظهار مجلس با كه همراهي با دولت هيئت بايد كه كنم عرض بايد
 محـلّ  هـم  وحقيقتـا  دارد دولت موقعيت به نسبت مجلس كه واحساساتي 

 حقيقـت  دركشف العاده فوق جديت يك  بايد  است، مجلس همه اعتماد
 تـا  قضيه  اين كه كند پيدا اطمينان كامالً بتواند مجلس كه كند ابراز قضيه
 هـم  بنده البتّه.  دش خواهد كشف اهللا انشا حقيقت روي از ديگر روز چند

 اطمينـان  ايـن  اگـر  ولـي  كرد تعقيب همينطور بايد  هم را وعمل موافقم
 در داخـل  ميكـنم   تصـور  بنده ندهد را اطمينان اين امروز ودولت نباشد
 جديت كمال با– ياسائي باشد نداشته صالحيت چندان شدن مجلس امور
  .دشو تعقيب بايد هم قضيه اين كرد خواهيم  وظيفه انجام

 عدليه وزير اظهارات ٭
 مي اتفاق قبيل اين از كه قضيه دركوچكترين كه است دولت وظيفه البته
 ايـن  بـه  رسد چه كند بذل قضيه كشف براي  را خودش مساعي تمام افتد
 ازنقطـه  وچـه  علمـي   جنبة از چه ، ديانت نظر نقطه از چه بخصوص قضيه

)  اسـت  صـحيح ( ددار ومخصـوص  العـاده  فوق اهميت يك نظرسياست
 كـه  اشـخاص  قضـيه،  ايـن  از شـد  مطّلع دولت اينكه بمجرّد  است بديهي

 ديـروز  واز شـدند  اقـدامات   مشـغول  امـر  تعقيب براي داشتند صالحيت
 اسـت  اسـتتنطاق  تحـت  قضيه وفعالً شده بشود اقدامات بايد آنچه تاكنون
 فحـر  آن درباب وزياد شدنش علني است استنطاق تحت كه قضيه  والبته
 كه محترم آقايان به ميدهم هيمنقدراطمينان  بنده نباشد صالح شايد زدن

 كرد نخواهد  كوتاهي خودش وظايف از قضيه دراين وجه هيچ به دولت
 شده حاصل دولت براي قضيه ازاين كه العاده وتأثّرفوق جديت كمال وبا

 كـه  دارد كامل واميدواري كرد خواهد راتعقيب خودش  اقدامات است،
 آسـوده  رهگذر ازاين محترم  نمايندگان وخاطرآقايان كشف قضيه شااهللان

  . شود
   اهللاءانشا نمايندگان از جمعي
   ) اجازه( داور آقاي – رئيس

 

     :داور نطق ٭
 
 مسـأله  رسـاندم،  آقايان عرض به خصوصي درجلسة كه همانطوري بنده  

 بـاب  درايـن  كهديگر وكيل با وكيلي هر استثنا  بدون كه ايست مسأله يك
 گونه اين باب اگر  كه است دراين مجلس واتّفاق است عقيده يك داراي
 بـدون  واقعـاً  شـود  تجديـد  مملكت دراين مرتبه دو ها رويه واين اعمال
ه  بزرگـي  وصـدمات  لطمات يك مملكت استقالل براي  ومبالغه اغراق تهيـ 
 شده يملّ حكومت دراصول  داخل است سالي چند ايران مملكت.  ميكند
 كنـيم  مـي  ملّي حكومت دراصول صحبت ما كه است سالي وچند است
 معناي به ملّي حكومت هنوز كه بگوييم توانيم نمي وبدبختانه متأسفانه  ولي

 ونوي تازه چيز يك است، دوانده ريشه مملكت  درتمام خودش وتمام تام
 وضوعم به وراجع مسأله  اين به راجع بايد ازهرچيزي بيش بنابراين. است

 از ويـك  كنـيم  حفـظ  آنـرا  واصـول  باشـيم  داشته مراقبت ملّي حكومت
 ومطمـئن  باشد آزاد بايد مجلس وكيل كه است اين اصول ترين  برجسته
ه  بگويـد  رسـد  مـي   نظرش به هرچه آزادانه وبتواند باشد كـه  را وهررويـ 

 آيد  وارد برش تزلزل اصل اين باشد بنا واگر كند تعقيب ميداند مصلحت
  ) است صيحح نمايندگان. (ندارد معني ملّي حكومت ديگر توق آن
 درايـن  انقالبـي  جريانـات  تـازه  كـه  وقتـي  پيش سال درچند متأسفانه    

 يعني ميدادند، قراري خودشان بين  اشخاصي يك بود آمده پيش مملكت
 بـه  راجع  كه ميدانستند حق وذي راقادر خودشان طور اين نفر پنج چهار
 يـك  وجـود  مـثال  كنند عقيده اظهار ديگران سياسي قيدةوع سياسي روية
 هـم  وبعـد  بداننـد  اعدام مستحقّ را كسي يك يا بدانند  الزم غير را كسي
 ويـك  برونـد  كـه   كننـد  وادار را ديـانتي  وبي  وجدان بي اشخاص يك

 حركـات  ايـن  بـاالخره  كـه  بـود  معلوم ولي.  برسانند قتل به را اشخاصي
 ايـن  وبحمـداهللا  داشـت  خطراتـي  وچه ميكرد متزلزل را  مملكت چگونه
 يـك  واوضـاع  نيسـت   خبـري  يـواش  يواش مسأله اين از ميديديم اواخر

 عقيـدة  ميتوانـد  آزادي بـه  وكيلـي  يـك  گفت ميتوان كه است اوضاعي
 داشتيم كه عقيده وهر داريم كه هررويه كدام هر وماها بگويد  را خودش
 بـه  طـرف  ازهـر  سياسـي  يخوردهـا   و وزد سياسي عقايد اظهار وباالخره
 ايـن  واز هـا  صـحبت  ايـن  از ديگـر  ميشـد،  هرچه ولي.  شد مي هرشكل

 مبـرّز  از يكـي  بـه  نسبت بدبختانه ديروز ولي.  نبود دربين وبازيها شوخيها 
 وهمـان  افتـاد  دارنـد  خبر آقايان كه اتّفاق  اين مملكت اين وكالي ترين
 تلقّي عادي مسألة  يك توان رانمي اين كردند بيان محترم آقايان كه طور
 مسائل قبيل اين واز وملكي معامله اختالف  مدرس آقاي شخص زيرا.  كرد

 ها گي مزه خوش طور اين بخواهد طرفشان كه بودند نكرده پيدا  كسي با
 كـه  بـوده  دركار ونظريه نبوده سياسي  نظريه بدون مسأله اين پس.  بكنند

 شـوند   مرتكـب  را عملـي  همچـو  مشـروعي  غير طريق يك با اند خواسته
 شده ناشي كجا از نظرها اين كه بدانيم بايد همه وجنابعالي بنده وباالخره
 يـك  اگر دنيا آزاد درممالك كشيد خواهد بكجا اش  ودنباله ميرود وبكجا
 محسـوب  عـادي  مسـائل   جـزو  بيفتد، اتّفاق عادي بشكل مسائل اين وقتي
 كه است آنوقت  كند، پيدا خاصي صورت است ممكن گاهي ولي. است
  .  كنند مي تلقّي عادي غير شكل به وآنرا هستند او به متوجه خيلي  مردم

