
  

ت هائی که خود را حامی والي  حزب سياسی مسلح و ديگر گروه. بميان است» کودتای خزنده«بار، سخن از  اين:انقالب اسالمی
راستی اين . ، با دست زدن به کودتای خزنده در کار تصرف دولت هستند»نئوليبرالها«دانند، مدعی هستند که  مطلقه فقيه می

سو، مرتب در کار  بدين ۶۰است که سپاه در وضعيت و موقعيت کودتای دائمی است و از گروگانگيری، سپس کودتای خرداد  
اه و دستگاه واليت مطلقه فقيه، در بيرون، ايران را در قيد تحريمها و در درون، تصدی کودتای دائمی توسط سپ.  کودتا است

  . است کاری و فقر و خشونت کرده  سرزمين را گرفتار هجوم بيابان و مردم را محکوم به بی
» فتنهسران « دوم، به ادعای کودتا و آماج حمله های تبليغاتی شدن هاشمی رفسنجانی و ديگر  فصل اول و دو در     
  . کنيم بنديهای موجود در سپاه را معرفی می  و در فصل سوم، جبهه دوم از گروه. پردازيم می

     ۳در صفحه

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

  )٩٩(ق زندگينامه دکتر محمد مصد

  

  

  جمال صفری

  كشتاردر مسجد گوهر شاد، بهلول، كشف حجاب، 
  ) 3(صديقه دولت آبادي و جنبش زنان  

 
در برابرهمه  است كه دربرابرخودو يكس ي نام انسان برازنده« 

آشفته و آن ميهن شوربخت  كه در اين جهان  ييها يدلواپس ي
 يانسان يها و تعهدها به الزام. ماست خود را مسئول بداند

آن،  يرا جز در بقاي عين يو قطعي دهد و آزاد مطلق  يسرشت
و مرد را كه  زن  يمساوهمه، تصور ننمايد و رسالت  يآن هم برا

و مستقل از جنسيت است، باور دارد و  يبر يك ساحت ذات يمبتن
به غايت باز و آزاد توجيه  يا آينده يسو جز با خيزگرفتن به 

  …» .نشناسد يهست يبرا يممكن ديگر
 يها به رهيافت يوطن وضرورت دستياب ي برسوگنامه انديشه« 

چنان زمان  ي،مت وغيرت مله از  يخردگرايانه و نياز به مددگير
 يسهمگين يآمده را برغم سنگين برما تنگ كرده كه فرصت پيش

 يدست يار يبرا نهد يهايم م زن بودن بر شانه ي وظيفه كه 
برون و درون سرزمينم   ررا د يدرازكردن و همه، زن و مرد ايران

به نجات ميهن فراخواندن واداشته تا با رگ رگم فرياد برآورم 
برهستي  يا گذراند، مغاك تيره تلخ و سختي را مي زگار ايران رو

را درهم  هايمان  ما كام گشوده، تنهايش نگذاريم، توان يمل
كه برما رفته بگذريم تا از  ييها ستم ي ازخويشتن و همه. آميزيم

  .ييمبار ديگر سربلند بدر آ سخت تاريخي  ي ورطه ناي
همسران و  دران،هايمان را از مردان؛ پ گاليه ي همه بياييد

ندادند يا  يما را يار مان  ويژه يپيكارها يپسرانمان كه دردرازا
 يزمان يكردند بسياراندك بود برا مان يشمارآنها كه همراه
 ندمان،وورجامان، نياخاك  مان، هويت ميهن ديگر بگذاريم كه 

  ».گهواره گهواره از ستم رها گردد
   

 ي ساالنه يالملل انس بينگفتار پروانه فروهر درهفتمين كنفر از«
» زن ايراني و حقوق بشر«پيرامون  زنان ايران  يها بنياد پژوهش

  »  1375  در روز جمعه بيست و چهارم خرداد ماه 
  12 در صفحه 

  نشريه، آخرين شماره به روش و شكل كنوني 850شماره       
  

  !هموطن و مشترك گرامي      
ك و ياور ما در تداوم مشتر مروزتا ا 60از همه شما مشتركين و دوستان و ياران محترمي كه از كودتاي       

انتشار چاپي اين نشريه در داخل و خارج از كشور به هر طريقي شركت داشته ايد، صميمانه تشكر كرده، از 
  !.در سايت اين نشريه، پيگيري بفرمائيد 851شما دعوت مي كنيم همچنان، مطالعه اين نشريه را از شماره 

تجربه انقالب همچنان انتشار پيدا كند با محتوائي متناسب در  نجا كه بنابراين است كه تاريخ مكتوباز آ       
يابد و براي كساني كه بخواهند مشترك شوند،  حد امكان، انتشار نشريه كاغذي به تعداد كم، ادامه مي

  .گاهي شما خواهد رسيدشريه، به آشود و بديهي است قبال از طريق سايت ن ارسال مي
  

         eslami.com-http://enghelabe    :درس سايت ماآ         
          eslami.com-webmaster@enghelabe          :ايميلآدرس         
   eslami.com-submit@enghelabe   :برای ارسال مقاله        

  !شاد و پيروز باشيد      
  نشريه انقالب اسالمی در ھجرت        

ی   ر قالب اسال ی     ت،     ا تا وروز با
وید را ی تان شادباش  ان دو یان و ا ا ه ا    ھ

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

  جمعبنديِ باز شناسي پديده واليت فقيه و راهيافت نجات از آن
  تئوري فقيه از كجا پيدا شد؟

قوق از دست رفته  مردم ايران،  الزم است كمي به عقب برگرديم  تا آنچه در جمع بندي دكترين واليت فقيه  و تقابلش با حق وح
   از مبدأ  دوران زيديه هاي يمنيبه روايتي  تئوري احكام در حوزه فقاهت، . امروز به ناحق به ما به  ارث رسيده را  باز شناسي كنيم

  ني  قابل اجرا  و در دوران غيبت امامان شيعه ساقط و گرفته شده است كه  بر اساس سنت هاي قديم و در دوران اوليه چادر نشي
  

   ۱۵ در صفحه     
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  آقای ابوالحسن بنی صدر پیام 
   ۱۳۹۳ زبه مناسبت نورو

  
  همزادی حق و عدل

  
  !ایرانیان

نوروز، که برشما مبارک باد، روزی شد و ماند که ایرانیان       
در عصر . دریافتند حق و عدل همزادند و دادگری میزان است

ها و به سامان جمشید بود که میزان عدل تنظیم کننده رابطه
در آن عصر که عدل میزان . کردن زندگی فردی و جمعی شد

 ها،رابطه. های قوا نبودندرابطه ها،ت، قدرت نبود زیرا رابطهگش
انسانهای مستقل و آزاد در سرزمینی . های حق با حق بودندرابطه

چون حق بود و قدرت نبود، . می زیستند که سبز و شاداب بود
پیری نبود، جوانی بود، دشمنی . پس، گرسنگی نبود، سیری بود
. غم نبود، شادی بود. د، امید بودنبود، دوستی بود، ناامیدی نبو

زور در کار نبود . زشتی نبود، زیبائی بود. ترس نبود، شجاعت بود
رشد انسان حقوقمند با عمران طبیعت همساز . و حق درکار بود

  .پس، همه روزها، نوروز بودند. بود
ایرانیان که یابنده موازنه عدمی بودند، نیک دریافتند که هرگاه     

پس نه . گرددداد میآید، داد، بی رابطه قوا پدید قدرت، بمثابه
جای شگفتی است اگر، در تمامی بیانهای قدرت، عدل میزان 

است که با قدرت و قدرتمداری سازگار نیست و آن تعریف را جسته
باشند  قرار، هرگاه، ایرانیان آن روز را نوروز خواندهبدین. است

است، پس آنها، می گشته هاکه داد میزان و تنظیم کننده رابطه
باید دریافته باشند که بود قدرت نبود داد بمثابه میزان و بود داد 

   . نبود قدرت است
  ۲صفحه در

Nr.850  24 Mars.- 6 April. 2014        

1393فروردين 17تا4  850شماره  

  جبهه نئولیبرالها را تشکیل داده و » سران فتنه«هاشمی رفسنجانی و دیگر ◀
  ۳ ص  !اند؟ درکار کودتای خزنده     
  ۵ ص : »سران فتنه«ی و دیگرمتصدیان کودتای دائمی در تدارک حذف هاشمی رفسنجان ◀
  ۷ ص: های موجود در رژیم والیت مطلقه فقیه شناسائی جبهه دوم از جبهه◀
  شوند  تحریمها که وسیله بودند هدف می - ها درخلیج فارس رویاروئی◀
  ۶  ص   غگو؟وچوپان در –      
   ۹ ص: ) ۲(دمقایسه ویژگی های قراردادهای نفتی بیع متقابل و قرارداد های جدی :ژاله وفا ◀
  که تجاوزهای رژیم والیت فقیه به حقوق بشردپذیر  دبیر کل سازمان ملل نیز می ◀
   ۱۱  ص: بیشتر شده است      

  کودتای دائمی 
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ــه   ــی ک ــت، واقعیت ــن واقعی ــدریافت ای ان
ـای پـی ترجمان موازنه عدمی است، گوی
ــه و اصــل  ــه ایــن موازن ــردن ایرانیــان ب ب

  . راهنما کردن آن است
ــزان        ــدرت می ــه ق ــه داد ک ــروز، ن و ام

ــر  ــت ه ــده موقعی ــین کنن ســنجش و تعی
. ایرانی در سلسله مراتب اجتماعی اسـت

ن تعیــین جــا و موقعیــت در سلســله میــزا
ــوا  ــرآورده رابطــه ق مراتبــی اســت کــه ف

ـان. است  ،چون چنین است و چون بیاب
پـس، بلعـد، طبیعت سبز ایران را فرو مـی

ـان برخاســته انــد و حــق  و عــدل از میـ
ــی ــدرت و ب ـالی را از آن ق ـای خـ داد، جـ

در حقیقت، بانیان نـوروز . اندخود کرده
زور کردن بـرای دریافته بودند که نیرو را 

ــت ــتم اس ــوا، س ــه ق ـاربردن در رابط . بکـ
ـادل  متعادل کـردن رابطـه قـوا، جـز متع
ــه  ــرف رابط ــه دو ط ــتمی ک ــردن دو س ک

با تبدیل نیرو بـه  ،این دو. نیست ،کنند می
ـادل در نقطـه  . کنندمیستم  زور، لـذا، تع

ـا برابری، تعادل در نقطـه بـی حرکتـی، ی
ـادل قـوا، بسـود . مرگ است در عمل، تع

زورتـر برقـرار مـیرمندتر و به زیان بیزو
ـای رابطـه مسـلط  زیـر  –شود  و دینامیکه

ـادل ناپایـدار  یسلطه ترجمان چنـین تع
ـا را یـک بـه . است پیش از ایـن، دینامیکه

  . امیک توضیح داده
سان، آن هنگام که ایرانیـان، بـه بدین      

سـتم  ،یمن اندریافت این واقعیت که زور
ا زور، عــدل بــیاســت و در رابطــه زور بــ

د به همـزادی حـق و عـدل شو محل  می
پــی بردنــد و روز میــزان شــدن  عــدل را 

نــوروز کــاربردی همــه  نــوروز خواندنــد،
با هر پنـدار و  :نها جستآروزه در زندگی 

  .گردد روز نوروز می ،گفتار و کردار حقی
این نه از راه اتفاق است اگر در تمـامی      

هی و عــدالت خــوا ،جنبشــهای ایرانیــان
خواســت همگــانی  ،میــزان گشــتن عــدل

وقتی زور در کار   ،در حقیقت. است بوده
ــدآ مــی و عــدل ، درجــا، از حــق غفلــت ی
ـان زور را . شـود میمحل  بی ـاه همگ هرگ

ــد ــین حــق کنن ــر  ،جانش ــتبداد فراگی اس
ضــحاک  ،در دوران اســاطیری. شــود می

ـازد  است کـه زور را جانشـین حـق می . س
جانشـین زور حـق را  ،از نـو ،جنبش کاوه

ــزان می می ــدل می ــد و ع ــردد کن ن آاز . گ
ـام دیـن ـان کـه بن والیـت  ،زمان تا این زم

ــه زور ــرار گشته ،مطلق ــران  ،اســت برق ای
ــه  ــین اســتبداد ســیاهی را ب هیچگــاه چن

ایـن  ،بنابرقاعـده ،پـس. خود ندیده بـود
بایـد از  استبداد را نیز جنبش همگـانی می

  .میان بردارد تا که روز ما نوروز بگردد
چون امروز را با آن روز مقایسه کنـیم،       

ــی ــویمبهــت زده م ــران: ش ــروز در ای ، ام
ــک  ــت ت ــه ثنوی ـای ب ــدمی جـ ــه ع موازن

ــدرت  داده و محــوری ــه ق ــت مطلق والی
در کشــور، در بنیــاد . اســت برقــرار گشــته 

ـاد آموزشــی، در اجتماعی،خــانواده،  بنیـ
ـادی،در مدرسه،  ـاد اقتص ـائی بنی  ،کارفرم

ــی، در ـاد دین ــت« بنیـ ـاد در  ،»روحانی بنیـ
ـای فر« هنر، ـای  وردهآتولیـد کننـده ه ه

ــــری ــــی، »هن ـاد سیاس ـــ ــــت و ، بنی دول
ـادی کـه ... بنیاد ،سازمانهای سیاسی و بنی

ـا ثنویـت تـک  انسان اسـت، اصـل راهنم
رابطــه هــای شــخص بــا . محــوری اســت

شخص و گروه با گروه و مردم با دولت و 
ـا  انسان با هریک از بنیادهای جامعـه  و ب

عــت را محــور فعــال مایشــائی تنظــیم طبی
رو اسـت از ایـن. کند که قدرت اسـتمی

  .رودکه طبیعت سبز بکام مرگ می
ـای قـدرت        ـا کـه بیانه درجهان، مرامه

ـاممکن بـودنش، یــا فلـت غباهسـتند،  از ن
ـا فـرد مـی چاره را در تعادل قـوای فـرد ب
انگارنــد و یــا بــر ایــن گماننــد کــه رابطــه 

ــ ــدرت میرن ـان ق ــدرت جــدلی میـ ده و ق
ای جهانی میزینده، سرانجام، به جامعه

انجامــد، کــه درآن، ســتم، یعنــی از خــود 
محـل مـی، بـیدر زور بیگانه کردن نیـرو

ـان کـه حـق بـدین.  گردد قـرار، از آن زم
داد نبـود، بود و ناحق نبود، داد بود و بی

تــا امــروز کــه تخریــب حیــات طبیعــت و 
دهــد، جانــداران، تــن بــه محاســبه نمــی

اسـت کـه  ه تا بدانجا رفتـه سان کج راهان
ــت ــس  شبازگش ــدل، ب ــه راه حــق و ع را ب

  .است دشوار ساخته
        

  !ایرانیان
بنــابر یکــی  دیگــر از روایتهــا، ایرانیــان       

ـات ملـــی   چـــون دانســـتند پاینـــدگی حیــ
فــرآورده عمــل بــه حــق و میــزان کــردن 
ـا  عـــدل بـــرای زیســـتن در همـــآهنگی بــ

وســـتی و طبیعـــت اســـت،  زیســـتن در د
. همآهنگی با طبیعت را نـوروز خواندنـد

نوروز، نخستین روز بهار، روز شکوفائی و 
سلطه بر طبیعـت . شادابی زندگی، گشت

ـا آن ـان ب سان که رویـه گشـته و رابطـه انس
طبیعت را چنین خشونت آمیـز گردانـده 
ـار ایـن پنـدار  و انسان بنده قدرت را گرفت

 است که ویرانیغلط و بس ویرانگر کرده
طبیعــت، بهــای پیشــرفت تمــدن اســت، 
ـانی  باور ایرانیان یابنده موازنـه عـدمی و ب

ــوروز  ــتن ــن . نگش ـاور و ای ــلطه بـ ــه س ک
تغییـر ناپـذیر  یطبیعت  بر انسان، تقدیر

چراکــه .  اســت، نیــز، بــاور ایرانیــان نشــد
ـاز،  ـان فرهنـــگ ســ ـاوری انســ چنـــین بــ
ـاز را از  فرهنـــگ اســـتقالل و آزادی ســ

آن ناتوان می دوستی با طبیعت و عمران
 باور ایرانیان این شـد کـه فرهنـگ. کرد

فــرآورده رشــد انســان و عمــران طبیعــت 
  .آزادی آبادی است: است

این واقعیت که درترکیب تمامی اسـامی    
شــهرها و روســتاهای ایــران و بســیاری 
نامهای ایرانیان، آب و آبادانی و این و آن 
ــتند و از  ــده طبیعــی جــزء ثابــت هس پدی

ـادی«ضرب المثلها، دیرپا ترین   آزادی آب
آزاد شو «،  »آب روشنائی است«، » است

آزادی انـدر «، »از آز و بزی شاد و تـوانگر
آدم بــه اســتبداد «و » حــاجتی اســتبــی

ـا در  و »میــــرد رأی می ضــــرب المثلهـــ
نکوهش استبداد  و زور ویرانگر زنـدگی، 
ـا  بشمارند و این واقعیت که ضرب المثله

کننــده اندیشــه شــمار پنــدها بــازگو و بــی
راهنمائی هستند کـه اسـتقالل و آزادی و 
ـــت،  ـــران طبیع ـا عم ــ ـان را ب ــ رشـــد انس

ضــرب . دانــدهمآهنــگ و همــراه مــی
گوینــد کــه  از دیــد مــی  المثلهــا و پنــدها

ایرانیان، رشد انسان در استقالل و آزادی 
ـا برخــوردار کــردن طبیعــت از حــق  بـ
دوســـتی و برخـــوردار شـــدن از دوســـتی 

 در عمـران طبیعـت،طبیعت و کوشـیدن 
ـاز اســـت  ایـــن دوســـتی. همــراه و همســ

ترجمان موازنـه عـدمی و جاودانـه خـرد 
ـات  ـــ ــــدگی حی ـای پاین ــــذیر و راهنمـــ پ

  :استشجاعان، در امید و شادی 
ـالهای اخیــر، نخســت حــوزه          در سـ

تمدن جیرفت بـود کـه کشـف و  دانسـته 
ـایشمار دیرین ترین حـوزه درشد که  ه

ــت ــدنی اس ــن . تم ـاکنان ای بخــش از سـ
انـد و هـم ایران، هم بر کشت توانا گشـته

ــاخته ــگ س ــئولیت فرهن ــم مس ــد و ه ان
زندگی بر میزان عدل و دوستی بایکدیگر 

سـپس، یافتـه. انـدو با طبیعت را پذیرفته
هــای حــوزه تمــدنی ایــالم، انتشــار پیــدا 

ــد  ــه (کردن ـاینس ژوئی ــه سـ ): ۲۰۱۳مجل
هـزار  ۱۱ساکنان این منطقه از ایران، در 

انـد و در کردهش از این، کشت میسال پی
ـال پـیش از ایـن، قـدیمی ۵ تـرین هزار س

کاوشـهای . انـدداشتهرا میها  دموکراسی
هــای ســیلک باســتان شناســی کــه در تپــه

کاشان و در شمال و شمال غربی و شرق 
انـد، و شمال شرقی ایران بـه عمـل آمـده

ـادی اســـت«همـــه، اصـــل   را »آزادی آبــ
  .کنندتصدیق می

گویــد کــه اریخ طبیعــت ایــران مــیتــ       
زمینهای . ایران در هر چهار سو، سبز بود

سوخته فرآورده جنگهایند کـه از تنظـیم 
ـــده ـای کنن ـان دولتهــ ــ ـای رابطـــه می هــ

از . اســـتبدادی ایـــران و انیـــران بودنـــد
ــدین ــر دوران قاجــار ب ــه زی ــران ب ســو، ای

سلطه رفت و استبداد زیر سـلطه، نسـبت 
در  استبداد .شدتر به طبیعت ایران القید

بکــار بــردن آمــوزش غلطــی کــه بنــابرآن 
بهــائی اســت کــه بــرای  ،ویرانــی طبیعــت

بایـد » دروازه تمـدن بـزرگ«رسیدن به 
در . پرداخـــت، از غـــرب پیشـــی گرفـــت

دوران شاه سابق، دانشـمندی فرانسـوی، 
ـان حـزب سـبزهای  رونه دومـون، از بانی
فرانســه، بــه دعــوت ســازمان برنامــه، بــه 

ــت و تح ــران رف ــل ای ــرد و حاص ــق ک قی
طبیعـت : دشاعالن خطر  او اینتحقیق 

در . شـودایران را دریابید دارد بیابان مـی
» ایــران ســبز«دوران مرجــع انقــالب، 

هدف گشت و برنامه بازگردانـدن سـبزی 
اســتبداد . بـه ایــران، بــه اجــرا نیــز درآمــد

ـاد مصــرف  ــو، اقتصـ بازســازی شــد و از ن
 محــور، طبیعــت ایــران را بدســت بیابــاِن

  .سوز سپردبادانی آی و بزس
  

  !هموطنان عزیز
ـان و نیز گفتـه      بـر انـد کـه چـون ایرانی

ـاورزی افزودنـــد و خـــط  صـــنعت کشــ
ـال  ساختند و گاهشمار ابداع کردنـد و س

روز تقسـیم  ۳۰ماه و هر ماه را به  ۱۲را به 
کردنـــد، بـــه یمـــن خـــودانگیختگی، 
فرهنــگ زیســتن در اســتقالل و آزادی را 

ـاختند،  تن آزاد در وطـــن زیســـ ،پـــسســ
ـال  گفتندمستقل را نوزایش  و نخستین س

  . روز را نوروز خواندند و جشن گرفتند
زیســتن در اســتقالل و آزادی اندیشــه      

از ایـن رو،  . طلبـدراهنمای درخور را مـی
. انـدنوروز را روز تولد زردشت نیـز گفتـه

اوسـتا، . خاطر که پیامبر آزادی بودبدین
ارش تاخـت و در بخشی بـزرگ، هـم گـز

تازهــای مــداوم بیابانگردهــای فرهنــگ 
ــوز  اســت و هــم در  ــتیز و فرهنــگ س س
ـان زیسـتن  بردارنده آموزشها بـرای در ام

ـان قدمت دین می. است گوید کـه ایرانی
در شمار نخسـتین مـردم جهاننـد کـه بـه 
ـا در زنـدگی وقتـی  اهمیت اندیشـه راهنم

از . انـداسـت، پـی بـردهبنابر پاینـدگی آن
است کـه  ایرانیت یکی نیز این ویژگیهای

ــدگی در  ـا زن بیانهــای قــدرت ناســازگار بـ
سرزمینی که در طول تاریخ، از هر سو در 

ـاجم بــوده اســت، پــذیرش معــرض تهـ
جبــر انکــار خــود . انــدهمگــانی نجســته

ـان ) اسـتقالل و آزادی(= انگیختگی  انس
و طــرز فکــری کــه مــروج جبــر باشــد بــا 

ن و شــود و پــذیرفتایرانیــت ســازگار نمــی
بـردنش در سـرزمینی چـون ایـران و  بکار

ـات  بسا هـر سـرزمین دیگـری، ادامـه حی
  . گرداندملی را ناممکن می

ـان اسـتقالل و و تاریخ می       گوید کـه بی
آزادی که دیـن زردشـت بـود را اسـتبداد 
ــدرتی از خــود  ـاکم در چنــان بیــان ق حـ
ــتقالل و  ــتن در اس ــه زیس ــرد ک ــه ک بیگان

ن اســتقالل از ایــرا. آزادی نامیســر گشــت
  .زیر سلطه رفت به دست بداد و

و اگـر ایـن روایـت نیـز هسـت کـه روز       
ـــی  ـــت عل ـــت خالف ـــوروز ) ع(نخس را ن

انــد، گرچــه واقعیــت نــدارد امــا خوانــده
ـائی را کـه . گویائی دارد از جمله ایـن گوی

ــر ســلطه  –او مخــالف رابطــه مســلط  زی
درپـی توحیـدی در . ها بـودمیان جامعه

ـان بـر سطح جهان بود  کـه، بـدان، همگ
ـانی کـه درپـی . میزان عدل، بزینـد ایرانی

رهائی از سلطه عـرب بودنـد، رویـه علـی 
خـویش، موازنـه عـدمی،  داشتهرا با  ) ع(

منطبــق یافتنــد و در حــوزه بزرگــی کــه از 
شــمال افریقــا تــا شــرق آســیا دامــن مــی
گســترد، مــروج همزیســتی در موقعیــت و 
. وضعیت نه مسلط نـه زیـر سـلطه شـدند

اندیشه و ادب و اخالق ایران بر کوشـش 

ـا  ـان ملته ایرانیان در ترویج همزیستی می
ـاد مـی. دهـدشهادت می آورد کـه قـرن بی

مــیالدی اروپــا را قــرن ابــن ســینا مــی ۱۱
ــد و اگــر ــران را نــامزد امــروز خواندن ، ای

کننـد بـرای پیشنهاد اندیشه راهنمائی مـی
بیــرون بــردن جامعــه جهــانی و محــیط 

ام مــرگ، نــه از راه اتفــاق زیســت او از کــ
  .است

ـان در دیـن         و بنگرید دین حق را چس
تکلیــــــف از خــــــود بیگانــــــه  و روش 
ـا والیـــت  خـــودانگیختگی را چگونـــه بــ
مطلقــه فقیــه و دســتوری کــردن زنــدگی 

ـانگی . اندجانشین کرده ایـن از خـود بیگ
ـا بـر نـه بس شگفت  ـا همزیسـتی ملته تنه

ـاممکن مـی ـازدمیزان حـق و داد را ن و  س
ــه  ــت، بلک ــونت اس ــده خش ــدیس کنن تق
ـان  زندگی پایـدار در ایـران را بـرای ایرانی

ـازدنیز، نامیسـر مـی تردیـد نکنیـد کـه . س
ـار،  ــت جبـ ــه دول ــداری ک ـائی از زورم رهـ

ــرآورده آن ــه بازجســتن و ف اســت، جــز ب
ـــتقالل و آزادی،  ـان اس ــ ـــردن بی روش ک

آن روز که این بیان را مـی. شودمیسر نمی
ــی ــد و روش م ــما و روز کیابی ــد، روز ش نی

نـوروز مـی و طبیعت ایران، وطن مـا، نـو
  .شود

  
  !زنان و مردان ایران

ــه      ــیو بازگفت ــرینش مراحــل م ــد، آف ان
داشته و انسان در واپسین مرحله، آفریده 

پــس ایــن آفــرینش انســان، . اســت شــده
درآغاز بهـار، اسـت کـه نـوروز خوانـده و 

ـان موجـودی بـدین. جشن گرفته شـد س
د و برخــوردار از اســتعدادها و حقوقمنــ

فضــلها، آفریــده شــد کــه  بنــابر، سرشــت 
ـاه  خویش، از همـزادی حـق و عـدل، آگ
بود و  او که شـجاعت زنـدگی را داشـت، 
ــر  ــده را ب ــری هســتی آفری مســئولیت رهب

  . میزان عدل، بر عهده گرفت
ــی        ـاحق و ب ــروز، نـ ــران ام داد و در ای

 پنـداری .اسـتجای حق و داد را گرفتـه
شــجاعت زنــدگی و تــوان مســئولیتمندی 

ـای بــه  ،رهبـری زنـدگی بـر میـزان داد ج
ـاری و  ـاتوان انگـ ــهخــود نـ ــن ب ــدیر  ت تق

بــازهم . اســت هن دادزورمــداری ســپرد
بدتر، بسیارتر از بسیار خویشتن را بـه بـی

  . اندتفاوتی سپرده
ـان را اسـت،          بنابر فضـلها کـه شـما زن

ان مــیشــما را بــه نجــات ایرانیــان و ایــر
نگـران پاینـدگی کنم  خوانم و عرض می

حیــات طبیعــت و حیــات ملــی ایرانیــان 
باشید و مسئولیت بازگردانـدن ایـران بـه 
راه رشد در اسـتقالل و آزادی را برعهـده 

  . بگیرید
ـاط جامعـه       ـا تاریخ رشد و نیـز انحط ه
ـا می گوید که، در همه جا، رشد جامعـه ب

عمـران رشد زن، در اسـتقالل و آزادی و 
ـاطبیعت و  قـدر و منزلـت بـی انحطاط ب

ـاز  ـان شـدن طبیعـت، آغ گشتن زن و بیاب
است که زن، دلیل آن نیز این. استگشته

ـابر  ـار عشـق اسـت و بن بنابر این که آموزگ
ـارور زنـدگی در  این که همانند طبیعـت ب

رشد است، هرگاه منزلتمند باشد، نـو بـه 
ـادانی  ـا آبـ ــدگی انســان را بـ ــردن زن ــو ک ن

ـاریخ . گرداندآهنگ میهم طبیعت در ت
ــران  ــریم، در وضــعیت ای ــه بنگ ــران ک ای

بینـیم معاصر که تأمل کنیم، جز این نمی
ـا دون  که بیابان شـدن طبیعـت ایـران، ب

 ساز گشتهراه و همانسان انگاری زن، هم
  . است

گشت و سـنجش هرگاه عدل میزان می    
ـان  نه بـه قـدرت کـه بـه حقـوق ذاتـی انس

منزلــت،  ،زن و مــرد گرفــت،انجــام مــی
و هر دو، به یمن . جستندمنزلت برابر می

ـاینده افقهـای  فضل هنرمندی زن که گش
ـاز  ـان و ب جدید  بر روی  تـوان خلـق انس
کننده مدار رشـد اواسـت و نیـز بـه یمـن 
فضل باروری زندگی کـه بـه رشـد تحقـق 

یافـت ایرانـی در مـیکند، جامعـهپیدا می
ـاط و که بدون رشد، زندگی گرفتار انح ط

شود و رشد در وطنی با طبیعتـی مرگ می
ـان، نامیسـر  رها در کام سیری ناپـذیر بیاب
  . گرددمی
بنابر این که نـوروز  روز میـزان  گشـتن      

ـاز  عدل، در جامعـه ایـران اسـت، پـس، ب
ـاه قـدرت تنظـیم کننـده : باید گفت هرگ
ـا بگــردد، میــزان عــدل بکــار رابطــه هـ

ـان  رو، بـراز این. شودنابردنی می شـما زن
است که زندگی را عمل به حقوق خویش 
ــه و  ــدان را خودانگیخت بگردانیــد و فرزن
حقوقمند بارآوریـد و مـردان را بـه عمـل 
. کـــردن بـــه حقـــوق خـــویش بخوانیـــد

 داشــتن و دوســت داشــته شــدن دوســت
حقــی از حقــوق انســان اســت و آموزگــار 
دوستی که عشق پایدار است وقتی زندگی 

شـود، د مـیعمل کردن بـه حقـوق و رشـ
پس بـه یمـن اسـتقالل و آزادی، . شمائید

ــه  ـا هم ــه بـ ــتی هم ـانون دوس ــران را کـ ای
  . بگردانید

   
دانشـــجویان و  ،معلمـــان ،اســـتادان

  !مو زانآدانش 
ـای      تولیدکنندگان ارزشمندترین نیروه

ــن ــش و ف ــه دان ــمائید ،محرک ــده . ش یابن
نیروهــای  ،نآدر ،راســت راه رشــدی کــه

ــد  ــار افتن ــد بک ــه بای ــمائیدمحرک ــز ش . نی
 ،همســو کننــده نیروهــای محرکــه تغییــر
باز  ،زنان و جوانان و کارگران و دهقانان

وجــــدان علمــــی جامعــــه را . شــــمائید
ــی می ــما غن ـان ش ــد همچنـ ــس  ،گردانی پ

ــران در اســتقالل و  مســئول اول رشــد ای
ـا از سـر  و برداشتن مانع. زادی شمائیدآ ه

بــر شــما . برعهــده شــما اســت ،راه رشــد
ســئولیت بـــس ارجمنـــد نیســت کـــه از م

ــــکل  ــــرای مش ــــد و ب ــــویش بگریزی خ
ـات آاستبدادی که چون  تش به ریشـه حی

ـای فـردی  راه حل ،اسـت ملی ما افتاده ه
روا نیســت رفــتن از ایــران و در . بجوئیــد

ـــرورفتن ـــکوت ف ـــرک  . س ـــت ت روا نیس
ـان کـــه  شـــرکت در رهانـــدن  کارپهلوانــ
 ،ایران از استبداد و ساختن حماسـه ملـی

ـــدگی در  ـــه زن ـــتقالل و حماس زادی آاس
ــوروز  ،اســت ــدن از ن روا نیســت روگردان

به رشد بر میـزان داد  ،کردن روز ایرانیان
ـار . و وداد ــ روانیســـت خویشـــتن را گرفت

ــران را  شــکنجه بی ــاوتی ســاختن و ای تف
ـان را  درکام استبدادی رها کردن کـه بیاب
ـان طبیعــت ســبز ایــران  هــم او بــه جـ

همـزادی حـق و عـدل را .  است انداخته
بر حق بایسـتید و  ،یاد ایرانیان بیاوریدبه 

ایران را سرای  امید و شادی و شـجاعت 
ـا . بگردانید چنان نکنید که جهانیان تنه

 :صــــدای زنــــدانیان سیاســــی بشــــنوند
جمهـــــــــوری  ،زادیآ ،اســـــــــتقالل«

صـدا بـه صـدای  ،شجاعانه. »شهروندان
 ،فریاد رسای شـما  ،نها  دهید و بگذاریدآ

 جمهـــــــــوری ،زادیآ ،اســـــــــتقالل«
  .در جهان طنین افکند  ،»شهروندان

  
دهقانان و مردمی کـه نـان  ،کارگران

  !خورید از کار خود می
  

مدن حق و میزان گشتن عـدل آدرکار      
است کـه هـرکس از عمـل خـویش  به این

ـان خـــورد روز  ،نآای کـــه در جامعـــه. نــ
جامعــه  ،میــزان گشــتن عــدل نــوروز شــد

جامعـه اسـتثمارکنندگان و . گدایان نبود
ای نبـود  جامعـه. تثمار شوندگان نبـوداس
ــی ،نآدر ،کــه ــی را از  ،اقلیت ــروت مل ن آث

ـــوان  ـــد و از جمهـــور مـــردم ت خـــود کن
  کارکردن و کارایجادکردن بگیرد و

  
  ۱۶در صفحه 

  

زادی حق و عدلهم
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در فصل چهارم، چگونگی       

تغيير جای هدف با وسيله را بررسی 
که بهنگام وضع  توضيح اين. کنيم می

ای  ريمها وسيلهگفتند تح تحريمها، می
هستند برای مجبور کردن ايران به رها 

اما . کردن برنامه توليد بمب اتمی
اينک، نگاه داشتن ايران دربند 

خطر مجهز شدن «تحريمها هدف و 
، برای حکومت »ايران به اسلحه اتمی

نتان ياهو و دولت سعوديها که متحد 
اند برای مسلط شدن بر تمامی  شده

. است ه خاورميانه، وسيله گشت
همدستهای اين اتحاد در امريکا نيز 

  .داستانند با اين دو هم
در فصـل پــنجم، قسـمت دوم نوشــته ژالــه  

وفــا را در بــاره قراردادهــای نفتــی از نظــر 
حلــی کــه رژيــم  راه . گــذرانيم خواننــدگان می

اســت، بــدين خــاطر کــه  واليـت فقيــه جسته
حفظ خود را اوجب واجبات و البته مقـدم 

ايرانيــان، همــان روش را  بــر حقــوق ملــی
ــــــــه دور زدن  ادامــــــــه می دهــــــــد کــــــــه ببهان

ـا در پــــــيش گرفــــــت بــــــه حــــــراج : تحريمهـــــ
ــــی کــــه نفــــت و گــــاز  ــــروت مل گذاشــــتن ث

  .است
و در فصل ششم، خبرهـای تجاوزهـا بـه  

  :آوريم حقوق انسان را گرد می
  
  

هاشــمی رفســنجانی و 
» ســران فتنــه«دیگــر 

جبهــه نئولیبرالهــا را 
تشــکیل داده و درکــار 

    !اند؟ تای خزندهکود
  
  

فشار برای شتاب گـرفتن : انقالب اسالمی
بيشــــــتر و » ســــــران فتنــــــه«رونــــــد حــــــذف 
در ايــــن ايــــام، هاشــــمی . شــــود بيشـــتر می

بنـابر . رفسنجانی بيشتر زيـر حملـه اسـت
ای و دســتياران او  اطــالع واصــل، خامنــه

پندارنـــد، حـــذف او کـــار حـــذف ديگـــر  می
  :کند را آسان می» سران فتنه«
  

لیبرالها که هاشمی جبهه نئو
ـــــنجانی و روحـــــانی و  رفس
خاتمی و میرحسین موسوی 

کنـد  و کروبی رهبریشان می
ــپاه  ــار س ــرورت دراختی و ض
قرارگــرفتن گلوگــاه اقتصــاد 

  :کشور
  
سـاز سـپاه کـه خطـر  »نظریه«٭   

تصرف دولـت توسـط نئولیبرالهـا 
یابد و چاره را  را سخت عاجل می

بینـد کـه سـپاه گلوگـاه  در این می
  :اد کشور را در اختیار بگیرداقتص

  
  ســازنده  نظریــه، شخصــی اســت بنــام

 ۶۰شـــهریار زرشـــناس از تـــوابین دهـــه 
ـار .  اســــت ـالها ســــخنگوی انصـــ او ســـ
ـا  اللـــــه و حزب حزب اللـــــه بـــــود و بــــ
ـارات  نشــریه ـا لثـ هایی ماننــد صــبح و یـ

های افراطـــی  الحســـین و دیگـــر نشـــریه
نزدیک به مصـباح . همکاری داشته است

پاسـداران و جبهـه پایـداری یزدی، سپاه 

  :است ادعای او این. است
شـمرد  پس از آنکه نئولیبرالها را بر  می      

ـانی و (  ــــنجانی و روحـــ ازهاشــــمی رفس
ـانی کـه  خاتمی و میرحسین موسوی و کس

ــد و هســتند و  در حکومــت اینــان بوده ان
بیند  سان می وضعیت را این...)  سروش و

ــل از  ســایت برهــان ( ــه نق ــنفن ۱۰ب د اس
۱۳۹۲:(  

این افـراد متعلـق   جالب است که همه«  
بـــه یـــک حلقـــه و در دولـــت مهنـــدس 

در حقیقت، سـرنخ . موسوی فعال بودند
ها در دولتمردان دولت موسـوی  آن  همه

ـای . خـورد به چشـم می از طرفـی، نیروه
ــردرگم و بی ــی س ــار  انقالب ــه و دچ برنام

  در نتیجه، انقالب به . روزمرگی بودند
  

ـاد عـدالتجای اینکه اق محور ایجـاد  تص
. کند، نئولیبرالیسم اقتصادی ایجاد کـرد

قوت انقالب   فرهنگی نیز نقطه  در عرصه
ضعف آن تبدیل شد و بازی را به   به نقطه
  .ها سپرد دست آن

فکری ایـران  در مجموع، کلیت روشـن   
زیــر چتــر نئولیبرالیســم قــرار گرفــت کــه 

ــده ـاریخ . بســیار عجیبــی بــود  پدی در تـ
ـال  روشـــن ـــران، از ســ  ۱۳۲۰فکـــری ای

فکری  قمری، هرگـز دیـده نشـده روشـن
ــه وحــدت  ــدئولوژی ب ــر یــک ای ــر چت زی

ــد ترین  ترین چــپ و راســت چــپ. برس
راست همگی در نئولیبرالیسم به وحـدت 

نظر بســیار پرمعنــی  ایــن اتفــاق. رســیدند
  .است

ـا فوق      ـار مـ ــی کـ ــرایط فعل ـاده  در ش العـ
ای از  دشــوار اســت، چــون بخــش عمــده

ــــ ــــمنِ قط ــــرف دش ــــالب در تص ار انق
ها پـیش،  مـدت. ناشناخته درآمـده اسـت

، بنده در ۸۸بعد از شکست کودتای سال 
ــه صــورت  مجموعــه ای از مقــاالت کــه ب

ـات«کتاب  منتشـر شـد، » اشارات و تنبیه
ـا بایـد . نظر خود را نوشتم به نظر مـن، م

دو حرکــت مهــم زیربنــایی در سیســتم 
ـادی و یـــک حرکـــت  فرهنگـــی و اقتصــ

  .سیاسی انجام دهیم  در عرصهمکمل 
نئولیبرالیســم ایرانــی مــا   در ایــن پــروژه    

اول اینکــه هــیچ . نقــاط ضــعفی داشــتیم
ـاختاری بــرای تربیـــت نیــرو وجـــود  سـ

ـانی در . نداشت دوم اینکه حتـی اگـر کس
ـا بـــه صـــورت خودجـــوش  همـــین فضــ

ـان بـروز تفکـرات  ساخته می شـدند، امک
ســـوم اینکـــه   نکتـــه. خـــود را نداشـــتند

ـاخت ارهای برآمــده از انقــالب دچــار سـ
ــد  ـاختاری مانن ــی سـ ــدند؛ یعن ــکل ش مش
ـاد هـــم بـــه تـــدریج بروکراتیـــک و  جهــ

ـا را بـه  این قبیل ضعف. ناکارآمد شد ها م
ـاند بن ــه . بســت رسـ ســؤال اینجاســت ک

ـال حاضـر  نظام جمهوری اسـالمی در ح
در مقابله با این پروژه چگونه بایـد تـدبیر 

  کند؟
ـا بـه ایـن اآلن آرایش اقتصادی کشـو    ر م

بزرگ سکوالر   یک سرمایه: صورت است
ـــین  ـا  ۱۰۰ب ــ ـــول  ۲۰۰ت ـارد دالر پ ــ میلی

سرگردان وجود دارد که امنیـت سیاسـی 
کنـد و اگـر بـه  ما را بـه راحتـی تهدیـد می

ـای دیگـری  بازار ارز، طال، سـکه و هـر ج
. دهــد معــادالت را تغییــر می  بــرود، همــه

اقتصــاد   ایــن رقــم در مقایســه بــا بودجــه
ـارد دالر ۱۲۰(ر و فروش نفت کشو ) میلی
البتـه ایـن پـول . العاده کـالن اسـت فوق

برخالف اسمش سـرگردان نیسـت، بلکـه 
ـا آن را هـــــدایت  بعضـــــی از جریان هــــ

  .کنند می
ــــرمایه      ــــک س ــــمن ی ــــزرگ   در ض ب

غیرسکوالری هم وجود دارد کـه متعلـق 
خطـر . داری سنتی ایران اسـت به سرمایه

، ولی باید دقـت اولی نیست  این به اندازه
ــه این ــرد ک ـادی  ک ــدهای اقتصـ ـا پیون هـ

گام اول کنترل این . فراوانی با هم دارند
بــه نظــر بنــده، . خطرنــاک اســت  پدیــده

باید یک قطب اقتصادی نیرومند و امین 
من معتقدم سپاه پاسداران . درست کنیم

انقالب اسالمی بهترین گزینه بـرای ایـن 
  .کار است

العاده قدرتمنـد و  سپاه باید نیروی فوق    
وقتــی . اســتراتژیک اقتصــادی پیــدا کنــد
شـود، بـر  احساس خطر برای انقالب می

ـاً بایـد در هـر  اساس اساسنامه، سپاه حتم

ـا . ای وارد صحنه شـود زمینه سـپاه بایـد ب
ـادی خـود، قـدرت  حضور سـنگین اقتص

ــن ســرمایه ـانور ای ســکوالر را محــدود   مـ
کــرده و حتــی بخشــی از آن ســرمایه را در 

ـار بگیــــردا ـارت دیگــــر، . ختیـــ بــــه عبـــ
ـا  گلوگاه ـادی مـ ــتراتژیک اقتصـ ـای اس هـ

ــوان خصوصی ــد تحــت عن ـازی و  نبای سـ
ای به جز  اقتصاد آزاد، در دست مجموعه

  .سپاه باشد
گام دوم اینکه باید دست به اصالحات     

طلبانه بـزنیم، حتـی بـه  اقتصادی عدالت
ی بـزرگ  وقتـی سـرمایه. صورت محدود
، بایـد آن را بـه بخـش کنیم را محدود می

توانیم این سرمایه را  می. دیگری بسپاریم
ـا ایـن   به طبقه فرودست جامعه دهیم و ب

  کار، ضریب امنیت نظام را افزایش 
  

های جامعه کـه  دهیم، زیرا بخشی از الیه
ـام همـراه و  آمادگی فرهنگی دارند، با نظ

  .همدل خواهند شد
سوم، گام مکمل این است که   در مرحله   

در . آرایش فرهنگی جامعه را عوض کنیم
ـال حاضــر، آرایــش فرهنگــی کشــور در  ح
بازار مطبوعات، نشر و فضای دانشـگاهی 

حتــی در . بــه نفــع جریــان لیبــرال اســت
نژاد هـم ایـن روال  زمان دکتـر احمـدی

  .»حاکم بود
  

٭ چــرا نئولیبرالیســم از نــوعی کــه 
چهار بعد واقعیت اجتماعی را بـه 

ح در تصــرف حــزب سیاســی مســل
  تر است؟ آورد، خطرناک می

  
اســت کــه زرشــناس   حقیقــت اول این     

ـاز می ــ . گویـــد نظـــر فرمانـــدهی ســـپاه ب
بنابراین که قدرت میل بـه فراگیـر شـدن 

ــز می ــپاه نی ــدهی س ــد  دارد، فرمان خواه
هرچه بعد واقعیـت اجتمـاعی را تصـرف 
ــه  کنــد تــا جامعــه ایرانــی بطــور کامــل ب

ا ناگزیر این هدف، سپاه ر. مهارش درآید
از . کنــد کودتــای دائمــی را رویــه کنــد می

ـار سـپاه  ۷۰اقتصاد، حدود  درصـد در مه
است، البد گلوگاه اقتصاد کشـور نفـت و 

بیند کـه  نظام بانکی است و سپاه الزم می
در حکومـت . این دو را نیـز تصـرف کنـد

ــگ  ــت چن ــر وزارت نف ــژاد ب ــدی ن احم
درصـــدی کـــه ســـعید  ۷رأی . انـــداخت

، آنهـم در انتخابــات جلیلـی بدسـت آورد
ـا آن  مهندسی شده، مسلم کرد کـه نـه تنه
بخش از مردم که رأی دادنـد کـه اصـول 
گراها و اصالح طلبهای رژیم نیز نگـران 
ـای دائمـــــی ســـــپاه هســـــتند و  کودتــــ

خواهنــد والیــت مطلقــه فقیــه، در  نمی
حاکمیت کامل سپاه بر بعدهای  سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگـی کشـو، 

  .ودناچیز ش
اســــــت کــــــه  حقیقــــــت دوم این      

نئولیبرالیســـم چیـــزی جـــز بعـــدهای 
چهارگانـه جامعـه را بـه قـدرت زیــادت و 

فوکــو، . تمرکــز طلــب ســپردن نیســت
ـاره نئولیبرالیسـم  فیلسوف فرانسـوی، درب

نئولیبرالیسم، افزون بر بعـد «: است گفته
اقتصادی، بعدهای سیاسی و اجتمـاعی و 

کار بــاز فرهنگــی جامعــه را نیــز بــه ســازو
اما سازوکار بازار، جز تنظـیم .  »سپرد می

ـان عرضـه (رابطه با قدرت  رابطـه قـوا می
کنندگان و میان آنها و تقاضا کنند و میان 
تقاضا کنندگان که گویا از رهگـذر رقابـت 

. نیســت) رســد آزاد، بــه نقطــه تعــادل می
ـاک بـــــدین ترین شـــــکل   قرار، خطرنــــ

است کـه قـدرت تنظـیم  نئولیبرالیسم، آن
ـا و رابطـه ها،  یـک حـزب  کننده فعالیته

  . شود سیاسی مسلح می
اســت کــه آنچــه در  حقیقــت ســوم این     

روسیه و اروپای شرقی و چـین در دوران 
مــائو تجربــه شــد، نــه نظــر مــارکس، کــه 
ــوعی  ــدار ن ــه جانب ــود ک نئولیبرالیســمی ب

ـاز، . عـــدالت اجتمـــاعی نیـــز بـــود در آغــ
ـاخص نئولیبرالیســــم از لیبرالیســــم،  شـــ

شکسـت .  ژگی عـدالت اجتمـاعی بـودوی
آن تجربـــه حـــزب کمونیســـت چـــین را 
ناگزیر کر د، تن به رها  کـردن بعـدهای 

و اجتماعی و فرهنگـی ) بیشتر(اقتصادی 

  . بدهد) کمتر(
ـارم این      ـــ ــــت چه ــــه  حقیق ــــت ک اس

های روسیه و اروپای شـرقی و  بنابرتجربه
ـابراین واقعیـت  چین دوران مائو و نیز بن

ـای کـــه نئولیبرا لیســـم اندیشـــه راهنمــ
داری است و در ایـن  توتالیتاریسم سرمایه

استبداد فراگیر، نـه مالکیـت سـرمایه کـه 
ــمیم ــت تص ــیم  مالکی ـاره تنظ گیری در بـ

ـات  رابطه ـابر توقع ـا بن های قـوا و فعالیته
قدرت در جریان بزرگ شدن و تمرکـز و 
انباشت است که نقش دارد، تسلط حزب 

ـامی و قـوای  سیاسی مجهز بـه قـدرت نظ
تر  و ویرانگـر  سرکوب، سخت خطرناک

ـاد . تراست چراکه این حزب خـود را نم
ـارد و توقـــــع اول آن  قـــــدرت می انگــــ

بیشترکردن روزافزون مهار جامعه در هر 
  چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 

  
ـاری بـدون . و فرهنگی است و چنین مه

تخریــب روزافــزون نیروهــای محرکــه و 
وضـعیت . نیسـت تشدید قهر و فقر میسـر

ســو،  بدین ۶۰ایــران از کودتــای خــرداد 
ـای . گویــــد جــــز ایــــن را نمی در کودتـــ

،  حاکمیـت ۶۰خرداد  ۳۰ای که  خزنده
ـا و حــــزب سیاســــی مســــلح را  مالتاریـــ
جانشین والیت جمهور مردم کرد، سـپاه 

ـا . نقشی تعیین کننده جست ـان ت از آن زم
امــروز، در وضــعیت و موقعیــت کودتــای 

استقرار والیت جمهور  تنها. دائمی است
توانـــد ســـپاه را از وضـــعیت و  مـــردم می

  .موقعیت کودتای دائمی خارج کند
ـــه«: انقـــالب اســـالمی ـــزوم در » نظری ل

ـاد  ـاه اقتصــــ ـار گـــــرفتن گلوگــــ اختیــــ
کشورتوســط ســپاه گویــای ایــن واقعیــت 
اســت کــه ســپاه در وضــعیت و موقعیــت 

در ایـن وضـعیت و . کودتای دائمی است
الجـرم » نـهسـران فت«موقعیت، حـذف 

ـای خــرداد. یابــد تقــدم می  ۶۰از کودتـ
ـان : آویز یکی است سو، دست بدین بازرگ
صــدر لیبــرال بودنــد و بایــد حــذف  و بنی
ـــدند می ـــولیبرال . ش ـانی نئ ــ ـــروز، کس ام

شـــوند کـــه آن روز خـــود را  خوانـــده می
ـــی« ـــه دروغ،  می» انقالب ـــد و ب خواندن

ـا برضــد او را  بنی ــرال و کودتـ صــدر را لیب
آن روز، آنهــا دســت . ندشــمرد موجــه می

بکــار کودتــای خزنــده بودنــد و خمینــی 
خواست مرا دیکتاتور  صدر می بنی: گفت
ـــد ـاتی در ! کن ــ ـــروز، دســـتگاه تبلیغ و ام

خدمت کودتای دائمی، آنان را مـتهم بـه 
ـای خزنــــده می هاشــــمی . کنــــد کودتـــ

شناسـد و بـه  را برانداز می... رفسنجانی و 
در آیـا نـزاع . دهـد حذف آنها اولویت می

رژیــم میــان طرفــداران الگــوی چینــی و 
  :الگوی استالینی است؟

  
گران دولــت در ســایه  فتنــه«

انـــد و قصـــد  تشـــکیل داده
ـــی دارنـــد؟  ـــای دائم کودت
ادعـــــای رســـــالت کـــــدام 

  :پوشاند؟ واقعیت را می
  

ــالمی ــالب اس ، ۱۳۹۲اســفند  ۱۹در:انق
روزنامــــــه رســــــالت، متعلــــــق بــــــه دســــــتگاه 

دولــــــــــت در ز ای، خبرا تبليغــــــــــاتی خامنــــــــــه
اســـت کـــه ازقرار،کســـانی آن  ای داده ســـايه

انــد کــه بــه قــول زرشــناس،  را تشــکيل داده
. نئــــوليبرال ودرکارتصــــرف دولــــت هســــتند

  :رسالت را بخوانيم» خبر«نخست 
  

ـــت «٭  ـــات شکس ـــای جریان بقای
های  خورده در توطئـه هـا و فتنـه

را » دولت در سـایه«که » گذشته
  :اند، کیانند؟ تشکیل داده

  
  ـالت ۱۳۹۲اسفند  ۱۹در ، روزنامه رس

  :است  را انتشار داده» گزارش«این 
آیـد کـه  از قرائن و شواهد چنـین برمی    

ـات شکســت خـــورده در  ـای جریانــ بقایـ

های گذشته حاشیه امنـی  توطئه ها و فتنه
ـایه«اند و  یافته تشـکیل » ای دولـت در س

داده اند تا با استفاده از نفـوذ خـویش در 
هداف شـوم برخی دولتمردان و جامعه، ا

  ).۱(و براندازانه خود را پیگیری کنند 
ــن      ــدگان ای ـان گردانن ــه در میـ ــر چ اگ

ـاوت هـایی را از نظـر  دولت در سـایه، تف
ـاهده کـرد  دیدگاه و اهداف می تـوان مش

اما فصل مشترک جملگی را بایـد در ایـن 
واقعیــت تاســف آور جویــا شــد کــه آنــان 
کافران را به عنوان دوسـت و سرپرسـت 

یگزین مومنان کرده اند و عزت خود، جا
ـال  حقیقی را که فقـط از آن خداونـد متع
ـام  ــردمداران نظـ ـار و س ــزد کفـ ــت، ن اس

هر چنـد . کنند سلطه جهانی جستجو می
برخــی از آنــان ممکــن اســت بــه ظــواهر 

  ).۲(ارزش های دینی پایبند باشند 
   
ای از  پیامــد ایــن دوگــانگی، مجموعــه 

ـای فرهنگـی  هنجارشکنی ها و بـدعت ه
ـارجی  در دو عرصه سیاسـت داخلـی و خ

در عرصه سیاست خارجی، چـراغ . است
ســبز نشــان دادن بــه دشــمن، ســکوت در 
برابــر برخوردهــای تحقیرآمیــز آمریکــا و 
ـازی ایـران و اوکـراین،  اسرائیل، شـبیه س
ارتبــاط و دیــدار و گفتگوهــای پنهــان بــا 

ــه تالش ـا از جمل ــراد  آمریکـ هــای ایــن اف
  )۳. (خودباخته است

ــایی  در    ــیاه نم ــم، س ــی ه ــه داخل عرص
ـاع کشــــور، تضــــعیف روحیــــه  اوضـــ
ـانیدن آنــان از  دولتمـردان و مـردم و ترس
دشمن، کمرنگ کردن مرز کفر و ایمان، 
ــرویج اباحــه  ــی و ت ــرت دین تضــعیف غی
ـات،  ــ ـــت مقدس ـــتن حرم ـــری، شکس گ

ــــه  بی ــــه هجــــوم ب ـاوتی نســــبت ب تفـــ
ـــغ  شاخصـــه های اســـتقالل کشـــور تبلی

ر ذائقـه فرهنگ دشمن، تالش برای تغیی
فرهنگی مـردم از اسـالم بـه کفـر، تـالش 
ـــوام و  ـــین اق ـاد اخـــتالف ب ـــرای ایجــ ب
ـاچیز انگاشـتن دسـتاوردهای  مذاهب، ن
ــتاوردهای  ــور بخصــوص  دس علمــی کش
دانشمندان شهید، نمونه هایی از توطئـه 
هــای فرهنــگ ســتیزانه دولــت در ســایه 

  )۴. (است
ـا برنامـه ریـزی      شبکه دولت در سـایه، ب

کوشد مانع توجه دولت بـه  یتشکیالتی م
مشـــکالت اساســـی مـــردم بخصـــوص 
مشکالت اقتصادی و معیشتی آنان شود و 

ـائل و  در مقابل تالش می کند با طـرح مس
موضـــوعات غیرضـــروری و انحرافـــی از 

از " ضاله"های  قبیل دفاع از حقوق فرقه
زبان برخی وابستگان تریبـون دار خـود، 
چنــین وانمــود کنــد کــه دولــت ســرگرم 

ـازی ـای  بــ ـای سیاســـی و دغدغـــه هــ هــ
ـای  ــرافی و دردهـ ــه و اش ــنفکر مابان روش

ـــی باشـــد و مـــدیریتی  دردی خـــود می ب
ـاهش مشـکالت معیشـتی  جهادی برای ک

  )۵. (کند مردم اعمال نمی
ـای مـــومن،      همچنــین تحقیـــر نیروهــ

ـــدین و  ـــوان و مت ـــل ج ـــوص  نس بخص
کارشکنی در زمینه حضور و بالندگی آنان 

ــــ ــــدان دادن ب ــــراد از طرفــــی و می ه اف
خودباخته و خود فروخته از طرف دیگر 
ــه سیاســت هــای دولــت در  ــز، از جمل نی

ای هـم ایـن  در عرصه رسـانه. سایه است
ـا برداشـــتن  ــ شـــبکه تـــالش مـــی کنـــد ب
ـان  ـازی، زبــ ـای مجــ فیلترینـــگ در فضــ
ـار  دشمن را در جامعه ما درازتر کند و یا ب

ای میـدان  های زنجیـره دیگر به روزنامـه
ـاب هـم تنش آفرینی بدهد  و در حوزه کت

ـام اســالمی را در خــدمت  ـات نظـ امکانـ
ـار بگیـرد کـه  متاخرین و متقـدمینی بـه ک
ـا  عمر و قلم خویش را در جهت مقابلـه ب
ـای ملـت ایـران  فرهنگ اسالمی و باوره

ـار ضـروریات دیـن  تلف کرده اند و با انک
ـای  مقدس اسـالم و اسـائه ادب بـه باوره

ـادی سیاسـی مـردم، ثابـت کرده انــد  اعتق
کــه دیــدگاه هایشــان بــا فرهنــگ مــردم 

  )۶. (ایران کمترین سنخیتی ندارد
ــیلم و ســینما هــم تــالش       در گســتره ف

دولــت در ســایه، منــزوی ســاختن فــیلم 
اما از فیلم هـایی . های ارزش مدار است

کند کـه خیانـت زن و شـوهر  حمایت می
ـا  به یکدیگر، یا صرف مشروبات الکلی و ی

امعـه ایـران، ای سـیاه از ج ترسیم چهـره
  شود تا مبادا  درآن به نمایش گذاشته می

   ۴در صفحه  
  

 کودتای دائمی
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در تحقير ملت ايران از عوامل صهيونيسـت  
  )7. (هاليوود عقب بماند

در عرصه مديريت، سياسـت دولـت در       
سايه، تالش براي احياي كانون هاي صنفي 

  منحله است و در عين حال براي 
حذف مديران كارشناس و متدين و خدوم 

ـاب     كوشش مي كند تا زمينـه را بـراي انتص
ـازد كـه از       ـاالري فـراهم س ـا س افراد غوغ
مديريت به عنوان فرصتي براي ايجاد تشنج 

  )8. (كنند در جامعه سوءاستفاده مي
قابــل توجــه آنكــه يكــي از مهــم تــرين     

ــه ـايه،   توطئ ــت در سـ طراحــي هــاي دول
كودتاي خزنده و نرم از درون نظام اسـت  

اي نفوذ افراد وابسته به خـود  هايي بر و نقشه
در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسالمي 

  و پست هاي 
  )9. (پروراند كليدي مديريتي در سر مي

  
ــالب ــالمی انق  بنــابر ادعــای رســالت،:اس
شکســــــــــت خوردگــــــــــان در  ای از جبهــــــــــه
 ۸های پيشــين تشــکيل شــده و بــه  توطئــه

ـــــــات مشـــــــغولند و هدفشـــــــان  رشـــــــته عملي
ـــــ ـــــت مطلق ـــــم والي ـــــدازی رژي ـــــه از بران ه فقي
. اســــــــت  درون، از راه کودتــــــــای خزنــــــــده
، تحـت ۶۰دانسـتنی اسـت کـه در خـرداد 

رهبــــری خمينــــی، ســــران حــــزب جمهــــوری 
اســـالمی، بهشـــتی و هاشـــمی رفســـنجانی 

بــا بکــار گــرفتن دادگــاه ... ای و و خامنــه
 انقـــالب و ســـپاه و درپـــی ســـازش پنهـــانی

ـا اب اکتبــــــــــــــر (جمهوريخواهــــــــــــــان امريکـــــــــــــ
ـا)ســـــورپرايز ی خزنـــــده ، دســـــت بـــــه کودتــــ

رئــــــيس جمهــــــوری، در کارنامــــــه، . زدنــــــد
های آن کودتـــــــــــــای خزنـــــــــــــده و  مرحلـــــــــــــه

ـــــــــــی  ـــــــــــه مـــــــــــردم معرف متصـــــــــــديانش را ب
غيرازخمينـــی وفززنـــد و دســـتياران .کـــرد می

اينــــــــک تشــــــــکيل . دفتــــــــرش خمينــــــــی در
دهنـــدگان دولـــت ســـايه را ا تـــاريکی ابهـــام 

  :به روشنائی باز آوريم
  

هاشــــــمی رفســـــــنجانی و 
خاتمی، میرحسـین موسـوی 

ـــــــی وک و موســـــــوی  روب
ـــــا و خوئینی ـــــد از  ه یکچن

روحــانی تشــکیل » وزیــران«
دهنـــدگان دولـــت درســـایه 
  :مورد ادعای رسالت هستند

  
ــرد، ديگــر  اگــر رســالت اســم نمــي  -  1 ب

.  برنـد  اي اسم مـي  ارگانهاي تبليغاتي خامنه
زرشناس، ارگانهاي ديگر نيز » تحليل«غير از 

دانند كه در  هاشمي رفسنجاني را كسي مي
مت نفوذ دارد و سياست خود را پيش حكو
در شماره گذشته انقـالب اسـالمي،   . برد مي

ــه هاشــمي رفســنجاني را   ــول منتســب ب ق
، 60نسبت به عملكرد خود در دهه : آورديم

ـنم  پشيمانم و بساط واليت فقيه را بر مي . چي
، ســپاه و واواك، 88بعــد از جنــبش ســال 

 .را تهيه و انتشار دادنـد » فتنه«سازمان نماي 
ـا   هاشمي رفسنجاني در رأس اين سازمان نم
قرارداشت و خاتمي و مير حسين موسوي و 
ـاخه بودنـد كـه بـه        كروبي  سـران سـه ش

هاشمي . شدند هاشمي رفسنجاني وصل مي
ــز     ــود را ني ـاص خ ـاخه خـ ـنجاني شـ رفسـ

  . داشت مي
» گزارش«زمان با انتشار  اسفند، هم 18در  •

موقــت » امــام جمعــه«رســالت، صــديقي، 
ـام سـخنراني بـراي     تهران ، در اهـواز، بهنگ

  : است روحانيان و طالب اين شهر، گفته
ــدر  «     ــعه صـ مـــديريت گفتـــاري و سـ

ـام معظـم رهبـري همـواره      اعجاب آور مق
ـاي دشـمنان    دسيسه را در جنـگ نـرم و   ه

ـايي   توطئه عوامل داخلي و گردن كلفت ه
ــي از آن  ــه برخ ـام    ك ـتين امـ ـا در آسـ هـ

تبـديل بـه    مار بودنـد و بعـدها  ) ره(خميني
ــدند ـا ش ــروز داراي امكانــات و  اژدهـ و ام

ـام   تجارب فراواني هستند، نابود ساخته و نظ
ـاك    اسالمي ايـران را از فتنـه   ـاي خطرن ه
  » .براندازي عبور داده است

ـان         باز او، نام هاشمي رفسنجاني را بـر زب
ـا   نمي آورد اما پيش از اين، آن مار كه اژده

ـنجاني هاشـمي ر : بـود  شد، معرفي شده . فس
  : است باوجود اين، بتازگي نيز، معرفي شده

رسالت، » گزارش«يك روز بعد از انتشار  •
، ايــن خبــر در ســايت 1392اســفند  19در 

  : است مردم ريپورت انتشار يافته
ها كه در رد صـالحيت   بخشي از واواكي    

هاشمي رفسنجاني در انتخابات اخير رياست 
چنان در جمهوري نقش فعالي داشته و هم 

ـاحبه اخيـر    واواك فعال هستند، پس از مص
هاشمي رفسنجاني، با روزنامه آرمان، مجددا 

اند يك بار ديگر ارزيابي ما از هاشـمي   گفته
  ! به عنوان يك فرد برانداز تاييد شد

ـابي      ـاي   طبق همين شنيده آنها در ارزي ه
محرمانه خـود هاشـمي را فـردي برانـداز     

عتقدند هـر كـس   آنها م.معرفي كرده بودند
ـا شـخص    كه چه با اصل واليت فقيه و چه ب

  .ولي فقيه كنوني مخالف باشد برانداز است 
ـا،    - طبق تحليل آن ها ملـي      مـذهبي ه

ــداران آيــت اهللا منتظــري، هاشــمي   طرف
ها  رفسنجاني و بخش زيادي از اصالح طلب

آن ها با ايـن  . برانداز محسوب  شده بودند
ار آوردنـد كـه   تحليل به شوراي نگهبان فش

  .هاشمي را رد صالحيت كنند
ـاحبه           ـتناد بـه بخشـي از مص ـا اس اخيرا، ب

ـان  گفتـه   انـد   هاشمي با روزنامه آرمان، اين
ـا تاييـد شـد       ـابي م ـار ديگـر ارزي در . يك ب

مصاحبه، هاشمي رفسنجاني، در پاسخ به اين 
ـا     «پرسش،  دانشگاهيان گلـه دارنـد كـه فض

. اسـب نيسـت  براي بيان آزادانه انتقادات من
، » اي به دانشگاهيان داريـد؟  شما چه توصيه

  : است گفته
گويم و دانشگاهي  من اين را به همه مي«    

اگر ما توقـع داريـم   . و غيردانشگاهي ندارد
مان بهتر شود، بايـد ريسـك هـم     كه جامعه
ـيچكس  . بپذيريم اگر همينطور فكر كنيم، ه

بايد نظـرات آزادانـه   . كند هيچ كاري نمي
هاي قانوني و شرعي بيان  در چارچوب البته
آنها كه قبـول  . بايد نظرمان را بگوييم .شود

شـود فكـر را    دارند، فكرشان را بگويند، نمي
نقـش  . اكثريـت بگوينـد  . كه سركوب كرد

گاندي در هنـد ايـن بـود كـه بـه مـردم       
ـالش را    گفـت يكـي را مـي    مي گيرنـد، دنب

. بگيريد و بگوييد كه مرا هم به زندان ببريـد 
ـين دو شـهر بـه همـه        انگليس ـا آمدنـد ب ه

ـا يـك مـرده آويـزان       درختان يك سـر ي
. كردند، باز گاندي به مردم گفت كه برويد

ـا آن ــع    واقعـ ــدان جم ــردم در زن ــدر م ق
توانسـت   شدند كـه ديگـر كسـي نمـي     مي

اگــر عمــوم، عمــومي كــه ! زنــداني كنــد
گــويم نــه همــه مــردم، آنهــايي كــه   مــي
ـاق  فهمند، حرف حقيقـت را بزننـد   مي ، اتف
كنـد   افتد و هيچ كس هم جرات نمـي  نمي

  .»كه به مردم ظلم كند
، اعـدام  60قرار، كسي كه در دهه  بدين     

دانسـت و  بعـد از مـرگ     را تنها چاره مـي 
كشيد و تا هـركس  » خط قرمز«خميني نيز 
گفت كه به ذائقه او خوش مـزه   سخني مي

داد، گرفتـــار زنـــدان و شـــكنجه و  نمـــي
شد،  اينك رهنمود  ن ميمحكوميتهاي سنگي

البته در ! آموزد گاندي را به دانشگاهيان مي
او خـوب  . »چارچوبهاي قانوني و شـرعي «

دانــد كــه در ايــن چارچوبهــا، آزادي  مـي 
سخن او جز اين معنـي  . سخن وجود ندارد

  !از من پيروي كنيد: دهد نمي
پرسشـي كـه     21شـود كـه    يادآور مي  -  2
) اي لي خامنهتكيه گاه اص(» جبهه پايداري«

ـا       به مجلس داد، نيمـي مربـوط بـه رابطـه ب
در شماره پيش از آن پرسشها نيز . امريكا بود

ابهام زدائي شد و روشن گشت كه روحاني 
داند و ظريف  امريكا را كدخداي دنيان مي

ـا     ـازش ب ـازي س و صالحي  متهم به زمينه س
ـتن منتشـره توسـط    .  انـد  امريكا شـده  در م

ـاني   رسالت، كساني كـه در   حكومـت روح
ـاتمي    (نفوذ دارند  ـنجاني و خ هاشـمي رفس

ـا در     ) خصوصاً ـان سياسـت امريك نيـز مجري
ــمارند ــران بش ـالت  . اي ــت رسـ ــديهي اس ب

ـام حقيقـت را بگويـد     نمي زيـرا  . توانـد تم
درماجراهاي اكتبر سورپرايز و ايران گيـت  

ـنجاني بـود و    خامنه اي همكار هاشمي رفس
ــه بــا امريكــا، پــيش   از گفتگوهــاي محرمان

انتخابــات رياســت جمهــوري را، واليتــي، 
  .است اي تصدي كرده مشاور خامنه

ـاتي     –4و  3 ـاي تبليغ هرگاه به آنچـه ارگانه
دستگاه واليت مطلقه فقيه، بخصوص كيهان 

ـيم،   ... و تنسيم و وطـن امـروز و   مراجعـه كن
ـاجم      مي ـتيار غـرب در ته ـاني دس بينيم كس

  : فرهنگي هستند، عبارتند از

، شخصي به نامه محسـن  92 اسفند 19در  •
ـيس حـوزه فرهنگـي   «موني شـريف،   ، »رئ

اي  دوره هاشــــمي رفســــنجاني را، دوره
داند كه درآن، هجوم فرهنگي شـروع   مي

ـا بـه آن     شده و خامنـه  اي هشـدار داده ام
ـيش،    20«: اسـت  وقعي نهاده نشـده  ـال پ س

ـاجم فرهنگـي را    هشدار رهبري در باره ته
ــي   ــه را م ــروز آنچ ـنيدند و ام ــ نشـ د و كنن

ـا  .  »نويسند كه دشمن انتظار دارد مي  20ام
ســال پــيش، هاشــمي رفســنجاني رئــيس  

ـادي  /جمهوري بود و الگوئي سياسـي  اقتص
برد، استبداد سياسي و ليبراليسـم   كه بكار مي

  . بود) مدل چيني(اقتصادي 
ـنجاني     اشرافي • گري را نيـز هاشـمي رفس

ـان،   . است باني بوده  از آن زمان تا ايـن زم
او را بعنوان باني اشرافي گـري در  همواره 

. اند سرزنش كرده» نظام جمهوري اسالمي«
و ) 92اسفند  20(نوشته انبارلوئي در رسالت  

روحــاني، باآنكــه نــام هاشــمي  » نقــد«در 
شود، اما ايـن او اسـت    رفسنجاني برده نمي
 .شود كه دارد معرفي مي

ـا  • ظريف و همكاران او كساني هستند كه ب
كـه   اال ايـن . حرمانـه دارنـد  امريكا روابط م

ـا را واليتـي و     ـا امريك گفتگوهاي محرمانه ب
ــه  ــه دســتور خامن اي، پــيش از  صــالحي، ب

، 92خــرداد  24انتخابــات مهندســي شــده 
ـان مرتـب مـدعي     . اند انجام داده ـا  كيه ام

. در لندن قراردارد» فتنه«است كه رهبري 
از واشنگتن و لندن و تل آويـو  » سرانه فتنه«

در امريكــا و انگلســتان، . انــد رهبــري شــده
برند كـه   بسر مي» اصالح طلبان«شماري از 

ـتند   از ديد كيهان و نيز زرشناس، كساني هس
ـتند   .  كه دركار تصرف دولـت از درون هس

سان معرفـي   زرشناس يكچند از آنها را اين 
  :كند مي
چينـي   ، با مهره60ي  اين گروه در دهه«      

موفق به  اين  در وزارت ارشاد و علوم كامالً
سياسـي غـرب    - بازسازي بعد فرهنگي(كار 

ـان  . شدند) زدگي شبه مدرن همچنين جري
شوراي عالي انقالب فرهنگـي را بـه دقـت    

ــد ــر مســير دادن كــنم  مــن فكــر مــي. تغيي
ـا تهرانـي،     ـاتمي، رض عبدالكريم سروش، خ

ي  حلقـه «الواعظين و به طـور كلـي    شمس
 نقش بسيار مـؤثر » كيهان فرهنگي«و » كيان

ـازي كردنـد   و زيركانه ـا    . اي ب ايـن عـده ب
بازسازي سيستم فرهنگي خود، به بخشـي از  

به عالوه پس از . سيستم سياسي تبديل شدند
ـازي   68سال  ، سيستم اقتصادي را هـم بازس
ـار  . كردند در اين بازسازي، مدلي كه اين ب

ظهور كرد، نه ليبراليسم كالسيك بـود و نـه   
ـيال ــدل   سوسـ ــه م ــود، بلك ــي ب  دموكراس

  .بود» نئوليبراليسم«
ـازي مــدل          ـاملي دقيــق، بازسـ در تعـ

ـتم     اقتصادي به فرهنـگ قـدرت داد و سيس
ــه  ــز زمين ي بازســازي سيســتم  فرهنگــي ني

از طرفـي، بخـش   . اقتصادي را فراهم كرد
سياسي حاضر در حاكميت به هر دو كمك 

ــي ــرد م ــه  . ك ــل، حلق ـين دلي ــه همـ ي  ب
ــرات ــه  بروك ـاي ده ـا  ( 60ي  هـ ــه ادعـ ك

عامـل  ) هاي چپ دارند د گرايشكردن مي
ـال  » نئوليبراليسم اقتصادي«اجراي   68از س

  .شوند به بعد مي
  اين گروه با تمام شعارهاي رنگارنگ دهه    

ـتي  ـان، زمينــه  شص ـاجم فرهنگــي    ش ـاز ته س
ـاجم     اساساً قـوي . شوند مي تـرين عنصـر ته

ــوري   ـام جمه ــود نظـ ــي در دل خ فرهنگ
 60ي  اسالمي، در وزارت ارشاد و علوم دهه

چيني  چنان نيروسازي و مهره ها آن اين. بود
ـا قابـل    خانـه  وزارت  كرده بودند كه بدنه ه

شكســتن نبــود، چــون كــامالً از نيروهــاي  
، 60ي  در واقع از دهه. خودشان اشباع بود

وزير كشور بود و ما  مهندس موسوي نخست
ـان     امروز متوجه مي شويم كـه چـرا آن زم

ـتند مهنـدس م    عده وسـوي  اي اصـرار داش
شـويم   ما امروز متوجه مي. وزير شود نخست

كــه شــهيد آيــت چــرا مخــالف مهنــدس  
شويم چـرا   ما امروز متوجه مي. موسوي بود

ـاد    اصرار به مهندس موسـوي ايـن   قـدر زي
  .»بود

ـلي بـر      طرفه اين        كـه اصـراركننده اص
ـين موسـوي،     نخست وزير ماندن ميـر حس

ـ    باآنكه خامنـه . خميني بود ا اي گفتـه بـود ب
ـاره بـه رياسـت جمهـوري،     » انتخاب« دوب

ـار     ــري بركنـ ــت وزي ــوي را از نخس موس
خميني او و مجلس را مجبور كرد . كند مي

در مجلس، . موسوي را نخست وزير بشناسند
ـالف دادنـد و    99يك گروه  نفره، رأي مخ

چــون مــتهم شــدند بــه عــدم اطاعــت از  
رهنمـود  «: ، اين توجيه را ساختند»امر ولي«

  !»بود، ارشادي بودامام مولوي ن
نوشته رسالت را كه شفاف كنيم، عبارت   -  5

ـنجاني    : شود از مي باز محـور هاشـمي رفس
ـتهم    . است روزنامه آسمان نزديـك بـه او، م

روزنامـه توقيـف شـده    .  رديف اول اسـت 
ـان اقـوام،    .  است  ـتالف مي ايجاد كننده اخ

مــدافعان . يونســي، مشــاور روحــاني اســت
ـاله  فرقه« ـاي درويشـي و    فرقـه (» هاي ض ه

، بي بـي سـي  كـه    )ها و دين گريزان بهائي
ـبز   «اسـت و  » در اختيار بهائيان« شـوراي س

ـائمي كـه   » اميد و شيرين عبادي و هادي ق
ــوري   ـارج از كش ــش خـ ـان و «بخ طراحـ

رسالت .  بشمارند» مجريان كودتاي خزنده
دهــد كــه رابطــه  مــي» خبــر«اســفند،  20

ـاي    جماعتهائي كه او دست انـدركار كودت
ـار   خزنده مي داند، از طريق، يك ايراني تب

ــت     ــت معاون ـياء، سرپرس ــذرا ضـ ـام ع بنـ
ـار در وزارت   « دموكراسي، حقوق بشـر و ك

ـا متصـل     خارجه امريكا، به حكومـت امريك
ــر وزارت خارجــه   هســتند و گــزارش اخي
امريكا در باره وضعيت حقوق بشر در ايـران  

ــط  ــود  «توسـ ـات موجـ ــي اطالعــ برخـ
ـان ــه    نشـ ــت ك ــده آن اس ــي «دهن برخ
هاي اپوزيسيون و همچنين تعـدادي   چهره

ـارش    از افراد نزديك به جريان فتنـه در نگ
ـا عليـه    گزارش اخير وزارت خارجه آمريك
ايران درباره موضوع حقـوق بشـر دخيـل    

ـا     بوده ـتقيما ب ـان مس اند و حتي برخي از آن
ـات كـرده     مقام ـا مالق ـاي آمريك بـه  .انـد  ه

ـته   ـاهنگي ايـن    گزارش ايـران هس اي، هم
رها توسط عذرا ضيا سرپرست معاونت  اديد

ـار در وزارت     دموكراسي، حقـوق بشـر و ك
ــده   ــه امريكـــا انجـــام شـ ــور خارجـ امـ

ـا  .است همچنين برخي ديدارها در اروپا و ب
گري افرادي چون شيرين عبادي و  واسطه

ـايي ماننـد شـوراي      ـائمي و نهاده هادي ق
  .»هماهنگي راه سبز اميد انجام شده است

خواهند فيلترينگ را  ه ميكساني ك  - 8و   6
از نزديكان به هاشـمي  (بردارند، علي جنتي 

ـا    ) رفسنجاني و كساني هستند كـه او بـه آنه
  .است مقام و منصب داده 

غير از او، وزير آموزش و پرورش و وزير  •
علوم و آموزش عالي و نيز وزير نفت بخاطر 
بيرون راندن مديران دوران احمدي نـژاد  

ا مــديران جديــد، و جانشــين كردنشــان بــ
ـاي      ـالت، كودت ـتند از ديـد رس كساني هس

  .كنند خزنده را تدارك مي
ـانون   • مقصود از كانونهاي صنفي منحله، ك

ـندگان   صنفي روزنامه نگاران و كانون نويس
خواهند اين كانونها  و كساني كه مي. هستند

روحــاني خــود :  را احياكننــد، عبارتنــد از
ه وعــده بازگشــائي انجمــن صــنفي روزنامــ

ـاي    در نامـه . نگاران را داده بود ـا امض اي ب
ـار، ايـن وعـده بــه او       772 تـن روزنامـه نگ

ســايت جــوان و .  اســت  يــادآوري شــده
ـازوي     ـارس، آن انجمـن را ب خبرگذاري ف

  ها خوانـده  مذهبي–حزب مشاركت و ملي 
ـات   . است ـيش از انتخاب كساني كه در ايام پ

،  هاشـمي  92خرداد  24رياست جمهوري 
ـپاه،    رفسنجاني را ناجي خواندند، از ديـد س

  .دست اندركار كودتاي خزنده هستند
قول سلحشـوربه  (است كه  دعوي اين  – 7

سـه ركـن   «) 92اسـفند   20نقل از رجا نيوز 
ــوهم« ــم«، »دروغ و تــــ و » اومانيســــ
اصول حاكم بر سينما اسـت  » گرايي مادي«

ـاب   و با اسالم و اخالق، انسانيت، حيا و حج
ـاد . در تضاد است ـينماي    فس موجـود در س

ما . ايران ناشي از همين مباني الحادي است
ايم و سينماگران در  سال نشسته 32در طول 

ـتند     حال تصميم ـا هس هـر  . گيـري بـراي م
ـان مـي   كاري دل كننـد و   خواهـد مـي    ش

ـا ســرويس ــئولين مـ ـا هســتند  ده آن مس . هـ
ـادي  آن حامي ـال   . ها هستند و نه ه بـه دنب

  ».ندهدايت و اصالح سينما نيست
ـينماگران    » مسئوالني«اما       ـامي س كـه ح

ســال  8ســال،  32هســتند كياننــد؟ از ايــن 
ــه ــژاد اســت - اي دوران خامن . احمــدي ن

ـاتي خامنـه   ـئوالن «اي،  ارگانهاي تبليغ » مس
ـال   8سال بقيه،  24از . شمردند مقصر نمي س

سال هاشـمي   16خاتمي و اصالح طلبان و 
ـار،   اين. است  رفسنجاني مسئول اول بوده ب

ـباح      ـان، بخصـوص طيـف مص اصول گراي
يزدي، سينما و هنـر را دسـت آويـز حملـه     
ـنجاني و    تبليغاتي به روحاني و هاشـمي رفس

از جملـه، شـركت   . انـد  كـرده » گران فتنه«
ــه ـاتي   دادن هنرپيش ـا در تبليغــات انتخابـ هـ

ــز آنهــا اســت دســت اصــول گراهــا . آوي
ــي ـينما در ســال   م ــه سـ ــد خان  1372گوين

ــ  ــدا ك ــت پي ــمي (رده موجودي دوره هاش
خاتمي » انتخاب«( 76و در سال ) رفسنجاني

ـار سياسـت    ) به رياست جمهوري ـيله ك وس
را » 88فتنـه  «بازاني شده است كه سرانجام 

  .  بوجود آوردند
اما كساني كه از هم اكنون در تدارك   -  9
ــس خبرگــان  » انتخابــات« ــس و مجل مجل

هستند، باز روحاني و حكومت او و هاشمي 
ـنجاني  . هســتند» ســران فتنـه «و ديگـر   رفس

دستگاه خبرسازي كه كيهان اسـت، مرتـب   
ـا بـراي ايـن دو     در باره تهيه ليست نامزده

» خبـر ويـژه  «مجلس توسط اين اشـخاص،  
ـار مـي    مي ـازد و انتش ـا بـر ايـن    . دهـد  س بن

اسـت كـه    ، هـدف ايـن  »خبرهاي ويـژه «
اي وارد  روحانيان جوان و مستقل از خامنـه 

ر مـورد مجلـس    مجلس خبرگان كننـد و د 
اسـت كـه مجلسـي از     دهم، نيز قصـد ايـن  

  .جنس مجلس ششم بوجود بياورند
» گـزارش «از راه اتفاق نيست كه در  – 10

رسالت، خبري از مردم ايران و نقشـي كـه   
ـا نگــرفتن ايــن      ـام گــرفتن و يـ در انجـ

توانند برعهده  ، قراراست و يا مي»كودتاي«
در حقيقت، امـر مهمـي رخ   . بگيرند، نيست

است و آن نقش پيداكردن مـردم در    دهدا
اين نقش را مردم . تعادل قوا در رژيم است

ـات «خاتمي و سپس در » انتخاب«با  » انتخاب
ـات «و  كمتر در  88خرداد  رياسـت  » انتخاب

كـه   اال ايـن . انـد  ، يافته92جمهوري خرداد 
: اسـت   تغيير مهمي در اين نقش پيدا شـده 
  :اند مردم كمتر منفعل و بيشتر فعال شده

واليـت مطلقـه   «يك طرف كه محورش  •
اي است، تمام توان خـود را   و خامنه» فقيه

نقـش شـوند و    برد كـه مـردم بـي    بكار مي
احتياج دارد، نمايش » نظام«درمواردي كه 

ايـن  .  داده شـود » حضور مردم در صحنه«
طرف تمامي ابـزار حكومـت كـردن را در    
اختيار دارد و حضور فعال مردم در صـحنه  

ـباح يـزدي،    . دانـد  مزاحم مـي را  اگـر مص
دانــد و  بــارديگر، مــردم را فاقــد رأي مــي

ـان    مي گويد خميني از راه مصلحت، بـه زب
مـردم  » حـق رأي «ها از جمهوري و  غربي

ــي ــخن م ــد، از راه اتفــاق نيســت  س . گوي
انتخابات رياست جمهوري، با آنكه مهندسي 
شده بود، براي چندمين بار مسلم كـرد كـه   

 5، زيـر  »اقتـدارگراها «فقيه و واليت مطلقه 
ـتر   درصد دارندگان شرائط رأي دادن، بيش