 دريفـوس  بـه  موسـوم  ميكـنم  عرض كه شخصي قضيه ي از آقايان البته  
 وچـون  افتـاد  اتّفاقي يك فرانسه درمملكت  قبل سال درچند كه مسبوقند

 ومـتّهم   مظنـون  را شـخص  وايـن  آمدنـد  بود دركار مهمي اشخاص پاي
 يـواش  تابعـد   كـارش،  پـي  ورفت كردند رامحكوم بدبخت وآن كردند
 بـوده  ديگـر  جاي ومطلب نبوده اينطور قضيه  كه شد كشف مطلب يواش
 وبـاالخره  بـود   متشـنّج  فرانسه مملكت سال چندين كنند شروع تازه وبايد
 هكـ  ايـن  بـراي   كردند، را كار اين چرا كرد راكشف حقيقت بايد گفتند
 مملكتـي  يـك  قضـات  زيرا بوده، واساسي اصولي مسائل  يك درسر قضّيه
 مـؤثّري  اشـخاص  يـك   بـا  يـا  دولتـي  بايـك  كنند همدستي بايستي نمي

 براي.  كنند ومحكوم متّهم را واو ميان بكشند را بيگناهي يك پاي وآنوقت
 يك ميكرديم خيال تازه كه چندي بعداز ما  باشند، كرده گم  »ايز«  اينكه 

 سياسـي  رجـال  معروفتـرين  از يكـي  نسبت ديروز   كشيديم، راحتي نفس
 كار دراين  افتاد، اتّفاق  اين مجتهد پيرمرد سيد يك يعني مجلس ووكالي

 جدي اقدام دراينكار بايد تعارف وبدون كرد دقّت بيشتر قدري يك بايد
 نخواستيم  كرديم، صحبت دراينجا كه رفقا ساير چه خودم چه وبنده  كرد

. اسـت  نبـوده  مقصـود  اين خير باشيم  آورده وارد فشارهايي يك بدولت
 طـرف   قضـيه  دراين ومخصوصا است مجلس اكثريت اعتماد طرف دولت
  .است همه اعتماد

 وبـه  بزننـد  هـم  وعينـك  كنند باز را چشمشان قضيه دراين بايد براين بنا   
 بهـر   كردنـد،  دقّـت  درسـت  اينكه از پس  وبعقيدة بنده كنند اقدام اينكار
 بـدون   بايـد   شـده،  منتسب قضيه اين كه وبهرمقام رفت سوءظنّشان كس

 درجـه  اسـتثنا منتهـي   بـال  مجلـس  افراد تمام اينكه به وبااطمينان مالحظه
 راتحت وقضيه كنند اقدام  داشت، خواهد بادولت  را وهمراهي مساعدت
 اش ودنبالـه  دهبـو  كجا  از فساد كانون اين كه نمايند معلوم  دارند، تعقيب

 معلـوم  برهمـه  قضـيه  تاهم.  بكنند چه اند وميخواسته اند داشته خيال چه
 آن نظـاير  ديگـر  تا شود جلوگيري بازيها لوطي اين از هم  شود،  ومبرهن
   است كافي مداكرات– نمايندگان  از بعضي نشود معمول مملكت دراين
  ) اجازه( محقق آقاي – رييس
 وآقايـان  شـده  واقع بزرگي به اين قضيه كه فممتأس خيلي بنده  – محقق

 اعتقـاد  كه هستم اشخاصي جمله از  بنده  است، كافي مذاكرات ميفرمايند
 را ديروز  قضية كه هستم كساني جمله واز شود علني مجلس امروز نداشتم
 مطلـب  رايـك  قضـيه  واين ميدانم اسالم ايران و براي بزرگي فاجعة يك

 متـأثّر  خيلـي  كه بينيم مي درخارج كه آقاياني همه  ومثل ميشمارم مهمي
 هم بنده.   نشينند نمي  وآرام سوزند مي درآتش است اين ومثل ومتأسفند

 كـوچكي  كـار  بـودن   مـدرس  كه ميدانند آقايان همة البتّه متأسفم خيلي
 عقيـده  اوهـم  بـا  كـه  اشخاصي تمام كه ايراني محترم وكيل  يك  نيست،
 ايـن  بـه  او كـه  ميدانند ، نيستند  عقيده هم او با كه اشخاصي وتمام هستند
 بود  ايران كش زحمت ودلسوز بود طلب واستقالل بود مند عالقه مملكت

 بـار  زيـر  و  ديد صدمه قدر چه آدم اين كه ميديديم ما گذشته ودرادوار
 بـه  هـم  روز هـر  آقايان كه ندارم حرفي بنده .  ميرفت مشقّات صدمات و

 اقـدامي  چـه   دولـت  ببيننـد  كه باشند مراقب ولي ندبياور تشريف مجلس
  بياورد، بدست را مطلب اين ريشة كه است اين دولت وظيفة البته.  ميكند
 بـاهم  عـادي  آدم دونفـر  كـردن  نزاع  كاسب، دونفر زدن   ، مدرس زدن
.  ميرسـد  بكجـا  ببيند تا بياورد  بدست را مسئله اين ريشه بايد دولت.  نيست
 حاضـر   ، بشـود  منتهـي  كه جا بهر ولو كردن مجازات براي يدبا وكال تمام
 درمجلس ديديم كه همينطور ميكنم خواهش آقايان آز بنده پس.  بشوند

 بخرج بايدجديت آقايانهم  دارند، جديت دولت  محترم هيئت خصوصي
 يـك  ايـن  كه ندارم  اعتقاد ولي  بياورند، تشريف را هفته يك واين بدهند
  . شود راحت آقايان وخاطر كشف تامسئله  شود، گفته چيزي هفته
   ) اجازه( يعقوب سيد آقا آقاي – رييس

  
   15 صفحهدر
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 اين ام ديده دردنيا نمايندگان احوال از بنده كه آنچه  – يعقوب سيد آقا
.  اسـت  ملّـت  آن وافكـار  احساسات آئينه  هرمجلس هاي نماينده كه است
 كـه  مجريه  وقوة كنند بيان علني سدرمجل را ملّت وافكار احساسات يعني
   كه را ملّت واحساسات افكار كه ميشود حاضر است قانون اجراي مأمور
 رياست محترم مقام از آقايان از  اي باعده كه بنده.  بشنود  كنند مي اظهار
 بياورنـد  تشريف امروز كه بدهند  اطّالع دولت هيئت به كه كرديم استدعا
  داراست،  جريحه امروز ايران ملّي احساسات بگوييم بĤنها كه بود اين براي
 بيان ها بشما را خود احساسات امروز خودش نمايندگان توسط ايران ملّت

 درمركز كه العاده فوق بواسطةحركت ايران ملّت احساسات  امروز  ميكند،
 يـا  شـدن  كشـته  مردن.  است  شده دار جريحه  است، شده واقع مملكت
 همچـو  يـك  ولي.  است عادي امورات از اينها  شد، هكشت يا مرد فالنكس