  در برابر، .  رأي ندارند
ـات از سـوئي و نـوع     •  تحريم فعال انتخاب

رأي دادن آنهــا كــه رأي دادنــد از ســوي 
ديگر، معلوم كردند كه مردم ايـران بطـور   

  . دهند روزافزون به خود نقش فعال مي
ـالت  » شگزار«آن بخش از رژيم كه  • رس

ـاي      متهماشان مـي  ـار كودت كنـد كـه درك
ـتند، نــه در دوره  هاشــمي     خزنــده هسـ
رفسنجاني، هستند كه  به مـردم جـز بـراي    

هاي  رژيم، نياز ندارد  ايفاي نقش در نمايش
و نه در دوره خاتمي هستند كه از آنها بمثابه 
. وسيله فشار براي معامله درباال استفاده كننـد 

ـان هاشـمي    اگر امروز، كلمه مـردم  از ده
است كه او و  افتد، بخاطر آن رفسنجاني نمي

در معرض حذف شـدن  » سران فتنه«ديگر 
ـال     بنابراين، ناگزير مي. اند بايد بـه نقـش فع

  رو است كه  از اين. مردم تن بدهند
ـار و بـراي اولين    ـار  از انقالب تا امـروز، يكب ب

است كه هاشمي رفسنجاني به ياد رهنمـود  
خواهد حرف  از مردم مي افتد و گاندي مي

ــداني   خــود را بزننــد و اگــر كســاني را زن
ـامزد زنـداني     كردند، ديگران نيز خـود را ن

ــد ــداران .  شــدن بگردانن پــيش از او، طرف
ميرحسين موسوي، در توجيه نقش منفعل و 

ـار   بايد اين: جنبش شكن خود گفته بودند ك
  . كرديم تا كه نظام برجا بماند را مي

ـتي هـدف    اين تغيير ر      ـاي درس فتار گوي
ــهروندان ( ــوري ش ـتقرار جمه و روش ) اسـ
ورود مردم به صحنه در مقام تغييـر يابنـده   (

بايد ادامه  به كوشش مي. است) وتغيير دهند
ـئول     داد تا كه بـي  ـتن را مس ـا خويش تفاوته

كنند در محـدوده   بيابند، آنها كه گمان مي
  رژيم اصالح ميسر است از اين گمان ايران

  
  ۵در صفحه  

کودتای دائمی
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ـا گردنـد و جمهـور مـردم      ويران  ساز، ره
خويشتن را شهروند بشناسند و براي استقرار 

و وحشـت  . جمهوري شهروندان برخيزنـد 
اسـت كـه    اي از  اين مصباح يزدي و خامنه

ايرانيان خويشتن را حقوقمند بيابند و دولت 
  .حقوقمند مطالبه كنند

ــم، دو جبهــه         در حــال حاضــر، در رژي
ـتبداد  ج: رويارويند بهه استبداد سياسي و اس

اقتصادي و فرهنگي و جبهه استبداد سياسي 
ــرال  ــگ ليب ـاد و فرهن ـاروئي . و اقتصـ رويـ

ـاروئي     خامنه ـنجاني، روي اي با هاشـمي رفس
ـاد ايـران   . اين دو جبهه است اما  رشد اقتص

بطور خاص و  رشـد جامعـه ايـران در هـر     
ـاعي و    ـادي و اجتم چهار بعد سياسي و اقتص

دون شهروند گشتن مردم ايران، فرهنگي، ب
  .ناميسر است

پــــس بايــــد هاشــــمی :  انقــــالب اســــالمی
رفســــــــنجانی، هــــــــم بــــــــدين خــــــــاطر کــــــــه 
ــــده اســــت و هــــم  ــــای خزن کــــارگردان کودت
بدين لحـاظ کـه در رأس فتنـه گـران اسـت 

های  و بايــد حــذف شــود، آمــاج اول حملــه
  :تبليغاتی باشد

  
  

ـــای  ـــدیان کودت متص
ــــدارک  ــــی در ت دائم
حــــــذف هاشــــــمی 

جانی و دیگــــر  رفســــن
  :»سران فتنه«

  
وحشـــت مصـــباح یـــزدی و 
فشــار بــر مجمــع روحــانیون 

رای علنــی از مبــارز بــرای تّبــ
  :»فتنه گران«
  
گوید روحانی  مصباح یزدی می  ٭

نبایــــد ســــخنی  را بگویــــد کــــه 
صــدر هــم  جــرأت گفتــنش را  بنی

  !:نداشت
 
  ـا نيـوز،   92اسفند  13در ، به گزارش رج

  :است مصباح يزدي گفته
در لنــدن  88پايــه ايــدئولوژيك فتنــه «      

گذار  شكل گرفت و در واقع كساني كه پايه
ـيل كـرده    آن فتنه بودند، در انگلستان تحص

ـا   بودند و پايه هاي ايدئولوژيك آنها، همانج
ـته اسـت عـده   . شكل گرفتـه بـود   اي  شايس

هاي مطالعات راهبردي و استراتژيك  برنامه
ـتند  انگلستان را مطالعه كنند تا به ص ورت مس

ـا قصـد نفـوذ      مشخص شود دشـمن از كج
ـاني كـه در    . دارد ـياري از كس ريشه تفكر بس

ـباهت    آنجا تحصيل كرده اند، به يكـديگر ش
ـأله از راه  ـاي نفـوذ    دارد و چه بسا اين مس ه

دشــمن بــراي برانــدازي اســالم و انقــالب 
اسالمي است، هرچند اين اشخاص متوجـه  

  . اين مسأله نيستند
نيز بحـث حقـوق شـهروندي     اگر امروز     

ـلمان،   مطرح مي شود كه در آن بهائي و مس
انقالبي و ضد انقالب برابرند، از همان تفكـر  

لذا بايد احساس خطر كـرد  . شود ناشي مي
ـال از انقـالب    35وقتي بعـد از گذشـت    س

تــرين مقــام كشــور بعــد از  اســالمي، عــالي
رهبري، سخني بگويد كه بنـي صـدر هـم    

هرچنـد ايـن   . اشتجرأت گفتن آن را ند
عده سخن خود را در لفافه و به صورت غير 

  .          »كنند مستقيم بيان مي
ــالمی ــالب اس مصــباح يــزدی، بنــابر : انق

ـا  رويــــه، وارونــــه حقيقــــت را می گويــــد و بـــ
تنـــــاقض زدائـــــی، پوشـــــش دروغ دريـــــده و 

شـــــــــــود کـــــــــــه او  حقيقتـــــــــــی آشـــــــــــکار می
  :پوشاند می
ـابر اســـنادی کـــه، پـــیش از ایـــن،  – ۱ بنــ

ـان را   مت ــم  وجودشـ ـين رژي ــديان همـ ص
تصديق كردند، اين انگلستان بود كه بـراي  
جلوگيري از استقرار دموكراسي در ايران، 
ـائي را   حسن آيت و ديگر دستياران دكتر بق
ـيش از تشـكيل مجلـس      مأمور طـرح آن پ

نظريــه . خبرگــان و در ايــن مجلــس كــرد
واليــت فقيــه خــود نيــز مــأخوذ از فلســفه 

ـا  . ارسطوئي است » پايـه ايـدئولوژيك  « ام
ـال تقلـب       جنبشي كه مـردم ايـران بـه دنب
بزرگ، در واقع، كودتاي در درون رژيـم،  
پديد آوردند، كدام بود؟ مصباح  پاسخ اين 

ـاه    زيرا مـي . دهد پرسش را نمي دانـد هرگ
بگويد پايه نفي واليت فقيه و استقرار واليت 
ـبش      ـا محـل عمـل جن جمهور مردم بود، ب

در حقيقـت، پاسـخ    .كنـد  تناقض پيدا مـي 
پرسش را  محل عمل  شركت كنندگان در 

محل عمل محدوده رژيم : دهد جنبش مي
. دليل شكست جنبش نيز جز اين  نبـود . بود

ـابر  » قبول واليت مطلقـه فقيـه  «پس پايه،  بن
ـابراين،  . بود» قانون اساسي بدون تنازل« بن

ـباح يـزدي   » پايه ايدئولوژيك«آن  كه مص
انـد، واليـت مطلقـه    د مي» ميد اين انگلند«

 5فقيه، تحميل شده به مردمـي اسـت كـه    
هزار سال پيش  3هزار سال پيش از امروز و 

ــي   ــن، دموكراســ ــي آتــ از دموكراســ
ــي ــوق   داشــته م ــردم از حق ــي م ــد، يعن ان

  .اند شهروندي برخوردار بوده
منشــور حقــوق  «خواننــدگان نقــد   – 2

ـاني توسـط بنـي   » شهروندي صـدر را   روح
 »منشـور «ند كه در آن دان اند و مي خوانده

ـيچ  شـهروندي  حقوق از ـا  .نيسـت  ه  هـم  ام
 ايرانيــان از بســياري هــم و يــزدي مصــباح

 بـه  خمينـي،  امر به اول، مجلس كه دانند مي
ـا  صـدر  بني مخالفت استناد  و فقيـه  واليـت  ب

 او دموكراسي، و انسان حقوق از جانبداريش
 را صـدر  بني مصباح كه امر اين .كرد عزل را

 عقـده  از ناشـي  هـم  داند، يم شجاعت نماد
ـا  اسـت  تـرس  تشديد بخاطر هم و او امثال  ت
ـتادن  و حق اظهار ياراي كسي  را برحـق  ايس
 حقـوق  كـه  است اين بخاطر نيز، و .نكند پيدا

ـاچيز  هيچـي  در شهروندي،  آن كـه  شـود  ن
 سـخن  آن از هـم  كسـي  و اسـت  »منشور«

  و  .نگويد
هرگاه بنابر اين باشد كه دين همانسـت   – 3

ـ  اي از  گويـد و فقـه مجموعـه    ه مـي كه فق
ـار مطلـق   » امـر  ولـي «تكاليف است و   اختي

دارد تا ولـو بـه زور، مـردم را بـه اجـراي      
رو، نبايـد سـخن از    تكاليف وادارد، از ايـن 

ـان و   ـان    حقوق انس حقـوق شـهروندي بمي
بايد به ايـن پرسـش    آورد، مصباح يزدي مي

تكليفها حق هستند يا نيستند؟ اگر : پاسخ دهد
ـتند و     حق ن يستند، پـس جـز حكـم زور نيس
و دين نه دين حق و دين . توانند باشند نمي

ــت ـاقض    . زور اس ــي، تنـ ـين دين ـا چنـ امـ
تري را پيش روي امثال مصباح يزدي  بزرگ

از خداوندي كه حق مطلق اسـت،  : نهد مي
شود و او بايد زورمطلق باشد  زور صادر نمي

اما اگر خداوند . تا دين زور از او صادر شود
رفـع  . ر مطلق بود، هستي آفريـده نبـود  زو

است كه خداوند حق است و  تناقض به اين
پـس ديـن   . شود از حق جز حق صادر نمي

بايد دين حق و تكليف بايد عمـل بـه حـق    
اما حق را هـر آفريـده دارد و ذ اتـي    . باشد

. كند حيات او است و خود او بدان عمل مي
نبود و عمل به حق، نياز به نبود زور، بنابراين، 

ـان و     ـار ج ـاحب اختي واليت فقيه بمعناي ص
ايـن حقيقـت را   .  مال و ناموس مردم دارد

صدر در مجلس خبرگان گفـت و از آن   بني
  .كند روز تا امروز همچنان تكرار مي

هدف مصباح يزدي از سانسـور حقـوق    – 4
شهروندي از راه ايجاد ترس، ترس شديد او 

اي و دســتياران و رهبــري حــزب  و خامنــه
ـتن     سيا ـاني گش ـلح از وجـدان همگ سي مس

ـان گـرفتن واليـت      حقوق شـهروندي و پاي
ـامي    ـاي نظ –مطلقه فقيه و حاكميت مافياه

اي و  از ديــد دســتگاه خامنــه. مــالي اســت
ــدهان ســپاه  حكومــت روحــاني، دو   فرمان

پايان دادن به بحران اتمي و : مأموريت دارد
برعهــده گــرفتن ورز و وبــال آن و حــذف 

ـا    و دستيارا» سران« ن غير قابـل جـذب آنه
  :است

  

ـــران ـــزارش از ای ـــه : ٭ گ ـــار ب فش
ـــارز و گروه ـــانیون مب ـــای  روح ه

بـه تبـری » طرفدار نظام«سیاسی 
  :»سران فتنه«از 
  
  بــه روحــانيون مبــارز فشــار شــديد وارد
، يعني هاشـمي  »سران فتنه«شود تا كه از  مي

ـاتمي و كروبـي و موسـوي     رفسنجاني و خ
رسپردگي خود ها تبري بجويند و س خوئيني

اند كه  تهديد شده. اي اظهار كنند را به خامنه
شـوند و همـه    در غير اين صورت، طرد مي

امتيازهاي تعلق داشتن به رژيم را از دسـت  
ـتگاه خامنـه  .  دهند مي ـانيون   دس اي از روح

است اصالحات زير را در خود  مبارز خواسته
  :بعمل بياورد

ـا واليـت فقيـه      – 1 و از آنجا كه مخالفـت ب
شخص رهبر، ارتكاب عمل براندازي اسـت،  

بايد اعتقاد  اعضاي مجمع روحانيون مبارز مي
قلبـي و عملــي خـود را بــه واليـت فقيــه و    
ـار كننـد و     اطاعت خويش را از رهبـر، اظه

  . براندازها را طرد كنند
ـال   «مجمعئ بايد از همراهي با   – 2 فتنـه س

در پي تقلـب  . توبه و ابراز پشيماني كند» 88
، مجمع كميته صيانت 88گ در انتخابات بزر

ــمي   ــكيل داد و محتش ــردم را تش از آراي م
ــت  ــده گرف ــت آن را برعه  23و در .  رياس

اي را انتشار و در آن،   ، مجمع بيانيه88خرداد 
وبا آنكـه،  . خواستار ابطال انتخابات تقلبي شد

اي بـه مـردم اعـالن     خرداد، خامنـه  29در 
ـ   ي را جنگ داد و گفت اجازه جمعيـت كش

ـاهرات    نمي  30دهد، مجمع مردم را بـه تظ
تريـب، رودرروي   بدين. خرداد دعوت كرد

  .قرارگرفت» امر مسلمين جهان ولي«
در پــي بــه رياســت جمهــوري رســيدن      

اي صادر و از  روحاني، روحانيون مبارز بيانيه
ـال     ـات س چشـم   88تقلب بـزرگ در انتخاب

انتخابات اخير رياست جمهـوري  «: پوشيدند
ـاي     كه ـاب آق به استقرار دولت محتـرم جن

ـاي      ـاني انجاميـد يكـي از فرازه دكتر روح
بلندي بود كه ملت ما آنرا طي كرد و در پناه 
ـار    اين رويداد مبارك شايسته است كـه زنگ
ـان    ــود و همگــ ـا زدوده شـ ـاطره هــ خــ

هاي خود را به تقويت دلبستگي بـه   دلگيري
انقالب و ايران و سر بلنـدي كشـور و رفـع    

ـار سـوء   مشكالت  مردم مبدل سازند و بر آث
ـين و    ناروائي ـات پيش ها كه در جريان انتخاب

پس از آن روي داد خط پايان بكشند و اين 
ـان آن دوره سـخت و تلــخ     ـات را پاي انتخاب
ـاي همـدلي و رفـع     بدانند و با باز شدن فض

ـاعدي را    حصر و حبس ها اميد و روحيـه مس
كه در اثر انتخابات ايجاد شده است تقويت 
كنند و همگي دست در دست هم به سـوي  

  .»اي بهتر پيش برانند آينده
ــه تنهــا ايــن بيانيــه را كــافي   خامنــه     اي ن

ـا    نمي ـتگي ب سـران  «بيند، بلكه آن را  همبس
ـاي خامنـه  » فتنه اي تلقـي   و گذشت از خط
آورد كـه مجمـع    بنابراين، فشار مي. كند مي

اصالح «روحانيون مبارز ميان طرد از رژيم و 
  .، يكي را انتخاب كند»دخو

ـتهم اسـت بـه     – 3 مجمع روحانيون مبارز م
كه از دوره هاشمي رفسنجاني بدين سو،  اين

ـاري    اي  درجـه  180چرخش فكـري و رفت
ـتگي كامـل بـه     . است كرده ـان، بس تا آن زم

اي  كه البته خميني بود و نه خامنـه  - » رهبر«
ــر  – » رهبــر«داشــت و از آن پــس، در براب

ـادي  . است قرارگرفته  آن زمان، بلحاظ اقتص
موضـع  . است چپ بود و اينك ليبرال شده 

ضد استكباري قاطع داشت، امـروز موافـق   
ـا  . تعامل با امريكا است ـاي  «آن زمان ب نهاده

همكاري كامل داشـت و امـروز در   » انقالب
خواهد  هرگاه مي. است  برابر آنها قرارگرفته
بازيابـد، بايـد بـه    » نظام«جايگاه خود را در 

  .مواضع پيشين بازگردد
ـاب «بعد از  – 4 ـاني بـه رياسـت    » انتخ روح

ــه    ــت ب ــع همچنــان دس ــوري، مجم جمه
ـبب مانـدنش در     اقداماتي زده  است كـه س

ـتند  از آن جملـه انـد حمايـت از    : انزوا هس
در » نقـش آفرينـي  «خاتمي و تالشش براي 

ـتن بـه  مقبـره      انتخابات مجلس آينـده و رف
د كـردن  خميني همراه حسن خميني و نامز

او براي عضويت در مجلس خبرگان و رهبر 
كار آخري  اين. اي شدن بعد از مرگ خامنه

  .نابخشودني است مگر به تبراي كامل

ـازي  – 5 ـتن نامـه بـه     : اعتماد س صـرف نوش
اي و تقاضاي عفو و يا تشريح اشتباهات  خامنه

مجمــع . خــود، كــافي نيســت» بــردي راه«
ـبب  بايد رفتاري را درپيش بگيرد كـه   مي س

ـاد  ــب اعتمـ ــري «جل ــم رهب ـام معظ و » مقـ
   .بگردد» نهادهاي انقالب«

معنـــای عمـــل بـــه ايـــن : انقـــالب اســـالمی
توقعــــات، تــــن دادن بــــه انحاللــــی ذلــــت و 

  .فضاحت بار است
  

ـــاج  هاشـــمی رفســـنجانی آم
ـــــه ـــــدیدترین حمل های  ش

ــت ــاتی اس ــروع: تبلیغ ، نامش
دولـــت پیشـــین اســـت و یـــا 

  :؟...هاشمی رفسنجانی و
  

نجانی حکومــت ٭ هاشــمی رفســ
دانـد  احمدی نژاد را نامشروع می

ــخ می ــروع  و پاس ــه نامش ــنود ک ش
» همـــه کـــس و کـــار او«خـــود و 

: گویـــد اســـت؟ کوچـــک زاده می
  : است کودتا شده

  
  پس از اين )  92اسفند  20(ويژ نامه اعتماد

خواسـت   توضيح كه هاشمي رفسنجاني نمي
درباره حكومت احمدي نژاد اظهار نظر كند 

ـا  ــن كـ ــرده «ر را و اي ــه م ــوب زدن ب » چ
اما « : است ها را آورده دانست، اين جمله مي

مگر مي شود به همين آساني از اين هشـت  
سال و به ويژه چهار سال نفسـگير دوم يـك   

بـراي   .دولت خرابكار و نامشـروع گذشـت  
همين وقتي هاشمي انگيزه هايش را از ورود 

مي گويد، مسير گفت وگوي  84به انتخابات 
ير به نقد دولـت احمـدي نـژاد هـم     ما ناگز
ـازي و   «: رسد مي ـا دوران بازس روندي كه ب

ـا    سازندگي آغاز شد، روند تكاملي بود كـه ت
ادامه داشت و اگر همان گونه ادامه  84سال 

مي يافت، به ويژه در زماني كه نفت گـران  
شد و پول زيادي به دست آورديم، خيلـي  

اگر اين هشت سال، دسـت  . خوب مي شد
ت توانا و عاقل بود، پيشرفت كشـور  يك دول

  ».حالت جهشي داشت
قرار، تاجائي كه سـخن هاشـمي  را    بدين     

ـار   در مميزين مي آورد، سخن از روزنامه نگ
كـه    مگـر ايـن  . است و نه هاشمي رفسنجاني

هاشمي رفسنجاني پيش از آن گفته باشد كه 
دولت احمدي نژاد نامشروع و خرابكار بوده 

ـبت داده   باوجود ا. است  ين، سخن بـه او نس
  :      شود سان به او توهين مي شود و اين مي
  واواك در » وزيـر «اسفند، علوي،  20در

همراه او، يـك  . كند مجلس حضور پيدا مي
» نماينـده «واواكي است كه كوچـك زاده  

مجلس، به آوردن او بـه مجلـس، اعتـراض    
اعتراض بدين خاطر كـه كوچـك   . كند مي

دانسته  مي» گران فتنه«ي را از زاده اين واواك
. كنـد  است با آنها فعاليـت مـي   است و گفته

دهد كه اين شخص مأمور  علوي توضيح مي
ميان ايـن دو  . است جاسوسي نزد  آنها بوده

شـود و كوچـك زاده    مشاجره لفظـي مـي  
روم و از راه  من از اين جلسه مـي : گويد مي

علوي . كنم هاي ديگر سئواالت را مطرح مي
ـار     : دهد ميپاسخ  ـلب اختي بنـده از شـما س
اگر رفتار : گويد كوچك زاده  مي. كنم نمي

. خارج از ضابطه ديديد ريشه آن اينجاسـت 
من حاضرم مثل يـك مخبـر بـراي وزارت    
اطالعــات كــار كــنم ولــي از ايــن بــه بعــد 

بايد بگويم برخي ها فكر مي . اينطوري نيست
كنند كه قرار است در كشور كودتا شود، بـه  

در اين كشور كودتا شده است وگرنـه  خدا 
گويد خزانه خالي اسـت،   رئيس جمهور نمي

وزير خارجه نمي گويد با يـك بمـب همـه    
چيز را از كار مي اندازد، چرا در اين شرايط 
ـار وزيـر      سبد كاال مي دهند و ايـن هـم رفت

شك نكنيد از اين به بعد رويه . اطالعات است
  .ها عوض مي شود

ــ و كوچــك     ــيزاده فري ــد اد  م ــن : زن اي

ـا را   . جمهوري اسالمي نيسـت  ـين كاره هم
ـنجاني مـي    گويـد   كرديم كه هاشـمي رفس

بايـد بـه هاشـمي بگـويم     . دولت نامشـروع 
ـارت  بـه  . نامشروع تو هستي و تمام كس و ك

ـاده   !  قرآن كودتا شده و انقالب به خطـر افت
  .است
  ـاهنر،    92اسفند  22و در ـا ب ،  محمـد رض

: است گفته» رهبريرئيس جبهه خط امام و «
نامشروع اعالم كردن دولت گذشته ادامـه  «

ـين      بحث فتنه است چـون سـران فتنـه هم
كردند و هزينه زيادي  موضوع را مطرح مي

را به خود و كشور وارد كردند و ايـن نـوع   
دنباله حرف آنهاست و كساني كه اين   حرف
بنده . زنند، بايد پاسخگو باشند ها را مي حرف

ـا  هم نسبت به دول ت گذشته نقدي داشتم، ام
نامشروع خواندن دولت گذشته كوبيدن بـه  

ـازه    گـران اسـت    طبل فتنه ـام هـم اج و نظ
ـاي   گران سر از النه دهد بعضي از فتنه نمي ه

خود بيرون بياورند و تجربه مضموم را  تجربه 
زننـد،   ها را مـي  آنهايي كه اين حرف. كنند

  .ها را قبول كنند بايد هزينه
ســـــان، رهبـــــری  بدين: یانقـــــالب اســـــالم

تــدارک  دهـد کودتـائی کـه رســالت خبـر می
از جبهــــه (شــــود و کوچــــک زاده  ديــــده می
ـا  گويـــــد انجـــــام شده می) پايـــــداری اســـــت، بــــ

هاشــــمی رفســــنجانی اســــت و کســــی کــــه 
  .او است» ها را پرداخت کند بايد هزينه«
  

٭ هاشــمی رفســنجانی بــه والیــت 
  :؟!فقیه معتقد نیست

  
فسنجانی کسـی هاشمی ر : انقالب اسالمی

اســـت کـــه طرفـــدار اعمـــال واليـــت مطلقـــه 
رئـــيس مجلـــس . فقيـــه توســـط خمينـــی بـــود

ـا برضـــــد دموکراســـــی را  ــــ اول بـــــود و کودت
ـــــــــــه. کـــــــــــارگردانی کـــــــــــرد ای و  او و خامن

ـــــی انتخـــــاب بنی ـــــه  بهشـــــتی، درپ صـــــدر ب
رياست جمهوری، به خمينـی نامـه نوشـتند 

صــدر فقــه و واليــت فقيــه را قبــول  کــه بنی
ـا. نـــــدارد ـا از او اجــــ زه گرفتنـــــد مجلســـــی بــــ

انتخابــــــات تقلبــــــی تشــــــکيل دهنــــــد و درآن 
بـــــــرای » جـــــــرم  بـــــــزرگ«مجلـــــــس، ســـــــه 

مخـالف واليـت  –ا : صدر قائل شـدند بنی
طرفــدار حقــوق انســان  – ۲فقيــه اســت و 

جانبـــدار دموکراســـی غربـــی  – ۳اســـت و 
و بـــــاز او، هاشـــــمی رفســـــنجانی، . اســـــت

را » حــــامی منــــافقين«و » ليبــــرال«چمــــاق 
بــر ســر هــر مخــالف  در دســت داشــت و

اينــــک همــــان . آورد اســــتبدادی فــــرود مــــی
ايـد زيـارتی  چماق برسـر خـود او فـرود می
  :گويد درباره هاشمی رفسنجانی می

  زيارتي(، حميد روحاني 92اسفند  11در (
  : است گفته

ـنجاني   : روحاني • خود آقاي هاشـمي رفس
ـتي    متأسفانه به شدت داراي انديشـه ليبراليس

ـان بـر اثـر ممارسـت و     دانم اي نمي. است ش
روابط نزديكي كه با ملي گراها مانند نهضت 
آزادي داشته به اين وضع رسيده يا خصلت 

ـايي كـه    ذاتي او اقتضاء مي كرد؛ چون تا ج
من تشخيص دادم، آقاي هاشمي رفسنجاني 

يك بار من تعبيـر كـردم كـه     .انقالبي نيست
كرده است  ايشان هيچ وقت انقالبي فكر نمي

ـابقه   بعد مورد  ـان س انتقاد قرار گرفتم كه ايش
خب خيلـي از افـراد   ! زندان و شكنجه دارد

به زندان رفتند و شكنجه يا حتي كشته شدند 
ليكن، ليبرال بودند و انقالبـي نبودنـد نبايـد    

ـام    ـار ام ) ره(تصور كرد كه هر كـس در كن
  .مبارزه كرده، انقالبي بوده است

 به اعتقاد من آقاي هاشمي به اصل واليت •
ـاي   . فقيه اعتقاد قلبي ندارد ـاطرات آق در خ

بينيد ايشان به گونه اي قلـم زده   هاشمي مي
ـتور مـي    ـار او دس ـام اجـرا    كه انگ داده و ام

فقط صريح نگفتـه كـه مـن    . كرده است مي
. رهبر بودم و امام مجري نظريات مـن بـود  

وقتي مرا دستگير كردند و براي «: مي گويد
ـام    نظام وظيفه بردند، من از آنجا ـام پيغ به ام

دادم كه شما هيچ وقت تنزل نكنيد و آوانس 
انگار امام مي خواسته دين و ملت » ...ندهيد

ـان را      ـا ايش ـاه كنـد ت و مملكتش را تقديم ش
  !سربازي نبرند

ـنجاني          ـاي هاشـمي رفس من معتقـدم، آق
نسبت به واليت فقيه نه آن روز و نـه امـروز   

  ام برايخود ام. اعتقاد قلبي نداشته و ندارد
  ۶در صفحه  
  

کودتای دائمی
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 1349من روايـت كردنـد كـه در سـال      
وقتي نمايندگاني از سازمان مجاهدين بـه  

 "حسين احمدي روحـاني "نجف آمدند، 
خــدمت امــام  "تــراب حــق شــناس"و 

امـام مـي   . امـام اينهـا را شـناخت   . آمدند
هايي هـم   اينها كه آمده بودند نامه: فرمود

ردنـد  امام اسم نياو. از ايران آورده بودند
كه نامه از چه كسي بوده، ولـي بعـدها مـا    
ــان منتظــري،   ــا از آقاي ــه ه ــديم نام فهمي
هاشـمي رفســنجاني و آيـت اهللا طالقــاني   

آنهـا در ايـن نامـه هـا نوشـته      . بوده است
انهم فتية امنـوا بـربهم و زدنـاهم    ": بودند
؛ اين آيه شـريفه دربـاره اصـحاب    "هدي

خالصه در نامه هايشان از آنها . كهف است
مـن  : امام فرمودند... حمايت كرده بودند

ها بسنده كـنم،   توانم به اين نامه ديدم نمي
بعـد فرمودنـد   . بايد خودم آنها را بشناسـم 

گرفتنـد،   آمدند اينجا وقت مرا مي اينها مي
روزي نيم ساعت، يك ساعت با من حرف 

بعد . دادم من هم فقط گوش مي. زدند مي
دارند،  از يك ماه ديدم انديشه ماركسيستي

كنند چون دريافته  منتها اسالم را خلط مي
اند در كشور ايـران بـيش از هـزار سـال     
است كه اسالم در رگ و ريشه مردم نفوذ 

. توانند جلو بروند دارد و بدون اسالم نمي
اما در . اينجا بود كه امام آنها را رد كردند

همان شرايط آقاي هاشمي رفسنجاني بـي  
وهـات شـرعي در   توجه به نظر امام از وج

دهد، خانه تيمي بـراي   اختيار آنها قرار مي
كند و اين مسائل باعـث شـد    آنها تهيه مي

بسياري از جوانان مسلمان معتقـد بـه آنهـا    
به هر تقدير .پيوستند و متأسفانه تلف شدند

عدم اعتقاد به واليت فقيه بزرگترين مشكل 
ايشان است كه متأسفانه باعث شده كه اين 

  .»بيايد وضع به وجود
ــالمي ــالب اس شــهادت زمــان همــين : انق

زورگــــو بــــا همــــان زور منکــــوب : اســــت
ــــــده . شــــــود می ــــــاز شــــــدن پرون بعــــــالوه ب

  : اش فسادهای بزرگ خود و خانواده
  

ــده فســادهاي منســوبان  پرون
هاشمي رفسـنجاني همچنـان   
باز است و ارگانهاي تبليغـاتي  

اي همه روز به شـرح و   خامنه
  :پردازند  بسط فسادها مي

  
٭ ســرمایه و امــوال دانشــگاه آزاد 

ارزد  هزار میلیارد تومان می ۲۵۰
و حکومـــــت احمـــــدی نـــــژاد 
نگذاشــــت خــــانواده هاشــــمی 
  :رفسنجانی  آن را از آن خود کند

  
  اسفند سايت تنسـيم، متعلـق بـه     19در

، بـا اسـتفاده از سـخنان    ...سپاه و كيهان و 
اش را  هاشــمي رفســنجاني، او و خــانواده

سرمايه و امـوال  دانشـگاه    متهم كردند كه
دانسـته اسـت و    آزاد را متعلق  به خود مي

احمدي نـژاد مـانع از خـورد و بـرد آن     
رئـيس هيئـت امنـاي دانشـگاه     : است شده

كسي : گويد مي) هاشمي رفسنجاني(آزاد 
تواند سند بياورد كه ما يـك بـار هـم     نمي

ترين اسـتفاده انتخابـاتي از ايـن     كوچك
. اين كار را نـداريم  دانشگاه كرديم و بناي

ما در ابتـدا اساسـنامه دانشـگاه آزاد را بـا     
اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمـان  

در زمان شاه اساسنامه حسـينيه  . شاه نوشتيم
ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم 

مــا هــم . شــاه نتوانــد آن را تصــرف كنــد
دانسـتيم   اما نمـي گونه عمل كرديم،  همان

تر از زمان شاه اسـت و آن را   قوينظام ما 
  .كند تصرف مي

كه مهـدي هاشـمي بـا سـوء      حال آن     
ــات دانشــگاه آزاد، ايــن   اســتفاده از امكان

هاي انتخاباتي و  امكانات را در اختيار بازي
فراتر از آن رفتارهاي ساختارشـكنانه قـرار   

وابسته - داد كه عملكرد سايت جمهوريت 
. ن موارد استيكي از اي - به دانشگاه آزاد

از دسـتياران  (بنابر اظهارات حمزه كرمـي  
مهدي هاشـمي در سـايت جمهوريـت و    
مدير كل سياسي در دفتر رئـيس جمهـور   

) در رياست جمهوري هاشمي رفسـنجاني 

مهدي هاشمي همچنين بارهـا اقـدام بـه    
  .هايي ميلياردي كرده است پولشويي

خبرگزاري تسنيم، ضمن انتشار اسنادي       
جلسـه مسـئوالن دانشـگاه آزاد     به صورت

استناد كرد كه طـي آن حسـين اميـدوار،    
مشاور عبداهللا جاسبي و مدير كـل وقـت   

هـاي سياسـي دانشـجويي دانشـگاه      تشكل
هـاي   آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل

از  88خواهد در انتخابات  اين دانشگاه مي
ميرحســين موســوي حمايــت كننــد و بــا 

  .همكاري نمايندستادهاي انتخاباتي وي 
آميز  در عين حال درباره اظهارات كنايه    

آقاي هاشمي درباره تغيير اساسـنامه ايـن   
: دانشگاه از سـوي نظـام نيـز بايـد گفـت     

شوراي عالي انقالب فرهنگي در اقـدامي  
قانوني و با اصالح اساسنامه، جلوي فاميلي 

ــوال   ــدن ام ــي ش ــزار  250و اختصاص ه
اد به بهانه وقـف  ميليارد توماني دانشگاه آز

را گرفت چرا كه مايملـك ايـن دانشـگاه    
عمومي است و اختصـاص بـه خانـدان و    

  .فاميل خاصي ندارد
  كيهـــان تكـــذيب 92اســـفند  26در ،

دانشگاه آزاد را كه تنها در مـورد مداخلـه   
صـورت  : اسـت  در انتخابات است، كـرده 

جلسه مورد استناد از سوي سـايت تسـنيم   
، 89ديبهشت سال جعلي است و قبال در ار

هـاي منتشـر    مراتب جعلي بودن به رسـانه 
  .كننده اعالم شده است

خـود   92/12/19با اين حال وي پاسخ     
خطاب بـه خبرگـزاري فـارس را ارسـال     
كرده و مدعي شده رئـيس دانشـگاه آزاد   
در آن سال مخالف مداخله تشكيالت تابعه 
در امر تبليغات انتخابات كانديـداها بـوده   

  .است
با وجود اين تكذيبيه، اسناد منتشـره در       

ها به امضاي آقاي اميدوار و سربرگ  رسانه
نامه مورد  اشاره موجـود   و تاريخ و شماره

هاي دانشجويي  است كه از جمله به تشكل
توصيه شـده بـا سـتاد موسـوي همكـاري      
كنند، در عين حال سايت جمهوريت نيـز  

انـدازي   كه بـا امكانـات دانشـگاه آزاد راه   
ــود، توســط مهــدي هاشــمي در   شــده ب

هاي انتخاباتي و حتي  فهرست سوءاستفاده
  .پراكنانه قرار داشت ساختارشكنانه و دروغ

  
میلیـــــون دالری  ۱۵۰٭توقـــــع 

ــر اقتصــاد دولــت  مرعشــی از وزی
  :اصالحات

  
  اسفند، كيهان بـه نقـل از تنسـيم     19در

طهماسـب مظـاهري   : است گزارش كرده
اصــالحات وزيــر اقتصــاد در دولــت دوم 
خواهانـه و   خـاطره جـالبي از حملـه بـاج    

برادر همسر (» حسين مرعشي«نشيني  عقب
عضو ارشـد حـزب   ) ا.هاشمي رفسنجاني ا

: گويد وي مي. كند كارگزاران تعريف مي
يك روز در حين برگزاري جلسـه هيـات   
دولت، به بنده پيغام دادند كه چند دقيقـه  

چه پرسيدم . بياييد بيرون، با شما كار دارند
كسي كار دارد؟ گفتند آقاي مرعشـي كـه   

بحـث  . در آن زمان نماينده مجلـس بـود  
جلسه دولت به نوعي بود كه نبايد جلسه را 

تـوانم   پيغام دادم كه االن نمي. ترك كنم
) ظهـر (بعـد از جلسـه   . از جلسه بيام بيرون

متعاقـب آن ديـدم   . بينـيم  همديگر را مي
يك برگ كاغذ از خارج جلسه به داخـل  

ــدادي از آور ــد و روي آن امضــاي تع دن
ديـدم  . كننـد  اعضاي دولت را جمع مـي 

امنـاي حسـاب ذخيـره     صورتجلسه هيـات 
ميليـون   150ارزي است و رقمي حـدود  

هواپيمـا تخصـيص    3دالر ارز براي خريد 
رئـيس  (از آقـاي شـيباني   . است داده شده

پرسـيدم شـما در جريـان    )  بانك مركزي
نفـي  اين موضوع هستيد؟ پاسـخ ايشـان م  

پرسيدم چـرا امضـا كرديـد؟ ايشـان     . بود
گفتند كه چون آقاي مرعشي دنبـال اون  

بـه آقـاي   . اند هستند و بقيه هم امضا كرده
تا ايراد اساسـي   3شيباني گفتم اين مصوبه 

اول اينكه مراحل كارشناسي آن در :  دارد
ــه حســاب ذخيــره ارزي را طــي  دبيرخان

اند امضاي اعضا  نكرده و يك راست آمده
دوم اينكــه دســتگاه مربوطــه و . ا بگيرنــدر

بانك عامل هيچكدام براي اخذ اين اعتبار 

انـد و آقـاي مرعشـي كـه نماينـده       نيامده
انـد ايـن مصـوبه را     مجلس هستند آمـده 

معلوم نيست ايشان چـه مسـئوليتي   . بگيرند
سوم اينكه اين اعتبار . در اين مصوبه دارند

هوايپماي دست دوم با عمر  4براي خريد 
سال تقاضا شده، در حاليكه رقم  15حدود 

هواپيمـاي   4مندرج در اين مصوبه قيمت 
  .تقريبا نو است

نيـوز، مظـاهري در    به گـزارش جهـان       
آقاي شيباني : گويد ادامه روايت ماجرا مي

به . تصميم گرفت امضاي خود را خط بزند
ايشان توصيه كردم بـه جـاي خـط زدن،    

هند كه باالي امضاي خود يك توضيح بد
اين مصوبه بايد به كميسيون حساب ارزي 
ارجــاع و پــس از بررســي كارشناســي در 

آقاي شيباني اين را . هيات امنا مطرح شود
اي بــه همــان  بنــده هــم جملــه. نوشــتند

مضمون در روي مصوبه نوشتم و كاغـذ را  
بعد از چند دقيقـه آقـاي   . فرستادم بيرون

. شيباني را به بيرون جلسه دعـوت كردنـد  
شان رفت و وقتي برگشـت، گفـت كـه    اي

ــن    ــه اي ــيح داد ك ــي توض ــاي مرعش آق
هواپيماها تقريبا نو هستند، ولي مـا كلـك   

 15ايم كه توليد  ايم و در مصوبه نوشته زده
سال پيش هستند تا مشمول تحريم نشود و 

بـه  !! بتوانيم هواپيماي تقريبا نـو را بخـريم  
. آقاي شيباني گفتم اين اصال مقدور نيست

آيـد،   اپيما كه از كارخانه بيرون ميهر هو
ــت    ــاتش ثب ــه مشخص ــه اول هم از لحظ

دهـد و   هر پروازي كه انجام مي. شود مي
شـود، بـه هـر     اش كه عوض مـي  هر قطعه

كنــد، ثبــت  فرودگــاهي كــه پــرواز مــي
نام  و مشخصـات   در هر پرواز هم. شود مي

. شـود  خلبان و كمك خلبانش ثبـت مـي  
 تــوان تصــور كــرد كــه يــك اصــال نمــي
 15ساله را به عنوان هواپيماي  2هواپيماي 
جلسه كه به اتمام رسيد، آقاي . ساله بخريم

و آقـاي  ) معـاون كـل  (مهدي كرباسـيان  
) معاون امـور مجلـس  (مستخدمين حسيني 

سراسيمه به دفتر آمدند و گفتند چـه كـار   
اي؟ گفتم هيچي جلسه دولت بـودم   كرده

  .تمام شد، آمدم دفتر
فتند آقـاي مرعشـي   گ: مظاهري  گفت     

توي مجلس يك متن استيضـاح نوشـته و   
امضا جمع كرده و بـه مجلـس    15بيش از 

تقديم كرده و پيغام داده كه اگر مصوبه را 
همانطور كه خواسـته بـوديم امضـا كنـد،     

گيرم، اگر نه آن را بـه   استيضاح را پس مي
داســتان را تعريــف . گــذارم جريــان مــي

ـ  . كردم ه آقـاي  به آقاي كرباسيان گفـتم ب
مرعشي بگو كه اين فرصت خـوبي اسـت   
كه موضوع را در جلسه علني مجلس كـه  

شـود   به صورت مستقيم و زنده پخش مـي 
ــرار دهــيم مــن از ايــن . مــورد بحــث ق

كنم فقط بدانيد كـه   استيضاح استقبال مي
وقتي  موضـوع مطـرح شـود، مـن همـه      
مطالب را كامـل و بـدون كـم و كاسـت     

م توضـيح  براي مـردم و نماينـدگان مـرد   
هاي خـود   حزبي دهم به دوستان و هم مي

بگو كه بدانند و بعدا گله نكننـد كـه چـرا    
همه توضيحات را دادي؟ آقاي كرباسـيان  
. ايــن پيغــام را بــه آقــاي مرعشــي رســاند

ساعت  بعد خبر آمـد كـه استيضـاح را     نيم
  .اند پس گرفته

چند مـاه  : گويد مظاهري در پايان مي     
ــژ بعــد از آقــاي عــرب اد، مــدير عامــل ن

گفـت آن   هواپيمايي ماهان شنيدم كه مي
روز  ايشان نماينده ماهان  نبود و خودشان 
گفته بودند كه اين كاغذها را امضا كنيـد  

گيرم  روم اين ارز را مي به من بدهيد، مي
  .آورم و برايتان مي

  
٭ وقتـــی تعـــارض میـــان منـــافع 
خــانواده هاشــمی رفســنجانی و 

ــی« ــافع مل ــت، » من ــا«اس فع من
اســـت کــه بایـــد قربـــانی » ملــی
  :؟!شوند

  
  اسفند بدين سـو، پرونـده فسـاد     18از

كرسنت نيـز موضـوع روزمـره ارگانهـاي     
نـادران،  . اي شـده اسـت   تبليغاتي خامنـه 

ماه اسـت   6: است مجلس، گفته» نماينده«

در باره فساد كرسنت پرسيده ام و با آنكـه  
حـداكثر   10برابر أئين نامه مجلس، ظـرف  

وزيــر بايــد پاســخ بدهــد، هنــوز   روز 20
درپي . است سئوال در مجلس طرح نشده

شود كـه حكومـت    اعتراض او، معلوم مي
روحاني، به اين عنوان كه پرونده امنيتـي  
اســت بــا طــرح آن در مجلــس مخالفــت 

در واقع، طرف قرارداد به دادگاه . كند مي
» نماينــدگان«كنــد و  الهــه شــكايت مــي

شـوند كـه   خواهند مطمئن  گويند مي مي
شـود،   اي كه بـه دادگـاه داده مـي    اليحه

. رشوه دادن طرف قـرارداد را دربـر دارد  
زيرا وقتي مسلم باشد قرارداد با پرداخـت  

توانـد   است، دادگاه نمي رشوه منعقد شده
اما رشوه را مهدي . بسود شاكي رأي بدهد

: اسـت  هاشمي ستانده است و سئوال ايـن 
ـ    دم منافع خانواده هاشـمي رفسـنجاني مق

است و يا منافع ملي؟  درخـور يـادآوري   
 53است، كه بهشتي نيز بابت خريد اسلحه، 

ــاي اول   ــان ماهه ــون دالر را در هم ميلي
. جنگ، باتفاق مأمور خريد، باال كشيده بود

فداي ) مطالبات ايران از فرانسه(منافع ملي 
  . منافع بهشتي شد

درباره پرونـده كرسـنت، خبرگـزاري         
مجلـس و  » نماينـده «ظمي، فارس با ميركا

اي انجـام   رئيس كميسيون انرژي مصاحبه
  :است داده

دهيـد   آقاي دكتر اگر اجازه مي: فارس •
وارد ديگــر پرونــده روي ميــز كميســيون 

» كرســنت«بفرماييــد كــه . انــرژي شــويم
اي است و آيـا قـرار    اكنون در چه مرحله

نيست با مسئوالن وزارت نفت درباره ايـن  
  داشته باشيد؟اي  پرونده جلسه

پرونده كرسنت يـك فسـاد   : ميركاظمي ٭
طـرف  . مالي با موضـوع اقتصـادي اسـت   

مقابل در ديـوان الهـه شـكايت كـرده و     
است كه ايران با ما قرارداد داشـته و   گفته

  .گاز را به ما نداده است
بيـژن  (اين موضوع را وزير وقت نفت       

) زنگنه كه هم اكنون نيز وزير نفـت اسـت  
كرد، زيرا وزير وقت بايـد   يري ميبايد پيگ

داد بـه دليـل    گاز را به طرف قرارداد مـي 
اينكه قـرارداد را وي امضـا كـرده بـود و     
چون اوايل آغاز فعاليتش اين قرارداد بـه  
امضا رسـيده بـود، بنـابراين در آن زمـان     

توانست قرارداد را اجرايي كنـد زيـرا    مي
در ابتداي وزارت وي قرارداد را منعقـد و  

سال دوم فرصت براي اجرا بود ولي  4در 
سئوال اين است كه چرا قرارداد اجرايي 

  نشد؟
ــه در همــان زمــان دســتگاه       هــاي  البت

نظارتي به بندهاي مختلف ايـن قـرارداد   
ايراد گرفتنـد و بـه همـين دليـل اجـازه      
اجرايي شـدن آن را ندادنـد، بـه تـبعش     
وزراي بعدي نيز اين اجازه را نيافتند كـه  

از جملـه  . د مذكور را اجرايي كنندقراردا
توان به آقاي نوذري، وزيري  اين وزرا مي

  .هامانه و البته خود من نيز اشاره كرد
زماني كه مـن بـه وزارت نفـت رفـتم          

اي از طرف رئيس جمهـور قبـل از    ابالغيه
وزارت من آمده بود مبني بر اينكـه ايـن   
پرونده بايـد بـه بخـش حقـوقي رياسـت      

شود تا به دليل شكايتي كه  جمهوري داده
در ديوان الهـه شـده آنهـا از كشـورمان     

رسـاني بـراي    وظيفه ما اطالع. دفاع كنند
  .دفاع محكم بود كه صورت گرفت

آغـاز    از آن زمان بحث دفاع حقـوقي      
شد و خـدا را شـكر پرونـده بـه صـورت      

مسـتندات خـوبي   . رفت مطلوب پيش مي
اي  رشوهالمللي مبني بر اينكه  در سطح بين

هـا جابجـا    هايي در بانك داده شده، پول
  .شده و اظهارات افراد مختلف تهيه شد

  
ـــی  ـــنت را امنیت ٭موضـــوع کرس

  :اند کرده
  

دادگاه الهه بايد در جريان ايـن پرونـده   
شـد كـه تغييـر دولـت      وارد شور دوم مي

رفتن احمدي نـژاد و آمـدن   (افتاد  اتفاق 
اين در پي آن فشار مجلس به ). ا.روحاني ا

خاطر بود كه مسير دفاعي مـا نبايـد تغييـر    
اي ارسال شـد و مـا    در نهايت اليحه. كند

ايم كه متن اين اليحه را در اختيار  خواسته

مجلس قرار دهند كه متاسفانه ايـن اقـدام   
تاكنون صورت نگرفته و موضوع را امنيتي 

  كردند
اطالعاتي كه از كامپيوتر عبـاس  : فارس  •

هاشـمي رفسـنجاني   دستيار مهدي (يزدي 
در رشوه ستاني است كه مفقود االثر شده 

به دست آمد چقدر در جريان اين ) است
  پرونده مؤثر بود؟

اين اطالعـات بسـيار مـؤثر    : ميركاظمي ٭
اين اطالعات ارتباط دالالن كرسـنت  . بود

المللـي   هاي بين تائيديه. كرد را روشن مي
ــه   ــه و آنهــا را ارائ ايــن موضــوع را گرفت

اقدامات مربوط به اين موضـوع  . دان كرده
  . انجام شده است

درحال حاضر اطالعاتي دربـاره  : فارس •
عباس يزدي وجـود نـدارد و وي مفقـود    

اگر وي پيدا شـد و در رابطـه   . شده است
با پرونده كرسنت شـهادت دهـد بـه چـه     

  ميزان براي ما بار مثبت خواهد داشت؟
  
عباس يـزدي رابـط اول بـا    : ميركاظمي٭

در فسـاد اول  . روف بـوده اسـت  دالل مع
آقـاي  . آقاي يزدي حضور داشـته اسـت  

كنـد   يزدي فساد كرسنت را مشخص مـي 
  .زيرا رابط اين افراد بوده است

ــارس • ــانه: ف ــالش   رس هــاي انگليســي ت
كنند مفقود شدن آقاي عباس يزدي را  مي

به گردن ايران بيندازند كـه بـا توجـه بـه     
مثبت بودن شهادت وي براي ايـران آيـا   

ها محلي از  چنين ادعايي از سوي انگليسي
  اعراب دارد؟

بر اساس ادعاي آنهـا گويـا   : ميركاظمي ٭
اي در ايـران از زنـده بـودن عبـاس      عده

شدند و بايد پرسـيد كـه    يزدي متضرر مي
ها چـه   اين افراد بر اساس ادعاي انگليسي

كساني هستند؟ دولت ايران كه وي را بـه  
بايـد ايـن   عنوان شاهد نياز داشت و حال 

ها كـه اينقـدر    سؤال را پرسيد كه انگليسي
ــا   ــد آن را منتشــر كننــد ت اطالعــات دارن
مشخص شود چه كسي در ايران بر خالف 
منافع ملي، ذينفع مفقود شدن آقاي عباس 

  .اند يزدي بوده
كـرد   زماني كه منافع ملي ايجاب مـي      

آقاي يزدي را به عنوان شاهد به دادگـاه  
به اثبات رسانده و ايران را  ببرند تا فساد را

تبرئه كند و وي اكنون مفقود شده است و 
هـا در   انگليس هم مدعي دخالـت ايرانـي  

اين موضوع است، اين را اعالم كنـد كـه   
  .اند چه كساني اين اقدام را انجام داده

اينها حتما از سيستم دولت نيسـتند زيـرا       
دولت بايـد از جمهـوري اسـالمي ايـران     

ما بايد بررسي شود كه اينها چه دفاع كند ا
گويي اينها از رگ و ريشـه  . كساني هستند
  .ها هستند همين انگليسي

اي بـه   آقاي ميركاظمي اشـاره :  فارس •
به نظـر شـما   . تخلف ويژه كرسنت داشتيد

  اصال اين موضوع امنيتي است؟
به نظـر مـا موضـوع اصـال     : ميركاظمي ٭

 امنيتي نيست و كامال يك مسئله اقتصـادي 
مجلس حق نظـارت بـر   . شود محسوب مي

ايــن موضــوع را دارد تــا مطمــئن شــود 
مستندات ارائه شده بـه دادگـاه الهـه در    
راستاي تامين منافع ملي و دفاع از حقوق 

  ايران است
  سمت مصالحهخواهند به  ها مي برخي    

خواهند خود را تبرئه  رفته و برخي نيز مي
باشـد و  گوييم نبايد اينگونه  كنند كه ما مي

از ايـن  . بايد منافع ملي در نظر گرفته شود
هايي داشتيم و بـر همـين    موضوع نگراني

اساس خواستيم كه اطالعـات مربوطـه در   
اختيار مـا قـرار گيـرد كـه متاسـفانه ايـن       

  .اطالعات در اختيار مجلس قرار نگرفت
خواهنـد بـه  برخـی می«: انقالب اسـالمی

يعنــــــی ايــــــن » ســــــمت مصــــــالحه بــــــرويم
ــــا شــــاکی مصــــالحه  برخــــی مــــی ــــد ب گوين

زيــرا نبايــد دولــت ايــران بــه دادگــاه . شــود
الحـــــــه بگويـــــــد فرزنـــــــد رئـــــــيس مجمـــــــع 

. اسـت  تشخيص مصـلحت رشـوه سـتانده
ــــــرا  ــــــار نظــــــام«چــــــرا؟ زي ــــــين » اعتب از ب

ــــــه ســــــخن ديگــــــر، . رود مــــــی ــــــافع «ب من
بطــــــور » خــــــانواده هاشــــــمی رفســــــنجانی

خاص و منـافع مافياهـا بطـور عـام، بـر 
در فصـــل . مقـــدم اســـت» منـــافع ملـــی«

هـــــــائی از ايـــــــن مافياهــــــــا را  زيـــــــر، گروه
کنيم کـــه جبهـــه دوم را در  شناســـائی مـــی

  :اند رژيم تشکيل داده
  ۷در صفحه   

کودتای دائمی
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شناســائی جبهــه دوم 
های موجـود  از جبهه

ـــــت  ـــــم والی در رژی
  :مطلقه فقیه

  
ـــول ـــومی اص ـــای عم   ٭ ویژگیه

  :رو سنتی و میانه  گرایان
  
ــه یمــن      ــيش از معرفــي ايــن گــروه ب پ
رها، الزم به ذكر است بگـوييم   همـه   معيا

گروه هايي كه معرفي مـي شـوند تقريبـا    
يكي هستند و مثل هم فكر مي كنند و تنها 
در بعضي مواضع به مشكل بر مي خورند  و 
در مقاطعي خاص برسر منافع و و موقعيت 
ــه اخــتالف مــي رســند و از   ــم،  ب در رژي

مثال همـين گـروه   . شوند يكديگر جدا مي
اصولگرا ميانه رو يا اصـولگراي   دوم يعني 

سنتي در واقع قبال در دار و دسـته همـان   
افراطيون باال يا اصولگرايان نوين بوده اند 
اما بنا به داليل و شرايط خاصي يك طبقـه  
پايين افتاده  و قـدري از دسـته خشـونت    

وگرنه،  افراد . طلبان به ظاهر دور شده اند
ــان    ــز از هم ــا ني ــن گروهه ــه اي ــته ب وابس

ــاران  ــر  –جنايتك ــاران و دزدان س خيانتك
گردنــه و صــادر كننــدگان انقــالب و    
ــدگان    ــرع و نماين ــام ش ــتها وحك تروريس
مجلس و سياسيون ودادستانها و دادياران و 
مسئوالن زندانها و سپاهيان دهـه شصـت و   

اما بنا بـه داليلـي تـالش    .هستند... هفتاد و
كرده اند قـدري خـود را از دار و دسـته    

  :دور سازند زيراافراطيون 
اينان متوجه شده اند كه نظام جمهوري  •

اسالمي، ديگر اعتبار خود را از دست داده 
  است 

دريافته اند كه ولـي مطلقـه حـاكم بـر      •
ايران خطاهاي فراواني در امـر حكومـت   

هـاي   داري  داشته و تقريبا تمامي انتخاب
  او تو زرد از آب در امده اند 

ردم ايران نه تنها دريافته اند كه جنبش م •
بـا ايـن   . نمرده بلكه همچنـان ادامـه دارد  

تفاوت كه حاال ديگر مردم حاضـر نيسـتند   
. وسيله فشار براي زد و بنـد در بـاال باشـند   

  .  خواستار تغيير واقعي هستند
اين دسته تقريبا حالت وسـط بـازاني را    •

كوبند و يكي بـه   دارند كه يكي به ميخ مي
مي كنند و هم دم » رهبر، رهبر«هم . نعل

  از مردم مي زنند آنهم بنا به نياز و ضرورت 
اين جبهه  با توجه به اخبار و اطالعـاتي     

كه در دسترسشان است آينـده پيشـارو را   
لذا سعي مي . مساعد حال  رژيم  نمي داند

كند كج دار و مريز رفتار نمايد و خود را، 
تا حدي كه برايش ممكن اسـت، مردمـي   

  !نشان دهد 
ــف   • ــن طي ــه اي ــتگان ب ــياري از وابس بس

همواره مورد انتقاد فرزنـدان خـود قـرار    
گرفته و تحت تاثير گفتـار و كـردار آنهـا    

  .اند  متوجه وضعيت خراب رژيم شده
تفاوت زيادي ميان اين گروه و گـروه       

.  اول، از لحاظ معيارهاي شناسائي، نيسـت 
باوجود اين،  تا جايي كه بشود به معرفـي  

البته حاميان اين دسته در . پردازيم يآنها م
اند  مجلس عنوان اصولگرا را از دست داده

كشـند   و نام رهروان واليت را يدك مـي 
زيــرا فراكســيون اصــولگرايان مجلــس را 

  .دهند  افراد جبهه افراطي  تشكيل مي
گروه هايي چون هيات موتلفه اسالمي      

ــين   – ــالمي مهندس ــه اس ــه  –جامع جامع
كـارگران   –معلمان  –جويان اسالمي دانش

ــب   ...و ــالمي زين ــه اس ــت  –جامع جمعي
ــالمي   ــالب اس ــواداران انق ــروان  –ه ره

 –حـزب اهللا ايـران    –واليت در مجلـس  
 –اصولگرايان سنتي  - جمعيت ايران سبز  

تشكيل ... جمعيت حاميان امام و رهبري  و
برخــي نماينــدگان مجــالس . دهنــد مــي

ي مجلس شوراي اسالم –خبرگان رهبري 
ــام    – ــلحت نظ ــخيص مص ــع تش  –مجم

ــپاه   ــرداران س ــروي   –س ــدهان ني فرمان
ــامي  ــي   –انتظ ــئوالن امنيت ــي مس  –برخ

اطالعاتي و عده اي از وزرا و معاونان آنها 
كه از سوي بعضي از روحانيون و مراجـع  

حمايت مي شوند اعضـاي ايـن گروههـا    
  .هستند 

چهره هاي برجسته اين جبهه، هماننـد         
بهه اول، سوابقي در جنايت چهره هاي ج

انـد   از آن جملـه . داشته انـد ... و خيانت و
  :اشخاص زير

برادران بادامجاه  –برادران الريجاني       
 –بــرادران عســگراوالدي  –) بادامچيــان (

 –برادران رفيقدوست  –برادران عراقچي 
ــاهنر   ــرادران ب ــري   –ب ــرادران مطه  –ب

ي برادران امـان  - برادران حائري شيرازي 
  - مصـلحي   –برادران نجابـت و نبـوي    - 

احمد تـوكلي   –محمد يزدي  –فالحيان 
آيــت اهللا - اليــاس نــادران  - ريشــهري  –

دسـت برخـي از اينهـا    ...  جوادي املي و
آلوده به انواع و اقسام خيانت و جنايت و 

اما اين روزهـا تـالش مـي    . فساد مي باشد
كنند خود را از گروه اول دور نگاه دارند 

مواقعي مورد هجوم گروه اول قرار  و در
  مي گيرند 

بايد افزود كه نيروهاي رايحه خـوش        
خدمت نيز از جمله نيروهايي بودند كه تا 
سالها قبل در كنار جبهه افراطي هـا يعنـي   
پايداري و نزديكان بـه سـرداران جنـگ    
طلب سپاه و مراجع خشونت طلب و زيـر  

روهـا  نظر رهبري بودند اما بعـدها از ان ني 
جدا شـده و قـدري بـه نيروهـاي وسـط      
پيوستند و عده اي از اين گروه نيز وصـل  

  .همان جبهه پايداري ماندند 
  

هـــای تشـــکیل  ٭ شناســـائی گروه
ــه محــک  ــه ب ــن جبه ــده ای دهن

  : معیارها
  
هاي عضو اين جبهه  گروه –حفظ نظام  •

امـا   نيز همگي اعتقاد به حفظ نظام دارنـد 
مـي   گاهي اوقات ديـده مـي شـود كـه    

گويند برخي از قـوانين را بايـد تغييراتـي    
داد تا ملت راحت تر و آزاد تـر زنـدگي   

و قضيه حفظ نظام را از اصـول مهـم   .كند
  . حاكميتي ميدانند

كـه  برخي از سران اين جبهـه معتقدنـد      
بايد ميان نظام و حفظ آن با واليت مطلقه 
فقيه تفاوت قائل شد و اگر زماني ولي فقيه 

ملت نبايد ان را بـه حسـاب   خطا مي كند 
نظام بگذارد زيرا اين خطاي يك فرد مي 

  .باشد كه ربطي به نظام ندارد 
ايـن   –  حمايت از واليت مطلقـه فقيـه   •

اي  جبهه مانند جبهه اول سيد علي خامنـه 
داند  و از او به ظاهر  را ولي فقيه مطلقه مي

امـا جايگـاه   . همواره حمايـت مـي كنـد   
او . داننـد  ز خميني نمياي را باالتر ا خامنه

را  تنها رهبر و مقام معظم رهبري  خطـاب  
بر خالف جبهه اول، ايـن جبهـه   . كنند مي

خامنه اي را امام نمي داند و از كلمه امام 
گـاه،  . كنـد  تنها براي خميني استفاده مـي 

افراد اين جبهه در برابر برخـي متعصـبان   
اي كه تقليد از مرجع   افراطي حامي خامنه

شـورند و بـر    داند، مـي  ا جايز نميمرده ر
  .تقليد خود از خميني پافشاري مي كنند 

ــياري از   • ــد اســت بس ــروه معتق ــن گ اي
، اسـت   كارهايي كه خمينـي انجـام داده  

او از بـاال حكـم   . انـد  ضرور و صحيح بوده
كرده و ارتباطاتي با عالم  را دريافت مي آن

او عامـل وحـدت كـل    .  باال داشته اسـت 
اما برخي از اينها معتقدند كـه   . نيروها بود

اي در بسياري امور تنها جانب يـك   خامنه
گروه را گرفته كه البته خود اينها نيز قـبال  

اي  جزء همان خواص مورد تاييـد خامنـه  
اند اما حاال از آن گردونه خارج يا به  بوده

  .اند  حاشيه رانده شده
در حالي كه نيروهاي عضـو جبهـه اول       

دت سيد حسين موسـوي و  افراطيون به ش
كروبي را سران فتنه مـي خواننـد و سـيد    
ــد    ــطفوي  و فرزن ــي را مص ــن خمين حس

نامند  و هاشمي و ناطق نـوري   ناخلف مي
انـد و خواهـان    را ساكتين فتنه نـام نهـاده  

اعدام و برخورد با آنها هسـتند،  برخـي از   
افراد اين جبهه، بر خـالف جبهـه اول، بـه    

نـوري  و سـيد   حمايت از هاشمي و ناطق 
حسن خميني پرداخته و حتي مير حسـين  

. داننـد  موسوي و كروبي را فتنه گـر نمـي  
كـه ذوب در   كه عسگراوالدي ، با آن چنان

واليت بود و تـن بـه رياسـت جمهـوري     
اي داد،  احمدي نژاد، بنا بر فرمـان خامنـه  

اما تا روزي كه زنده بود هرگز موسوي و 
ــن  ــه ندانســت و اي ــل فتن ــي را عام  كروب
شجاعت را داشت كه نظر خـود را علنـي   

به گزارش ايسـنا، او همچنـان   . اظهار كند 
بعد از جريان ترور خواهر زاده موسوي و 

قـاتلين  : حمله به حسينيه جمـاران  گفـت  
خواهرزاده موسـوي بـه جمـاران حملـه     

  .كردند
وي همچنين درباره تعرض به حسينيه         

ــاتمي در عصــر   ــخنراني خ ــاران و س جم
چرا راجع به چند نفر كشته : عا  گفتتاسو
همان كساني كه خـواهرزاده  . گوييد نمي

هـا هـم بـه     موسوي را ترور كردند، همان
اينها مربوط به ضـد  . حسينيه جماران رفتند

  .خواهد آشوب برپا كند نظام است كه مي
در همين مورد، مـي تـوان بـه علـي            

مجلس و بـرادر همسـر   » نماينده«مطهري 
يجاني اشاره كـرد كـه زمـاني از    علي الر

حاميان مطلق ولي فقيـه مطلقـه و حـامي    
احمدي نژاد و يار و ياور او بود و بعدها به 
منتقد احمدي نژاد تبديل شد و مجلس را 

اي از بيت رهبري خواند و در جايي  شعبه
ديگــر خواهــان محاكمــه احمــدي نــژاد 
همزمان با مير حسـين موسـوي و كروبـي    

را كرد تـا زمـاني كـه     بود و همين كارها
اي از نيروهاي افراطي امنيتي اقـدام   عده

به نصب دستگاه شنود و دوربين در محـل  
با شكايت و . دفتر كارش كردند و لو رفت

پيگري او به دليل اينكه فرزنـد مطهـري و   
برادر همسر علي الريجـاني بـود، كـار بـه     

هـا از واواك،   اخراج تني چند از واواكي
هـايي از سـخنان علـي    به بخش . انجاميد

مطهري در مصاحبه با خبر آن الين توجـه  
  :كنيم
گـراي   علي مطهري، نماينـده اصـول        

فتنه «گويد كه  مجلس شوراي اسالمي، مي
اي از  جــا آغــاز شــد كــه عــده از آن» 88

سـوء  «سخنان رهبـر جمهـوري اسـالمي    
كردند كـه نظـر   » القاء«كرده و » استفاده

ايـن  . سـت نـژاد ا  وي به محمود احمدي
ــت  ــس در گف ــده مجل ــا  نماين ــويي ب وگ

 15الين كـه روز شـنبه،    سايت خبرآن وب
به نظر من سـوء  «: تيرماه، منتشر شد، گفت

استفاده از سخنان رهبري و القاي اين كه 
نژاد است، نقطه آغاز  نظر ايشان به احمدي

  ».بود 88فتنه 
حمايـت  » القاي«مطهري در حالي از       

ــر جمهــوري اســالمي   از محمــود  رهب
اي،  گويد كه خامنه نژاد سخن مي احمدي

، در خطبه نماز جمعه  1388خرداد  29در 
البته بـين ايشـان   «: خود به صراحت گفت

و بـين آقـاي   ) اكبر هاشـمي رفسـنجاني  (
تـا   84رئيس جمهور از همان انتخاب سال 

و ... امروز اختالف نظر بود، االن هم هست
ه نظر آقاي رئـيس جمهـور بـه نظـر بنـد     

  ».تر است نزديك
اليـن،   گو با خبرآن و مطهري، در گفت      

همچنين بـه حصـر ميرحسـين موسـوي و     
: مهــدي كروبــي اشــاره كــرده و گفــت 

ضرورتي براي ادامه برخي تصـميمات و  «
مثال از جمله حصـر برخـي افـراد وجـود     

داليل امنيتي هم براي اين كـار از  . ندارد
چـون قـبال   . كننـده نيسـت   اين پس قـانع 

ها ممكن است باعث  گفتند آزادي اين يم
فعال شدن جنبش سبز و اخالل در امنيت 

ولي االن بخش اعظم جنـبش  . كشور شود
سبز با نظام آشتي كرده و ضرورتي بـراي  

ام  بارها اعالم كرده. ادامه اين حصر نيست
كه اساسا حصر بدون محاكمه نبايد انجـام  

آقايـان موسـوي و كروبـي اگـر     . شد مي
شدند و فرضا بـه چنـد سـال     يمحاكمه م

شـدند، چـون از خـود     زندان محكوم مي
هايشـان را زده   بودند و حرف  دفاع كرده

بودند و حقايق براي مـردم روشـن شـده    
بود، وجهه حقوقي و قانوني داشت، اما بـه  
طور كلي مجازات بدون محاكمه از نظـر  
حقوق شهروندي و از نظر قوانين مـردود  

  ».است
يگر،  وي در مورد حسـين  در جايي د      

طائب از سركردگان افراطي كـه بوسـيله   
اي مسئول بسيج بود و هـم اكنـون    خامنه

: مسئول اطالعات سپاه اسـت گفتـه اسـت   
وقتي ما مديريت بحران اخير را به دست «

دهيم كه بـا بـاتوم    افرادي مانند طائب مي
بيشتر مأنوس است تا فكر و عقـل و تـدبير،   

  .»دنتيجه همين خواهد بو
و باز همين علي مطهري مي گويد سند      

هايي در اختيار دارد كه دخالت نيروهاي 
ســپاهي را، در انتخابــات، بــه صــورت    

و در اين مورد، او . دهد  گسترده، نشان مي
اما بايد دانست كه .  شكايت نيز كرده است

علي مطهري تنها در برخي امـور ادعـاي   
كنـد و بــه قـولي يــك    آزادانديشـي مــي 

ولي در موارد اعتقادي و . استمدار استسي
به خصوص در مـورد حجـاب، از مصـباح    

حتـي بـه    . گيرتر اسـت  يزدي هم  سخت
پخش بازي فوتبال ايران و كـره جنـوبي   

چــرا كــه تماشــاچي زن . معتــرض اســت
  .اي پوششي نامناسب داشته است  كره

موافقت بـا رياسـت جمهـوري حسـن      •
، اين با توجه به شرايط موجود  – روحاني

جبهه، تقريبا، از حسـن روحـاني حمايـت    
كند و خواهـان موفقيـت او در حـل     مي

تا خود بتواند راحـت  . برخي مسائل است
  .تر حكومت كند و نظام حفظ شود 

يكي از چهره هاي ايـن جبهـه احمـد         
ــابقه اي    ــه س ــت ك ــروف اس ــوكلي مع ت
درخشان در جنايات نظام داشـته امـا هـم    

. نامـد  و اصولگرا مي رو  اينك خود را ميانه
بد نيست شـمه اي از سـوابق او را جهـت    

  :اطالع خوانندگان بياوريم
احمد توكلي از حاميـان پـرو پـاقرص        

واليت مطلقه فقيه و نظام بود و از قبل آن، 
ــه   ــراوان، از خان ــه امــوال ف ــين  –ب  –زم

، ...بورسيه و –نشريه  –چاپخانه  –دبيرستان 
زن جـوان  در آغـاز انقـالب، يـك    . رسيد

بـه جـاي مجـازات    . باردار را اعدام كـرد 
شــدن، رجــائي او را بعنــوان وزيــر كــار، 

وي .  صـدر  نپـذيرفت      معرفي كرد كه بني
كه در ابتداي رياست جمهوري احمـدي  
نژاد از حاميان سرسخت او بود وقتي ديد 
حمايت از احمدي نژاد منجر به از دسـت  
دادن برخي امتيازات او خواهـد شـد بـه    

ت جهت چرخانـد و از او دور شـد و   سرع
حال نيز جهـت را بـه حمايـت از حسـن     
روحاني انهم با شرايطي چرخانـده تـا بـاز    

  .هم در خط انباشت ثروت باقي بماند 
احمد توكلي كـه اينـك خـود را ازاد         

اي  انديش پاكدست معرفي مي كند، سابقه
بس سوء دارد اما چرخ گردون و موقعيت 

فعال و بـه ظـاهر، او را   اقتصادي،  –سياسي 
  .است  رو كرده ميانه
در كتاب ايسـتاده بـر آرمـان، در بـاره          

توكلي كه جوان كم سن و سـال و درس  
قضا نخوانده و در مقام پاسدار كميته بـود،   

صدر  زماني مخالفت بني: ...آمده است كه 
با احمد توكلي از اين رو بود كه وي، در 

ر منصــب قاضــي شــرع د  زمــان تصــدي
دادگاه انقالب بهشهر، با اجراي قصـاص و  
قطع انگشتان و اعـدام و شـالق و سنگسـار    
چنان محيط رعب و وحشتي ايجاد كـرده  

او . بود كه كسي يـاراي دم زدن نداشـت  
حتي كارگراني را كه در يك كارخانه در 
اعتراض صنفي به حقوق و مزايا دست بـه  
اعتصاب زده بودند بازداشت كرده، و پس 

آوازه . ه تحويل زندان داده بـود از شكنج
زشتكاريهاي او، از  مرزهاي نيز بيرون رفته 

اوريانا فاالچي، روزنامه نگار ايتاليـايي  . بود
ــه    ــز ب ــي ني ــاي خمين ــا آق ــاحبه ب در مص
رفتارهاي توكلي اشاره كرده  و مـاجراي  
اعدام زن هيجده ساله آبستنى كه به خاطر 

  .كشد زنا در بهشهر سنگسار شد را پيش مي
خوانندگان در مورد اين شـخص مـي        

توانند پيگير چگونگي تيرباران زني به نـام  
زهــرا جبــاري شــوند كــه در دوران پــر  
عدالت اين قاضـي درس قضـا نخوانـده    

  .صورت گرفت 
در رابطـه   –اي  موافق مذاكرات هسته •

اي، اين جبهه معتقـد بـه    با مذاكرات هسته
قال انجام مذاكرات است تا هر چه زودتر 

هرچنـد  . اي ايران كنده شـود  قضيه هسته
هاي اين جبهه معتقدنـد اگـر    برخي چهره

سـپردند، شـايد نتيجـه     كار را به آنهـا مـي  
ولـي هـم   .  آوردنـد  بهتري را بدست مـي 

خود انها و هـم همـه مـذاكره كننـدگان     
ديروزي و امروزي و حتي فردايي هم بـه  

اسـت   خوبي ميدانند  كار به جايي رسيده
»  اي حق مسلم مـا اسـت   ي هستهانرژ«كه 

گيرنـد و اگـر    را با خواري از دستمان مي
قرار شده بود ان روزها آب نبـات چـوبي   
بدهند ديگر آن آب نبـات چـوبي را هـم    
نخواهند داد و رژيم بايد بر سـر هـر ميـز    

اي، آن كاري كـه از او  خواسـته    مذاكره
شود، انجام دهد و گرنه مـذاكرات بـه    مي

تر  يد و كار بسيار سختجايي نخواهند رس
  خواهد شد 

ــاني كــه         ــي الريجــاني زم همــين عل
اي و  هـاي هسـته   دماغش پر از باد توانايي

ــوز   ــود و هن ــداران ب ــپاه پاس موشــكي س
داد  رهبرش فرياد مرگ بر امريكا راسر مي

و در انتخابات شكست خورده و به رياست 
شوراي اعالي امنيت ملـي رسـيده بـود و    

داد و مدعي بـود   رق را ميشعار نگاه به ش
كه ما يا بايـد راه ليبـي را بـرويم و تسـليم     
امريكا شويم يا به سمت كره شمالي برويم 
و او راه كــره شــمالي  را انتخــاب كــرد و 
مدعي بود هرگـز دسـت از ادامـه غنـي     

داريم و مرواريـد را   اي بر نمي سازي هسته
كنيم، امروز چاره  با آب نبات تعويض نمي

. داند اي مي ادن به بحران هستهرا پايان د
بـه راسـتي چــه شـده كـه الريجــاني آن     
امتيازات را نپذيرفت و حال با اين خفـت  
و خواري تن به ذلت موافقـت بـا توافـق    

از قـرار، كـالغ زبـانش را    . دهـد  ژنو مـي 
گاهي اوقات سـخن از بـد   . است  خورده

كنـد و   اخالقي امريكاييان در مذاكره مي
هم خط » نمايندگان« هم او و هم . الغير 

دانند كار  مسـئله   اش به خوبي مي مجلسي
اي  اتم، از دست همه آنها و حتـي خامنـه  

هم  خارج شده و دولت بايد اين مسـير را  
ــرا در مــذاكرات   ــا طــي كنــد زي ــا انته ت
محرمانه، قبـل از مـذاكرات علنـي، ميـان     

اي و اوباما، پايه را ريخته  نمايندگان خامنه
  .ه بنا ساخته خواهد شداند و بر اين پاي 

 –سو دخالت در جنايات  از انقالب بدين•
هاي عضـو ايـن جبهـه از     بسياري از گروه
انـد كـه در    هـائي بـوده   باند و دار و دسته

سالهاي بعد از انقالب در جنايت و خيانت 
و فساد، همكار افراد جبهـه اول ، در دوره  

ــه  ــي و دوره خامن ــد  خمين ــوده ان . اي ب
دري رويه خود درآن سالها بنابراين، اگر ق

است كه  اند، يكي از داليلش اين دور شده
خواهند سـوابق جنايـت و خيانـت و     مي

فسادشان به دست فراموشي سپرداه شود و 
كسي، بخصوص فرزندانشان ردي از آنهـا  

مبادا فرزندانشان كه امروز بزرگ و . نيابند
فهميده شده اند گريبان آنها را بگيرند كـه  

ي بوده ايد و چه بر سـر ايـن   شما چه كسان
از اين نوع فرزندان كـم  . ملت آورده ايد

بـاكري   –مانند فرزندان همت . هم نيستند
دكتـر   –علي الريجاني  –مصطفي معين  –

موسـوي   –محمد علـي رجـايي    –بهشتي 
 –حسن روحاني  –حميد روحاني  –الري 

 - حجت االسالم يونسي  - محسن خرازي 
و   –لخـالي  خ –ربـاني املشـي    –قدوسي 

  ...هاي خميني  و نوه  و نتيجه
به جرات مي تـوان گفـت بسـياري از         

افراد و گروههاي وابسته به ايـن جبهـه در   
جنايات دهـه شصـت در كنـار نيروهـاي     

بـه  ( و گروه سوم ) افراطي ها(گروه اول 
بسيار فعال بوده و ) اصطالح اصالح طلبان 

ه و هر مخالف و مبارزي را به نام دين و فق
  . اند اسالم از دم تيغ گذرانده

بـراي    - احترام به حقوق و آراي مردم •
معرفي گروههـاي وابسـته بـه جبهـه دوم     

اينان :  اصولگرا،  يك جمله كافي مي باشد
  به هيچ اصلي از اصول راهنمـاي انقـالب  
پايبند نيستند و مانند آفتاب پرست با اصول 
بازي مي كنند و بر حسب زمان، به اصـلي  

را  دهند و  فـردايش، آن  ايبندي نشان ميپ
ــد    ــي گذارن ــا م ــر پ ــه  .  زي ــتگان ب وابس

  اصولگرايان 
كه سابقه سياهي در سركوب و قتل و ترور 

اند، كساني نيسـتند   و تجاوز و فسادها داشته
كه به حقوق فردي و جمعي  مـردم بـاور   

نـزد ايـن گـروه، صـحبت     . داشته باشـند  
همـان  كردن  از آراي مـردم نيـز بنـا بـه     

. اصل و اصالت بودن، گهگـاهي اسـت   بي
ــي  ــام م ــاني از آن ن ــا زم ــه  تنه ــد  ك برن

خواهند  عقده عدم مشروعيت خويش  مي
را با دعـوي بدسـت آوردن رأي مـردم،    

از ديد اين جبهه، مردم نقشي . پنهان كنند
. جز برآوردن نياز نظام بـه اعتبـار ندارنـد   

  پس بايد  درصحنه هاي انتخاباتي يا
  ۸در صفحه  
  

کودتای دائمی
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هـا شـركت    روزهاي خـاص راهپيمـايي   
  .كنند

برخــي از افــراد و گروههــاي    –تــرور •
انـد  و   عضو اين جبهه معتقد به ترور بـوده 

ــركت    ــا  ش ــياري از تروره ــود در بس خ
آورد كه برنامـه هـاي    به ياد مي. اند داشته

هويت كه در صدا و سيماي تحت رياست 
ــين    ــاري حس ــا همك ــاني، ب ــي الريج عل

بچه هاي بازجو و بازپرس شريعتمداري و 
شـد تـامردم را    سپاه، توليد و  پخـش مـي  

آورد  كنفـرانس   و بـه خـاطر مـي   . بفريبند
هاي رقـص زنـان و    برلين و نمايش صحنه

مردان بر صفحه تلويزيون ايران به دستور 
ها  مگر مي شد اين صحنه .علي الريجاني را

ـات    را  انتشار داد بدون گرفتن مجـوز از آي
  ؟!ورعظماي دين پر

علي الريجاني يكي از همان چهره هايي     
ـارج از     توجيه كننده تـرور در داخـل و خ
كشور مـي باشـد و در دوران بـه اصـطالح     

ـاتمي (اصالح طلبان  بـه همـراه محسـن    )خ
ـينيان   –شـريعتمداري   –قمي  روح اهللا حس

عضو گروه ايكس جهت تخريب اصالح ... و
 طلبان بود او پيش از اين از اعضاي برجسته
سپاه پاسـداران در سـركوب مـردم ايـران     

  .بوده است 
ـان           يكي از چهره هاي ايـن گـروه هم

باشـد   ريشهري معروف يا محمدي نيك مي
كه در جنايت و خيانت و شكنجه و تـرور و  
ـار ديگـر    رشا و ارتشاء و خورد و برد،  در كن
ياران از جمله علي فالحيان و حسين طائب 

و پركار در داخـل  بسيار فعال ) ميثم(كنوني 
هم اينـك، او  .  و خارج از كشور بوده است

لباس اصولگرايي ميانه رو را بر تن كـرده و  
ـاي    به تدريس حديث مي پـردازد و كتابه

او از درب ! نويسد عرفاني حاج خياط را مي
بيت رهبري به شهرري پرتاب شده و تحت 

  !كنترل است
ـاي ايـن    دري نجف آبادي از چهـره        ه

ـاي     طيف اسـت  ـات و تروره كـه در جناي
ـپاه و     ـات س نويسندگان توسط افـراد اطالع

هم اكنون، او نيز توسط . واواك دخيل بود
اي به امامـت جمعـه اراك منصـوب     خامنه

ـنا  . شده است البته داماد او حسام الدين آش
هم اينك در جبهه سوم و نزديك به اصالح 

ـاني    . باشد طلبان مي ـاور حسـن روح او مش
كه در زمان ارتكاب جنايتهاي اين حال. است

قتل هاي زنجيـره  « سياسي كه رژيم آنها را 
ـايتي لـوث شـود     مي» اي خواند تا مگر جن

است، اين  اي انجام گرفته كه بدستور خامنه
  .شخص  معاون وزير واواك بود 

ـاي        برخي از افراد اين گـروه در تروره
ـا     ـارات ي ـارجي و انفج مختلف داخلي و خ

از آن آگــاه بــوده و  شــركت داشــته و يــا
ـا در اعـدامهاي دهـه     دخالت برخي از آنه

  .شصت اظهر من الشمس است 
تقريبا همـه افـراد عضـو     - صدور  انقالب •

اين جبهه كه اينك تا حدي از گروه اصلي 
ـاني    دور شده اند،  در اوايل انقـالب، از كس

اند كه مي گفتند انقالبمان را بايـد بـه    بوده
ـا   . تمام جهان صادر  كنيم به همين دليـل، ب

ـارزان     دادن امتيازات فراوان، برخـي از مب
. كشورهاي ديگر را به ايران دعوت كردنـد 

ـائي    ـاني، آنه البته بعد از گذشت اندك زم
ـتند، وقتـي متوجـه شـدند      كه اصالت داش

ـا را بازيچـه   » نظام جمهوري اسـالمي « آنه
ـته و بـه    مي كند، از كرده خود پشيمان گش

ـتند   هـر چنـد در آن    سرزمين خود بازگش
هاي فراوانـي بـر    سالها و سالهاي بعد، هزينه

ـاطر صـدور    بودجه كشور تحميل شد و بخ
انقالب كه در صدور خشونت از خود بيگانه 

ـا، ايـران بـه انـزوا      شده بود و بخاطر تروره
ـاي    8درآمد و گرفتار جنگ  ساله شـد و به

بــس ســنگين را مــردم ايــران پرداختنــد و 
  . پردازند مي
ــد       ــونت و  ص ــديس خش ــالب تق ور انق

خشونت گستري و تبديل دولت به دولـت  
سپاه قدس پديـد آمـد و   . تروريست گشت

ايران گرفتار حلقه آتش و تحت فشار از هر 
ـاج     ـا مانـدن، ب سو گشت و رژيم براي برج
ـارجي را رويـه كـرد    .  دادن به دولتهاي خ

چون رژيم در انـزوا شـد، پـس در سـطح     
ـلح را   منطقه، هرجا توانست، گروه ـاي مس ه

ـنگين    جانشين جنبش مردم كرد و هزينـه س
در .  آن را به بودجه كشـور تحميـل كـرد   

افغانستان و عراق و سوريه و لبنان و فلسطين 
هاي مسلح شـد و   رژيم يا عامل ايجاد گروه

ها كمك مالي و تسليحاتي  گونه گروه يا اين
ـيار   . كرد امروز، حوزه عمل سپاه قـدس بس

ـاي   شـما . گسترده تر است ـا و امريك ل افريق

  . التين هم حوزه عمل سپاه قدس هستند
ــه فعلــي اينكــه بعــد از ســالها       يــك نمون

پرداخت نفت مجاني به سوريه و ساخت  و 
ـته كـه      ـال گذش سازهاي فراوان در سـه س

ـاده     ـار اسـد، در افت ـا بش انـد،   مردم سوريه ب
افراطيون و برخي اصولگرايان براي حفـظ  

انـد   ا جايي پيش رفتهرژيم جنايتكار سوريه ت
كه به قول حجت االسالم نبويان دهها هزار 
ـا گـردان نيـرو     نيرو و به قول قدوسي دهه
ـا كمـك     براي شركت در جنگ سـوريه، ب