.   ميـاورد  وارد صدمه ملّتي يك مقامات حيثيت به ميافتد اتّفاق كه قضايائي 
 بـزرگ  ممالك در بينيم مي كنيم نظر تاريخ  كه به وقتي بفرماييد مالحظه

 يـا  بوده ملّتي يك  ملّيت ريشة خاطر براي  دنيا، بزرگ جنگهاي وتمام دنيا
 خصوصي درجلسه كه همانطور.  است بوده ملّتي يك مذهب ريشة يبرا

 آقـاي  وايـن  دولـت  هيئت اين كه هستم مطمئن كامالً بنده كردم  عرض
.  داشتند ارادت  مدرس آقاي به الوزرا  رئيس آقاي مخصوصا ، الوزرا رئيس
 اول طـراز   از اسـت  پيرمـردي  يك  مدرس آقاي وزرا آقايان طور همين
  هسـتيم،  جعفـري  مـذهب  داراي ماهـا  تمام  دارد، را  اجتهاد مومقا علما

 حديثنا روات الي فيها نفارجعوا الواقعه ماالحوادث نا(   است اين ما مذهب
.  كنيم رجوع بايشان سخت  درمواقع كه داديم تشخيص اينطور را  مدرس)

 اين  ، بنابراين هستند مسلمان كه ماهم وزراي  ماست، مذهبي عقيدة اين
 انعكاس ماآئينه كه بگويد بدولت خواست مجلس.  است مذهبيشان عقيدة 

 رفـتم  آمدم وقتي  ، بودم درشميران خودم  بنده.  تهرانيم ملّت احساسات
 طبقـات  از وچه  علما طبقات از چه دسته دسته فوج فوج ديدم بمريضخانه
 شكسـته  وقلـب  وتضـرّع  انكسـار  حال يك با ديگر طبقات از چه خودمان

 روز مثل بگويم ميخواهم كه ميكردند نگاه نفرت بنحو را مسئله  اين يبقدر
 وقـوة  مقامـات  حفـظ  ي بـرا  كه ملّتي  يك.  بود تهران ملت براي عاشورا
 ملـت   كـه  كرد تصديق بايد التبه  ميكند، فداكاري طورنيا خودش تقنينية
 حيثيـت  بـه  كـه  جاهـايي  ودريـك  اسـت  حساسي فهم چيز ملّت ن ايرا
 شـوراي  مجلس.  برسد خودش مقصود به تا   نشيند  نمي پا از ميخورداوبر
 ميكنـد  نگاه را كثيف   و رذيل حركت اين وانزجار نفرت بانهايت هم ملّي
 ملّـت  بنـام  مـا  اينكه ديگر.   ميداند انسانيت مقام از راخارج حركت واين
 فـوق  مسـئلة  يـك  را مساله اين كه ميگوييم بدولت اسالم ملت بنام  ايران
 ايـران  ملـت  تااينكـه  بدهد راپرت  مجلس به هم زودتر و كند تلقّي العاده
   .بيايند بيرون نگراني ازاين

 

    :ماليه وزير اظهارات ٭
  
 فـوق  تأثّرات قضيه دراين نمايندگان افراد از هريك كه است بديهي   

 قضيه دراين دولت هيئت كه بدانند  شايد هم آقايان وهمة دارند العاده
 متـأثّر   آقايـان  بقـدر  يا آقايان از بيشتر اگر  است، افتاده اتّفاق كه اجعهف

 كـه  مسـائلي  بزرگترين كه ميدانند راهمه مسئله اين.  نيست كمتر نباشد
 از ويكـي  اسـت  امنيـت  حفـظ  شود وحفظ رعايت  بايد مملكت دريك
 تروريسمي مسئلة   ميكنند، نگاه نفرت بچشم آن به دنيا درتمام كه مسائلي
 مقـام  از خـارج  شخصـي  بيـك  نسـبت  اگر هم تروريسمي ومسئله است

 ميافتـاد  اتّفـاق  هـم  ملّـي  شـوراي  مجلـس  نمايندگي مقام  يا روحانيت
 وطوري كند تعقيب  جداً را مسئله اين بايد كه بود مسلّم دولت برهيئت

 آقـاي  بـه  نسـبت  قضـيه  اين كه خصوصا.  نيفتد اتّفاق آن نظائر كه كند
  مـدرس  آقـاي  وسيادت علمي برمقامات عالوه كه افتاده  آتفاق  مدرس
 وهميشـه  انـد  بوده هم  مجلس محترم جزونمايندگان بودن اول وطراز
 در يعني خودش اخير ادوار مدت درتمام ايران ملّت كه مسائلي از يكي
 واقع كه قضايايي درهمة كه بود اين  بود، كرده رعايت  مشروطيت  ايام

 بنـابراين .  بـود  محفـوظ  كـامال  مصونيت  نمايندگي مبمقا نسبت  ميشد،
 افتـاده   اتّفاق واين بود مقام اين داراي كه محترمي شخص بيك نسبت
 متأثّر همگي  رسيد، وزرا هيئت باطّالع كه اولي دقيقة از بالشبهه.  است

 كشف قضيه وحقيقت ريشه كه كردند تعقيب را مسئله  جديت ودركمال
 ملّتـي   براي واقعاً و نشود  تجديد درمملكت ديگر عهواق اين ونظائر شود

 محترم نمايندگان آقايان كه ميكنم تصور بنده.  نباشد سرشكستگي اسباب
 وهيئت  نباشند آنها فكر تزلزل اسباب مسئله اين وهيچ باشند مطمئن بايد 

 حقيقـت  تـا  كـرد  ونخواهنـد  نكرده فروگذار  دراينكار دقيقه اي دولت
 هـم  نماينـدگان   آقايان وبراي آيد بدست مطلوبه نتيجةو مكشوف واقعه

 ايـران  ملّـت  از سرشكستگي اين انشااهللا تا گردد مكشوف واقعه حقيقت
   . شود مرتفع

 

    :مجلس رئيس بيانات ٭
 
.  برسـانم  محتـرم  مجلـس  بعرض جمله چند ميخواهم اجازه درخاتمه  

ة  اين كه  ميفرمايند تصديق آقايان همة البتّه ـ  رويـ  امنيـت  مطلوبـه  رغي
 وبعـالوه ) اسـت  صـحيح  نماينـدگان ( ميكنـد  متزلزل كامالً را عمومي

 متضـمن  كـه  را ما اساسي قانون و بالنتيجه مجلس نمايندگان مصونيت 
 نماينـدگان  ومصـونيت  قـانون  نماينـدگان   ومصونيت جامعه مصونيت

 بـه   مجلـس  واجـازة  آقايـان  بااجازة.  ميدهد قرار تزلزل مورد  است،
 گونـه  همـه  اسـت  حاضر مجلس كه ميكنم عرض دولت محترم هيئت
 نمايندگان. (بكند قضيه اين كشف براي  حاضر دولت از وتأ ييد تقويت
 فجـايع   واينطـور  نشـود  نظـائر  تجديـد  اينكه  ، بنابراين)  است صحيح

 واطمينان قلب قوت كمال با حاضر دولت .نگردد حكمفرما درمملكت
 موضـوع  ايـن  وسرچشـمة  ومنبـع  قيـب راتع  موصـوع  ايـن  بايد خاطر