ـتاده   ـا    حزب اهللا لبنان، به سـوريه فرس انـد ت
روشن . مگر مانع از سرنگوني بشار اسد شوند

ــي و رژيمهــاي   اســت كــه  دولتهــاي غرب
اند گروههاي  توانسته كشورهاي عرب نيز، تا
  . اند مسلح به سوريه فرستاده

ـارت امـوال    – سوء استفاده• اختالس و غ
ــراد ايــن جبهــه هماننــد ديگــر   - ملــت اف

وابستگان به رژيم، واليت مطلقه فقيه هر چه 
اند براي خورد و برد امـوال   در توان داشته

انــد و از گــدايان و  ملــت بــه كــار گرفتــه
ـ  ـايي  بدهكاران پيش از انقالب ب ه ميلياردره

تبديل شده اند كه در بسياري از كشورهاي 
خارج سرمايه اندوخته و فرزندان بسياري از 
آنها با اموال بيت المال زندگي پـر  زرق و  

  .اند برقي را پيداكرده
هاي عضـو ايـن جبهـه بـر      افراد و گروه     

بسياري از كارخانجات و شركتها و مؤسسات 
و صادرات توليدي و شركت هاي واردات 

انــد و از رانــت هــاي  چنــگ انداختــه... و
فراوان در نفت و پتروشيمي و برنج  وروغن 

اند  از آن جمله. استفاده مي كنند... و شكر و
  : افراد زير

ـا  در زمينخـواري و واردات    -  الريجاني ه
ـيمي  و     روغن و فـروش محصـوالت پتروش

  رشوه ستاني
ـين خـواري و واردات    -  نجابت ها  در زم
ـيمي  و  برن ج و صادرات مواد نفتي و پپتروش

  ساخت و ساز 
ـين   -  حائري ها  در زمينخواري و تقسيم زم

هاي دولتي به صورت غير قانوني  و ساخت 
  و ساز 

ريشهري ها   در واردات شـكر و بـرنج  و    - 
ـادرات    دست گذاشتن روي شـركتها و  ص

  كتابهاي عربي چاپ داخل 
ـاريخ مجعـو  ) زيارتي(حميد روحاني  -  ل ت

ــرنج و  ســـاز  و بســـتگان او  در واردات بـ
  صادرات كتابهاي عربي 

عســگراوالدي هــا  در صــادرات زيــره و  - 
تنقالت و واردات آهن و فـوالد  و فـراوان   

  شركتها
توكلي ها در تجارت و خريـد و فـروش    - 

  زمين و ساخت و ساز 
  اماني ها  در بازار و تجارت  - 
ـاز و    -  ـاخت و سـ ـا  در سـ ــت هـ رفيقدوس

ــد و   واردا ــت و خري ــروش نف ت دارو و ف
  فروش تسليحات 

ـا   (بادامجاه ها  -  ـان ه در خريـد و  )بادامچي
  فروش فرش و صادرات آن 

ـا  در خريــد و فــروش و     -  عراقچــي هـ
  ...صادرات فرش و گليم و

بروجردي ها در اختالس و صدور اسلحه   - 
  و همكاري با اختالس كنندگان 

مطهري ها  در بخش تجارت و واردات و  - 
  پخش روغن و ساخت و ساز 

ـين  -  ـيم    مصلحي ها  در زم خـواري و تقس
  زمين ها به صورت غير قانوني و فروش آنها 

ـارت امـوال ملـت از هـر      -  يزدي ها در غ
  ...مدل كارخانه و جنگل و

فالحيــان در حــال حاضــر بــا دريافــت   - 
درصدهاي فنـي  و رشـوه  مشـغول جمـع     

  آوري اموال است 
ـال ح  -  اضـر درصـد   محسن رضايي  در ح

دريافت » برادران قاچاقچي«قاچاق كاال از 
  مي كند 

دو جبهــه کــه شناســائی : انقــالب اســالمي 
شـــــدند گويـــــای فقـــــر شـــــديد رژيـــــم بلحـــــاظ 

ای و  خامنـــــــــــــــه. اســـــــــــــــتعدادها هســـــــــــــــتند
هوادارانش در جامعـه منـزوی و منفـور و 
ـا کـــوهی از مســـائل روبروينـــد کـــه خـــود  بــ

باتمـــام تـــوان ســـعی در حـــذف . اند ســـاخته

ـا در رژيـــم دارنـــد امـــا خـــود  کـــردن مزاحمهــ
ــــز در معــــرض حــــذف شــــدن هســــتند . ني

بنگـــــريم رژيـــــم و ايـــــران را، در آنچـــــه بـــــه 
ـا دنيـــای خـــارج مربـــوط می شـــود،  رابطـــه بــ

  :اند در چه وضعيتی قرار داده
  
  

ها در خلیج  رویاروئی
تحریمها کـه   - فارس

وســیله بودنــد هــدف 
چوپـــان   –شـــوند  می
  : غگو؟ودر

  
در خلـــــیج فـــــارس چـــــه 

هــا در  رویاروئی: گــذرد؟ یم
  :شورای همکاری خلیج

  
نوشــته از درك داويدســون اســت و در    

  :است ، انتشار يافته2014مارس  11تاريخ 
ــعوديها و شــيخ   5در  • ــت س مــارس، دول

امارات متحده عربي و بحرين سفيران خود 
ــد  ــر فراخواندن ــن. را از قط ـار را در  اي كـ

ــه حمايــت قطــر از ســازمانها و   ــراض ب اعت
ــه  ا ــد ك ــت و ثبــات «شخاصــي كردن امني

. »كنند كشورهاي خليج فارس را تهديد مي
فراخواني سفيران بعد از آن روي داد كـه  
در امارات، يك پزشـك قطـري، بـه جـرم     
ــوعي بنــان   كمــك ســازمان مخــالف ممن

ـال زنـدان محكـوم شـد     7االصالح، به  . س
ـلمين و قطـر      ـالف اخـوان المس امارات مخ

  .موافق آنها است
نــدن ســفيران اقــدامي بــود كــه فراخوا •

سعوديها آن را همĤهنگ و  رهبري كردنـد  
چراكـه قطـر از   . تا كه قطـر را تنبيـه كننـد   

ــورهاي    ــه كش ـلمين در هم ــوان المسـ اخ
گناه ديگر قطـر  . كند خاورميانه حمايت مي

و حمايـــت از » پـــان عـــرب«سياســـت 
خواهـد از   هائي است كه عربستان مي گروه

ـ  . ميان برداشته شوند ـا عل تـر،   ت بـزرگ ام
نگراني شديد سعوديها بابت نفوذ ايـران در  

ـارس اسـت   از . كشورهاي ساحلي خليج ف
ـتر از وزن خـود در     ديد عربستان، قطـر بيش

كنـد و   خارج از مرزهاي خـود عمـل مـي   
روابط خارجيش با دولتها و سازمانها و افـراد  

  .بد است
ـلمين،   عالئق في مابين قطر و اخوان • المس

ـيخ     علتي رسمي و علني ـا ش قهر سـعوديها ب
مــارس،  5خــاطر، روز  بــدين. قطــر اســت

ــده شــدند و روز جمعــه،  ســفيران فراخوان
ـلمين را يـك    دولت سـعودي اخـوان   المس
هرچند در آنچـه  . سازمان تروريست خواند

بــه خــط و ربــط محافظــه كارانــه مربــوط 
المســلمين  شــود، ســعوديها بــا اخــوان مــي

ـا را      ـا  وجــود آنهـ ـتراك دارنــد، امـ اشـ
ورهاي عرب مـزاحم سياسـت خـود    دركش
بخــالف رژيـــم ســـعودي،  . داننـــد مــي 
ـلمين آينـده خـود را درگـرو      اخوان المس

ــرب     ــورهاي ع ــي در كش ــول  سياس تح
ـا    از اين. بينند مي رو با رژيم قطر همسـو و ب

ـتند   . رژيم سعوديها و متحدانش ناهمسـو هس
ـا، مصـر     و ) بخصـوص (لذا، در شـمال افريق

ايـت قطـر   ليبي و تـونس و  سـوريه، از حم  
  . برخوردارند

ـلمين   قطريها به دو دليل از اخـوان        المس
يكي بـه ايـن دليـل كـه     : كنند حمايت مي

ـارج از    حمايت از اخـوان  ـلمين در خ المس
كند در قطـر   قطر، اين سازمان را ناگزير مي

فعال نباشد و قطـر بـراين نظـر اسـت كـه      
ها هستند كه از بهار عـرب   المسلميني اخوان

  . ند و خواهند بردا سود برده
آيا قطريها در برآورد خود صائب بودند؟  •

ـيار افـزايش     گرچه نفوذ منطقـه  ـا بس اي آنه
يافت، اما بررسي عوامل جهت دهنـده بـه   

كنـد   تحول در كشورهاي عرب، معلوم مي
در .  انـد  آنها در وضعيت سنجي به خطا رفته

اسـت و   المسلمين ممنوع شده مصر، اخوان
پذيرفت كـه از قـدرت   در تونس، النهضت 

ها بخش  و  در سوريه، اخواني. چشم بپوشد
اي از نفوذ خود، در نيروهاي مخالف  عمده

  . اند را از دست داده
ــالمي         ــه اسـ ــد ســـازمان جبهـ تجديـ

بخش سوريه، كه قطر از آن حمايت  آزادي
ـاي   2013كند، در نوامبر  مالي مي ـا گوي ، بس

  . باخت قطر است
الجزيره مشكل ديگـر  فرستنده تلويزيوني  •

الجزيـره  . سعوديها و متحدانش با قطر است
ـان     همچنان به اخوان ـلمين مصـر امك المس

اثـر   دهد كه سانسور رژيـم مصـر را بـي    مي
ـان   در مصـر، چنـدتن از روزنامـه   . سازند نگ

ـلمين،   الجزيره بخاطر كمك به اخوان المس
  .اند محاكمه شده

ه كـه الجزيـر   سعوديها همچنين از اين        
ـيخ يوسـف القر   اوي ، ضـ آنتن در اختيار ش

ـا مـي   روحاني جانبدار اخـواني  گـذارد،   ه
ـالفتش   . عصباني هستند ـاطر مخ قرضاوي بخ

با كودتاي نظاميان در مصر، تحـت تعقيـب   
ـترداد   است و رژيم نظامي مصر خواهان اس

ـتند ــه  . او هسـ ــره هم ـتنده الجزي او از فرسـ
  .خواند مسلمانان را به مبارزه فرا مي

ـارات          ـيخهاي بحـرين و ام سعوديها و ش
ــره كــار   ــراي الجزي اتبــاع خــود را كــه ب

ـار   كنند، تحت فشار قرارداده مي اند تا كه ك
  . خود و قطر را ترك گويند

بيش  –باوجود اين، نزديكي قطر با ايران  •
از اندازه قابل تحمـل بـراي سـعوديها و دو    

ـا     –شيخ  دليل مهمتر رفتار اين سـه كشـور ب
ـتان، ايـن     . قطر است چراكـه از ديـد عربس

ايران است كـه امنيـت دولـت سـعودي و     
قطر با ايران . كند شيخ بحرين را تهديد مي

  .در منبع گازي عظيمي شريك است
المللــي انــرژي بــر ايــن   و آژانــس بــين     

تـرين   برآورد است كه ايـن منبـع، بـزرگ   
ـيار زود  . منبع گاز جهان است تـر و   قطـر بس

يـن منبـع بهـره بـرداري     بيشتر از ايران از ا
كـه آن   يكـي ايـن  : كند و به دو دليـل  مي

بخش از منبع كه در آبهاي قطر واقع است، 
ـال     1970زودتر، در سالهاي  كشـف شـد ح

ـارس جنـوبي خوانـده      آنكه قسمتي كـه ف
اين بود . سال ديرتر كشف شد 20شود،  مي

كه قطر زودتر بهره برداري از گاز اين منبع  
اسـت كـه    يگـر ايـن  دليل د. را شروع كرد

  . شيب منبع بطرف قطر است
منبعـی مشـاع اسـت، وقتي : انقالب اسالمي

اگـــر . دوطـــرف حـــق مســـاوی بـــرآن دارنـــد
دهـــد بيشـــتر از  قطـــر بـــه خـــود اجـــازه می

ايــران از ايــن منبــع برداشــت کنــد، بخطــر 
ضــــعيف بــــودن و در انــــزوا بــــودن رژيــــم 

مالی حاکم بـر ايـران  –مافياهای نظامی 
  .است

ـان    عالوه      براين، گاز تمايل دارد بـه جري
يافتن بطرفي كه  بيشتر مورد بهـره بـرداري   

از ايـن رو، وقتـي از يـك    . گيـرد  قرار مـي 
ـاز طـرف     طرف بهره برداري مـي  شـود، گ
. كند بـه ايـن طـرف    ديگر  جريان پيدا مي

هرگاه تمامي منبـع بـه يـك كشـور تعلـق      
آيد اما اين منبع بـه   داشت، مشكلي ببار نمي

ـابراين، ايـران   . قطـر تعلـق دارد   ايران و بن
ـاز منبـع را    مي تواند قطر را متهم كند كه گ
قطـر بـراي   . برد كشد بطرف خود و مي مي
كه با اعتراض ايران روبرو نشود، خود را  اين

ـا ايـران       ناگزير مي بينـد  روابـط نزديكـي ب
و اين نزديكي رابطه است كـه  . داشته باشد

  .مورد اعتراض شديد دولت سعودي است
چـون بـه بقـای خـود رژيـم  : انقالب اسالمي

دهـــــد و حفـــــظ خـــــود را  تقـــــدم مطلـــــق می
دانـــد، حقــوق ملـــی  می» اوجــب واجبــات«

. کنــد می» منــافع نظــام«ايرانيــان را فــدای 
منبــع نفــت و گــاز  ۸اســت کــه  نتيجــه اين

مشـــــــترک را کشـــــــورهای ســـــــاحلی خلـــــــيج 
خورنــد و رژيــم را بــه  برنــد و می فــارس می

های  قهر و آشـتی بازيهای سياسی  و به
  .دارند خود مشغول نگاه می

از ديد دولت سعودي، ايران يك رقيـب   •
ـا آن    اي است كه همه روز مي منطقه بايـد ب

ــود ــه ب ــدن  . در معارض ـا ســبك ش ــر بـ اگ
ـاطر   تحريمهاي ايران مخالفت مي كنند، بخ

ـاخته شـدن بمـب      آن نيست كه نگـران س
اتمــي توســط ايــران هســتند، بلكــه از آن 

ـادي كـه   ترسند ك مي ه ايران از قفس اقتص

  . اند، بگريزد درآن گرفتارش كرده
جنگ با واسطه در سوريه، جنـگ برسـر        

ـتان اسـت و      منافع دو رژيـم ايـران و عربس
. مثال بارز رقابت شديد اين دو دولت است

تــوان  فراخوانــد ســفيران از خطــر را مــي
گشــايش جبهــه ديگــري ميــان دو دولــت 

  .شمرد
خالفان رژيم اسد در سـوريه  اما قطر از م     

باوجود اين، درآنچـه بـه   . كند حمايت مي
شـود، ديـد ديگـري     نقش ايران مربوط مي

در ماه ژانويه، خالد بن محمد العطيه، : دارد
ـا   : وزير خارجه قطر، در علـن گفـت   بايـد ب

ـين     ايران نزديك شد زيرا ايـران نقـش تعي
  .كننده اي در حل بحران سوريه دارد

و دولــت ســعودي تــنش ميــان قطريهــا  •
اينسـت كـه   . تاريخي جـدي وجـود دارد  

ـارجي، مـي   توانـد   اخالف بر سر سياست خ
  .تر كند شكاف ميان دو دولت را بزرگ

و دولت بحـرين همـه داليـل را بـراي          
از جملـه،  . گرفتن جانـب سـعوديها را دارد  

نزديكي قطر به ايران و دشمني شيخ بحرين 
ـبش مـردم    ـيعه در  با ايران، از رهگذر جن ش

بحرين و حمايت همـه جانبـه سـعوديها از    
. دولــت بحــرين در رويــاروئي بــا جنــبش

، مداخلــه 2011شــود كــه در  يــادآور مــي
نظامي دولت سعودي بود كـه دولـت آل   

  .خليفه را از سقوط نجات داد
در برابر، دو عضو شوراي همكاري خليج  •

ـان   ــت و عمــ ـارس، كويـ ــت . فــ كويـ
ـا   د المسلمين را منفـور مـي   اخوان ـا ب ارد ام

و عمان نيـز،  . ايران روابط بسيار خوبي دارد
المســلمين را  در همــان حــال كــه اخــوان

كند، با ايران بهتـرين رابطـه را    سرزنش مي
رابطه چنان خوب است كه بـه ايـن   . دارد

دولت امكان داد واسطه و محل گفتگوهاي 
  .محرمانه  ايران و امريكا باشد

اگـــر مشـــكل حمايـــت قطـــر از          
المسلمين بود و نه رابطه قطر با ايران،  اناخو

اين دو  كشور نيز سفيران خود را از قطر فرا 
  . خواندند مي

ـاره            ـيح درب تنها كشوري كه ايـن توض
رفتارش قانع كننده نيست، امارات متحـده  

چراكه اين كشور رابطه خوب . عربي است
توافقي را با ايران با ايران دارد و بتازگي نيز 

تنها اين   .است ر سه جزيره امضاء كردهبر س
ـاطر  حمايـت قطـر از      دولت است كـه بخ

المسلمين و شبكه تلويزوني الجزيره و  اخوان
ـبكه،    در اختيار القرضاوي قرارگفتن ايـن ش

  .است سفير خود را از قطر فراخوانده
ـــم واليـــت : انقـــالب اســـالمی باآنکـــه رژي

مطلقــه فقيــه هرگونــه تــوافقی برســر جزايــر 
ســی و تنــی بــزرگ و تنــب کوچــک ابومو 

کنــــد، يــــک توافــــق پنهــــانی  را تکــــذيب می
بنابراصــــل . توانــــد وجــــود داشــــته باشــــد می

تقدم منافع نظام بـر حقـوق ملـی ايرانيـان، 
توانـد ايـن خيانـت را نيـز مرتکـب  رژيم می
  . شده باشد

    
٭ نمونه دیگری از نبـود اسـتقالل 
ــوق  ــر حق ــم ب ــافع رژی و تقــدم من

انی وقتــی حکومــت روحــ: ملــی
ــا شــرکتهای خــارجی را  ــه ب معامل
مشروط به کسب اجـازه از امریکـا 

  : ؟!کند می
  
  ـاني نامـه      17در اسفند تـوكلي بـه روح

  ، نامه او، دستمايه92اسفند  18نوشت و در 
: اي شـد  ارگانهاي تبليغاتي وابسته به خامنـه  
ظاهراً دولت يازدهم براي چگونگي هزينه «

ـاطي آزاده شـده از   ـاي   كرد مبالغ اقس پوله
كه توسـط دول دزد غربـي بـه    (ملت ايران

ـام    ) گروگان گرفته شده ـاوي ن ـتي ح  8ليس
شركت را به امريكايي ها تحويل داده است 
و در آن توضيح داده كه ايران تصميم دارد 

ـارد دالري   پـول نفـت   (قسط هاي نيم ميلي
شركت خريـد كنـد و    8از اين ) خودش را
 4كور، ها، پس از دريافت ليست مذ امريكايي

ـاي ديگـر را تاييـد     4شركت را حـذف و   ت
  .اند كرده

ـيس          حال، احمد تـوكلي نامـه اي بـه رئ
  : است جمهور نوشته و در آن توضيح خواسته

  چهار شركتي كه توسط امريكايي ها تاييد 
  

  ۹در صفحه
  

 کودتای دائمی
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شده است ماهيت امريكايي دارند و در زمان 
جنگ ايـران و عـراق نيـز در حـق ايـران      

  .اند فتار نكردهمنصفانه ر
توكلي از روحاني گاليه كرده است كـه      

چرا بايد ديگر شركتها از ليست حذف شـوند  
متاسفانه و باز هم متاسفانه بايد اذعان .... و الخ

ـاتي بـس      ـاي تـوكلي نك كرد كه از نامه آق
حيرت انگيز استنتاج مي شود كه الزم اسـت  
هرچــه ســريعتر توســط ســخنگوي دولــت 

نماينده محترم .يا توجيه شود يازدهم انكار و
مجلس به جاي اشاره به پيچش موي توافق 

ـئوال  . ژنو به خود موي توجه كرده است س
صحيح تر كـه مـي بايسـت توسـط احمـد      
ـاني مطـرح      توكلي خطاب بـه حسـن روح

چرا دولـت ايـران پـس از    : شد اين بود مي
دريافت پولهاي اقساطي بلوكه شده، خود را 

ج كردن آن را موظف ميداند چگونگي خر
با امريكايي ها هماهنگ كنـد؟ مشـكل ايـن    
نيست كه امريكايي ها پس از دريافت ليست 
ـا   خريدهاي ايران با كجايش موافق باشند ي

مسئله اصلي ريشه موضوع است كـه  . نباشند
چرا و به چه حقي و در پشت كدام درهاي 
بسته ژنو به امريكا اين حـق داده شـده كـه    

توسـط دولـت و   (نبراي خرج پولهاي ايرا
تصميم گرفته و نظارت خـود را  ) ملت ايران
  »اعمال كند؟

عراقچي كسب اجازه از امريكا را تكذيب  •
. و به دنبال آن سكوت برقرار شد. است كرده

ـاي   ) اسفند 22(مارس   13و  ـا  مجازاته اوبام
. ايران را بمدت يك سال ديگر تمديد كـرد 

است كه چـون حكومـت    گرچه گفته شده
ـته، از   بنابر  ـائي داش خريد از شركتهاي امريك

است، اما چرا، بناگهان،  امريكا تجويز خواسته
  ماجرا سانسور شد؟

  
امضـاء و  ۲۰۰ای با امضای  ٭ نامه

  :قول کری
  
  ـارس  ۱۵در ، جـــون کـــری، ۲۰۱۴مــ

ايــران بايــد : خارجــه امريكــا گفــتوزیــر 
خواســت  مــي. تصــميمهاي ســختي بگيــرد

دادن رژيـم  بگويد توافق نهائي درگرو تن 
ـا را   . به همه توقعات امريكا اسـت  ـا امريك آي

ـار، برنامـه    است و ايـن  سياستي دگر آمده ب
ـاه داشــتن تحريمهــا    اتمـي وســيله برقرارنگ
ـيالر واجـد ايـن اطـالع      است؟ نوشته پل پ

  .است كه قصد اسرائيل اينست
  از  200، 2014) اسـفند  24(مارس  16در

ــدگان« ــه » نماين ــس نام ـاء  مجل اي را امضـ
كردند كه بنابرآن، هيأت گفتگو كننده حق 
ـازي و    ندارد درباره متوقف كردن غنـي س

. گفتگـو كنـد  ) موشك(برنامه نظامي ايران 
خواهـد   اي كه رژيم مي تريب، معامله بدين

درجـه   3,5انجام دهد، در حد غني سازي 
    .اورانيوم است

ـــتن   ـــاه داش ـــدف نگ ه
ایران در قید تحریمهـا و 

آویز خطــر مجهــز  دســت
ــ ــه ســالح ش ــران ب دن ای

  :ای است هسته
  
 5نوشــته از پــل پــيالر اســت و آن را در     

  :است ، انتشار داده2014مارس 
وقتي نتان ياهو، نخست وزير اسرائيل بـه   •

ـار كـرد     ـاب رفت . امريكا آمد، مثل يـك ارب
ـاره  ايـران     مي خواست هرآنچـه را او درب
ـا ايـران،      . گويد  مي ـاهو ب ـان ي دشـمني نت

يــده از واقعيــت و حقيقــت وسوســه اي بر
حتي ديگـر ربطـي بـه هـدفي     . است گشته

ندارد كه عبارت باشد از مجهز نشدن ايران 
اينك، كار وارونه گشته و . اي به سالح هسته

هدف او در قيد تحريم نگاه داشتن ايران، با 
استفاده از مترسك تجهيز ايـران بـه سـالح    

ـته  ـانع از    او مـي . اسـت  اتمي گش خوانـد م
يكا با ايران بگردد تا كه ايـران در  توافق امر

  .بند مجازاتها بماند و ناتوان بگردد
ضــديت بــا امريكــا كــه اغلــب مشــاهده  •

توان فكر كرد كه رهبـر   شود، مشكل مي مي
قيد و بند، هر بهتان كـه   حكومتي، چنين بي

خواهد به كشـور ديگـري بزنـد و هـر      مي
سازد،  نسبت بـه آن   دشمني كه ذهنش مي

ـاهو  را امپراطـوري   .  ردكشور روا دا نتان ي

ـا و      شر مي ـيچ در انديشـه بج گردانـد  و ه
واقعي بودن اتهامي كه به اين كشـور وارد  

  . كند، نيست مي
، نيمي AIPACاز سخنراني او در آيپك،  •

ـاص يافتـه بـود       . به حملـه بـه ايـران اختص
ـان     هاآرتص  فراواني كلمه ـائي را كـه نت ه

ـترين  . تاس ياهو بكاربرده، محاسبه كرده بيش
اي كه برزبان نتان ياهو آمده، نه كلمه  كلمه

بسا ايـن  . است اسرائيل كه كلمه ايران بوده
حرص مهار نكردني ناشـي از شكسـت او و   
البيش، آيپـك در واداركـردن كنگـره بـه     
ـاي جديـد برضـد ايـران      تصويب مجازاته

است توجه ها  را از  خواسته است و مي بوده
  . دانداوكراين، به ايران بازگر

ـا، روان، از دهــان نتــان يــاهو          دروغهـ
خطـر بـود كـه او     بسا بـدين . شد خارج مي

توانـد   پنداشت، بـه ضـرب تكـرار، مـي     مي
اعضاي كنگره و مردم امريكا را بـه راسـت   

ـال،   . بودن دروغهايش متقاعد كند بـراي مث
او يادآور شد كه بـراي مجبـوركردنش بـه    
رهــــاكردن  توليــــد بمــــب اتمــــي، 

ـال  . دكردن به ايران ضرور استفشاروار ح
كه اجماع سازمانهاي اطالعاتي امريكا بر  آن
است كه ايران تصميم به ساختن بمـب   اين

سازمان اطالعات اسرائيل . است اتمي نگرفته
  .گويد نيز همين را مي

ايران عزم خود را بر «: نتان ياهو  گفت      
و دروغ . كند اظهار مي) اسرائيل(نابودي ما 

ــژاد، رئــيس . يــدگو مــي ــرا احمــدي ن زي
جمهوري پيشين ايران، سخني برزبان آورد 

ـاهو   كه ترجمه نادرستش، دست  آويز نتان ي
: و حكومت كنوني ايران گفت. است گشته 

هرگاه مسئله فلسطين حل شـود، برسـميت   
. شـود  شناختن اسرائيل براي ايران ميسر مي

ـاز گفـت   ـاختن    « : نتان ياهو ب ايـران بـه س
ــكهاي با ــه   موش ـا ادام ـاره پيمـ ـتيك  قـ ليسـ

ـيچ   . گويـد  و دروغ مـي . دهـد  مي زيـرا ه
ـاكي از ايـن كـه      مدركي وجود نـدارد ح
ـا و     ـاره پيم ايران دركار ساختن موشـك ق
ـا بـرد متوسـط      حتي از اين نوع موشـك ب

آزمايـد،   است موشـكهائي كـه ايـران مـي    
  . موشكهاي باليستيك با برد متوسط است

او از  در بخشي از سـخنانش كـه، در آن،   •
كمكهاي انسان دوستانه اسـرائيل، از جملـه   
ارســال دارو بــه كشــورهاي ديگــر ســخن 

ـائي را   : گفت، گفت مي ـين كمكه ايران چن
آورد زيرا تنها چيزي كه ايران به  بعمل نمي

كند، موشـك و   كشورهاي ديگر ارسال مي
ـتن   تروريست و خم مواد منفجره براي كش

يرا  ز. گويد و دروغ مي. گناه است مردم بي
ـتانه بعمـل      ـان دوس ـاي انس ايران هم كمكه

  .آورد مي
تصديق هاي ديگر نتان ياهو نيز بيگانـه از   •

او استدالل كرد كه ممكن نيسـت  . واقعيتند
از راه گفتگو ايران را به برآن داشت كـه از  

ـازه  . غني سازي اورانيوم چشم بپوشـد  و اج
غني كـردن اورانيـوم را بـه ايـران  دادن،     

دن مسابقه در مجهز شدن بـه  يعني ترتيب دا
  . اي در خاورميانه است سالح هسته

اما ايران چند سالي است كـه اورانيـوم        
كند و هيچ  كشور منطقه در صـدد   غني مي

ورود در مسابقه با ايـران، در غنـي كـردن    
است چه رسد به توليد بمـب   اورانيوم نشده

حتي اگر هم ايران، برخالف سياست . اتمي
شـد،   ي توليد بمب اتمي مـي كنونيش، درپ

احتمال كمي وجود داشت كه كشـورهاي  
  .ديگر وارد مسابقه با ايران بگردند

تهديـد  «رسد كـه خـود او نيـز     بنظر مي •
چراكه وقتي از . گيرد را جدي نمي» ايران

ــخن     ــران س ـاي اي ـاره پيمـ ــكهاي قـ موش
ترساند كه ايـن   گفت،  امريكائيان را مي مي

را نيــز هــدف تواننــد امريكــا  موشــكها مــي
او قيافه كسي را بخود گرفته است . بگردانند

اي  كنـد و در خانـه   كه جز كار نيـك نمـي  
كنـد و همـه در ايـن     اي زندگي مي شيشه

برد كه مبادا سنگي بطرف خانه  ترس بسر مي
براي مثال، به خود تبريـك  .  او پرتاب شود

ـاي   گفت از اين كه بـراي فلسـطيني   مي ه
فرستد بـي   ميساكن غزه كمكهاي داروئي 

كه فقر و ذلتي را كه، از رهگذر محاصره  آن
اسـت را   غزه، به اين مـردم تحميـل كـرده   

  .بروي خود آورد
ـاره      • ـا در ب و در كنار همـه اعـالن خطره

مجهــز شــدن احتمــالي ايــران بــه ســالح  
ـته ـاره  هسـ ــه اشـ ــه هيچگون ــه  اي، البت اي ب

نگفـت كـه   . زرادخانه اتمي اسرائيل نكـرد 
ر منطقـه مجهـز بـه بمـب     اسرائيل تنها كشو

ـيش از هرگونـه    . اتمي اسـت  ـلحه اتم و اس
حتي حاضـر  . المللي معاف است كنترل بين

  .اي را دارد نيست بگويد چنين اسلحه
ـان   • بارديگر خاطر نشان كنيم كه هدف نت

ياهو  جلوگيري از مجهز شـدن ايـران بـه    
ـته  بلكـه دسـت آويـز    . اي نيسـت  سالح هس

بـه ايـن   كردن احتمال مجهز شدن ايـران  
ـتن ايـران در بنـد       ـاه داش سالح، بـراي نگ
. تحريمهــا و تشــديد ايــن تحريمهــا اســت 

چراكه اگر قصـدش جلـوگيري از مجهـز    
بايـد   شدن ايران به ايـن سـالح بـود، مـي    

ـاري       ـا ايـران و نـه خرابك جانبدار گفتگـو ب
و . شـد  درآن و تقال براي بستن باب آن مي

اگر، بهتانهاي اسرائيل راست بودنـد، دليـل   
شدند براي گفتگـو   يشتري بايد شمرده ميب

  .كردن و به نتيجه رساندن گفتگوها
وقتــي آدمــي ســخنراني نتــان يــاهو را   •

كه مردمي چنين كسـي را   شنود، از اين مي
ـا كـه    زمامدار كشور خويش گردانده اند ت
آنها را در موقعيت نزاع دائمي قابل تبـديل  

و . شـود  به جنگ نگاه دارد، بهـت زده مـي  
كــه بســياري از  كنــد از ايــن يتعجــب مــ

امريكائيان، از جمله آنها كه نسبت به اسرائيل 
ـين    عواطف دوستانه دارند، تحت تـأثير چن

گويد و  آنچه او مي. گيرند شخصي قرار مي
ـا     مي كند نه بسود اسرائيل و نـه بسـود امريك

  .است
مكرر آواز كين برضد ايـران سـردادن،        

ـته   بـودن   گوياي نداشتن چشم انـداز و بس
و نتان ياهو از آينده نگـر و البتـه   . ديد است

به قول هانري زيگمـن او  . آينده ساز نيست
رهبري كـه افقـي را بـروي مـردم خـود      
بگشــايد نيســت، بلكــه تــاكتيكي اســت كــه 

ـام خـود نگهـدارد    مي . تواند خود را در مق
ـاح راسـت    هدف او كه ماندن در رأس جن
ــي و    ــدف مل ــر ه ــر ه ــت، ب ــرائيل اس اس

  .للي مقدم و حاكم استالم بين
ــالب اســالمی واقعيتــی کــه دربــاره آن : انق

مکـــرر هشـــدار داده شـــد، اينـــک خـــود را 
ـا هــدف نــاتوان : کنــد عيــان می تحريمهــا بـ

. اسـت نگاه داشـتن ايـران، هـدف اول بوده
ـا عـــــراق تحـــــت رژيـــــم  پـــــيش از ايـــــران، بــــ
صدام همين روش بکار رفـت و نخسـت 
ضـــــعيف و خنثـــــی شـــــد و ســـــپس مـــــورد 

باتوجــــه بــــه . ی قــــرار گرفــــتحملــــه نظــــام
اتحــاد ســعوديها بــا اســرائيل، نگــاه داشــتن 

توانــد  ايــران تحــت تحريمهــا، ايــن اتحــاد می
ـا در خـــود  بـــر منطقـــه مســـلط شـــود و بســ
ايــران بســـاطی را بگســتراند کـــه در عـــراق 

چــــــاره ايــــــران . و ســــــوريه گســــــترده اســــــت
اســــــتقرار دموکراســــــی و اســــــتقرار واليــــــت 

يعتــی وگرنــه، بــا طب. جمهــور مــردم اســت
شـــود و جمعيتـــی کـــه  کـــه دارد بيابـــان می
کنـــد، زنـــدگی مـــردم  دارد افـــزايش پيـــدا می

  .  ايران بازهم سخت ترخواهد شد
  

مـــاجرای اوکـــراین و گـــم 
شدن هواپیمای مسافر بـری 
آیپــک را از موفــق گردانــدن 

برضـــد ایـــران،  کــارزارخود
  :ناتوان کرد

  
ـته و در      ـارس   13مقاله را جيم لوب نوش م

  :است ار دادهانتش 2014
بحران شبه جزيره كريمه و ناپديد شـدن   •

هواپيماي مالزيائي، آيپك، البي اسرائيل در 
امريكا و نتان ياهو نخست وزير اسـرائيل، از  

ـاد «توفيق در به راه انـداختن   برضـد  » جه
ـاالنه آيپـك   . ايران، ناتوان كرد كنفرانس س

ـاط جمعـي را بـه      ـائل ارتب نتوانست نظر وس
هـزار   10راست است كه . خود جلب كند

ـيج شـده     ـا مگـر     فعال آيپـك كـه بس انـد ت
نماينــدگان را برضــد ايــران تحــت فشــار  

راست است كه يكي از هدفهاي . قراردهند
ـال     ـا بـه ارس  1,8آيپك مجاب كردن امريك

.  ميليارد دالر اسلحه اضافي به اسرائيل است
ميليارد دالر  3درحال حاضر، اسرائيل ساالنه 

باز، . كند ريكا دريافت ميكمك نظامي از ام
كوشد به حكومت امريكا بقبوالند  آيپك مي

ـا   هائي كه مي كه اسرائيلي خواهند به امريك
  . بيايند، نياز به ويزا نداشته باشند

ـان      • اما ميان اين هـدفها، هـدف مقـدم نت
ــديد   ــرح  تش ــك تصــويب ط يــاهو و آيپ

هفته پيش  6. مجازات  ايران توسط سنا بود
االنه آيپك، اين طرح كـه دو  از كنفرانس س

سناتور، كريك و منندز، تهيه كـرده بودنـد،   
بعــد از آنكــه رئــيس .  بــه تصــويب نرســيد

جمهوري تهديد كرد در صورت تصـويب  
كنـد و طـرح    شدن طرح آن را وتـو  مـي  

ـاده  » bطـرح   «تصويب نشد، آيپـك   را آم
اين طرح شـرائطي را دربـردارد كـه    . كرد

ـا م   ـياري از آنه وافقـت نخواهـد   ايران با بس
ـاخ    . كرد ـاطع ك اين طرح نيز با مخالفـت ق

كه نامـه  »  cطرح «آيپك . سفيد، عقيم ماند
ايست از سوي كنگره به اوباما  دربردارنـده  

بايد در توافق نهائي با ايـران   موادي كه مي
اين طرح لحن نرمـي دارد  . گنجانده شوند

امــا واجــد هرآنچــه نتــان يــاهو و آيپــك 
ـات   طرح . خواهد هست مي درآنچه بـه نك

بـراي  . شود، مبهم اسـت  كليدي مربوط مي
ـا چـه انـدازه    اش  مثال، برنامه اتمي ايران ت

ـازي محـدود    . قابل قبول است آيا غنـي س
ـائي      قابل قبول است؟ ايـن طـرح هـم بج
ـام     ـار ديگـر ناك نرسيد و رهبران آيپك يكب

ـابر   –كاخ سفيد به نگارش دونامـه  . گشتند بن
ـيس   از سوي كنگ  –سومين طرح  ره بـه رئ

  . جمهوري موافق نيست
ـنيده  • ـا نمـي   - ام   من ش تـوانم بگـويم    ام

كــه، در اوائــل  –ام صــحيح اســت  شــنيده
ـا شـركت    ژانويه، در كاخ سفيد، اجتماعي ب

ـاخ    مسئوالن آيپك تشكيل شده اسـت و  ك
. است از تقال دست بداريد سفيد به آنها گفته

كنـد و نيـز    آيپك در اين باره سكوت مـي 
ـناتورها دونامـه را   گوي نمي د چه تعداد از س

امــا روشــن اســت كــه . انــد امضــاء كــرده
ـاي دو      فشارهاي بي نتيجـه آيپـك بـه اعض
مجلس، موجب اعتراض شماري از آنها نيـز  

چراكه اينهمه اصرار سبب شده . شده است
ـا     ـارجي امريك است كه بگويند سياسـت خ

ـته   ـا روز  .  اسـت  تابع توقعات اسـرائيل گش ت
تـن  دو   293اعضاي مجلس، چهار شنبه، از 

ـا  . اند نامه را امضاء كرده ـاء    138ام تـن امض
ــد  ــرده ان ــن . نك ــب آور اي ــر تعج ــه  ام ك

ــي آن را   ــت افراط ـان راس جمهوريخواهـ
ـان   10امروز كـه  . اند امضاء نكرده روز از پاي

گذرد، هرچنـد آيپـك    كنفرانس آيپك مي
ـاعت   24تواند بخود ببالد كـه ظـرف    مي س

سناتور را زير طرح  70توانسته است امضاي 
مجازاتهــاي جديــد ايــران بگــذارد، امــا از 
تحصيل اجماع و به تصويب رساندن طـرح  

ـات اسـرائيل،   .  است ناتوان گشته در مطبوع
درباره ناتواني  آيپك و ايـن واقعيـت كـه    
ـاب    كنفرانس در وسائل ارتباط جمعـي بازت
نيافت، شرح و تفصيل ها، با لحني تند، انتشار 

  .اند يافته
رئيس اكثريت مجلس و نيز رهبر اقليـت   •

ـان نماينـدگان    آن نامه اي را براي امضاء مي
ـيس جمهـوري    . اند پخش كرده نامـه از رئ

ـا       مي ـا را ب خواهـد شـرائط موافقـت امريك
ـين كنـد و مـي     ـائي تعي خواهنـد   توافق نه

برچيده شدن تأسيسات غني سازي اورانيوم 
ـلي كـه در   . جزء اين شرائط باشد شرط اص

ـا   :  اسـت  شـود، ايـن   ه خواسته مياين نام م
ـا ايـران     اميدواريم توافق نهائي و دائمـي ب
شامل برچيده شدن تأسيسات اتمـي ايـران   

آيند، از جمله،  كه بكار توليد بمب اتمي مي
ـازي اورانيـوم، و كارخانـه     تأسيسات غني س
. توليد آب سنگين و تأسيسات فردو، بگـردد 

ـاه نتوانـد سـ    به ترتيبي كه ايران هيچ الح گ
  . اي بسازد هسته
خواهد چنين نامه اي  به  البته آيپك مي      

اما  هم آيپـك  . رئيس جمهوري نوشته شود
. كننـد  و هم نتان ياهو احساس حرمان مـي 

خواهنـد جلـب    زيرا توجهي كه اينان مـي 
در .  شود بگردد،  نمي» خطر ايران«ايران و 

هفته پيش، كمانـدوهاي اسـرائيل، در بحـر    
ـتي  احمر، در س واحل اريتره و سودان،  كش

اي را توقيف كردنـد و گفتنـد كـه حامـل     
موشـكهائي بــوده اســت كـه ايــران بــراي   

ـاهو و   .  حماس فرستاده است ـان ي درجا، نت
آيپك  كوشيدند قال تبليغاتي برضد ايـران  

اما نتوانستند و حتي حكومت . را چاق كنند
ـاي   امريكا نيز نگفت كه قانع شده است ادع

ـتون هـم   . ح استاسرائيل صحي كاترين آش

ـاره كلمـه اي     كه به ايران رفت، در ايـن ب
ـاجرا را  .  نگفت اغلب كارشناساني هم كه م

انــد، در صــحت  مــورد بررســي قــرارداده
ـار ترديـد كـرده     . انـد  ادعاي اسـرائيل اظه

بخصوص كه مصر تونلهائي را مسدود كرده 
ـينا متصـل      است كه غزه را بـه صـحراي س

ـا در محاصـره   وقتي غزه ا.  كردند مي ز دري
است و از زمين نيز راهـي بـراي دريافـت    
موشكها ندارد، چگونه ممكـن اسـت ايـران    
ـاخته    آنها را باركشتي كرده و روانه غـزه س

  باشد؟ 
است كه هدف اسـرائيل بـه    راستي اين      

ـاني   شكست كشاندن كوششهاي حسن روح
ـا غـرب اسـت و     براي بهبود روابط ايران ب

هدف، دست بهركاري براي رسيدن به اين 
خواهــد بگــذارد  اســرائيل نمــي. زنــد مــي

. گفتگوها بر سر اتم ايران، به نتيجه بيانجامند
ـاهو،     اما جالب اين ـان ي است كه تقـالي نت

ـائي   درغرب و بطورخاص، در امريكا، ره بج
البته بحران اوكراين و گـم شـدن   . برد نمي

هواپيماي ونزوئالئي، وسائل ارتباط جمعـي  
ـار،     شـغول كـرده  را به خود م انـد و ايـن ب