 انـد  بوده  دخيل يا جرم شريك يا مرتكب كه اشخاصي وتمام راكشف
 بـراي  تصـورميكنم  بنابراين.  شوند مجازات  و تعقب صالحه مقامات در

 قضـيه  ايـن  بايـد  قلـب  قوت كمال وبا نباشد نگراني  هم دولت هيئت
 بدهيم خاتمه  اتمذاكر اين ديگربه ميدهيد اجازه اگر.  بكند راتعقيب

   ) است صحيح ازنمايندگان بعضي(
 

    : مدرس اقاي به  قصد سوء
 
   1926  اكتبر 31 – رويتر اخبار از

 اسـت   ايـران   مجلـس   مهـم   اعضاء از  يكي كه   مدرس  -  30  طهران « 
  طـرف  از  بـود  شده  خارج خود  خانة از كه  موقعي  در  زود صبح امروز
  واقـع   تهـاجم  و حمله مورد  است نشده معلوم او تهوي تاكنون كه كسي

 دسـت   دو  و كـرده   شـلّيك   ششـلول  تيـر  پـنج   مهاجم شخص  گرديد
 را   قاتـل   شـخص  كـرد   سـعي  كه  پليسي.  ساخت   مجروح را     مدرس
  دسـتگير    ضـارب .  گرديـد   مقتول و   مضروب خود  بنوبة   كند  دستگير
 حـال   در  خيلـي   مـردم  و اسـت  نشده  لوممع  تاكنون  حمله  علّت شده

  .هستند هيجان
  نفـر  دو كـه  بودند كرده  حمله   مدرس به  نفر سه معلوم  قرار از:  بعد خبر
  برده نظميه  مريضخانة به  بدواً را   مدرس  اند شده   دستگير حال تا  آنها از
  جراحـات  اطبا از  نفر چند  و دادند  انتقال  دولتي  مريضخانة به   انجا از و
  او راسـت   دست  و شده خرد  مدرس چپ  بازوي استخوان.  بستند را او

.  اسـت   رضـايتبخش  او  مزاجـي  حالت  ولي  است گرديده مجروح هم 
  رفته او   عيادت به  شخصاً  علما و  مجلس  نمايندگان  و  كابينه اعضاء  كلية

  ضاربين كه  دارد مي  هاراظ   چنين   مدرس آورده  عمل به   تحقيقات
 از  يكي  است گرديده مقتول كه  پليس بر  عالوه. شناسد مي را  خود

  مجروح  نفركاسب يك  همچنين و بود او  همراه كه   مدرس  دوستان 
  ».اند گرديده

    
   :سوءقصد بارة در  مجلس دوم  جلسة ◀

  
  رسميت  ظهر  از لقب  ساعت دو  مجلس  1305  آبانماه 10  شنبه سه  روز  

  هيئـت   و شد  اعتراض   مدرس ترور به شديداً هم   جلسه اين در  و يافت
  بگويـد  و بدهـد   توضـيحات    سوءقصد  اطراف در تا  خواستند را  دولت
  چـه  هـر  كـه  اسـت  پرواضـح . اسـت  انجاميـده   كجا به  تحقيقات  نتيجة

:  جنـدقي  يغماي  قول هب و نرسيد جائي به كردند  فرياد داد و  نمايندگان 
  شـاه  رضـا  يعني  مملكت رئيس  وقتي. است فرياد  نرسد بجائي  البتّه  آنچه

  دولـت   رئيس  آنكه با  باشد  كرده صادر را ترور دستور  شهرباني  رئيس به
 نتيجة  باشد هم ترور  مخالف و   مدرس دوستان از  الممالك مستوفي  يعني

  .رسيد نخواهد جائي به رسيدگي
  پرداخـت   سـخن  ايـراد  به   سوءقصد  بارة در كه  اي نماينده  نخستين   

  طرفـدار   افـراد  از  يكـي  و  اراك  نماينـدة    عراقـي  اسـمعيل   آقا  حاج
 دوره كـه  هنگـامي   بود  مشهور كه  بطوري خودش بعداً  كه بود   مدرس
 و  مسموم  اي بوسيله و احضار  شهرباني به بود   مجلس  يندةنما  بعد هاي
  .كرد  فوت  رسيد  منزل به  آنكه  محض  به
  نسبت  كدام هر ننمايندگا  آقايان: ... گفت چنين  جلسه اين در عراقي   
 در  خـواهم  مـي   بنـده  كه  صورتي در دارند،   اعتراضاتي  جاريه امور به

 بـه    نسبت بايد   اول  كه كنم  عرض خودم  گذشتة روز   عرايض  تعقيب
  قبـل   روز چند. ميشود چه ديد  قضايا  ساير در بعد  كرد  اقدام  قضيه اين

  عـادي   واقعة يك  توانم نمي  بنده  را واقعه اين ، شد واقع  مهمي  فاجعة 
 براي كه هستند كسي ايشان نبود عادي وكالي  از يكي  مدرس.  كنم تلقّي
 صحيح. (اند  داده ارقر  بال سپر  را خود سينة هميشه مملكت استقالل حفظ
 بيـنم  مـي  بنده است شده واقع بايشان نسبت قضيه همچو يك حاال )است

 خيـر  كـه  ميگفت بما پاكيزگي كمال با خيلي خيلي آن روز بااينكه دولت 
 تابحـال  آن روز از ولي.  هستم موضوع وكشف  مقدمات تهية مشغول من

 تحقيقاتي وچه اند؟  كرده چه كه نرسيده بما اطّالعي دولت طرف از هنوز
 اسـتنطاقات  آيا  شده؟ كشف ضارب آيا  اند؟ آورده بعمل قضيه باين نسبت

 هيئـت  از را چيـزي  يـك  ملّـي  شوراي مجلس وقتي  يانه؟ شده معلوم  او
  !ندهد وجواب باشد كرده مسامحه اينقدر  نبايد دولت  خواهد، مي دولت
 در كـه  بپرسـند  دولت  از و  بخواهند را دولت باز كه  دارم  عقيده  بنده
 بنـده   اسـت  نشده  كشف  قضيه  اين تا و است  كرده چه روزه  دوسه اين

  كارها  ساير به  خاطري  اطمينان يك با  نتوانند  آقايان كه  كنم مي تصور
   .نمايند  رسيدگي

 

  :گفت  چنين  بامداد  علي محمد  سپس ٭
   
 ايـن  در كـه   كنم مي  تشكّر  عراقي ازآقاي  خودم  عرايض عرض از قبل « 

 هـر  از و  گذرد مي  واقعه  از روز چهار امروز  تذكّردادند  مجدداً خصوص
ـأله  اين.  كرد  اطّالعي بي اظهار  پرسيديم   چيزي  خصوص دراين كس   مس
ـنم  عـرض   داده تـذكّر   مجدداً  كه كرد  وادار را  بنده ـيه  اگـر  كـه   ك   قض

 از  و شده   كم  حرارتها  رفته رفته   موجوده  سوابق   مطابق بماند همينطور
 خـوب  حالشان  مدرس اقاي كه حاال گفت خواهند كم كم و  رود مي  بين

  نفـر  دو يكـي   قبـل   دورة در.  ندارد اهميتي ديگر  ندارند   خطري و است
ـين  هم حاال   نشد تعقيب و.  زدند كتك را  وكيل ـيه   چن ـاق   قض ـاده   اتّف  افت
  بنده عرض   كنم، عرض   مدرس آقاي  مقامات از  خواهم نمي  هبند.  است
 بـوده  چه قضيه  ببينيم و كنيم  حساب  مان خود  پيش  بايد ما كه  است اين
 آن عـوض  در كـه   بـود  نشده  قصاص و بود  كشته را كسي   مدرس  ، است

  كـرده   ساقط  هستي از  را كسي  خانوادة   شود؟  اقدامي  چنين به  مبادرت
  ديـدم   كـردم    حساب خود پيش  بنده  ؟ بوده  چه پس  نبود كه  اينها  بود؟

 چيـزي  به اگر   مدرس.  دارد ادبي  شجاعت يك و  لهجه صراحت  مدرس
ـان  يـك  و دارد دل يـك    مـدرس .  گويد مي  كرد  پيدا  عقيده  ايـن  و  زب

 و مملكت  يك  ةاستفاد اصل.  دارد   منافعي يك مملكت  براي البتّه خصلت
 بتوانـد  ملّتـي   يـك   نماينـدة  و وكيـل  كه  است جا درهمين وكيل از ملّت
 را  نماينـده   مصونيت اصل زياد مطالعات از پس  دنيا در. بزند را خود حرف

  صفت اين و داشت را صفت اين   مدرس.  اند كرده  قبول  لحاظ  همين  از
 آزادي اصـل   بنابراين.  ستا شده  حمله  مورد كه   است  مدرس خصلت و

 پير و  جليل سيد يك  مدرس  كه  موقعي در.  است شده  حمله مورد  عقيده
 تـوانم   مي چگونه  نيستم چيزي كه  من . شود حمله  مورد است  عالمي مرد

ـلحت   آزادانه را خود  عقايد و باشم مطمئن ـار   مملكـت   درمص   دارم؟  اظه
 سـرد  كـه   كـنم   استدعا  خواهم مي باز  ممحتر نمايندگان  آقايان از بنده

 و بدهنـد   اجـازه   آقايـان  اگـر    حتّـي   ، كننـد   تعقيب  را قضيه و  نشوند
 تمـام  در مجلـس  كـه   اساسـي  قانون  33  اصل  مطابق بفرمايند موافقت

 همـين  و  شوند انتخاب  نفر چند مجلس ازخود باشد نظرداشته بايد كارها 
 دولـت  بـه   و كننـد   نظـارت  و  تعقيب را  قضيه  و بكنند  اعمال را  نظارت

  مشـروطيت  ديگـر   برود  بين از مصونيت   اصل  بناشد اگر كه تذكّربدهند
  ) است  صحيح -  نمايندگان( داشت  نخواهد  موضوعي

  آقايـان  الـوزراء و  رئيس  آقاي به دهند مي  اجازه  آقايان اگر  – رئيس   
 – نماينـدگان (  شـوند  حاضـر   مجلـس  در كـه    شود داده  اطّالع  وزراء
  )است  صحيح
 نـيم   مجلس  مجدداً و شد داده  تنفّس جاري كارهاي  فقره  چند از پس

  وزراء از  اي وعـده   الـوزراء  رئـيس  و  گرديد  ظهرتشكيل از بعد  ساعت
 بـه  مـذاكراتي   شـرح    بـدين   سوءقصد  بارة در و يافتند حضور  درجلسه

  :آمد عمل
ـنفّس  از قبل  مذاكرات  نتيجة در  -  رئيس   ـاي  بـه   ت ـيس   آق  و  الـوزراء   رئ

 ملّـي  شـوراي  مجلـس  علنـي  جلسـة  در كه شد  داده  اطّالع  وزراء آقايان
  كشف به نسبت را  دولت   اقدامات  هستند مايل آقايان اگر كه  بيابند حضور
  .بدهند  جواب  آقايان كه  بكنند دارند  سئوالي ، بشنوند  هاكها آ قضية

 محتـرم  هيئـت  كه درموقعي خصوصي درجلسه قبل روز سه بنده– فاطمي   
 امـروز  جلسـة  الاقـل  براي بودم منتظر كردم عرايضي  داشتند حضور دولت

 دارند موضوع دراين دولت  محترم هيئت داشتم قطع كه جد يتي درنتيجه
 بسـرقتهاي   راجـع  بودم ديده ازنظميه قبالً قسمتها درساير كه عملي سرعت و

.  ميشـد  كشف ودقتي   عجله وبا يك ميايد پيش شهر دراين كه ومشكلي مهم
 اهميت اول دردرجة كه كنم عرض ميتوانم بنده كه مهمي  قضية چنين يك

ـاي .  نمايند اظهار  مجلس در را خود اقدامات نتيجه  است،  اگـر   مـدرس  آق
  دارنـد؛   جنبه چندين بتّهال خودايشان اوال شدند واقع تروري تير هدف اينجا
ـان  كـه  وكالت و شخصيت و  ديانتي  مختلف هاي جنبه از .  دارنـد   خودش

 ملّـي  شوراي مجلس درحقيقت كه كنم عرض ميتوانم  بنده موضوع دراين
– نمانيـدگان   بعضـي (  .  مـدرس  ي آقا شخص نه است شده واقع تير هدف
  ) است صحيح

 خيلـي  مثـل  كه بينيم مي طوري يك را قضيه اين بنده متأسفانه تاكنون   
.  بينيم نمي قضيه كشف از آثاري وهيچ شده  فرض كوچك عادي قضاياي
 را آنهـا  كـه  ميشود  زده حرفهائي ويك هست انتشاراتي يك هم درخارج

 ميگوينـد  ام شنيده مثال.  كنم عرض توانم نمي  ندارم، سند چون بنده هم
 دولـت  تكليف هست اگر هست نظر اختالف ونظميه عدليه مستنطقين  بين

 جريـان  بـه  حـال  درهـر  قضيه كه بكند را  نظر اختالف اين رفع كه است
 بدست قضيه  كشف براي دليلي هيچ حال تابه چرا  واگرنيست، بيفتد خود

 وتفتيشات تحقيقات دولت براي كه كنم عرض ميخواهم بنده وباز نيامده؟
 مـوقعي  هـيچ  بكنـد  موضوع ناي به راجع بخواهد كه ديگري  اقدام وهر
 موضـوع  درايـن  را جديت الزمه دولت هيئت چون  نيست، حاال از بهتر

 كـه  هم نفري چند يك حتّي كلمه باتّفاق هم ملّي شوراي مجلس.  دارند
 بـه  نسـبت  كـه  بودم بنده خود آنها از ويكي بودند ملّي شوراي درمجلس 

 خصوصـي  درجلسـة  آنـروز  مخصوصـاً   بوديم،  ممتنع دولت امورات ساير
 خودم امتناع آن  كه كنم مي ض عر علني درجلسة هم حاال كردم عرض