حمايت ايران از تروريسم، توجهي را بخود 
ــرده اســت  ــب نك ـنبه، ال . جل ــه شـ روز س

ـار داد    ـالبي را انتش درآن . مونيتور، مقالـه ج
ترسـد كـه    اسـرائيل از آن مـي  : است آمده

ـا را بـه خطـر ايـران      ديگر نتواند توجه دني
رسد كه دنيا از بي بـي   بنظر مي. جلب كند

و گفتــار و كــردار او خســته ) نتــان يــاهو(
ــده ــت ش ـان  . اس ــه چوپـ ــر ب ـاال ديگ او حـ

آي : زنـد  ماند كه فرياد مـي  دروغگوئي مي
داننـد،   دزد و مردمي كه او را دروغگو مـي 

  . كنند اعتنائي به فرياد او نمي
و رژيمــی کــه کشــور را : انقــالب اســالمي

ـــــين وضـــــعيتی ساخته ـــــار چن اســـــت،  گرفت
ن بـــه پنـــدارد راه کـــار چـــوب حـــراج زد می

  :ثروت ملی نفت و گاز است
  

  ژاله وفا
  

مقایسه ویژ گـی هـای 
قراردادهــــای نفتــــی 
بیع متقابل و قـرارداد 

  ) ۲( های جدید
  

دربخش اول اين نوشتار نگارنده به بررسـي  
سياست  نفتي در نظام واليت فقيه پرداختـه  
ـاي      و نيز ياد آور شدم كـه كليـدي كـه اق
ـائل       روحاني معتقـد اسـت بـراي حـل مس

صــادي كشــور در دســت دارد ،مفتــاح  اقت
دعوت از شركتهاي نفتي خارجي به ميادين 
ـاي      ـا بعـد از امض نفت وگاز كشور اسـت ت
تسليم نامه ژنو توسط دولت وي و بـه اميـد   
رفع تحريمها ،با سرمايه گذاريهاي خـود در  
ميادين نفت و گاز كشور ،امكان توليد نفت 
ـتر نفـت و    وصدورو خام فروشي هر چه بيش

ـا   گاز ك شوررا براي دولت وي مهيا سازند  ت
باز در بر همان پاشنه قـديمي چرخـد و در   
ـيم   آمدهاي نفتي خزانه خالي و كسري عظ
ـازد و دولـت و     بودجه دولت وي را پـر س
ـال فربـه تـر گردنـدو      هزينه هايش سال بس

نظامي پرداخـت شـود    - سهم مافياي مالي 
ونظام  واليت فقيه از خطر ورشكستگي مالي 

 !ددحفظ گر
و در دنباله آن به بررسي زير ساخت قانوني 
ـاي نفتـي    چگونگي شكل گيري قرارداد ه

در ايـن شـماره بـه    . بيع متقابـل پـرداختم   
ـاي قـرارداد     بررسي و مقايسه ويژه گـي ه
هــاي بيــع متقابــل و جديــد اي پــي ســي 
ميپردازم  تا در پرتوآن ملت ايران متوجـه  
ـان     شوند چه  بر سر منابع و حقـوق ملـي آن

  .مي رود
هاي  قراردادهاي نفتي بيع متقابل و ويژگي

  : آنها 
قرارداد بيع متقابل عموما در طبقه قـرارداد  
. هاي خريد خدمت دسته بندي مـي شـود  

علت طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده 
  قرارداد هاي خدمت خريد اين است كه

  ۱۰در صفحه  
  

 کودتای دائمی
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ـلي و سـود سـرمايه       انجام بازپرداخـت اص
محل نفت و نيزميعانات گـازي   گذاري از

نفت خام و فرآورده هاي نفتـي صـورت   
قراردادهـاي بيـع متقابـل بـه     . مي گيـرد 

عنوان مكانيزم تامين مالي پروژه هاي نفت 
ــوده    ــت ب ــد وزارت نف ــازمورد تايي و گ

ويژه گيهاي اين قرارداد ها بر روي .است
  :كاغذ از قرار زيرند

مالكيــت مخــرن و حاكميــت بــه غيــر - 1 
 .نمي شود منتقل

دولــت ايــران هــيچ تعهــدي بــراي    - 2 
بازپرداخــت هزينــه هــاي انجــام گرفتــه 
توســط شــركت پيمانكــار بــاالتر از ســقف 

 .تعيين شده ندارد
ــده      - 3   ــذاري بعه ــرمايه گ ــك س ريس

شركت سرمايه گذار خـارجي يـا   (پيمانكار
 .گذاشته شده است) داخلي 

ــداقل    - 4    ــتفاده ح ــه اس ــار ب  51پيمانك
 .ان فني داخلي اجبار شدهدرصدي تو

مبنــاي داوري حقــوقي در صــورت   - 5  
 .بروز مشكل دادگاه ايران معرفي شده

بهره برداري در اختيار شركت ملـي    - 6  
 .نفت ايران است

  .پيمانكار هيچ حقي به تاسيسات ندارد - 7   
بازپرداخت اقساط  ساليانه مربوط بـه   - 8   

 سرمايه گذاري و هزينـه هـاي مـرتبط از   
طرف ايران بـه پيمانكـار خـارجي بعـد از     
ــرداري صــورت خواهــد   شــروع بهــره ب

 .گرفت
شركت ملي نفت ايران مي توانـد و  - 9    

در صورت مغايرت روش پيمانكار با توسعه 
صيانتي تغييرات الزم را بعد از تهيـه طـرح   

لحاظ كرده و حتي ) MDP(جامع توسعه 
ل شركت كه درعم.( كل طرح را رد كند

نفت از اين حق استفاده نكرده و طرحـي  
را بعلت رفتار غير صـيانتي پيمانكـاران رد   

حتـي در مرحلـه اجـراي    ) نكرده اسـت  
پروژه و زمان بهره برداري نيز ايـن حـق   
براي شركت ملي نفت ايران محفوظ مي 

  .ماند
 توانـد  مي كه نفت از سهمي حداكثر - 10
 شـركت  بـه  متقابل بيع قرارداد موجب به

 خارجي نفتي
 %50 مثال براي( شود داده مي اختصاص

 .)توليد است  كل
 4قرارداد ها ي بيع متقابل را نيز ميتوان به 

  :نسل تقسيم بندي كرد 
مشخصـه اصـلي   : بيع متقابل نسـل اول = 1

اين نسل تعيين مبلغ قرارداد بصورت ثابت 
بوده و براي كارهاي اكتشافي و يا توسـعه  

جـذابيت   - 1.سـت ميادين به كـار رفتـه ا  
توليـد غيـر    - / 2پايين بـراي پيمانكـاران   

ريسـك   - 3صيانتي از مخازن نفت و گـاز  
اكتشاف بر عهده كشـور صـاحب مخـزن    

  .است
در اين نسل، اكتشـاف  بيع متقابل نسل دوم 

و توسعه ميـادين بـه صـورت توامـان بـه      
  .رود قرارداد مي

جذابيت پايين وپيمانكار اكتشافي حق  - 1
اكتشــــاف ميــــدان دارد در صــــورت 

هيدروكربوري مستقيما و بـدون قـرارداد   
جديد با سقف مشخص و ثابـت، عمليـات   

توليد غير صيانتي  - 2. توسعه را بعهده گيرد
  از مخازن نفت و گاز
  بيع متقابل نسل سوم 

ويژگي مشخص اين نسل آن است كه  - 1
سقف مبلغ قـرارداد از طريـق برگـزاري    

يـذ  مناقصات در زمـاني معـين پـس از تنف   
اين نـوع از  . قرارداد مشخص خواهد شد

يـا   Open Capexقرارداد را اصـطالحاً  
Open Tender خوانند مي.  

قراردادهاي توسعه و قراردادهاي توأم  - 2
 - 3  . شود اكتشاف و توسعه ميادين بسته مي

هـاي قبلـي    اين قراردادها نسبت به نسـل 
توليد غير صـيانتي از   - 3. تر هستند  جذاب

ــاز مخــازن نفــت و ــه  - 4گ ــد از مرحل بع
و برگزاري مناقصـه   )FEED(مهندسي پايه
 5.شود اي بسته مي هاي سرمايه سقف هزينه

اختالف نظر شديد پيمانكار و كارفرما بـر  - 
سر برگـزاري مناقصـات و شـيوه بـرآورد     

  ها هزينه
  بيع متقابل نسل چهارم 

يا قراردادهاي شبه مشاركت در توليد كـه  
شركت ملـي  دو سال پيش تدوين آن در 

  .نفت به پايان رسيد
قراردادهــاي توســعه و قراردادهــاي  - 1  

ــته    ــادين بس ــعه مي ــاف و توس ــوأم اكتش ت
جذابيت اين نوع قراردادهـا   - 2. شود مي

بـه ازاي توليـد هـر     - 3.بسيار بيشتر اسـت 

بشكه نفت به پيمانكار پـاداش توليـد داده   
حق ترجيحي فروش نفت به  - 4. شود مي

     . شود نده اعطا ميده پيمانكاران توسعه
مدل اوليه قراردادهاي جديد نفتي تحت 

  IPCعنوان 
الزم به تذكر است كه ايـن قراردادهـاي   

ماه قبل كميته اي  4جديد كه آقاي زنگنه 
ــود، در    ــرده ب ــا ك ــدوين آنه ــامور ت را م
ــوان   ــران تحــت عن همايشــي كــه در ته
ــد      ــام جدي ــي نظ ــم انديش ــايش ه هم

اسفند  قراردادهاي نفتي در سوم وچهارم 
برگزار شد در حد محدودي به بحـث   92

. برخي كارشناسان داخلـي گذاشـته شـد   
بگــزارش برخــي از كارشناســان شــركت 

حتي پيش نويس و كننده در اين همايش 
 مدل مفهومي اوليه قراردادهـاي جديـد  

نفتي ايران محرمانه نگه داشته شده و حتي 
 بــراي بررســي و اظهــار نظــر در اختيــار

تنهـا بـه    رار نگرفته است وكارشناسان نيز ق
بيان كليـات و بعضـاً بـديهيات مربـوط بـه      
. قراردادهاي نفتي ايران اكتفا شده اسـت 

از اينرو نگارنده نيز در باره ويـژه گيهـاي   
قرارداد هاي جديـد تنهـا مـي تـوانم بـه      
سخنان پراكنده آقاي سيد مهد ي حسيني 
رئيس كميته بازنگري قرارداد هاي نفتي و 

ز اعضاي اين كميتـه اسـتناد   برخي ديگر ا
هـاي حسـيني در    بـر اسـاس گفتـه   : نمايم

ــانا در   ــا شــ ــو بــ در :  92دي  3گفتگــ
تحت  قراردادهاي نوع چهارم نفتي ايران

پارچـه حلقـه    واگذاري يك  ، IPCعنوان 
هاي مختلف صنعت نفت يعنـي اكتشـاف،   
توسعه و توليد به صورت يكپارچـه، توليـد   

ريوارد  صيانتي از مخزن، تناسب ريسك و
در ) خطرپـــذيري و دريافـــت پـــاداش(

مدت زمان قـرارداد   قراردادهاي جديد،
 سال، 20تا  15بعد از توليد اوليه از ميدان 

انتقال تكنولوژي و شفافيت مـالي و قـرار   
گــرفتن كارشناســان ايرانــي در كنــار    
شركتهاي سرمايه گذار خـارجي  از ويـژه   
گي هـاي عمـده قـرارداد هـاي جديـد      

در مدل جديـد  اقاي حسيني بگفته . است
هاي  قراردادهاي نفتي براي توسعه ميدان

نفت و گاز كشور شركت پيمانكار با يكي از 
هاي تابعه شـركت نفـت بـه طـور      شركت

كننـد، در   مشترك يك شركت ايجاد مـي 
زمان بهره برداري نيز با توجه به ايـن كـه   

برداي متفاوت است  توسعه و بهره  تخصص
نجـام عمليـات   يك شركت ديگـر بـراي ا  

برداري زير مجموعـه شـركت اولـي     بهره
شود واين تصميم به اين علـت   تاسيس مي

گرفته شد كه بتـوانيم در آينـده چنـدين    
وي بـا  . شركت نفتي ايراني شـكل دهـيم  

ــور از   ــن كــه صــنعت نفــت كش ــان اي بي
هايي كه صالحيت الزم را نداشتند  شركت

در : ضررهاي زيادي ديـده اسـت گفـت   
دادها عـالوه بـر مطـرح    مدل جديد قرار

بودن صالحيت فني و تكنولوژي شـركت  
هاي خارجي  طرف قرارداد، جذب سرمايه

و در مدل جديد .هم اهميت بسياري دارد
قرار داد هـا نـرخ بازگشـت سـرمايه  كـه      

  .مربوط به قرارداد هاي بيع متقابل بود  
حسيني با اعالم اين كـه در مـدل جديـد    

او آر . آر (نرخ بازگشت سـرمايه  قراردادها
كه مربوط به قرارداد هاي بيع متقابل بود )

   حذف شده است و در اين مدل 
هـاي   از قراردادها قرار است بـه شـركت  

داده شود؛ البته ماننـد فـي    "في"پيمانكار 
در قراردادهاي نفي عراقي ثابـت نيسـت   

دليل شناور بودن في هم . بلكه شناور است
اين است كه قرار اسـت در هفـت زمينـه    

هـاي گـازي،    هاي نفتـي، ميـدان   ميدان(
هاي  هاي اكتشاف پر ريسك، بلوك بلوك

ــق    ــاي عمي ــك، آبه ــم ريس ــافي ك اكتش
مختلـف كـاربرد   ) هـاي مشـترك   وميدان

جالـب توجـه اينكـه آقـاي     . داشته باشـد 
سيدمهدي حسيني در كليه اظهاراتي كـه  
در باره ويژه گيهاي قـرارداد هـاي نفتـي    

سـكهايي  جديد كرده است فـراوان  از ري 
كه شركتهاي خارجي متحمل مي شـوندو  
لزوم رفع اين ريسكها  سخن بميان آورده 
است و سخني نـه ريسـكهايي كـه ايـران     

در گفتـه هـاي ايشـان      متحمل مي شـود 
همچنـين آقـاي علـي    !يافت نمي گـردد 

گذاري و تامين  معاون امور سرمايه - كاردر
در  - منابع مالي شركت ملي نفـت ايـران  

اليـاتي در مـدل جديـد    مورد مباحـث م 
بـه طـور     ":قراردادهاي نفتي گفته است 

هـا را بـه    كل در نظر داريم كه مسـووليت 
ــي    ــيم ول ــذار كن ــار واگ ــركت پيمانك ش

) ايران ( هاي مالياتي توسط كارفرما هزينه
  ".پرداخت شود

نكته مغفول ولي بس مهم ايـن اسـت كـه    
اهداف و ويژه گيهاي شمرده معلوم نيست 

بر اسـاس  اي نفتي جديد ،شده قرارداد ه
بايسـتي عملـي   ومبناي چه سـاز و كـاري   

شوند؟امري كه نه تنها ازمردم عادي بلكـه  
حتي ازكارشناسان حوزه نفت و گـاز نيـز   

  .پوشيده نگاه داشته شده است
ايرادهايي كه به قرار دهاهاي بيع متقابـل  

  :وارد است 
ايرادهاي اساسي كه در سالهاي اجـرا ي    

ع متقابل به آنها وارد بودند قرارداد هاي بي
و نگارنده نيز درزمان دولت اصالحات در 
مقاالت متعددي به بررسي آنهـا پـرداختم   

ــد كــه   4عمــدتا در  ــه متمركــز بودن زمين
جملگي توسط وزارت نفت آقاي زنگنه در 

  :دوره اصالحات بشدت نفي مي شدند
هرچند در قرارداد هـاي بيـع متقابـل     - 1

اشـين آالت و  شرط اسـت كـه پيمانكـار م   
تجهيزات الزم و هم دانش و فن آمـوزش  
و مجوز اسـتفاده از اختـراع را در اختيـار    

قرار دهد ،مـا  )ايران ( كشور دارنده منابع 
آيادر عمل در قراردادهـاي منعقـد شـده    
نيــروي انســاني آمــوزش الزم را در ايــن 
دوران ديده است و تكنولوژي نيز منتقـل  

چـرا كـه    .شده است؟ به زعم نگارنده خير
اغلب شركتهاي خارجي در همان مراحل 
ابتدايي وظيفه خود را به پيمانكاران دست 
چندم محول كردند  آنهـم بـدون اينكـه     
وزارت نفت تمهيدات حقوقي مناسبي در 
قرارداد ها بـراي جلـوگيري از ايـن امـر     
ــر     ــالوه ب ــان ع ــد و بدينس ــنجيده باش س
ضررهايي كه به مخازن نفتي ايـران وارد  

ال تكنولوژي قابلي موجود نبود كه آمد عم
بتوان آنرا به شـركتهاي ايرانـي آمـوزش    

اظهارت آقاي سـيد مهـدي حسـيني    .داد
صـنعت نفـت كشـور از    مبني بر ايـن كـه   

هايي كه صالحيت الزم را نداشتند  شركت
ــود    ــت خ ــده اس ــادي دي ــررهاي زي ض

  .اقرارواضحي است به اين امر
و اما ازگفته هاي آقاي زنگنه وزيـر نفـت   
دولت روحاني نيز همين امر مسـتفاد مـي   
شود كـه تكنولـوژيي انتقـال داده نشـده     

چرا كه تاكيد وي بر لـزوم تجديـد   . است
نظر در قرارداد ها،  نيـاز بـه فـن آوري و    
ــي    ــركتهاي نفت ــوژي از ش ــال تكنول انتق

  .خارجي  است
هرچند آقاي زنگنه بسته به اينكه در داخل 

ند كشورو براي مردم ايران صحبت مي ك
و يا در خارج از كشور و بـراي شـركتهاي   

بـه  :خارجي ،متناقض صـحبت مـي كنـد   
گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نفت، 

در گفت و گـو  1392آذر  9بيژن زنگنه در
: با نشريه انگليسي فايننشال تايمزاظهار كـرد 

ما نيازمند همكاري با شركت هاي نفتـي  "
و عـالوه بـر سـرمايه    بزرگ جهان هستيم 

براي توسعه پروژه هاي نفت  آنها گذاري
به فناوري هاي ايـن شـركت   و گاز كشور 

ها به ويژه در بخش هـاي باالدسـتي نيـاز    
اما وقتي منتقدان بر روي اين امر  ".داريم

انگشت مـي گذارنـد كـه دولـت آقـاي      
روحاني صرفا براي رفـع كسـر بودجـه و    
تامين هزينه ها ي بودجه و تامين نياز مافيا، 

گذاري كارتلهاي نفتي نيازمنـد  به سرمايه 
شده است و ازاين رو از آنهـا در اجـالس   
داووس دعوت بعمل مياورد كه به ايـران  
بيايند تا  گاز و نفـت ارزان در اختيارشـان   
قرار كيرد، آقاي زنگنـه در داخـل كشـور    
گفتهء خود در مصاحبه با فايننشال تايمزرا 
ــذاري   ــرمايه گ ــه س ــاز ب در خصــوص ني

نفتي نفي مي كنـد و در  شركتهاي بزرگ 
انديشــي نظــام جديــد    همــايش هــم 

مــي  92اســفند  3قراردادهــاي نفتــي در 
مشكل توسعه صنعت نفـت كشـور   ": گويد

، دسترسي بـه فنـاوري و   منابع مالي نيست
ترين دليل تعامـل ايـران بـا     مديريت مهم

 "!هاي نفتي است شركت
ايراد دوم به قرارداد هاي بيـع متقابـل    - 2

توليد غير صيانتي از مخازن  برمي گردد به
نفت و گاز كشور در اين قرارداد ها توسط 

اين امر نيز باز بشـدت آنزمـان   .پيمانكاران
در .مورد نفي وزارت نفت قرار مي گرفت

پيمانكـار خـارجي تمـام    اين قرارداد هـا   
كوشش خود را معطوف اين امر مي سازد 
كه چاه نفت را در سريعترين موقع ممكن 

ساند تا از سرمايه گذاري خود و به توليد بر
هزينه ها بكاهد و بـراي رسـيدن بـه ايـن     
مقصود متشبث به هـر شـيوه غيـر صـيانتي     

همانا تزريق آب بـه چاهـاي   . نيزمي شود
نفتي ايران كه بعلت جنس آهكي شكافدار 
اغلب  نياز به تزريق گاز دارند و ايـن امـر   
متاسفانه در عمـل رخ داده اسـت و ضـرر    

ا بـه مخـازن نفـت و گـاز     هاي هنگفتي ر
وقتي گفتـه مـي   . كشور وارد آورده است

درصـد تزريـق گـاز در ميـادين      30شود 
جنوبي محقق نشده است يعني توليد نفت 

در واقـع در  .كشور غير صيانتي بوده است 
 280بايستي روزانه  "توسعه"برنامه چهارم 

ميليون متر مكعب گاز بـه چاههـاي نفتـي    
ميليـون متـر    70تزريق مي شد ، امـا تنهـا   
  .مكعب تزريق شده است

مهاجرت و تجمع نفت و گـاز    تشكيل ، - 3
در مخازن پروسه اي طوالني مدت اسـت  
كه توزيع خاص سيال را در مخزن باعـث  

برنامـه توليـد هـر مخـزن بـر      . مي گردد 
اساس ميزان ذخاير قابـل استحصـال كـه    

ــي  ــي « كميت ــورت  » تخمين ــت ، ص اس
ــي ــرد  م ــزان ذ.گي ــل از اينرومي خــاير قاب

استحصال ترمي است طوالني مـدت كـه   
در قرارداد هاي بيع متقابل توسط پيمانكار 
خــارجي در ابتــدا و قبــل از توليــد تنهــا  
تخمين زده مي شـدند و پيمانكـاران نيـز    
هيچ تعهد قراردادي و حقوقي نسـبت بـه   
صحت اين ترم و جامـه عمـل پوشـاندن    
بخود نمي تواننـد داشـته باشـد و كشـور     

مخزن يعني ايران بايستي بر طبـق  صاحب 
اين قرارداد ها تمـام تعهـدات حقـوقي و    
قــراردادي را بــراي بازپرداخــت هزينــه 
هايي كه بر اساس ايـن تخمـين پيمانكـار    

بعنوان مثال ! ! گيرد متقبل شود صورت مي
وقتي قراردادي با يك شـركت خـارجي   

سال  منعقد مـي گـردد  وزارت    5بمدت 
ازيافـت نفـت را   نفت ميزان استحصال و ب

سال اينده برمبناي محاسبات  40- 30براي 
تخميني پيمانكار در ابتداي كار معين مـي  

ايرادي موجود اين اسـت كـه آيـا    .كنند
چگونه پيمانكاري كه اين رقم تخمينـي را  
ارائه مي كند مي توانـد در واقـع بعـد از    

 5پايان مدت قراردادش كه من باب مثال 
ان بازيافـت  سال است، تضمين كننده ميز

سال بعد از پايـان    30- 25نفت و گاز طي 
قرارداد باشد؟ جالب توجه آنكه مسـئوالن  

را نيـز   3و  2وزارت نفت آنزمان ايرادات 
قبول نداشتند و اكنون از جملـه داليلـي   
كه براي تجديد نظردر قراردادها بر مـي  
شمارند يكي ايـن اسـت كـه در قـرارداد     

الني جديد پيمانكار خـارجي  بعلـت طـو   
 25بمدت حد اقل  (بودن مدت قرارداد ،

ناچار اسـت توليـد صـيانتي انجـام     ) سال
  !دهد

اما قبل از پرداختن به ايراد چهارم ،نقل    
 9سخنان آقاي سـيد مهـدي حسـيني در    

بـراي تـازه   1384سال قبل يعني در سـال  
كردن حافظه خود ايشان خـالي از لطـف   

 15نشريه ايران انرژي فوكـوس در  . نيست
گفتگــويي باآقــاي ســيد  1384روردين فــ

مهــدي حســيني انجــام داده اســت كــه  
آنزمان معاون مـدير عامـل شـركت ملـي     
نفت ايران بـود ومعـروف اسـت كـه وي     
مبدع قرارداد هاي باي بك بيـع متقابـل   
بوده است و اكنـون در دولـت روحـاني    
مسئول كميته بازنگري قرارداد هاي نفتـي  

كـه   وي آنزمان معتقد بـوده اسـت  .است 
قرداد هاي باي بك همـواره سـودمند   ":

بوده اند و تاثير خود را نشان داده اند ودر 
ما تا كنـون بـا   : اين مصاحبه  اظهار ميكند 

انعقاد اين نوع قرار داد در طـول هشـت   
ميليارد دالر سرمايه  30سال گذشته حدود 

بر اسـاس آمـار   .گذاري جذب كرده ايم 
هاي   هاي نفتي حاصل از قرارداد در آمد

ميليـارد   9به ميـزان   2004باي بك تا سال 
دالر بالغ شده كه از اين مبلغ  ميليارد دالر 
صرف پرداخت بدهي هاي حاصل از اين 

بـه ايـن ترتيـب    .قرار داد گرديده اسـت 
بدون اعمال فشاري بـه بودجـه دولتـي و    

كشوري موفق شده ايم به در آمد بـاالي  
  ".دست بيايم

ر شده ام كه اين امر نگارنده بارها ياد آو   
كه دولتي اختيار تام داشته باشد كه منـابع  
نفــت و گــاز كشــور را اســتخراج و خــام 
فروشي نمايـد، رابطـه دولـت و ملـت را     
وارونــه مــي نمايــد و دولــت را در مقــام 

گـويي در  . متفوق بر مردم قرار مي دهـد 
واقع امر حس مردم و دولت هر دو  نسبت 

گـويي  .به ثروت ملي مخدوش مي گردد 
منابع نفت و گاز كشور ثروتـي اسـت كـه    
تنها در اختيار اين نسل قـرار دارد و بهـره   
ــون و   ــه تصــميم اكن وري از آن در حيط
حال است و تنها بدرد رفع هزينه ها و نوه 

و . سرمايه گذاري در رشد كشور مي آيـد 
نسلهاي آينده فاقـد هـيچ حقـي بـر ايـن      

نوع نگـاه آقـاي   ..سرمايه هاي ملي هستند
سيني مبدع قرارداد هاي بيع متقابل، در ح

. اظهارات فوق، دقيقا همـين گونـه اسـت   
گويي سرمايه گذاري در اكتشاف و بهـره  
برداري از چاههـاي نفـت و گـاز چـون     

( مستقيما از بودجـه برداشـت نمـي شـود    
امري كه اتفاقا پاشنه آشيل اقتصـاد ايـران   
بوده است چون ميزان سرمايه گذاري در 

نسان نه منطبق و نه منبعث صنعت نفت بدي
از  توليدات داخلي ميباشد و منتزع بـدان  

و هنري اسـتكه ايشـان   ) نگريسته مي شود 
بخرج داده انـد و باعـث شـده   شـركت     

در ! خارجي از كيسـه خـود خـرج كنـد    
حالي كه هزينه هاي كارتلهاي نفتي واقع 
امر از همان ثروت ملي بازپرداخـت مـي   

ري ازمـردم  شود كه هم دولت و هم بسيا
حس خود را نسبت به وجود آن از دست 

  !داده اند
البته در همين راستا ايشان با اظهارات فوق 
پرده بر روي ايراد بس مهمـي مـي كشـد    
كه در همين رابطه به قرارداد هـاي بيـع   

  :متقابل وارد بوده است
ــارچوب    - 4 ــدي در چــ ــت توليــ نفــ

قراردادهاي بيـع متقابـل در واقـع درون    
يعنـي  .ي كشـور قـرار دارد  سهميه توليـد 

وزارت نفت براي تامين مصرف داخلـي و  
يا صادرات نفت وابسته به توليدات همـين  
مقدار نفتي است كه كارتلهاي نفتي طبـق  
قرارداد هـا اسـتخراج و استحصـال مـي     

وقتي كشور ما متعهد شده است كه  . نمايند
بازپرداخت هزينه هاي كارتلهاي نفتـي را  

خزن انجام دهـد،  از محل نفت توليدي م
در واقع اين امر به معنـاي بازپرداخـت از   

از . محل درآمدهاي نفتـــي كشور اسـت 
اينرو برخالف گفته آقاي حسيني تعهـدات  
مالي كشوردر قالـب قـرارداد هـاي بيـع     
. متقابل، ربط مستقيم به بودجه نيز مي يابند

چرا كه بودجه در اقتصاد مصـرف محـور   
اي ارزي نفتـي  ايران متاسفانه به درآمد ه

وابستگي شديد دارد و نه به درآمـد هـاي   
حاصل از توليدات داخلي و بازپرداخـت  
ــي در    ــاي نفتـ ــاي كارتلهـ ــه هـ هزينـ
قراردادهاي بيع متقابل يكي از مهمتـرين  
ــارجي    ــدهكاريهاي خــ ــون و بــ ديــ

نكتـه مهـم تـر    . كشورمحسوب مي شـوند  
اينكه بر طبـق ايـن قـرارداد هـا پيمانكـار      

را كــه ناشــي از  خــارجي هيـــچ ريســكي
تغييرات و افت قيمت نفـت اسـت پـذيرا    

از اينرو اين مساله مي تواند منجر به . نيست
اخالل جدي در درآمدهاي كشوروبالتبع 
واگذاري بخش بزرگتري از ذخائر كشور 

بـراي روشـن   . به پيمانكار خارجي گـردد 
در زمانهـايي  : شدن مساله مثالي الزم است

از يـك   كه قيمت نفت رو به كاهش است
طرف در آمد هاي حاصل از فروش نفت 
كاسته مي شود و از طرف ديگر بايد بخش 

ــزن   ــدي مخ ــت تولي ــري از نف و ( بزرگت
بعبارت ديگر بخـش بزرگتـري از درآمـد    

به پيمانكـار خـارجي   ) كاهش يافته كشور 
. جهت هزينه هاي وي باز پرداخت شـود 

همين امر استقالل تصميم گيري را نيـز از  
ي نمايد چرا كـه بـر فـرض    كشور سلب م

اينكه كشور تصميم بگيرد كه بـراي حفـظ   
قيمت نفت، عرضـه نفـت و گـاز خـود را     

  كاهش دهد و يا 
  در اوپك در اين زمينه تصميمي مشترك

. براي كم كردن عرضه اعضاء  اتخاذ شـود  
ــه     ــد ب ــور متعه ــه كش ــت اينك ــاه بعل آنگ
بازپرداخت هزينه هاي سرمايه اي و غيـر  

  نكار خارجي از محل نفتسرمايه اي پيما
  ۱۱در صفحه  
  

کودتای دائمی
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توليد شده اسـت، سـهم كشـور از نفـت      
پـس  . توليد شده باز هم كاهش مي يابـد 

برخالف گفته آقـاي حسـيني كـه معتقـد     
بـدون  "است با قرارداد هاي بيع متقابـل  

اعمال فشاري به بودجه دولتي و كشوري 
موفق شده ايم به در آمـد بـاالي دسـت    

صـرف محـوري كـه    ، در اقتصاد م"بيايم 
ــدي   ــت تولي ــروش نف ــه ف بودجــه اش ب
وابستگي شديد دارد ،اين نوع از قـرارداد  
ها ربط مستقيم به درآمد هاي بودجه مـي  

 .يابند
به بخش دوم سخنان اقاي مهدي حسـيني  

نشـريه ايـران   ( سال قبل توجه كنـيم  9در 
 ) 1384فـروردين   15انرژي فوكـوس در  

ز قرارداد من همواره با انتقاد ها يي كه ا":
هاي باي بـك مـي شـود مخـالف بـوده      

چرا كه اين نظـرات جنبـه كارشناسـي    .ام
ندارد و بيشتر داليل سياسي دارد و يا ناشي 
ــي    ــارجي مـ ــركتهاي خـ ــار شـ از فشـ

شركتهاي خارجي به انحاء مختلف به .باشد
ما فشار مي اورند  تا روش باي بك را بكنار 
ي نهاده  و روش فايننس را كه براي آنهـا  

مـا مـي   . ر سود تر است جايگزين نماييمپ
تــوانيم بــا غــرور بگــوييم كــه در جريــان 
مذاكرات مربوط به پروژه ها توانسته ايـم   
با زيركي اين شـركتها را فريـب دهـيم و    
قرارداد هاي خود را بـا آنهـا ارزان تمـام    
كنيم و براي خود در داخل اعتبار كسـب  

اين اعتبار را براي شخص خود قائل .كنيم
شوم بلكه علت آنرا برآورد غلط ايـن   نمي

شركتها از هزينه هاي اين پروژه هـا مـي   
برخي از اين شركتها متحمل ضرر و . دانم

ــا در    ــد چــون خــود آنه ــده ان ــان ش زي
چارچوب قرارداد هايشـان از داده هـاي   
غلط استفاده كرده اند و دچار اين مشـكل  
شده اند حاال آنها تقصير را بگردن مـا مـي   

روش باي بك را نا كار آمد مي اندازند و 
  "!دانند

بدينسان آقاي حسيني مبدع قرارداد هاي 
بيع متقابل، معتقد است توانسـته اسـت بـه    
كمك وزارت نفت، كارتلهاي بين المللـي  
را فريب داده  و قرارداد ها را ارزان تمام 
كنــد و از طرفــي معتقــد اســت ايــراد در 

اده قرارداد هاي بيع متقابل نبوده بلكه استف
ازداده هاي غلط درمحاسـبات شـركتهاي   

همين . خارجي باعث ضرر آنها شده است
سال بعد وقتي دايـه مهربـانتر از    9شخص  

مادر ميشود و بطور اغـراق آميـز طرفـدار    
تغيير قرارداد ها به نفع شركتهاي خـارجي  

) در مصاحبه با شـانا  92دي 3(،معتقد است
مهم ترين مطلبي كه من مي خواهم به  ":
ن اشاره بكنم اين است كه برخـي مـواد   آ

مدل قراردادي باي بك به قدري از نظـر  
متون محكم بود كه در حقيقـت مـذاكره   
كنندگان آن روز خيلي يك طرفه به نفـع  

يـك جاهـايي   . ايران كـار كـرده بودنـد   
اينقدر محكم بود كه اينها يك جاهايي بـه  
منافع اقتصادي كه حتـي در قـرارداد در   

. شده بـود دسـت نيافتنـد   مورد آن تفاهم 
معني اين حرف اين است كه شركتي كـه  
به انتظاراتش در چارچوب قرارداد دست 
. نمي يابد مي گويد مـن متضـرر شـده ام   

همين آقايي ". اين شركت ديگر نمي آيد
سال قبل افتخار مي كرد شـركتهاي   9كه 

خارجي را فريب داده است و قرارداد ها 
دداشتي كـه  به نفع ايران بوده است در يا

نظرش ) 92بهمن  12(در هفته نامه آسمان 
درجه عوض كـرده و مـي گويـد     180را 

مسلماً اگر قراردادي يكطرفه و بـه سـود   ":
. يك طرف باشد بهتـرين قـرارداد نيسـت   

برد - امروز در همه جهان قراردادهاي برد
در يك قـرارداد نفتـي   . مورد توجه است

طــرفين بايــد منــافع يكــديگر را بصــورت 
النه در نظر گرفته و آنـرا اعمـال مـي    عاد

   ".كنند
ــده  ذكــر دو هشــدار را   در خاتمــه نگارن

  ضروري مي بينم
بر قرارداد هاي قبلي ايـرادات اساسـي   / 1

وارد بودند كه همواره در زمـان عمـل از   
سوي مسئوالن دولتي نفي مـي گرديدنـد   

اكنـون  . وضرر آن نصيب ملت ايران شـد 
يـد را  محتواي قـرار دادهـاي نفتـي جد   

وزارت نفت محرمانـه تلقـي كـرده و بـر     
مردم نامعلوم اسـت و آن قـرارداد هـا  را    
براي ارائه به كارتلهاي نفتي در كنفرانسي 
در بهار سال آينده در لندن آماده كـرده  

بدين صورت كارتلهاي نفتي محرم تر . اند
از مردم و كارشناسـان داخلـي محسـوب    

ردادها امكان نقد منصفانه اين قرا. شده اند

بدينسان ممكن نيست و  سرنوشت سـرمايه  
هاي ملـي را بدسـت قـرارداد هـايي بـا      
محتواي مجهول و بسيار طوالني مـدت  و  

  .بدور از اراده مردم سپرده شده است
چرخاندن حرف در دهـان و تعـويض   / 2

نظر و هر آن مصلحت  رابه اقتضادي نيـاز  
در بيان حرفي جديد و بعضـا متنـاقض بـا    

از ويژه گيهـاي بيـان قـدرت    قبل ديدن، 
آينده درخشان و رو به رشـد يـك   . است

كشور اما نيازمند حقوقمند دانسـتن مـردم   
آن كشور در شـنيدن و دانسـتن حقيقـت    

انسانهاي مسـئول موظـف بـه بيـان     . است
حقيقت به مردم خودند و البتـه مسـئوليت   
. پيگيري نيز بر عهده آحاد يك ملت است

تهـاي ملـي   مادامي كه جامعـه مـا بـه ثرو   
احساس مسئوليت درخور و شايسته نداشته 
باشد، حراج آن منابع و طلب كردن سهم 
شير توسط مافيا امـري محتـوم بنظـر مـي     

اما از لحظه بـدل شـدن حـس بـي     . رسد
تفاوتي به حس مسئوليت پويا، همان حسي 
كــه در دكتــر محمــد مصــدق و اعضــاي 
شريف كابينه وي براي ملي كردن صنعت 

وت و سـرمايه ملـي و نيـز    نفت و حفظ ثر
اجراي موفق  سياسـت اقتصـادي موازنـه    
منفي و ادره كشور بدون فروش قطره اي 
نفت  ايجاد شد، دايره تنگ بـد و بـدترباز   
گشته و فراخناي رشـدي منبعـث از اراده   
مردم گشوده ميشود و به سلطه اسـتبداد و  

  .مافيا بر كشور پايان داده مي شود
مردم وطنم را در اين سال نو تحول حال 

به بهترين حال در قبول مسـئوليت بـراي   
در انداختن طرحي نو و شايسـته ايـران و   

  ايراني آرزو دارم
   
  

دبیـــر کـــل ســـازمان 
کـه  دپذیر ملل نیز می

ــــم  ــــای رژی تجاوزه
والیت فقیه به حقوق 
  :بشر بیشتر شده است

  
  به گـزارش ایرنـا ،  ۹۲اسفند  ۱۳در  ،

وزنامـه  سعيد پـورعزيزي مـدير مسـئول ر   
توقيف شده بهار از محكوميت اين روزنامه 

دادگاه  76به شش ماه توقيف توسط شعبه 
: كيفري اسـتان تهـران خبـر داد و گفـت    

سـعيد پـورعزيزي   . حكم دادگاه ابالغ شد
روز حـبس   91گفت، دادگـاه مـن را بـه    

تعزيزي نيز محكوم كرده كه به مـدت دو  
 .سال تعليق شده است

 زارش سايت دانا، ، به گ92اسفند  14در
ســيد حســين موســوي دانشــجوي فعــال 
دانشگاه ياسوج  به دليل خوانـدن  شـعري   
انتقادي در حضور عليرضا قزوه، بازداشـت  

 .شد
  به گـزارش كمپـين   92اسفند  14در ،

بين المللي حقوق بشر ، مريم شـفيع پـور   
طبق حكمي كه روز دهم اسفند مـاه بـه   

يغ عليه وكيل او ابالغ شد، به دو اتهام تبل
نظام و تباني و اجتماع عليه امنيت ملي به 

ســال محروميــت از  2ســال حــبس و  7
ــانه و    ــازي، رس ــاي مج ــت در فض فعالي

اين حكـم  . مطبوعات محكوم شده است
ــه  28از ســوي شــعبه  دادگــاه انقــالب ب

 .رياست قاضي صلواتي صادر شده است
  به گـزارش كميتـه   92اسفند   14در ،

نه نفـر از فعـاالن   گزارشگران حقوق بشر، 
كارگري و معلمين اصفهان كه پيشـتر در  
دادگاه تجديد نظر هركدام به دو سال و 
نيم حبس تعزيري محكوم شده بودند، در 
دادگاه تجديد نظر با تخفيف مجازات در 

ماه حبس تعزيري محكوم  74مجموع به 
هـاي   پنج نفر از متهمين بـه نـام   .اند شده

ــمي   ــي هاش ــايي، عل ــا رض ــو عليرض ر، پ
ــوري و   ــراهيم ن ــايي، اب ــدرعلي رض حي

 1392بهمن  9غالمرضا رحماني در تاريخ 
مورد بازداشـت نيروهـاي امنيتـي قـرار     
گرفته و جهت اجراي حكـم بـه زنـدان    

 .مركزي شهرستان لنجان منتقل شدند
 فعـالين  "، به گزارش 92اسفند  14در

هشت  "حقوق بشر و دمكراسي در ايران
همـراه بـا   نفر از هموطنان مسـيحي كـه   

خانواده هاي خود كنار رودخانه شـوش  
دانيال در حال صرف غذا بودنـد مـورد   
يورش مسـلحانه مـامورين واواك قـرار    
گرفتند و با ضرب و شتم و برخوردهـاي   
وحشيانه دستگير و به سـتاد خبـري شـهر    

 .شوش منتقل شدند
 بــه گــزارش ايرنــا، 92اســفند   15در ،

سعيد رضوي فقيـه عضـو سـابق شـوراي     
مركزي دفتر تحكيم وحدت در هشـتگرد  

حكم دسـتگيري وي    .دستگير شده است
توسط دادستان دادگاههـاي عمـومي و   
انقالب همـدان بـه دليـل سـخنراني در     
جمع اصالح طلبان همدان صـادر شـده   

دليـــل بازداشـــت ايـــن فعـــال  .بـــود
در ايـن   "سخنان ساختار شكنانه"سياسي

 .جلسه اعالم شده بود
 به گزارش مجذوبان ، 92اسفند  15در

نور، فرشيد يداللهي و رضا انتصاري كه به 
ــراه  ــاير  8همـ ــر در سـ درويـــش ديگـ

هاي كشور دست به اعتصاب غـذا   زندان
نيز زدند، صبح امروز در اقدام اعتراضـي  
ديگر با اعالم همبستگي با سـاير زنـدانيان   
دراويش، در سالن مالقات زندان رجايي 

 .شهر حضور پيدا نكردند
 بـه گـزارش تـدبير ،    92اسفند  16در ،

روزنامه نگـار در نامـه اي بـه علـي      401
جنتي از سياست هاي معاونت مطبوعاتي 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي انتقـاد    

ــد ــيس  .كردن ــاري و تاس ــه خبرنگ پروان
مـورد  » دولـت سـاخته  « نهادهاي صنفي

 .انتقاد روزنامه نگاران قرار گرفته است
 رس، ، به گـزارش جـ  92اسفند  16در

اسفند ماه، اسداهللا چراغي  11روز يكشنبه 
پدر محمد چراغي مستند ساز و كارمنـد  
صداي سيماي جمهوري اسالمي كه هم 

بـرد   اكنون در خارج از كشور بسـر مـي  
هنگامي كه براي ديدن فرزند خود عازم 
تركيه بود در فرودگاه امام خميني مورد 
  تهديد و ارعاب قرار گرفـت و گذرنامـه   

 .شداش ضبط 
  به گـزارش  هرانـا،   92اسفند   17در ،

مهديه فراهاني از فعاالن حقوق زنان طي 
ــاريه ــراي   احض ــعبه دوم دادس ــه ش اي ب
احضـار  ) اوين(” شهيد مقدس“موسوم به 

ــار احضــار و در  وي پــيش .شــد تــر دوب
ــام،   ــه نظ ــغ علي ــات تبلي خصــوص اتهام

ــيون و  عضــويت در گــروه هــاي اپوزس
 .فمنيستي دادگاهي شده بود

 به گزارش ايلنا ، رضا 92اسفند  18در  ،
پور نماينده كـارگران نگهبـان    سلطانعلي

مزارع كشـت و صـنعت نيشـكر كـارون     
مدير حراست كشت : شوشتر به ايلنا گفت

اي به اينجانـب   و صنعت كارون طي نامه
دي تاكيد كـرده اسـت از    30در تاريخ 

بهمن بـه بعـد، حـق نماينـدگي      1تاريخ 
كشت و صنعت كـارون  كارگران نگهبان 

 .را ندارم
 بـه گـزارش نـداي    92اسـفند   18در ،

تجمـع اعتراضـي دراويـش    : سبز آزادي
گنابادي در دومين روز خود بـا يـورش   
. نيروهــاي امنيتــي مواجــه شــده اســت 

براساس برخي گزارشها  نيروهاي امنيتي 
با باتوم به جمعيت زنان درويـش حاضـر   
در دومين تجمع مقابل دادستاني يورش 
برده و با ارعاب و خشونت آنان را سـوار  
ون هاي انتظامي مـي كننـد و بـه نقـاط     

  .نامعلوم مي بردند
 بـه گـزارش كلمـه،    92اسفند  18در ،

احضار و بازجويي از بسـياري از فعـالين   
اصالح طلب همدان به دنبال سـخنراني  

فعالين اصالح طلبي از . سعيد رضوي فقيه
 جمله هادي احتفاظي، حسـين مجاهـد،  
محمد امين فريديان، حسـين صـباغيان،   
فخرالــدين حيــدريان، مجيــد آســيابان، 
محمد حسن فرامرزي، مسعود حسـامي و  
تعدادي ديگر پـس از احضـار بـه پلـيس     

 .امنيت مورد بازجوئي قرار گرفته اند
 به گـزارش روزنامـه   92اسفند  18در ،

جمهوري اسـالمي، جمعـي از زارعـين،    
ي خاگينه از باغداران و دامداران روستا

توابع نيارك طارم سفلي اسـتان قـزوين   
ديروز در محوطه دادگستري كل استان 

. آميــز داشــتند قــزوين تجمــع اعتــراض
اعتراض ساكنين اين روستا بـه احكـامي   

بود كـه توسـط دسـتگاه قضـايي اسـتان       
قزوين عليه كشاورزان صـادر شـده كـه    
منجر به خلع يد آنان از اراضي و مراتع و 

  . شود ن ميباغات آنا
  بـان كيمـون، دبيـر    92اسفند  18در ،

كل سازمان ملل متحد گزارش خـود را  
در باره تجاوزها به حقوق انسان در ايران 

برابر اين گزارش، روحاني بـه  . انتشار داد
هاي خود عمـل نكـرده و برشـمار     وعده

اعدام شدگان و تجاوز به حقـوق انسـان   
  . است افزوده شده 

 بـه گـزارش نـداي    ، 92اسـفند   18در
سبز آزادي ، جمع كثيري از دانشجويان 
دانشگاه ياسوج در اعتراض بـه اقـدامات   
امنيتي و بازداشت سيد حسين موسوي به 
جرم خواندن شعر دست به تجمع زدند و 
خواستار برچيدن فضاي امنيتي و آزادي 
هر چـه سـريعتر ايـن دانشـجوي دربنـد      

 .شدند
 ــا92اســفند  19در ، ، بــه گــزارش ايرن

ابراهيم حميدي روز دوشـنبه در گفـت   
حكم سه نفر از عوامل : وگو با ايرنا، گفت

ترور دادستان زابل كـه پيشـتر دادسـتان    
درخواست اعدام براي آن ها داشت، از 
سوي دادگاه صادر شد و ايـن افـراد بـه    

 .اتهام محاربه به اعدام محكوم شدند
  بـه گـزارش ايرنـا ،    92اسفند  20در ،

تروشيمي تبريـز بـا امضـاي    كارگر پ 800
طومـاري خطــاب بـه رئــيس جمهــوري   

 2و  1تاكيد كردند اجراي تبصـره هـاي   
قــانون كــار بهتــرين راه حــل  41مــاده 

 .مشكالت معيشتي جامعه كارگري است
در ابتداي اين طومار، وعده روحاني در 

هــاي پــيش از  هــا و ســخنراني مصــاحبه
انتخابــات رياســت جمهــوري مبنــي بــر 

ل دستمزد بـه ميـزان نـرخ    افزايش حداق
 2قانون كـار بـا    41تورم و اجراي ماده 

آگاهانـه بـه   «و » بـه حـق  «تبصره آن را 
توصــيف » وضــعيت موجــود كــارگران

  .اند كرده
  به گزارش خبرنگـار  92اسفند  21در ،

زمان با بررسي اليحه وظـايف و   ايلنا، هم
ــاه   ــار و رف ــاون، ك ــارات وزارت تع اختي

نفـر از   500 اجتماعي در مجلس، حـدود 
كارگران شـاغل و بازنشسـته بيمـه شـده     
توسط سازمان تامين اجتماعي بـا تجمـع   
ــدار و    ــتار دي ــس خواس ــل مجل در مقاب

ــيون   ــاي كميس ــا اعض ــذاكره ب ــاي  م ه
 .اجتماعي و بهداشت مجلس شدند

  به گـزارش جـرس،   92اسفند  23در ،
حكم بيست ضربه شالق حسين فرزين، از 

ــاون  ســابق  ســرداران ســابق ســپاه و مع
حكم شالق . شهردار مشهد به اجرا درآمد

اين مسئول سابق تبليغات قرارگاه خـاتم  
ساله، در حالي  8االنبيا، در دوران جنگ 

بطورناگهاني و بدون اطالع قبلي به اجرا 
درآمد كه وي عمل جراحـي قلـب بـاز    
. انجام داده و از ديابت باال رنج مي بـرد 

يدن خانواده اين زنداني سياسي كه از شن
اين خبر در شوك بسر مي برند، بشـدت  

  .نگران وضعيت جسماني او هستند
 ايـران در   'نقـض حقـوق بشـر   'موارد

اسـفند بـه    22در : گزارش احمـد شـهيد  
گــزارش بــي بــي ســي،  احمــد شــهيد، 
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور 
حقوق بشر ايران، هشدار داده است كـه  

اي هـ  موارد نقض حقـوق بشـر و آزادي  
اساسي شهروندان ايران به طور مسـتمر و  

بــا وجــود برخــي  .گســترده ادامــه دارد
دولت حسن روحـاني،  » مثبت«اقدامات 

موارد نقض حقوق اساسي شهروندان بـه  
هـاي   ويژه زنان، فعاالن مـدني و اقليـت  

 .مذهبي همچنان ادامه دارد
ــورخ        ــزارش م ــن گ ــارس 13(اي ) م

ياني قيد و شرط زندان خواهان آزادي بي
هـاي   شده است كـه بـه خـاطر فعاليـت    

مسالمت آميز مـدني، عقيـدتي يـا بيـان     
 .برند آزادانه نظراتشان در حبس بسر مي

هاي  تحقيق درباره اتهام وقوع شكنجه    

ها، جلـوگيري   رواني و جسمي در زندان
از ارعاب وكال، توقف اعدام نوجوانان و 
خــودداري از صــدور حكــم اعــدام در 

ا قاچاق مواد مخدر يا آنچه موارد مرتبط ب
ــي  ــده م ــرائم جنســي خوان ــود، از  ج ش

هاي ديگر گزارشگر ويژه سازمان  خواسته
 .ملل متحد است

گويد كه تا تاريخ سوم  اين گزارش مي   
ژانويه سال ميالدي جـاري دسـت كـم    

هاي دينـي در زنـدان    نفر از اقليت 307
  بسر
 50سني،  90بهايي،  136برند، از جمله  مي

ــار (درويــش  19 مســيحي، ــه چه از جمل
و دو ) وكيل درويش مدافع حقـوق بشـر  

احمد شهيد در اين گزارش در  .زرتشتي
مورد وضعيت پنج شهروند عرب محكـوم  

 .به اعدام نيز ابراز نگراني كرده است
جابر آلبوشوكه، هادي راشدي، هاشم     

شعباني، مختار آلبوشـوكه، محمـد علـي    
سـه  عموري پنج فعال فرهنگي عضو موس

الحوار در شهر خلفيه هستند كـه احكـام   
در شعبه  91تيرماه سال  17اعدامشان در 

دو دادگاه انقالب اهواز صادر و در شعبه 
ديوان عالي كشور به رياسـت قاضـي    32

  .فرج اللهي تاييد شد
 16در گزارش احمـد شـهيد بـه اعـدام     

زنداني بلوچ كه در اكتبر سال گذشته به 
ــ 14تالفــي كشــته شــدن  ان حكــم مرزب

اعدامشان فورا به اجرا گذاشته شـد هـم   
بنـا بـر ايـن گـزارش،     .اشاره شده است

در ايـران   2013موارد اعـدام در سـال   
درصد  165ميالدي،  2012نسبت به سال 

 .افزايش داشته است
  خبرگذاري فـارس،  92اسفند  22در ،

از بازداشت عليرضا جهانشاهي، مشهور بـه  
طلبـه   14«و » طلبه عدالتخواه سيرجاني«

ديگر در شهر قـم خبـر داده   » عدالتخواه
هم گـزارش  » انقالب نيوز«سايت  .است

در «داده كه ايـن افـراد قصـد داشـتند     
اعتراض بـه جريـان مفاسـد اقتصـادي و     

، »خواهي در سطح جامعه اجراي عدالت
اســفند از ســمت حــرم حضــرت  22روز 

معصومه در قـم تـا مسـجد جمكـران در     
  .مــايي كننــدپي بيــرون ايــن شــهر، راه

خبرگزاري فارس افزوده كـه بازداشـت   
اولين «ريزي براي  شدگان در حال برنامه

خواهــان  روي سراســري عــدالت پيــاده
مــدار بــه همــت جبهــه مردمــي  واليــت
 .بودند» خواهي عدالت

 ــا، 92اســفند  23در ــه گــزارش ايلن ، ب
بـا  ) تهـران (كانون صنفي معلمان ايـران  

ــه ــدور بياني ــال  ص ــبت س ــه مناس گرد اي ب
اسفند سال  23اعتراض صنفي معلمان در 

، از محروميــت معلمــان و نماينــدگان 85
صنفي شان از مشاركت در فرآيند تصميم 

 .سازي ها انتقاد كرد
 جمعـي از خـانواده   92اسفند   24در ،

هاي آسيب ديدگان جنبش سبز در نامـه  
اي به كاترين اشتون، نماينـده اتحاديـه   

ران آمده بود اروپا كه هفته گذشته به ته
با ابـراز خوشـحالي از برقـراري مجـدد     
ارتباط مـردم ايـران بـا دنيـا يـادآوري      
كردند كه مبادا اين ديدارهاي منحصر به 
روابط دولتها باشد و نه روابط ملت هـا و  
همچنين حقوق ملت ها فراموش گردد و 

 8در . مردم در آن ناديده گرفتـه شـوند  
ـ  2014مارس  ي ، روز جهاني زن، او بـا تن

چند از زنان قربـاني تجـاوز بـه حقـوق     
انسان، ازجمله خانم ستوده و خانم نرگس 
محمدي و مـادر شـهيد سـتار بهشـتي در     

اين . سفارت اتريش درتهران ديدار كرد
» رئـيس «قـوه قضـائيه و   » رئيس«ديدار، 

ضد حقوق انسـان  » نمايندگان«مجلس و 
را، شرمسار نكرد، بلكـه بـه ناسـزاگوئي و    

  .دن برانگيختخط و نشان كشي
 به گـزارش تابنـاك،   92اسفند  25در ،

كاركنان پتروشيمي ايالم به علـت عـدم   
رعايت حق وحقوق و پرداخـت نشـدن   

 .مطالبتشان تحصن كرده اند
 ــا ، ،92اســفند  25در ــه گــزارش ايلن ب

ــدود  ــوالد    150ح ــارگران ف ــر از ك نف
زاگــرس كــه از كردســتان بــه پايتخــت 

هشـت  اند در اعتـراض بـه تعويـق     آمده
شـان در مقابـل    ماهه در پرداخت حقوق

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع 
 .اند كرده

  
  
  

 کودتای دائمی
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   : »نو« برنامه   گسترده  براي زنان  ايران  ◀
  

برنامـه    « در  نوشـته تحقيقـي  تحـت عنـوان       ياسمين رستم كالبـي  
  در دوران پهلـوي اول را  اينگونـه  » نو« گسترده  براي زنان  ايران 

  :  بررسي مي كند
براي نخستين بار در تاريخ  ايران ، زنـان از مهمتـرين    1310در دهه 

مجله . برندگان  اصالحاتي شدند كه رضا شاه پهلوي انجام داد  سود 
گرچه نماينده )  1299 – 1313» زنان  جهان  « به معناي ( عالم نسوان

د، ولي طرفدار و روشنفكران  ايراني نبو  طرز تفكرهمه اصالح طلبان 
همـان گونـه كـه از    .  بين اصالحات رضا شاه  بـود   پر شور و خوش 

مجلـه    قطعه نقل شده  در باال پيداست، نويسندگان و سر دبيران اين 
عليـه   مي دانستند كه در گذشته ، دولت ، مردهـا، و افكـار عمـومي    

ما ا. كار مي كرده اند بوده اند  اصالحاتي  آنان و ديگران هوادارش  
دولـت  . كه وضع  فرق كرده اسـت  رسيده بودند  اكنون به اين باور 

يـارو   مي كرد كه  سلف خود سلسله  قاجار ، وانمود  بر خالف  پهلوي 
سرگذشت مجله عالم نسـوان نشـان    . پشتيبان زنان اصالح طلب است

طلب ايراني  فعاالنـه ازبرنامـه خـاص     كه اين  زنان اصالح  مي دهد 
سرانجام  خـود   و تجدد طلبانه اي حمايت  كردند   كه  ناسيوناليستي 

  .آن شدند گروگان 
و تغييـرات اجتمـاعي     دوره رضا شاه را غالباً به عنوان عصراصالحات   

حقـوق زن از ايـن     بيشتر هـواداران غيرمـذهبي   . برجسته ستوده اند
زنان از قيد عقب ماندگي وسـنّت آزاد    دوره به عنوان دوره اي كه 

درعـين حـال،    2.و آن را گرامي مـي دارنـد    اند ياد مي كنند  شده
سركوب سياسي ياد شـده و بـرآن     اين دوره به عنوان دوره خشونت و از

برخي متفكران اصالح طلـب وغيرمـذهبي آن زمـان،    . تأسف خورده اند
و 3داشتند،   شديداً مخالف رضا شاه بودند و ازماهيت مستبدانه رژيم او بيم   

ز زنان متدين طبقات گوناگون هرگزاو را به خاطر ممنوع كردن بسياري ا
در يافت ما از برداشت هاي گوناگون  4.درانظار عمومي  نبخشيدند  چادر 

بارة دوره رضا شاه چيست؟ چرا هيئت تحريريه عـالم نسـوان تـا ايـن       در 
اميدوار و عالقـه مندبودنـد     به اصالحات  وضع زنان توسط  دولتي   اندازه 

نشريات و سازمان هاي ديگـر  زنـان  را تعطيـل      1300   كه در سراسر  دهه 
اصالح   كرده بود؟ نويسندگان وخوانندگان اين مجله و به طور كلي زنان   

متوسـط  و بـاالي       طلب ايراني آن دوره افراد تحصـيل كـرده  طبقـات     
  » .شهري بودند 

مجلــه عــالم نســوان  « :ياسـمين رســتم كالبــي در ادامــة آن مــي نويســد  
اصالح طلبان ديگرآن دوره ، . درهواداري از اصالحات رضا شاه تنها نبود

حسـن تقـي   ] ونيز [خصوص اعضاي حزب تجدد مانند علي اكبر داور،  به 
محمد تقي بهار، محمد علي  فروغي و احمد  كسروي نيـز طرفـدار    زاده، 

قـاد داشـتند كـه    آنـان اعت . دولت    نيرومند و متمركز بودنـد  تشكيل يك 
اصالحاتي را كه  انقالب مشـروطه  در انجـام آنهـا     چنين دولتي مي تواند 

جدا كردن ديـن از سياسـت ؛ ايجـاد    :  ناكام مانده بود تحقق بخشد مانند
يك ارتش و ديوان ساالري نيرومند؛ پايان دادن بـه وابسـتگي بـه بيگانـه؛      

و زنان ؛  و ايجـاد   صنعتي كردن كشور؛  توسعه  آموزش و پرورش  مردان 
همـذات    6.وحدت ملي از طريق زبان فارسي بـه عنـوان  زبـان مسـلط     

انگاري  اصالحات و پيشرفت بايك دولت نيرومند بسيار زودتر با بر آمـدنِ   
انديشمندان قرن نوزدهم  ايران مانند  ميرزا فتحعلي آخوند زاده ، ميـرزا  

بود  كه به  ضعف  و فساد   آقا خان كرماني  و ميرزا ملكم خان  شروع  شده
قاجارها  انتقاد  مي كردنـد و نگـران  وضـع  ئ نقـش  زنـان ايرانـي در       

   7. خانواده و جامعه  بودند
بـه  »  اصالحات از باال«  1314تصوير مترقي حكومت  رضا شاه ، وقتي  از  

زيان  هر گونه ابتكار  مستقل فردي  بر صحنه كشور مسلط شد ،  ديگر  بـه  
رضا شاه  به محض  آنكـه  پايـه هـاي قـدرت و     . ابق  حفظ نشدخوبي  س

اقتدار خود را  استوارتر  كرد،  آخرين  نشريات  و  سـازمان  هـاي بـاقي    
را كه سـاختة  دولـت   »  كانون  بانوان « مانده زنان ممنوع  كرد و  خود 

بود تأسيس  كرد با  بيشتر  شدن قدرت دولت ، حتي زنان اصـالح طلـب   
ت نظير نويسندگان عالم  نسوان توانايي هدايت  اصـالحات   طرفدارحكوم

تا وقتي دولـت ضـعيف بـود،  زنـان     .  را از دست دادند و خاموش شدند
اصالح طلب، همانند  دوره  قاجار، مي توانستند خواسته هاي خـود را از  

اما وقتي دولت در زمان رضا شاه  قـدرت  . طريق نشريات زنان بيان كنند
هاي زنان تا اندازه اي بر آورده شد، ايـن  آزادي بيـان    يافت و خواسته 

  .نيز بطور كلي به حالت تعليق در آمد
در دورة سانسور فعال ، و گاه خشن ، مطبوعات از سـوي دولـت ، نشـرية    
عالم نسوان توانست ماهرانه  با دستگاه  ديوان ساالري سلطنتي كنار بيايد و 

 – 1304( اواخـر  قاجـار    - پي از آزادي  نسبي در دو رژيـم  سياسـي پيـا   
ايـن  .  برخوردار شود - ) 1304 – 1313( و اوايل  سلطنت  پهلوي )  1299

نشريه از حمايت مادي و معنوي دانش آموختگان مدرسه  دخترانـه  بتـل   
در تهران  كه از سـوي مبلغـان مـذهبي  آمريكـايي  اداره  مـي شـد بـر        

ز موضـعي مسـتقل ونيمـه    خوردار بود، در ميان مطبوعات ادواري ايران ا
اين  مجله موفق شد در يك دوره چهارده ساله هـر  . رسمي بهره مند بود

 1300دو ما يك بار انتشار يابد و بيشتراز هر نشريه ديگر زنان در دهه هـاي  
  8.و حتي  بيشتر ازاكثر نشريات ادواري آن دوره عمر كند 1310و 

ـ   ا مسـائل زنـان اختصـاص    عالم نسوان اولين مجله اي  نبود  كه انحصـار ب
داشت ،  چون يك دهه قبل از  او نشـريات  متعـدد ديگـري نيـز وجـود      

 – 1295تهـران  ( و شـكوفه  ) 1289 – 1290تهـران ،  ( دانش : داشتند مانند
نشريات و انجمن هـاي بسـياري     1306تا   1297ميان  سال هاي ) .  1292

الم نسـوان هنگـامي    در نتيجه ، مجله  ع. توسط  زنان ايراني تأسيس شدند
كه پا به عرصه  وجود گذاشت، از همراهي  نشريات زنانه ديگـري  ماننـد   

، نامـه  )  1300مشـهد ،  (جهان زنـان  )  1298 – 1301اصفهان  ( زبان زنان 
 – 1307رشـت ،  ( و پيك  سعادت نسوان )  1299 – 1300تهران ، ( بانوان 
ريات زنان نـه تنهـا معلـول    عمرانتشار كوتاه اين نش. بر خوردار شد)  1304

مشكالت  مالي  و مواد  و مطالب براي  گرداندن  يك نشريه بلكه ناشـي از  
پتر آوري معتقد  اسـت كـه    .  اعمال سانسور دولتي مطبوعات ادواري بود

كـه اشـعارهجويه     1303قتل ميرزا ده  عشقي  شاعر و روزنامه نـويس  در  
طبوعات ايـران  را وارد  مرحلـه   اش عليه رضاخان  معروف  بود، تاريخ  م

اي  تازه كرد، چون روزنامه نگاران در برابر ماهيـت مسـتبدانه رژيـم  نـو     
.  خاسته پهلوي  شروع كردند به محافظه كاري و زبـان در كـام كشـيدن   

بـه   150از حـدود    1320تا  1304بدين ترتيب  تعداد  نشريات  در دوره  
ماندن عالم نسوان در چنين فضـاي  توانائي بر پا  9.نشريه كاهش يافت 50

سركوبي در خور توجه است و رابطه ميان مطبوعات  زنـان  و دولـت  را   
  .روشن  مي سازد 

عالم نسوان با ورود  به دهه  دوم انتشار خود،  احساسات پهلوي دوسـتانه    
دراين  ضمن  با تحكيم رژيم پهلوي در اواخر دهه . شديدي نشان مي داد

،  عالم نسوان خواسته هاي  متعدد تازه و مهمي   1310هه  و اوايل  د 1300
برخواسته هاي پيشين خود درباره تحصيل ،  بهداشت و تندرسـتي زنـان   

اصالح قانون خـانواده ،  : اين خواسته هاي جديد عبارت بودند از. افزود
اشتغال زنان و كشف حجاب كـه بحـث هـاي  زنـده  و پرشـوري ميـان       

در اين زمان نويسندگان نشريه . مجله ايجاد كردنويسندگان وخوانندگان 
ديدگاه  بازتر و استوارتري براي مخاطب  قراردادن  دولت پهلوي پيـدا  
كردند و خواسته هاي خود را مستقيماً  و صادقانه مثالً  از طريق ستوني  به 

  .مطرح  مي كردند»  يك زن  مي پرسد « نام 
« مـه كارعـالم نسـوان بـراي     اين فصل نشان خواهد داد كه چگونـه برنا  

رضـا شـاه  تـداخل و همپوشـي     » بيداري زنـان  «با برنامه » پيشرفت زنان
و  1300بررسي سه موضوع مورد عالقه اين نشريه طي اواخر دهـه  .  يافت

 - اصالح  قانون خانواده ، اشتغال زنان،  و كشـف حجـاب    -  1310اوايل 
اصالحات  و واكـنش   نقش عالم نسوان را در آغازگري و كمك مستقيم به

  . نشريه به خط مشي دولت درآغاز دوره رضا  شاه را روشن مي سازد
  
  و اصالح  قانون خانواده» زن گمراه « ◀
  

خــانواده بــه مهمتــرين موضــوع  اجتمــاعي و كــانون اصــالحات  بــراي 
اين نشريه  حياتي ترين مسائل زندگي .  نويسندگان عالم نسوان تبديل شد

، چند زني، ) صيغه(دختران  خردسال ، نكاح موقت  خانوادگي  را ازدواج
وساير تهديدات نسبت به سالمتي ) بيماري هاي آموزشي( امراض مقاربتي

نشـريه مـي خواسـت عـالوه     . زنان، و غيرمسـتقيم ، فحشـاء مـي دانسـت    
براصالحات آموزشي و بهداشت عمـومي، بـراي بهبـود  پايگـاه زنـان در      

در ايـران  . اتـي در قـانون انجـام  گيـرد    خانواده و روابط  زناشويي تغيير
آغازسده بيستم ،  ازدواج  دختران خردسـال هنـوز در نـواحي  شـهري     

و تعـداد  ) تـا چهـار زن عقـدي    ( داشتن چنـد زن  . روستايي مرسوم بود
نامحدودي صيغه  كه بر اساس احكام  شرع مجاز بود، غالباً درميان طبقات 

الح سلب  سـده نـوزدهم  ايـن    نويسندگان  اص. ثروتمند تر رواج داشت
زناشويي  را نكوهش  كرده بودند  و در دهه هـاي  »  عقب مانده« رسوم 
اين گونه  وصلت ها به نحو گسترده تري  به عنوان  تهديد   1310و  1300

بـدين ترتيـب بحـث هـاي      . براي زندگي زنان مورد انتقـاد قرارگرفـت  
ث  مربـوط   بـه ازدواج    مربوط  به روابط جنسي  و اخالقيات  وارد  مباح

  .زودرس  و بيماري هاي آميزشي شد
مجله عالم نسوان  داستان ها  و گزارش ها ي تلخـي  از زنـان جـواني را    
كه دراثرنزديكي جنسي با شوهران مبتالي خود بيمارشـده بودنـد چـاپ    

  .مي كرد
به كسي ] كنيز[ والدين من باعث بدبختي من شدند و مرا مثل يك برده « 

آنهـا مـي   . ادند كه هرگزنديده بودم نامش را هم  نمـي دانسـتم   شوهر د
دانستند كه من مخالف اين ازدواجم ، اما موافقت يا مخالفت من برايشـان  

من دختر جوان ، تيره  روز  و قرباني  شده يـا  بـودم ،    ... اهميتي نداشت 
دخترهجده ساله اي  با قلبـي پرازاميـد كـه تنهـا پشـتيبانان مـن يعنـي ،         

اولـين شـب تحقيرشـدنم  يعنـي شـب      ...  درومادرم مرا قرباني كردنـد پ
  » 10.عروسي ام گذشت و ظرف پانزده روز سفليس گرفتم

طـرح  . اين گونه قصه گوئي روال عادي كارمجله عالم نسوان شده بـود   
كلي روايت ها اين بود كه  دخترجواني را خانواده اش درسنين پايين  به 

ه از شوهرش كه قبل يا شايد در زمان زناشويي با زور شوهر داده بودند  ك
طـالق ، تهيدسـتي   . روسپيان رابطه داشت بيماري آميزشـي گرفتـه  بـود   

اين گونـه زنـان معمـوالً    . وبيماري  نهايي، اين زنان را به ستوه آورده بود
يا به علت نازايي يا مرگ بچه ها ، به علت عـوارض ناشـي   .( بچه نداشتند

طبـق  قـانون   ) سرپرسـتي (يا ازدست دادن حضـانت   ازامراض مقاربتي ،
، وغالباً به عنوان يگانـه حـامي مـالي فرزندانشـان     )خانواده درشرع اسالم 

آنان  مجبور  بودند براي ادامه حيات به مشاغل تحقير . تهيدست مي شدند
   11.روي آرند) كلفتي(اميزي مانند خدمتكاري درخانهها 

ــا ايــن تصــويرهاي نگــران كننــده از ز  ــران ب ــدگي خــانوادگي دراي ن
تصاويرآرماني ازعشق رو مانتيك  مدرن  كه گفته مي شد  باعث شـادي و  

  .احترام  ومانع  طالق مي شود مغايرت  داشت
عالم نسوان از خانواده  جديد تك همسـري، وصـلتي ميـان زن وشـوهر     

درايـن تصـوير    12. مبتني بررضايت وعالقه متقابـل  پشـتيباني مـي كـرد    
زوجين از لحاظ  فكري و عاطفي مناسـب يكـديگر بـوده و مـي     آرماني، 

ازدواجي » ازدواج مناسب « . توانستند شركاي خوبي براي زندگي باشند
نظيرازدواج عادل خلعت بري سردبير روزنامه  با فخري عظما مديرمدرسه  

هر دو تحصيل  كرده ، از طبقه  متوسـط  بـاال ، از لحـاظ      13دخترانه  بود 
ايـن نـوع    .  فعال وافراد شهري كارشناس در رشته خود بودند اجتماعي 

ازدواج  با ازدواج سنتي ميان يك مرد ثروتمند و سالمند با دختري جوان 
كه عالم  نسوان او را به عقب ماندگي محكوم  مي كرد، مغـايرت و تضـاد   

ازدواج مبتني برعشق به عنوان ازدواجي ارماني به طبقات متوسط  . داشت
متن يك سـخنراني  كـه در مراسـم    .  متوسط جديد معرفي مي شد باال و

ايراد شده و بعداً  در نشريه » ايران بتل« فارغ التحصيلي  مدرسه  دخترانه 
به چاپ رسيد ،  اعالم مي كرد كه عشق  و احترام  متقابل شـالوده ي هـر   
ازدواج  سعادتمندانه است ، ضمن  اين  كه شعري هم در مجله چاپ شـد  

درآن عشق واحترام  و نه كسب مال مي بايست اساس تصميم گيـري  كه  
  .براي زناشويي باشد

ازدواج هايي بودند كه غالباً والدين دختران جـوان خـود را بـه مـردي     
، اين   ازدواج ها باعث گسترش امـراض مراقبتـي   »مي فروختند«مسن تر

مي شد و زنان ازحقوق خـود چـه پـيش وچـه پـس ازازدواج  خبـري       
از آن جا كه اكثرزنان نمي دانستند قانون شيعه اجازه  داده كـه  . ندنداشت

آنان شرايط خود را در عقد نامه بنويسند، عالم نسوان به آنان توصـيه مـي   
كرد  كه چگونه از اين اهرم به سود خود براي داشتن  يك شـوهرخوب  

هما محمودي يكي از نويسـندگان مجلـه بـه     1302درسال . استفاده كنند
دگان  اندرز مي داد كه در مذاكرا ت مربوط  بـه ازدواج  محتـاط    خوانن

باشند و در خواست ها و شرايط متعدد  مهمي را برتازه داماد تحميل كنند 
خانواده  دامـاد  ) 1:  (توافق يك ازدواج خوب بايد تضمين مي كرد كه. 

به آزمايش )  2( محترم و آبرومند و خود داماد خوب و خوش ذات باشد، 
منظور سالمتي از لحاظ ابتال . ( شكي ازنظر سالمت  جسماني تن دردهدپز

مهريه  معـادل نيمـي از دارايـي دامـاد     )   3(، )به بيماري ها آميزشي  بود
نويسندگان  دثيگـر   15. داماد ازحق ازدواج  دوم چشم  بپوشد) 4(باشد، و

ت نشريه از توصيه خانم محمودي در مورد سالمت جسماني  داماد به شـد 
  16. حمايت كرده بودند

نويسندگان وهمكاران مجله نسوان از تصويب قانون خانواده  بسياردلگرم  
قانون خانواده را  1310و سراسر دهه   1300دولت در اواخر دهه  . شدند

قانون مدني ايران كـه بـراي اولـين بـار در     . با الحاقيه هايي تكميل  كرد
) مـاده   1335غيرازكل (ماده  100به تصويب مجلس رسيد،  داراي  1307

قانون ازدواج  وقانون مربوط  به ارائـه گواهينامـه    17در باره خانواده بود
افـزوده    1317و  1310پزشكي هنگام  عقده ، به ترتيـب  در سـال هـاي     

  18.شد
در باره ازدواج  1307مواد قانون مدني سال  در قانون ازدواج  بسياري از

و پسـر را    15سن  ازدواج  دختر  را به  1041 ماده. و طالق تكرارشده بود 
قيد  مي شد  كه زن و مـرد  هـر    1063در ماده  . سال افزايش  داد  18به 

آمده بود كه زن   1043و  1042در مواد . دو بايد به ازدواج   راضي باشند
  . بايد براي اولين ازدواج  خود  از پدر يا پدر بزرگش كسب اجازه كند

زسنت تعدد  زوجات را حفظ  كرد، گرچـه مسـتقيماً از آن   قانون مدني ني 
ماده .  نام برده نشده بود ولي تلويجاً  در چارچوب امرازدواج مي گنجيد

يـا   ( شوهر  را رئـيس خـانواده و مسـئول تـأمين معشـيت  همسـر         1105
تصـريح  شـده بـود     1077تا    1075در مواد .  مي دانست)  پرداخت نفقه

طالق حضـور دو   1133ماده   20. تعدادي صيغه  بگيرد  كه مرد مي تواند 
حال آن كه  به حضور  و حتي اطالع  زن نيازي . شاهد مذكر الزم است

شرايطي كه زن مـي توانسـت تقاضـاي       1132تا  1121در مواد  21. نبود
ازسـوي  ) خرجي  روزانه ( عدم پرداخت  نفقه : طالق كند ذكر شده بود
تواني جنسي شـوهر؛ و بـد رفتـاري او بـا همسـر      شوهر؛ جنون شوهر ؛  نا

اين حق  را به زن مي داد كه از آميزش جنسـي بـا     1127ماده . خويش 
شوهري كه بيماري آميزشـي دارد خـود داري كنـد ، گرچـه  در ايـن      

  22. صورت تقاضاي  طالق نمي توانست بكند
در . بـود مفاد كنوني قانون مدني در باره  قانون خـانواده ، كـامالً تـازه ن   

حالي كه اكثر موارد ديگرقانون  مدني مبتني برقـوانين فرانسـه و وجـود    
دادگاه ها و قضات عرفي بود، قوانين جديـد خـانواده قـوانين اسـالمي     

بارديگر  23. موجود واختيارات محاكم و قضاوت مذهبي را حفظ مي كرد
.  تصويب  قانون ازدواج درمجلس كانون بحـث هـاي عـالم نسـوان شـد     

قانون اصالح طلبانه رضـا   1311تا  1310باً  درتمام شماره هاي مجله ازتقري
عالم نسوان اعالم  كرده .  شاه  در مورد ازدواج و طالق ستوده  شده است

بود كه يكـي ازهـدف هـايش تقويـت ازدواج ازطريقارتقـاي آمـوزش       
وتحصيل زنان ، ازدواج براساس عالقه و تفاهم و شراكت ، كشف حجـاب  

بدين ترتيب زنان مبتال بـه بيمـاري و   . بردن روسپي گري است و از بين 
بدون بچه در صفحات نشريه پس ازتصويب قانون مدني جديد و الجاقيـه  
هاي بعدي آن لزوماً  با رفتاري از نوع ديگرو متفاوت ترسيم نمي شـدند،  
چون همه مفاد آن عمدتاً همان احكام واعمال موجود اسالمي و شـرعي  

ال مقاالت متعدد عالم نسوان به ستايش از قانون جديد رضـا  با اين ح. بود
مثالً درهمان سـتوني كـه بـه    . شاهي در مورد  ازدواج  و طالق پرداخت

اختصـاص داشـت   »  دلشـاد  خـانم   « شخصيت خيالي وشـوخي بـه نـام    
 24. محدوديت هاي اعمال شده بر صيغه و تعدد زوجات ستوده  مي شـد 

هيچ تغييري در احكام  شرعي پيشين آن   حال آن كه  قانون جديد مدني
  .نداده بود

. زنان اصالح طلب عالم نسوان زيرذره بين مقامات دولتـي قـرار داشـتند   
سانسورچي هاي حكومت  مجله  را زير نظر داشتند، زيرا اين مجله  حتي 
از طريق زنان درباري و خويشاوند كه مشترك آن بودند  به درون كـاخ  

  .فته بودندرضا شاه  نيز راه يا
كارمنـدان دولـت نيـز گهگـاه      1300به عالوه  از اواسط  تا اواخـر دهـه    

مقاالتي درعالم نسوان انتشار  مي دادند وبدين ترتيب منزلتي نيمه رسـمي  
بارهـا  «:مسـتوره افشـارچنين نوشـت    1311در سال . به آن بخشيده بودند

نيز تكـرار مـي    و اكنون   - به مجلس پيشنهاد كرده ] زنان [ انجمني ميهني 
كه قانوني بگذرانند كه مـردان  ... كنيم و از نمايندگان محترم تقاضا داريم

بدون ارائه تصديق پزشكي ازلحاظ پاك بودن از بيمـاري حـق ازدواج    
مجلس  قانون  ارائه گواهنينامه پزشكي  پـيش   1317در  26».نداشته باشند

خاصي  كـه مـي   اش« :ازازدواج  را تصويب كرد كه در آن ذكرشده بود
خواهند ازدواج كنند بايد گواهينامه پزشكي مبني  براين كه هـيچ گونـه   
بيماري مسري مهمي ندارند وبه اطالع و تأييد  وزارت دادگستري رسيده  

  27» .باشد ارائه  دهند
چرا  مجله عام نسوان  براي قانون مدني  و قانون ازدواج  اين همه شـور   

ازدواج  براي دختران و پسران افزايش يافته  و اشتياق نشان  مي داد؟  سن
بود و ازدواج  دختران خردسال ممنوع شده بود ، كه  دستاوردي  بـراي  

چنان كـه پـيش از آن اشـاره شـد،     .  زنان اصالح طلب محسوب مي شد
نويسندگان  نشريه غالباً به ازدواج دختران خردسال خرده مـي گرفتنـد،   

بيشتر  دختران به آموزش و پرورش  و  گرچه  مي دانستند  كه با دسترسي
 28. نيز تغييراتي در قانون ازدواج ، سن ازدواج دختران باال خواهد رفت

قانون ديگري اهرم بيشتري درطي مذاكرات براي ازدواج دراختيار زنان 
قرارمي داد ودر درون همان بافت پيشين چند همسري ، مرد ملزم شـده  

كـرده بـود آن را  بـه همسـر آينـده و       بود هنگام عقد اگـر قـبالً ازدواج  
احتمالي خود اطالع  دهد ودختر مي توانسـت درآن صـورت ازازدواج   

  همچنين طبق قانون جديد اگرهر يك ازطرفين هنگام . خود داري كند
   ۱۳در صفحه  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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مذاگره براي زناشويي اطالع نادرستي درباره خود اظهارمي داشـت كـه   
ست مي توانست از ازدواج خود طرف مقابل درصورت داشتن اطالع در

 29. زندان محكوم مي شد» شش ماه تا دو سال « به  داري كند، خالفكار
نحوه ي انجام اين قانون، براينكه آيا زنان به اين دليل از دادگاه  تقاضاي 

  . طالق كرده  باشند روشن نيست 
نشريه عالم نسوان از قانون ثبـت اجبـاري همـه ازدواج هـا وطـالق هـا       

ترخانه هاي رسمي دولتي نيز بسياراظهارشادي مي كردنـد  و آن را  دردف
بخـش يكـم قـانون ازدواج ثبـت     . جزو حقوق جديد زنان مي شـمردند 

: و طالق را اجباري مي سـاخت ) از جمله  نكاح  موقت( هرگونه ازدواج 
درنواحي  تعيين و تأييد شده وزارت  دادگستري  باشـد و در يـك دفتـر    

  . دخانه رسمي ثبت  شو
] همسـر خـود  [درنواحي فوق الذكر، هركس به ازدواج، طالق يا احضـار  

بپردازد نيز مشمول همـان  ] ازدواج و طالق [بدون ثبت دردفترخانه ثبت 
   30. مجازات  فوق خواهد بود

يكي از نويسندگان عالم  نسوان به نام اميرارسالن خلعت بري  كه وكيلـي  
حرارت به حمايت از قانون  جديد   با شور و  31تحصيل كرده فرانسه بود، 

او ايـن  . پرداخت و آن را باعث  افزايش قدرت زنان در ازدواج  دانست
افزايش قدرت دو لت  را به منزله آزادي زنان تلقي كرد، چـون مـانع از   
.  آن مي باشد كه مردان از زيربار مسئوليت هاي زناشويي شانه خالي كنند

سمي   ازدواج  وجود  نداشت ، اگـر  پيش از آن  چون هيچ  گونه سند ر
شوهري پس از كامجويي زن خـود  را تـرك مـي كـرد  آن زن نمـي      
توانست  وقوع عقد را اثبات كند يا تقاضاي دريافت مهريه يـا ارث بـراي   

قانون  جديد ازدواج به زنان قـدرت  . فرزندي كه درشكم داشت  نمايد 
ادگاه بكشـانند وحقـوق   مي داد كه مردان را به جرم تخلف از قانون به د

خلعت . خود را  مطالبه  كنند و مردان  را به انجام  تعهدات خود وا دارند 
) صيغه( بري پيش بيني كرد كه به علت  وجود قانون جديد، نكاح موقت 

با توجه به ننـگ و بـدنامي  صـيغه گـرفتن     . به زودي ازبين خواهد رفت
تر مريد  در صورت اجبار درميان طبقات متوسط  باال ومتوسط  جديد ، كم

اوعقيـده  . به ثبت علني نان خود حاضرمي شد بـه ايـن كاراقـدام كنـد     
داشت كه هم اكنون ظرف يك سـال مـوارد نكـاح  موقـت  در تهـران      

تعدد  زوجات در ميان طبقـات    32.حدود  ده در صد  كاهش يافته  است
   33.باال نيز دراين دوره  كاهش يافت

دستاوردهاي مهم براي زنان ، قانون مدني ايـران در  اما سرانجام به رغم   
تغييري بنيادي در وضعيت قانوني زنان  1310و قانون ازدواج  سال  1307

گرچـه قـانون جديـد  سـن ازدواج  را     . درازدواج وطالق ايجاد نكردند
افزايش داد و ملزم كرد  كه هر دو طرف بايد  به ازدواج  راضي باشـند و  

ماً به ثبت برسند ، اما برخي  اعمال  كه مورد  انتقـاد  همه زناشويي ها  رس
از آن جـا كـه   . مجله  عالم نسوان  نيز قرارداشت به جاي  خود باقي ماند

احكام  شرعي موجود در قـوانين جديـد گنجانـده شـده بودنـد، زنـان       
درمورد  مسائل پيش از ازدواج ، زمان ازدواج و پس از ازدواج ، تـوان و  

  .كردند  حقوق ناچيزي كسب
يگانه نكته اي را كه مي توان بزرگ ترين  پيـروزي هـواداران تغييـرات     