 درتقويـب  هسـتيم  متّفـق  عمومـاّ  كلمـه  ويك جهت يك همه برداشتم را
 انتظـاراتي  دولـت  از البتّـه  هم آنطرف از جنايت اين كشف  براي بدولت
 نمايـد  سـعي  خـود  قواي تمام  با دولت كه است اين ما وانتظارات داريم
 شريك كه هم ماها اينكه ؟براي چرا بشود توطئه اين كشف زودتر وهرچه

 داريـم  عقيـده  ايشان عقيده مطابق ما همة  هستيم،  مدرس سياسي ورفيق 
 چه اگر باشيم نداشته ما كه باشند داشته عقيده  يك ايشان كنم نمي وتصور

 آن رد ولي.  باشد  نظر اختالف است ممكن هميشه عادي جاري درمسائل
 دارنـد  را عقيـده  همان  مدرس ي آقا هستيم معتقد وهمه هست كه اصلي
.  دارنـد   مـدرس  آقـاي  كـه  دارم را عقيده همان هم وبنده  دارم بنده كه
 باشـد  آزادي هـم  ماها  ي برا كه باشد طوري يك بايد جهت اين به پس
 هـم  ملّـي  شوراي مجلس به آمدن با واصالً كنيم عقيده اظهار بتوانيم  كه

 خـودم  بعقيـده  بنـده  ميكنم عرض اينجا صراحت كمال وبا هستم  مخالف
 تا اگردولت كه ميكنم عرض شخصاً  خودم  گيرم،  نمي شريك را آقايان(

 ملّـي  شـوراي   درمجلس ديگر بنده  نكرد، راكشف قضيه اين ديگر روز سه
 دليـل  بچـه  كـه  ميگيرم شاهد هم را عمومي افكار وتمام شوم  نمي حاضر

 بـود  خواهـد  بنـده  عرض آخرين واينهم شوم نمي حاضر  درمجلس هدنب
 موضـوع  درايـن  يعني نبيند  چيزي كسي بنده از هم ديگر روز سه واگرتا
 اصـفهان  وبـه  شـد  نخـواهم  حاضـر  هم ديگر بنده و كرد نخواهم عرضي
  . نمايند معين ديگررا يكنفر بنده بجاي كه ميدهم  اطّالع
  ) زهااج( بهبهاني آقاي– رئيس
 از يكـي   شـد،  ازدستورمي قبل امروزدرمجلس كه درمذاكراتي– بهبهاني

 است اين  ام عقيده من كه( فرمودند فرمايشاتشان  دراول محترم نمايندگان
ـاد  دارم  كـم  كم بنده! ) ندارد اثري دستور  از قبل مذاكرات كه  پيـدا  اعتق

ـته  درجلسـة  اينكـه  بـراي  .اثرنـدارد  هم دستوري مذاكرات كه ميكنم  گذش
 را وجامعـه  مجلـس  بـود  كـرده  تهييج  مدرس به نسبت واقعه  مسئلة بطوري
 كنـا  را بدسـتور  راجـع  صـحبتهاي   كلّـي  به كه  مجلس  بود، كرده تهييج

 طرف  از صبري بي كمال وبا دادند قرار دستور را صحبت واين رگذاشتند
 كه آنهايي وچه كردند صحبت كه آنهائي چه نمايندگان ازآقايان هريك
 كشف به راجع العاده فوق صبري بي يك ميكردند  تصديق را آنها صحبت

 البتّه.  شد مي داده نشان  است شده واقع  مدرس به نسبت كه جنايت اين
 هيئـت  درخـود  كـه  التهابي آن وبا ديدم درآنروز كه وضعيتي باآن بنده

 بنـده .   فرمودنـد  ليهما وزير آقاي كه مذاكراتي وبخصوص ديدم  دولت
 آقايـان  مجلـس   رسمي جلسة از دستوروقبل  از قبل امروز كه بودم منتظر
 انـد  كـرده   بـاب  درايـن  كه جدي واقدامات شوند حاضر خودشان وزرا
 يا مجلس دراين يا اند گرفته نظر در كار اين دراطراف كه كشفياتي ويك

 بـود  ممكـن  بـود  سـرّي  خيلـي  مطلـب  هم واقعا واگر خصوصي درجلسة
 بيـنم   مي متأسفانه ولي.  نمايند  مذاكره ودرآنجا نمايند ضاتقا سرّي مجلس
 توجه  هيچ فرموده قصور قضيه وقوع از روزقبل مثل را امروز وزرا آقايان

 درجامعـة  امـروز  كـه  تشـنجي  وايـن  وكال آقايان اصرارهاي همه اين به
    ؟!اند نداده اثري ترتيب هست ايران  درجامعه بلكه  طهران

کامـل حدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی، بعلت م :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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  کتاِب آيا ميدانيد چرا چنين رژيمی  برپاست؟
  )جاذبيت قدرت و شيفتگی به آن (     

ی: از   مد 

   ٩٢تابستان : چاپ اول
يورو و در  ٢٠رک اروپا بھای کتاب در کشورھای بازار مشت

 .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  

       اوندانتشارات برز
استقرار و  در اين کتاب ازچگونگی جابجائی قدرت،

استمرار ديکتاتوری واليت مطلقۀ  فقيه وتصاحب رھبری 
ازطريق اغفال آقای احمد خمينی درحمايت ازآقای خامنه 
ای به عنوان رھبر ودرنقش محلل به منظور واگذاری 

نيزعلل ديرپائی استبداد و راه ...رھبری به احمد خمينی و
  .رفته است سخن...ون رفت از ديکتاتوری فقيه برو

  ها؟ ترسها و تناقض
  

بانــک مرکــزی از کــاهش » رئــيس«نگرانــی  :انقــالب اســالمی
ارزش دالر ربط مستقيم دار دبـه خزانـه خـالی دولـت و نيـاز 

بــه پــولی کــه از فــروش دالر بايــد » تــدبير و اميــد«حکومــت 
  .دبدست آي

  
برابــری عربســتان از میــدان مشــترک  ۱۰٭ برداشــت 
  :نفتی فروزان

 
،  به گزارش ایسـنا، تـاخیر در توسـعه ۹۲شهریور  ۲۸در در  ☚

میدان مشترک نفتـی فـروزان بـا عربسـتان در حـالی اسـت کـه 
قـائم . کنـد برابر ایران از این میدان برداشـت می۱۰عربستان 

ی بــا اعــالم مقــام شــرکت مهندســی و ســاخت تاسیســات دریــای
اینکه سعی بر این است که پروژه توسعه میدان مشـترک نفتـی 

در صورت تکمیل : تکمیل شود گفت ۹۳فروزان تا پایان سال 
هزاربشکه و  این پروژه، تولید نفت خام این میدان روزانه صد

ـــالمی  .مکعب افزایش خواهد یافت فوت میلیون ۲۵۰تولید گاز  ـــالب اس ا بـــه حقـــوق و اينـــک خبرهـــای تجاوزهـــ :انق
  :انسان

  
  :رو بشدت داردهمچنان سركوب 

  
  
به گزارش کلمه، مهدی دولتی دارآبـاد  ،۹۲شهریور  ۲۶در  ☚

از فعاالن مدنی جنبش سبز و از فعـاالن فضـای مجـازی بـرای 
سال حبس تعزیری خـود بـه زنـدان اویـن منتقـل  ۵گذراندن 

و در پــی هجــوم  ۹۰ایــن زنــدانی سیاســی در بهمــن مــاه  .شــد
به منزل پدری اش بازداشت و به بنـد امنیتـی  واواکن مامورا
  .منتقل شد ۲۰۹
بــه گــزارش ایســنا، جعفــر تــوفیقی،  ،۹۲شــهریور  ۲۹در  ☚

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری مـی گویـد حـدود 
ای که  و استاد بازنشسته به کمیته» دانشجوی ستاره دار« ۵۰۰

شـکیل داده، این وزارتخانه بـرای رسـیدگی بـه شـکایت آنهـا ت
 .مراجعه کرده اند

به گزارش هرانـا، طـی هفتـه گذشـته و  ،۹۲شهریور  ۳۰در  ☚
ها در خصــوص آزادی  در پــی اخبــار منتشــر شــده در رســانه

زنـدانی سیاسـی جدیـدا وارد بنـد  ۹زندانیان سیاسـی حـداقل 
  .اند زندان اوین شده ۳۵۰

 :باشـد زندانی جدیـدالورود بـه شـرح زیـر می ۹اسامی این       
سـال حـبس ۳جهت تحمـل محکومیـت (آروین صداقت کیش 

ــری ــد ) تعزی ــهرام یارمن ــت(ش ــت موق ــارخ ) بازداش ــدی ت مه
) بازداشــت موقــت(عیســی ملــک محمــودی ) بازداشــت مــوق(

ــژه  ــایی ) بازداشــت موقــت(مرتضــی وی ــد باب بازداشــت (حمی
سـال حـبس ۲جهت تحمل محکومیـت (عباس امیدی )موقت

حمــل محکومیــت جهــت ت(محمــد ســجاد احمــدی ) تعزیــری
جهــت تحمــل محکومیــت (اکبــر امینــی ) مــاه حــبس تعزیــر۶
سال حبس تعزیری و بازداشـت موقـت در خصـوص پرونـده ۵

ــد ــر ) جدی ــی ب ــران مبن ــالب ته ــاه انق ــعبه اول دادگ ــم ش حک
محکومیت محمود علیـزاده طباطبـایی بـه چهـار مـاه حـبس، 

ضربه شالق و پنج سـال محرومیـت از وکالـت، در دادگـاه  ۵۰
 .ر استان تهران نقض شدتجدیدنظ

به گزارش روابـط  عمـومی دادگسـتری  ،۹۲ شهریور ۳۱در  ☚
نفــر از محکــومین مــواد مخــدر در زنــدان  ۸د کــل اســتان یــز

 .مرکزی یزد به دارآویخته شدند
نفــر توســط   ۸دو نفــر از ایــن محکــومین احکــام اعــدام ایــن   

دادستانی کل کشور تائید و تنفیذ گردیده و تقاضـای تخفیـف 
جــازات محکــومین نیــز در کمیســیون عفــو قــوه قضــائیه رد و م

ــورخ  ــنبه م ــبحگاه روز پنجش ــا در ص ــدام آنه ــم اع ــا حک نهایت
 . در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد ۲۸/۶/۹۲
ــزارش  ،۹۲شــهریور  ۳۱در  ☚ ــه گ ــر و « ب ــوق بش ــالین حق فع

زندانی پس از نزدیک  بـه سـه  ۴، حداقل »دمکراسی در ایران
سـلولهای انفـرادی در محوطـه زنـدان مرکـزی روز انتظار در 

اسامی برخی از  زندانیانی که در . زاهدان به دار آویخته شدند
زندان مرکزی زاهدان به دار آویختـه شـدند بـه قـرار زیـر مـی 

 :باشد
،  بنـد جوانـان  ۱سـاله از بنـد  ۲۱ـ احمد عیسی زهی حدودا ۱

نـدانی سـال در زنـدان زاهـدان ز ۱او  بیش از . زندان زاهدان
 .بود
ــ رشــید مــامش ســوفیان حــدودا ۲ زنــدان  ۷ســاله از بنــد  ۲۸ـ

 . سال در زندان بسر می برد ۳وی بیش از .زاهدان 
زندان زاهدان که نزدیـک بـه  ۷ساله از بند  ۲۹ـ خالد ریگی ۳
 .سال در زندان بسر می برد ۴
ــدودا ۴ ــی ح ــد کریم ــ عبدالحمی ــد  ۳۰ـ ــاله از بن ــدان  ۵س زن

 . سال زندانی بود ۴ک به مرکزی زاهدان که نزدی
ــه گــزارش ســحام ،۹۲شــهریور  ۳۱در  ☚ دادســتانی شــهید  ٬ب

مقــدس، در اقــدامی ضــمن امتنــاع از هرگونــه اطــالع رســانی 
درباره وضعیت مریم شفیع پور، خواهر این زندانی سیاسـی را 

اطالع رسـانی در مـورد   .تهدید به برخورد قضایی کرده است
تهدیـد دادسـتانی بـوده  علـت ایـن ٬وضعیت مـریم شـفیع پـور

 .است
بــه گــزارش کمیتــه گزارشــگران حقــوق  ،۹۲شــهریور  ۳۱در ☚

بشر،  احمدرضا نجداد، وب نگار و نویسنده منتقـد حکومـت، 
روز پنجشنبه زمـان خـروج از کشـور در فرودگـاه بـین المللـی 

بر اساس  .تهران مورد توقیف گذرنامه و بازداشت قرار گرفت
، پس از توقیف گذرنامه، توسط این گزارش، احمدرضا نجداد

چند تن از ماموران لباس شخصـی بـه قسـمت دیگـر فرودگـاه 
 .هدایت شده و پس از آن خبری از وی منتشر نشده است

به گزارش  فـارس، جمعـی از معلمـان  ، ۹۲شهریور  ۳۱در  ☚
شرکتی آموزش و پرورش مقابل مجلس شورای اسالمی تجمـع 

وهای تبدیل وضعیت نشده این معلمان که خود را نیر .کردند
کردند، خواستار رسیدگی به وضعیت کاری و تعیین  معرفی می
 .شان بودند تکلیف

به گزارش هرانا، پیمـان عـارف، فعـال  ،۹۲شهریور  ۳۱در  ☚
سیاســی از ســوی شــعبه دوم بازپرســی دادســرای اویــن جهــت 
آخــرین دفاعیــات احضــار شــد  احضــار ایــن عضــو جبهــه ملــی 

بهشت ماه سال گذشته کـه بـه  ده اردیایران در خصوص پرون
ــه امنیــت کشــور  ــدام علی ــه قصــد اق ــانی ب اتهــام اجتمــاع و تب

 .بازداشت شده بود
ـــا ، ده هـــا نفـــر از  ،۹۲شـــهریور  ۳۱در  ☚ ـــه گـــزارش هران ب

نفـر  ۲۰خانواده های زندانی عقیدتی  اهل تسنن   که  بیش از 
ی از عزیزان آنهـا محکـوم بـه اعـدام هسـتند و در انتظـاراجرا

نفـر از ایـن جوانـان در زنـدان  ۴حکم اعدام بسر می بردنـد و 
قزل حصار حکم اعدام آنها در آستانه ابه اجرا در آمدن اسـت  

 .مقابل دفتر رئیس  قوه قضاییه تجمع  و تحصن کردند
به گـزارش کمیتـه گزارشـگران حقـوق   ،۹۲ شهریور ۳۱در  ☚

ویـن کـه در زاده، از زنـدانیان گمنـام زنـدان ا بشر، آقای سیف
هــای معانــد نظــام  بــه اتهــام هــواداری از گروه ۱۳۹۰خــرداد 

های انفرادی بنـد  ماه را در سلول ۴بازداشت شده بود، مدت 
دادگـاه  ۲۶زندان اویـن گذرانـد و سـپس از سـوی شـعبه  ۲۰۹

سـال  ۱۰انقالب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی بـه تحمـل 
ن بـه قیـد حبس تعزیـری در تبعیـد محکـوم شـد، وی پـس از آ

وثیقــه از زنــدان آزاد شــد تــا اردیبهشــت مــاه ســال جــاری کــه 
محمدرضـا  .زنـدان اویـن فراخوانـده شـد ۳۵۰مجدداً به بند 

زاده پزشــکان از زنــدانیان سیاســی دهــه شصــت جهــت  ســیف
 ۲۱اجرای حکم ده سال حبس در تبعید خـود روز چهارشـنبه 

 .شهریور به زندان برازجان منتقل شده است
مــرادی   بــه گــزارش هرانــا، امیــد شــاه ،۹۲ریور شــه ۳۱در  ☚

زنـدان اویـن  ۳۵۰زندانی سیاسی و از فعـالین سیاسـی در بنـد 
 .دست به اعتصاب غذا زد

 ۴به گزارش تابناک، جـوانی کـه مـتهم بـود  ،۹۲مهر  ۱در  ☚
سـالگی مرتکـب قتـل عمـد شـده پـس از  ۱۴سال پیش در سن 

زرون اعـدام سالگی رسید هفته گذشـته در کـا ۱۸آنکه به سن 
این نوجوان پس از طی مراحل قـانونی در دادگـاه بـدوی  .شد

محکـوم ) اعدام(و تایید حکم در دیوان عالی کشور به قصاص 
 .بود شده
به گـزارش کمیتـه گزارشـگران حقـوق بشـر،  ،۹۲مهر  ۲در  ☚

حسن صارمی فعال حقوق کودک و برادر زندانی سیاسی علـی 
 ۷شـده بـود، در تـاریخ  اعـدام ۸۹صارمی که در هفـتم دیمـاه 

روز بـه قیـد وثیقـه از زنـدان آزاد و  ۸۳شهریور پس از گذشت 
 ۹۲شـهریور  ۱۰روز در تـاریخ  ۸۶شهال صارمی پس از گذشت 

به بند نسوان زندان اوین منتقل شد اما حامد صارمی تا کنون 
هــیچ تماســی بــا بیــرون از زنــدان نداشــته و هــیچ اطالعــی از 

 .نیستوضعیت سالمتی وی در دست 
به گـزارش ادوار نیـوز، سـعید نعیمـی، عضـو  ،۹۲مهر  ۲در  ☚

ادوار (شورای سیاستگذاری سازمان دانـش آموختگـان ایـران 
جهت اجرای حکم یک سال حـبس تعزیـری ) تحکیم وحدت

به اتهام تبلیغ علیه نظـام جمهـوری اسـالمی بـه زنـدان تبریـز 

 .منتقل شد
در حالیکـه دوره  بـه گـزارش تارنمـای کلمـه ،۹۲مهر  ۲در  ☚

ســـاله محمدرضـــا مقیســـه مســـئول کمیتـــه پیگیـــری  ۴حـــبس 
در شـهریور مـاه بـه پایـان  ۱۳۸۸قربانیان حـوادث انتخابـات 

اسـت، مقامـات قضـایی از آزادی ایـن زنـدانی سیاسـی   رسیده
 .کنند خودداری می

احمـد رونقـی ملکـی،  به گزارش کلمه، سـید ،۹۲مهر  ۲در  ☚
زندان  ۳۵۰اسی محبوس در بند پدر حسین رونقی، زندانی سی

اوین طی دو حکم به بازپرسـی دادسـرای عمـومی و انقـالب و 
 .همچنین دادگستری تبریز احضار شد

به گزارش هرانا، علیرضا هاشمی، دبیـر کـل  ،۹۲مهر  ۳در  ☚
ــران  از ســوی شــعبه  دادگــاه انقــالب   ۲۸ســازمان معلمــان ای

ی، اتهــام و  ســال حــبس محکــوم شــد ۵اســالمی بــه تحمــل 
اجتماع و تبانی به قصـد ارتکـاب جـرم علیـه امنیـت کشـور  و 
فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام جمهــوری اســالمی عنــوان شــده 

 .است
لومونـد در بخـش : به گزارش رادیـو فرانسـه ،۹۲مهر  ۴در  ☚

دیگری از گزارش های خود به تظاهرات ایرانیان ناراضـی در 
: نویسـدمقابل سـاختمان سـازمان ملـل اشـاره مـی کنـد و مـی 

درست زمانیکـه رئـیس جمهـوری جدیـد اسـالمی همـه تـالش 
ده  روی اخود را برای باورمند ساختن تصویری میانه رو وگشـ

ازخــود متمرکــز کــرده بــود، صــدها نفــر ازمخــالفین نظــام بــا 
آدم کش میانـه "انجام گردهم آئی در مقابل سازمان ملل به او 

بـه خـون زدنـد کـه دسـت هـای او  لقب داده و فریـاد مـی" رو
او  ماننــد اســالف خــود، : گفتنــد معترضــین مــی. اســت آلــوده

 .باردیگر،  برای فریب غرب آمده است
به گزارش  هرانا، شعبه ششم دادگاه تجدید  ،۹۲مهر  ۵در  ☚

ـــدان آرش  ۶شـــرقی، حکـــم  نظـــر اســـتان آذربایجان ـــاه زن م
محمدی، فعال دانشـجویی چـپ محبـوس در زنـدان مرکـزی 

 ۱۹ایـن فعـال دانشـجویی روز چهارشـنبه  .را تایید کرد تبریز
تیر ماه به همراه دو فعـال دانشـجویی دیگـر، توسـط بـاقرپور 
رئیس شعبۀ سوم دادگـاه انقـالب تبریـز بـه اتهـام تبلیـغ علیـه 

 ۶نظام جمهوری اسالمی محاکمـه شـده و متعاقبـا بـه تحمـل 
 .ماه حبس تعزیری محکوم شده بود

ود آقامیزایی از فعالین به گزارش هرانا، داو ،۹۲مهر  ۵در  ☚
روز پیش در منزل شخصی خود بازداشـت و  ۱۵سیاسی تهران 

وی از  .تاکنون موفق به تمـاس بـا بسـتگان خـود نشـده اسـت
شـهریور مـاه در منـزل مسـکونی  ۲۰فعالین سیاسـی در تـاریخ 

 .خود توسط مامورین وزارت اطالعات بازداشت شد
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