قانوني درمجله عالم نسوان  دانست تصويب ماده اي دربـاره لـزوم ارائـه    
از آن جا . گواهينامه سالمت جسمي ازسوي داماد پيش از وقوع عقد بود

ان و متوقف شـد، از واكـنش  نويسـندگ   1313كه انتشاراين نشريه درسال 
محتواي قانون خانواده  تـا  . دبيران آن در برابراين قانون اطالعي نداريم

بي تغيير ماند و نهضت زنان ايران از آن پس   1310اندازه  زيادي دردهه 
   34. همچنان به مبارزه  خود در مورد  خانواده  ادامه داد

  
  گسترش  كار و اشتغال زنان: فراسوي آموزگاري  و خانه داري  ◀
  
شرياتي نظيرعالم نسوان نه فقط از لحاظ  مطالبي كه مي نوشتند بلكه فـي  ن

نفسه  وجود  خودشان سندي  بود گواه براولين مشـاركت زنـان ايرانـي    
درمشاغل تازه اي مانند روز نامه  نگـاري  بـه عنـوان سـردبير،  نويسـنده،      

واكنش خواسته هاي زنـان   انتشارگزارش ها و. مترجم يا مديراموراداري
براي توسعه  مشاركت ايشان درحيات اقتصادي ، درونمايه مهـم و اصـلي   

تـا آن زمـان   .  را تشـكيل  مـي داد   1310نشريه عالم نسوان دراوايل دهه 
گزينه هاي شغلي اندكي براي زنان شهري طبقه متوسـط بـاال و متوسـط     

زنان و دختـران تهيدسـت شـهري درحرفـه هـايي ماننـد       . وجود داشت
پرستاري (گي ، بافندگي ، خدمتكاري درخانه ها، دايگيدوزندگي، ريسند

، درمانگري ، واعظي ، واسطگي  براي ازدواج ، ) مامايي( ، قابلگي ) از بچه
، مـرده شـويي،   )دلّـاگي  ( فروشندگي، كارگري در حمام هاي عمـومي 

همچنـين  بـه     35.آوازخواني، رقاصي  و نوازنـدگي  كـار مـي كردنـد    
حرفه اي  كه عالم نسوان  آن را نكوهيد ومـي   روسپيگري مي پرداختند، 

  36. كوشيد ريشه  كن سازد
در اوايل قرن بيستم  گروه  كوچكي از زنان  تحصـيل كـرده شـروع بـه     

با افـزايش  . افتتاح ، اداره و تدريس در مدارس دخترانة خصوصي كردند
، زنان آموزگار كافي بـراي  ) خصوصي و دولتي( تعداد مدارس  دخترانه 

به نوشته يـك ناظرخـارجي ، در اوايـل    . س درآن ها وجود نداشتتدري
كـه  ( غيراز كلفتي درخانه ها و معلمي درمدارس دخترانـه  «  1300دهه  

عمالً هيچ  شغل ديگري براي آنكـه  ) اكنون امكان  آن بسيار محدود است
زني بتواند امرار معاش  كند وجود  ندارد، چون تقريباً هـر كـار ديگـري    

» .اس با مردان است كه  براي زنان مسلمان ممنوع  شده اسـت مستلزم تم
چنين باورهايي، كه  مجله عالم نسوان نيز در آن شريك بـود، معـرّف     37

ايـن نشـريه غيـراز    .   ديدگاهي بود كه  فقط  به زنان شعري توجه داشت
احترامي كه براي تصوير آرماني شدة زنان روستايي قئل بود،  ازهرگونـه  

حث  جدي در مورد زنان كشاورز يا عشايري كه به طور مختلط  توجه يا ب
  38.در كنار مردها  كارمي كردند پرهيز  مي كرد

آن مشاغلي كه در آن زمان دراروپا و آمريكا  برعهده زنـان   1300تا دهه 
در  –نظير كارهاي  دفتري و منشي گري، آموزگاري و پرسـتاري    - بود 

يگانه  مؤسسه آمـوزش عـالي     39.ي گرفتايران  توسط  مردان  انجام  م
بـود،  و  » كالج  تعليم معلمان زن« كه درهايش  به روي زنان  گشوده  بود

. درتهران افتتاح شده بـود  1318اين در واقع  دبيرستاني  بود كه درسال 
با اين حال ، تعداد اندكيازخانواده هاي ثروتمند ، دختران خود را بـراي  

بودند و در نتيجه شمار بسـيار نـاچيزي از زنـان     تحصيل به خارج فرستاده

  40.درتهران مدرك  تحصيلي براي كاردراختيارداشتند
ضرورت وجود يك دانشـگاه  تخصصـي    1301نشريه نسوان ازهمان سال 

زيرا درايران « براي پرورش زنان تا درجه  دكتري را تشخيص داده بود، 
پزشك ، دندان پزشك  امروز، ما حتي يك زن دكتر ، وكيل ، حقوقدان ،

پزشكان با معلومات و « در ميان  1307در سال  41» .، خياط، يا ماما نداريم
سـه نفـر از   . فقط سه زن پزشك ايراني وجـود  داشـت   42»مشهور تهران 

كارمند دولت شـده و بـه عنـوان    » كالج معلمان« اولين فارغ التحصيالن 
طبقـه  متوسـط بـاال و    بيشترزنان . بازرس مدارس دخترانه كار مي كردند

متوسط  كه در اين زمان مشـغول  بـه كـار بودنـد در عرصـه آمـوزش و       
پرورش به عنوان  آموزگار، مدير، و بـازرس مـدارس دولتـي كـار مـي      

عالم نسوان به طور مستند نشان مي داد كه فـارغ التحصـيالن     43. كردند
رستان ها بنيادگذار مدارس دولتي دخترانه درشه 1300اين كالج  در دهه 

زنان تحصيل كرده با مجوز وزارت آموزش و پرورش درمناطق . بوده اند
فاطمـه و كيـل   : مختلف كشور به تأسيس مدارس دخترانه همت گماشتند

درساري؛ مهرتاج رخشان همكـار مجلـه عـالم نسـوان و بـازرس  وزارت      
   44. آموزش و پرورش در انزلي ؛ و مريم اردالني در كردستان

آمـوزش   . اغل وحرفـه هـاي ديگرنيزآمـوزش مـي ديدنـد     زنان براي مش
يكسان و استاندارد براي تحصيالت مامايي نخست درعصر رضا شاه  انجـام   

نشـان مـي     1309فهرست فارغ التحصيالن مدرسه جديد مامايي در .  شد
در  45. قومي ايران بوده انـد  - دهد كه اكثر آنان از اقليت هاي مذهبي 

ي جديد  نظير هنرپيشگي تئـاتر، زنـان برجسـته    بحث انگيزترين حرفه ها
  .بودند 46مانند لورتا يرپتيان و وارتو تاريان ازايرانيان ارمني

و آ موزگـاري  ) خانم  خانه(  عالم نسوان غيراز خانه داري  1310پيش از  
صـفحه   1311در . الگوهاي چندان زيادي  براي معرفي به زنان  نداشـت 

گشوده شد كه  به معرفي و بحث »  مشاغل  زنان «تازه اي  درنشريه  به نام 
نخستين  .  درباره مشاغلي كه زنان براي آنها مناسب تر بودند مي پرداخت

اولويت زنان هنوز اداره خانه و خانواده بود، اما اكنون عالوه  بـراين هـا   
تشويق مي شدند كه پزشك ، دندان پزشـك ، پرسـتار، آموزگـار، مـدير     

اشـين  نـويس ، تنـدنويس ، مديرشـركت ، متـرجم ،      مدرسه ، دفتـردار، م 
مريم سهرابي از .  روزنامه نگار ، كاسب ، مددكار اجتماعي  و خياط  شوند

شهرك ناصري   به خوانندگان مجله نوشت كه در كنار شوهرش به كـار  
اين پرسـش را    1310عالم نسوان كه در  48.فروش  پوشاك اشتغال دارد

چه مي كردم ، »  داشتم]  تومان[ر  يك ميليون اگ«  مطرح  كرده بود كه 
از ميان  پاسخ هاي رسيده ، پاسخ  مقاله نويسي را چاپ  كـرد كـه نوشـته    

كه مهندس معدن شـود،  ]  به اروپا[ بزرگترين پسرم را مي فرستادم « : بود
پسر كوچكترم را كه ادبيات تحصيل كند، اولين دخترم  رشته آموزگاري  

ايـن   49».ترم  در رشته پرستاري به تحصيل بپـردازد بخواند و دومين دخ
مشاغل  جديد  براي زنان  به منزله ادامه  و گسترش كـار زنـان در خانـه     
تلقي مي شد ، راهبردي كه براي  توجيه گسترش اشتغال زنان در مشاغل 

براي نمونه ، خانم اشـرف صـادقي   . جديد  مورد استفاده  قرارمي گرفت
ان را با مديريت يك بيمارسـتان ، يـك ضـيافت ،    مديريت خانه توسط زن

يك  باشگاه ، يك هتل  يا يك مدرسه قياس مي كرد  و آنها را شبيه  به هم 
استدالل مي شد  كه ماري كوري  هـم دانشـمند  بـوده      50. مي دانست

اكثر اين حرفه ها گرچـه  بـه عنـوان توسـعه        51. است و ههم  خانه دار
درخانه  به عنوان مـادر و خانـه دار وانمـود مـي     وادامه  وظايف  زنانگي 

شدند، ولي در واقع  به زنان امكان مي دادند  وارد  اجتماع  بشـوند و در  
  .خارج  از خانه كار كنند

را درمـان آسـيب   » مشاغل  آبرومند« بسياري از نويسندگان كار زنان در  
: مي گفتمحمد علي ايرواني  . هاي اجتماعي  و نشانه تمدن مي دانستند

خـانم ايـران     52.فقدان شغل براي زنان  باعث  فساد اجتماعي مي شـود 
در  1311كـه درسـال    »  كنگـرة زنـان شـرق    « اراني ضمن سخنراني در

تهران برگزارشد اظهار داشت اولين گام به سوي آزادي زنـان ورود  بـه   
همچنين اين مفهوم كه كار زنان  نشـانه تمـدن اسـت،    .  نيروي كار است

   54. وده  بسياري از مقاالت درعالم نسوان  را تشكيل  مي دادشال
براي اشتغال د ر خارج از خانه ، زنان خارجي  به عنوان  الگو مطرح مي  

يك زن انگليسي  بانكي تأسيس كرده بود؛  زنـان مصـري  بـه تنـد     . شدند
نويسي و ماشين نويسـي بـراي دولـت مـي پرداختنـد؛ زنـان آمريكـايي        

و كار به راه  مي اندختند؛ زنان تركيـه اي درپـي شـغل    خودشان  كسب 
زنـان  « رضا خليلـي در مقالـه    55. هاي خاص بودند و  پستچي مي شدند

  :نوشت» بايد كار  كنند
از جملـه تـك همسـري ، بـاال     ] در ايران[ بعد ازاشاعه  فرهنگ اروپايي « 

ـ   ( رفتن سن ازدواج و پرهيز  از طالق  ترش كه اميـدواريم  در آينـده گس
در . ، ما اكنون درايران ناچار به كمك مالي زنان  نيازداريم) بيشتري يابد 

غير اين صوررت مردها نمي توانند از پس مخارج زنـاني برآينـد  كـه از    
زنان اروپايي تقليد مي كنند، بدون انكـه  كـه كارهـاي ايشـان را انجـام      

رهزينه هر زني  الزم است ازطريق درآمدي كه كسب مي كند د... دهند
هاي خانه سهيم شود، درست همان طور كه مرد تالش معاش براي تأمين  

زنان بايد كاركنند ، مهارت وحرفه اي  يـاد  ...هزينه زندگي خانواده است
لزومـاً  كـار   »  شـغل  « منظور مـا از  ... بگيرند  و بتوانند شغلي داشته باشند

ن اسـت كـه زنـان     منظور اي. اداري ، تجاري  يا كار در كارخانه ها نيست
بايد  حرفه اي  بياموزند  يا داد ستد  را يـاد بگيرنـد تـا در صـورتي  كـه      
نتوانستند شوهر كنند يا در  خانه بمانند، بتوانند زنـدگي  خـود را تـĤمين     

هم اكنون شغل هايي خاص زنان وجود دارد كه متأسفانه توسـط   .. نمايند
آموزگـاري در مـدارس   : مردان  اشغال  شده اند و ايـن هـا عبارتنـد از   

اين گونه  شغل ها بيشتر براي . ابتدايي ، مامايي ، پرستاري ، خياطي و غيره
بعضي زنان شهري  به كار جوراب  بافي و قالي بافي ... زنان مناسب هستند

عالوه  بر منافع مالي و غلبه  بر بيكارگي وتنبلي ، كـار ايـن   .  اشتغال دارند
هد كه هيچ  آسيبي به كار خانـه داري بچـه   طبقات  به روشني  نشان  ميد

  56» .داري ايشان  وارد  نيامده است
توصيف مي كرد كه » شغل  آبرومندانه اي « عالم نسوان غالباً كار زنان را 

با اين حـال واقعيـت چيـز    . در جامعه به ايشان  حيثيت  واعتبارمي بخشد
ي و پرستاري مي بيشتر زنان به كاركار آموزگار 1310دردهه . ديگري بود

پرداختند، اما خيل عظيم نان ايراني در نواحي روستايي كـار كشـاورزي    
پزشك ، حتـي در نـواحي  شـهري ،     ،ماما، پرستار ،زنان معلم . مي كردند

استثناء بودند، زيرا بيشتر زناني  كه كار مي كردند به تحصـيالت عـالي يـا    

ايراني كه در خارج  بيشتر زنان.  آموزش هاي حرفه اي دسترسي نداشتند
از خانه كارمي كردند مجبور بودند  به كار ناخوشـايند در كارگـاه هـاي    
قالي بافي  يا كارخانه هاي نساجي بپردازند  و بنـابراين دررده كـارگران   

  .فقير قرار مي گرفتند
نوع كاري كه نشريه براي زنان  تهيدست  شهري پيشنهاد  مي كرد نيـازي   

ت، زيرا در كارگاه يا كارخانه  انجام مـي گرفـت و   به تحصيالت باال نداش
از آنجا كه ناسيوناليست ها و اصالح طلبـان  . نياز آموزش حرفه اي داشت

ايراني رشد صنعت را عامل اساسي اقتدارملي و بـي نيـازي بـه كاالهـاي     
خارجي مي دانستند، نويسندگان نشريه توصيه مي كردند كـه زنـان فقيـر    

درنتيجـه  . هاي ريسندگي و بافنـدگي كـار كننـد   مي توانند در كارخانه 
. استدالل مي شد  كه هم ملت و هم زنان زندگي شان رونق  مي گرفت

بدين  ترتيب دو مسير متفاوت براي زنان تنگدست وزنـان طبقـه متوسـط     
صديقه دولت آبادي ضمن هواداري از اجباري كردن .  پيشنهاد  مي شد

نظـورم ايـن نيسـت كـه همـه      م« : تحصيل عمومي براي دختران نوشت
دختران بايد هندسه وزبان هاي خارجي ياد بگيرند، بلكـه بايـد خوانـدن    

پس ازآن بايـد بـه مـدارس    . ونوشتن فارسي را درسطح ابتدايي بياموزند
اين  58» .فني بروند و به آموختن صنايع دستي نظيرجوراب بافي بپردازند

زم نيسـت بـراي حرفـه    نكته درك شده بود كه همه زنان نمي توانند وال
  .هايي مانند آموزگاري يا پرستاري  تحصيالت  عاليه  داشته  باشند

به طور كلي  توصيه  مي شد  كه زنان طبقات  تهيدست  شهري  به عنوان  
» متمدنانـه  « همچنـين راهـي   . كارگر در صنايع  جديد به كار بپردازنـد 

گـاه  ناچـارمي    وغالباً ازدست رفتـه اي كـه  » فريب خورده « براي زنان
  .شدند تن به فحشاء بدهند پيدا كرده بودند

  
  
  1310معناي  حجاب  و بي حجاب  در دهه  ◀
  

در باره سياست كشف حجاب رضا شاه درايران مطلب زياد نوشـته شـده   
وقتي در باره بي حجابي بحث مي كنيم بايد دقت كنـيم تـا ميـان    . است

سـوم بـود ومعـاني     انواع متعـدد حجـاب كـه در آن زمـان درايـران مر     
بيشـتربحث هـاي   . گوناگون اين واژه و مفهوم حجاب تمايز قائـل شـويم  

محققانه در باره كشف حجاب در دوره رضا شاه از لحاظ مفهوم حجاب و 
اغلب پذيرفته شده كه  بي حجابي به معنـاي    59.بي حجابي مبهم هستند

ورت يا  برداشتن پوشـش صـ  . بازكردن و نشان دادن سر و موي زن است
پارچه بزرگي كه سرا پاي زنان را مي پوشـانده  (به سبك ايراني » چادر«و

وغالباً با همان چادر نيز رو مي گرفته اند، يعني صورت را نيزمي پوشـانده  
اين تفاوت در ] يعني بدون روسري يا كاله[بودن تا بازكردن كامل سر) اند

هش گزارش هاي  تاريخي روشن نيست و روشن كـردن آن بـراي پـژو   
در ايران وجاهاي » حجاب « هاي بعدي وجروبحث هاي سياسي درباره 

  .ديگر اهميت  دارد
مطالعه  نشريه عالم  نسوان و ساير منابع  آن زمان  نشان مي دهد كه وقتي 

دراين باره سخن مي گفتند از  1310و 1300نويسندگان ايراني دهه هاي 
بي حجـابي دردوره  . داستفاده مي كردن» چادر« و » حجاب « واژه هاي 

رضاشاه بنا به برداشت اصالح طلبان ودولت به طوركلي بـه معنـاي كنـار    
روبنده اي كه از موي سياه  است بافته مـي  (» پيچه« و » چادر«گذاشتن 

( » روبنـده / نقـاب « يا 60)شد و در زيرچادربا بند يا نواري به سر مي بستند
بكه  گونـه اي  در برابـر   پوشش چهره ازپارچه سفيد مستطيل با قاب بازشـ 

  .بود 61) چشمان براي ديدن 
اكثريت عظيم زنان ايراني كه ياد در روستاها زندگي مـي كردنـد يـا بـه     
عشاير گوناكون تعلق داشتند، حجابي به معناي چـادر سـركردن يـا روي    

بـه طـور كلـي حجـاب در ايـران و      . خود را از مردم  پوشاندن نداشتند
  62.ي و بيشترخاص طبقه باال بودخاورميانه  پديده اي شهر

حجاب مرسوم نبود، ولي كمترمسافريا جهانگردي بـه پوشـش و پوشـاك    
مقامات دولتـي در منـاطق    63.زنان روستايي وعشايري  اشاره كرده است

زنان  دهقـان و  «روستايي آذربايجان طي دوره رضا شاه نظر داده اند كه 
ار مي پردازند وهنگـامي  كشاورز همانند  گذشته بي حجاب هستند و به ك

« و] چارقـد ابريشـمي  بـزرگ   [ » كالغـي  « كه غريبه اي را مي بينند بـا  
   64» .نيمي از صورت خود را مي پوشانند» دستمال

با سبك هاي گوناگون لباس بانوان شهري ايراني در خارج از خانـه در    
يكي ازاعضـاي هيئـت مبلغـين مـذهبي     .  اوايل سدة بيستم آشناتر  هستيم

كه تقريبـاً مـدت  پنجـاه      "استوكينك بويس"آمريكايي به نام خانم آني 
عناصر پوشـاك   1300سال در ايران اقامت داشته است ، در حدود  سال  

  :زنان شهري  طبقه  باال و متوسط  رو به باال را چنين  توضيح  مي دهد
درايران، حجاب با چادرعبـارت اسـت از   ] مسلمان[ براي زنان محمدي « 
نـوعي پارچـه از پشـم    [ ، آلپاكـا  ] اطلـس [رچه اي سياه از جنس سـاتن  پا

چادركامالً تن و  بـدن را   . يا ابريشم، بسته به امكانات مالي هركس] شترآلپا
كـه  »  پيچـه « صورت با تكه بزرگي بافته ازموي اسب به نـام  . مي پوشاند

 امـا درعـين حـال زن   . تمام چهره  را در بر مي گيرد پوشانده مي شـود 
در شـهرهاي كـوچكتر و   . ميتواند به خوبي از البالي آن بيـرون را ببينـد  

چادربه سرمي كنند كه پارچه بلند وباركي اسـت  « روستاها زنان همچنان
به سرمي كنند كه پارچـه بلنـد   » درست جلوي چشمان شكاف مي خورد

وباريكي است كه درست درجلوي چشمان شكاف مي خورد وبـه جـاي   
زنـان قـديمي   . وزي شده اي دوخته شـده اسـت  اين شكاف توري گلد

معموالً زير چادرشلوالري تنگ و بارك و بلند و چسبان و روي شلوارچند 
وقتي ازخانه بيرون مي آيندعالوه ... دامن  بسياركوتاه  چين دارمي پوشند

كـه در قسـمت   ]  چـاخچور  [ برچادريك شلوارسه ربعي پـف داراطلسـي  
فقط زنان شهرنشين هستند كـه  . ي كنند قوزك پا جمع مي شود و به پا م

اينان درزيرچادر پيراهن اروپايي مي پوشند و دركوچـه  . عوض شده اند
و خيابانهاي تهران به ندرت زني با شلوارپف  دارديـده مـي شـود ، زيـرا      
چپاندن يك دامن بلند درتوي شلوارپف دارتقريباً غيـرممكن و نامناسـب   

جود دارد  كه عبارت است ازشـش  سبك قديمي آرايش موهنوز و. است
  يا دوازده رشته گيس بافته باريك و بلند كه از پشت مي آويزند كه

   ۱۴در صفحه  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

14 

 

 
 

2014آوريل  6مارس تا  24 1393فروردين17تا4  850شماره   

 

جنس چار قدها از لطيف تـرين  . تقريباً تمام آنها را مي پوشاند»  چار قد« 
، ]يـا موسـلين ظريـف   [ و قشنگ ترين پارچه هاي قابل تصورمانند مشمش 

ومعموالً سـفيد و بيشـتربا سـايه    ]  عيناً[وينت دسپريتور، دانتل ، حرير،  يا پ
   65» هاي قشنگي از رنگ هاي صورتي ، سبز،  بنفش روشن  و سرخ است

اسناد دولتي دوره رضا شاه مربوط  به خط  مشي رسمي دولـت در بـاره    
كشف حجاب « كه به  مبارزه براي  1315و  1314لباس زنان درسال هاي 

د كه اين سياسـت بـه تـدريج و بـا درجـات      معروف شده نشان مي دهن» 
متفاوت اجباركه بستگي به هر منطقه و ميزان مقاومت محلي داشت اعمال 

به عالوه ، كشف حجاب درهمه اياالت وشهرستان ها نـه يـك     66.گرديد
مثالً در آذربايجان . جوراعمال مي شد ونه برداشت  يكساني از آن داشتند

ماي شديد زمستاني يا كرماي تابسـتان بـر   به علت شرايط اقليمي مانند  سر
تا وقتـي روسـري ماننـد چـادر و پيچـه       . اجباري نبود» روسري « داشتن

خشن براي برداشتن ايـن  « صورت  را  نمي پوشاند پليس  اجازه دخالت 
آذربايجـان   چون برخي از زنان  فقيردر 67.را داشت» نوع حجاب ازسر

محلي به اين نتيجه  رسسيدند كه   هنوز چار قد به سر مي كردند،  مقامات
اصوالً  دولت ترجيح  مي داد  زنان كاله به   68. براي ايشان  كاله  بخرند

سر بگذارند، اما چون چنين كـاري در همـه جـا مقـدورنبود  يـا دولـت       
 –مانند  نواحي روستايي  –توانايي اجراي  كامل  قانون  خود را نداشت 

  .و پيچه  قايل  قبول بودگزينه هاي موجود به جاي  چادر 
بدرالملوك بامداد ازهواداران سرسخت رضا شاه  گواهي مي دهد  كـه  

رويشـان  را  « كشف  حجاب تا جايي براي زنـان  بـي خطـر اسـت كـه      
  . »صورتشان  را نشان  دهند « و » نپوشانند

پوشيده  « افزون براين، نويسندگان عالم نسوان كشف حجاب را به عنوان  
توصـيف   70» صورت ها بازباشـد « و اين كه » ت و دست وپانبودن صور

روزنامه »  دلشاد  خانم «ستون معروف و محبوب  1311در .  ومعنا مي كنند
كشـف حجـاب را گرامـي داشـت و اعـالم       71كه شخصيتي خيالي بود، 

« ويژگي هاي ديگر كشـف حجـاب   . »خوشحالم كه پيچه نمي زنم«كرد
و منظور   72بود» ء عام با لباس اروپاييرها كردن چادر و ظاهر شدن مال

از لباس اروپايي، پيراهن ، نيم تنه يا كُتي  روي آن، يك جفت دستكش و 
  . يك كاله بود

درجشـن فـارغ التحصـيلي     1315بالفاصله پس ازاعالم كشف حجاب در 
كالج تربيت معلم زنان در تهران، دولـت بـه صـدوراعالميه يـي در بـاره      

درايـن  . رمالء عام ومجـامع خصوصـي  پرداخـت   چگونگي رفتار زنان د
اعالميه به زنان  توصيه شد كه حتي در خانه وقتي مـرد غريبـه اي هسـت    

اين لباس  74.نبايد كاله  خود را بردارند و نيم تنه و دستكش را دربياورند
چـون همـه   .  جديد نو آوري و بدعت كاملي براي اكثر زنان شهري بود

و بيش از گذشته ساق پا و شكل  بدن را نشان  موها و گردن را نمي پوشاند
از . با اين حال اين جامعه غيراز صورت بيشتربدن را مي پوشـاند . مي داد

محسـوب مـي   »  كشف حجـاب  «  شوخي روزگار، آن  چه در آن زمان 
» حجـاب اسـالمي  «شد، تقريباً همان چيزي است كه امـروزه بـه عنـوان    

. كي پذيرفته واجباري شده اسـت درجمهوري اسالمي ايران با تفاوت اند
زنان شهري  طبقه متوسط ايران امروز همـان  لبـاس رسـمي جمهـور يـا      
سالمي را بيشتر ترجيح ميدهند كه عبارت  است از روپوشي بلند،  روسري 

روسري مخصوصـي كـه درسـت  قالـب     ( » مقدمه« و روي باز تا چادر و
ل هاي دهه بدين قراركشف حجاب سا) . صورت است وبه آن مي چسبد

به معناي  روي باز، نيم تنه اي به سبك غربي و پوشش نسبي   1310و 1300
سر بدعت  تمام عياري  براي آن روزگار  محسوب  مي شد و تغيير مهمي 

  .بود  كه حتي جمهوري اسالمي  نتوانست  آن را بد و غيراسالمي بداند
سانســور  از بــيم  بــرانگيختن خشــم  1300نشــريه عــالم  نســوان در دهــه  

برانگيختن خشم  سانسوردولتي و روحانبون عالً در باره حجاب بحث نمي 
نشريه جهان  زنان  كه گستاخي كرده  و به اين عرصـه گـام  نهـاده     .  كرد

بحـث   . بود،  مدتي پيش توقيف شده و مدير آن به قم تبعيـد  شـده بـود   
تي آن هم به صـورت اشـارا   1307جدي  تر در باره حجاب  پس از سال 

 1310در. غير مستقيم به تغيير لباس زنان درعثماني درعالم نسوان  آغاز شد
عالم نسوان بـه بحثـي علنـي  در بـاره پوشـش و جامـه زنـان پرداخـت         
واستوارانه عليه چادر و پيچه  موضع گرفت،  و اين موضعي  بود كه سپس  

  .تبديل به سياست رسمي دولت شد
وط به كشف حجاب دربخشـي بـا   مباحثات مرب 311و  1310درسال هاي 

كه درهرشـماره منتشـرمي شـد درمجلـه عـالم      » در بارة حجاب « عنوان 
نسوان به اوج خود رسيد، بيشترهمكاري و نويسندگان مجله هوادار كشف 

طرفداران . حجاب بودند، گرچه نشريه نظريه مخالفان را نيزچاپ مي كرد
را مي گيـرد و   كشف حجاب عقيده داشتند كه چادرجلوي پيشرفت زنان

از . دسترسي آنان  به تعليم و تربيت و مجامع عمومي را محدود مي سـازد 
آنجا كه حجاب با انزواي زن همراه بود و پديده اي شـهري مربـوط بـه    
طبقات ثروتمند تلقي مي شد، نويسندگان عالم نسوان به حجاب به عنـوان  

مـي  كه به زنـان شـهري تحميـل شـده حملـه      » غير طبيعي« محدوديتي
غالباً  با همين استدالل به اين موضـوع مـي   » دلشاد خانم« ستون. كردند

زنان عشايري و روستايي آزاد هستند ، ولـي  «  : پرداخت و روزي  نوشت
آنان ... براي زنان شهري آزادي  از دم  در گاه  خانه شان  فراتر نمي رود

»  .ندكامالً در بيم و ترس هستند و حتي ازسايه  خودشـان هـم مـي ترسـ    
دلشاد خانم توصيه  مي كرد با لباسي  بيرون بروند  كه همه بدنشان غيـراز   
صورت و دست ها را  بپوشاند ، زياد آرايش نكنند  و شأن  و منزلت  خود 

آن گاه از خوانندگان درخواسـت  كـرد  بـه او كمـك      . را حفظ  نمايند
در  75؟  كنند  تا ببيند  كدام  سبك  و رنگ  جامعـه اي مناسـب تراسـت   

شماره بعـد  خواننـدگان زن از شـهرهاي  كرمانشـاه ، دزفـول ،شـيراز و       
رفسنجان  به او پاسخ  دادند ،  گرچه  چندان  اهميتـي  بـه رنـگ  لبـاس      
نمي دادند ، ضمن اين كه عده اي عقييده  داشتند همه بايد يـك رنـگ   

ي هـم  اما گروهي نيزمسئله رنگ را ناديده مي گرفتند و رو. لباس بپوشند
رفته هدف  گسترده تر ترك كلي حجاب را دنبال مي كردند به شـرطي  
. كه جاي آن را لباسي نگيرد  كه زنان  تنگدست قادر به تهيـه آن نباشـند  

76   
مهم اين بود هواداران حجاب درعالم نسوان نيز استدالل هـاي خـود را   
در پس هدف هايي مانند وحـدت ملـي،  پيشـرفت اجتمـاعي  و آزادي     

، برخي نويسندگان ارتباط ميان آزادي زنان با كشـف حجـاب را    حجاب
عـده اي از مـردم ،   « : نوشـت  1311فاطمـه انصـاري در  . رد مي كردند

ازجمله خود من ، عقيده داريم  كه نه برداشتن چادرآزادي مي آورد ونه 
آيا به سينما و تئـاتر  ... داشتن حجاب و چادرمانع از فساد اخالقي مي شود

» ه لزوماً به تمدن نمي انجامد يگانه هدف برداشتن چادر اسـت؟ ك... رفتن
دكترسعيد  جمال الدين از بوشهرعقيده داشت اين ساده لوحي است  77

كه باوركنيم كشف حجاب فساد اجتماعي را ريشه كـن خواهـد سـاخت،    
زيرا نوع لباس شاخصي سطحي براي پيشرفت وتمدن يك ملت محسوب 

تقليـد سـطحي ار لبـاس اروپـايي وفكـل و      بهتر است به جاي . مي شود 
كراوات و بي حجابي ، تقليد از صنايع، كارخانه ها ، هواپيما هـا و كشـتي    

 78.هاي ايشان  بپردازيم
مقاله  ديگر دلشاد  خانم  بـه بحـث  در بـارة  خصـلت  پيچيـده  و نتـايج        

دلشـاد  خـانم  در   . فرهنگي  بي حجابي  در آن دوره  اختصاص  داشـت 
شركت  كرده بود  »  ماع  خيالي زنان  براي تدفين و بزرگداشتيك اجت

كه مثالً  در يكي از گورستان هاي تهران برگزارشده و زنان درآن مراسم 
  .چادرهاي خود را برداشته بودند

من با چهار زن ديگر كه نقاب  زده بودند سوار ماشيني شدم  و به بـاغي   « 
دويست  زن جمع شده . يده بودندكه در آن  جا ميزو صندلي  چ... رفتيم
مراسـم  برگزارخواهـد شـد، يكـي  تـدفين و      « يكي اعالم  كرد ... بودند

ديگري بزرگداشت ، چون  امروز دشمن پيشرفت خود، دشمن تمـدن و  
گـور آن   ... انسانيت را دفن مي كنيم و از شَرديو سياه  خالص  مي شـويم 

بايـد آن را بـه خـاك    را قبالً مردان ميهن پرسـت كنـده انـد و اكنـون     
زنان شروع  به آوازخواندن  . در ته باغ  گودالي كنده شده بود» .بسپاريم
سپس به هيجان آمدند و به چادرها و پيچه ها  حمله بردند و آنهـا   . كردند

اين كـارطريف ده دقيقـه تمـام شـد و روي     .  را در گودال دفن  كردند
گذاشتند  كه رويش را لكدكوب كردند و سپس سنگي برآن ] گور[خاك 

اين جا محـل دفـن كفـن سـياه  يعنـي زشـت تـرين ،        « نوشته شده بود 
آن » .منفورترين و تيره ترين  موجودي است كه حاال به جهنم رفته است

چنان  عوض شـده بـوديم كـه    . گاه جشن گرفتيم و كاله به سر گذاشتيم 
  79».همديگر را نمي شناختيم

  
ود بـدون چـادر قـديمي و تبـديل     دلشاد خانم سپس به شرح احساس  خ

  :خويش به زني جديد مي پردازد
از اين كه با كاله بيرون رفته ام  نگران وعصبي بـودم ، امـا هـيچ كـس     « 

آن اعتماد . حتي به من نگاه نمي كرد؛  آن چه مرا ترسانيد يك توهم بود
به نفـس پيـدا كـردم و بـا مـردم حـرف زدم و از دكـان دار سـئواالتي         

  . خطاب كرد» مادام « او به من  و... پرسيدم
از فكر ايـن  . شده بودم» مادام « من با آن كه زبان خارجي نمي دانستم  

اين تكه . كه مادام  شده ام خوشحال  بودم وحتي خودم را نمي شناختم
ناقص عقـل  « و» نازك نارنجي « ، »ضعيفه« بود كه مرا ] چادر[پارچه سياه 

آن گاه مغـازه دار   . كرده بود] نان ايراني فهرست القاب تحقيركنندة  ز[ » 
گفتم ... »من شما را نمي شناسم، آيا تازه به اين خيابان آمده ايد؟« : گفت

ما داو طلبانه مي خـواهيم پـيش   . ميرزا علي زمان بربريت  گذشته است« 
زن ومرد بايد متحـد باشـند وبـه    . افكار قديمي رابايد كناربگذاريم. برويم

ميرزا با قبول اين كه درمغـازه اش بـه كمـك    » .نندكشورشان خدمت ك
به عيالم بگوييد لباسـش را عـوض كنـد ودرمغـازه     « : احتياج دارد  گفت
بنابراين با حرف زدن  با او دريافتم  كه روح آزادي » .كمك كارمن  باشد

براكثرمردم  غلبه  كرده و كساني را كه  پيش از ما اين سـدها را شكسـتند   
مـا سـومين يـا چهـارمين گروهـي بـوديم كـه چنـين          .  تحسين مي كنم

  80».كرديم
اين ماجراي خيالي به مسائل گسترده تر هويت ملـي ، اعتمـاد بـه نفـس ،     
دسترسي زنان به اجتمـاع عمـومي و جهـان كـار ، روابـط زن و مـرد، و       

براساس اين داستان ، حجاب  نه . تاريخچه  نهضت زنان ايران اشاره دارد
ب ماندگي ، بلكه سدي در برابرعزت نفس و خود شناسي تنها نماد منفورعق

كنارگذاشتن حجاب تـأثيردگرگون كننـده اي داشـت و  بـي     . زنان بود
را بـه فـردي   » سـنّتي  « درنگ  دلشاد خانم طبقه متوسط  رو بـه پـايين و   

مشاركت جوتر در امور روزانه خود تبديل كرد ، هويت نويني با جسارت 
بخشيد  و او را  الگويي  براي زنان  ديگر نظيرهمسـر  و اعتماد به نفس به او 

مادام  يعني  يك زن شـريف  اروپـايي    « او در عين  حال .  دكاندار كرد
اكنون  كه سد  حجاب شكسته بود  او مي توانست در مالء  عام  .  گونه شد

با مردان  سخن بگويد و از منزلت واحترام اجتماعي واالتري نظيـر زنـان   
  .او با يك ضربه  متمدن شده بود. رخوردار شوداروپايي ب

افزون بر اين،  همان  طور كه ميرزا علي دكـان دار بـه او  فهمانـد ، بـي     
حجابي زنان شهري  را از بيكارگي و بطالت مي رهانيد و به آنـان امكـان   
مي دا د و در زندگي اجتماعي و اقتصادي شركت كنند  و در تحمل بـار  

كنار گذاشتن  كامل چادر و پيچه  به .  سهيم شوند تأمين معشيت با مردان
معناي دور كردن كل نظام انزواي زنان شهري و فـراهم  كـردن امكـان    
. بيشتري  براي مشاركت ايشان درفعاليت  هاي اجتماعي واقتصـادي بـود  

اشاره  ديگر داستان آزادي دلشاد خانم ، آگاهي به استمرار بـي حجـابي    
اولين اقدام  بـراي كنـار    1310خيالي زنان در جمع شدن . در ايران بود

رجبعلي خان، نويسنده اصـلي دلشـاد خـانم ،  بـه     .  گذاشتن حجاب  نبود
فعاليت هاي پيشين زنان ايراني آگاهي داشت،  چه قرة العين  زن شـاعره  
و رهبر بابي كه گفته شده  در ميانه قرن نـوزدهم ، بـي حجـاب در ميـان     

هرانـي هـاي طبقـه بـاالي متوسـط  شـمال       چه ت 81مردم ظاهر مي شد، 
خطر مي كردند و بي حجاب از خانـه    1310شهرنشين  كه دراواخر دهه 

همانند دلشاد خانم خيالي ، نويسندگان ديگر عالم  نسوان . خارج مي شدند
دراين اميد و  خوش بيني بزرگ سهيم  بودند كه بي حجابي همه مسائل 

مردان . سعادت  ملي خواهد انجاميداجتماعي  را حل  خواهد  كرد و  به 
مسن ديگر با زنان خيلي جوان تر از خـود ازدواج نخواهنـد كـرد،  پايـه     
هاي زندگي زناشويي  استوارتر خواهد كرد و به سعادت  ملـي خواهـد    

مردان  مسن  ديگر با زنـان  خيلـي جـوان تـر از خـود  ازدواج       . انجاميد
استوارتر خواهـد شـد، طـالق      نخواهند  كرد، پايه هاي زندگي زناشويي

كاهش خواهد يافت، زنان در امرار  معـاش  بـه شـوهران خـود كمـك      
خواهند كرد،  از وابستگي ايران   به واردات خارجي  كاسته  شد و فحشاء  

  .و خود فروشي  زنان ريشه  كن خواهد گريدد
قبـل از ممنوعيـت     1315گزارش هاي حاكي از آن است  كه در سـال   

ادر و پيچه  برخي از زنان نخبه بي چـادردر انظـار ظـاهر مـي     رسمي  چ

بخشنامه كرد كه حـق ندارنـد   ] شهرباني [  دولت نظميه   1306در .  شدند
يعني  زنان ايراني كه به سـبك   ( » بي حجاب « درخيابان ها مزاحم  زنان 

بشوند ، حال آن كه قـبالً  پلـيس ايـن    ) زنان اروپايي لباس پوشيده بودند
ناظري  مي نويسد كه در اواخر دهـه   82. زنان را بازداشت مي كرد گونه

دو يا سه  زن و نـيم دوجـين دختـر مدرسـه اي شـجاعت آن را      «  1300
... دارند  كه با رضايت  خانواده اي خود بي حجاب در انظار  ظاهر شوند

در   82»مي گويند  شب ها خيلي  از زن ها بي حجاب  بيرون مي رونـد 
ثروتمند  با حجاب  تهراني ، تغييراتي در سبك پوشش رخ داد  ميان زنان  

چادرهـا و پيچـه هـاي     : كه آميزه اي بود از مدهاي آريـاني و اروپـايي   
كوتاه تر ، جوراب هاي روشن تر و كفـش هـاي پاشـنه  بلنـد  ، موهـاي       

   84.كوتاه تر و استفاده  از پودر  و ماتيك
  1306در قـم  در اسـفند   ) س ( ه ديدار ملكه مادر از حرم  حضرت معصوم

بدون چادر مشكي  و با چادر  روشن  و روي عملي بازعمله ريشه اي و تند 
امان اهللا  پادشـاه     1307درخرداد ماه .  دركنارگذاشتن  چادر مشكي  بود

افغانستان و ملكه  ثريا  ضمن بازگشت از اروپا  يك توقف رسمي  در تهران 
رضا شاه نهاد، چون ملكه بـا روي بـاز و بـدون    داشتند كه تأثيري عميق بر

تكـه اي  ( امان اهللا  سپس استفاده از برقع . برقع درانظارعمومي ظاهر شد
را در افغانستان ممنوع  كرد ) بزرگ پارچه  كه سراپاي زنان را مي پوشاند

گرچه اصالحات او در زمينه تغيير لباس زود گذر بود زيرا سـال بعـد ، از   
  85.سلطنت خلع شد

سياست كشف حجاب رضا شاه محتاطانه و به تـدريج همـراه بـا تبليغـات      
عمومي انجـام گرفـت و نخسـت در مـورد معلمـان،  دانـش آمـوزان و        

سال برگزاري ( 1311ظاهراً در« : بامداد نوشته. كارمندان دولت اجرا شد
بود كه رضا شاه كبيربـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـراي       ) كنگره زنان شرق

ديگران گفته  86» .ان در ايران بايد گام هاي بلندتري برداشتپيشرفت زن
نقشي قطعي درشـتاب   1313اند كه مسافرت رضا شاه به تركيه در تابستان  

  87.بخشيدن به برنامه اصالحات او درزمينه  لباس درايران داشته است
مدارس نوبنياد دخترانه اولين مؤسسات عمـومي بـود كـه برنامـه كشـف       

دريك گزارش دولتي نوشـته  . ي منظم تر در آنها اجرا شدحجاب به نحو
دريك . ما درحال كشف حجاب به نحوي منظم تردر آنها اجرا شد« :شده

ما درحال كشف حجاب نخست درمـدارس  « :گزارش دولتي نوشته شده
  88» .دخترانه ميان زنان آموزگار و خانواده هاي تحصـيل كـرده هسـتيم   

آموزان دختر نخست داوطلبانه وسپس بـا  زنان آموزگار و دانش  1313در
وزارت آموزش   89.دستوردولت چادرهايشان را درمدرسه ازسر برداشتند

زنان بازرس را به مدارس فرستاد تا هم به شاگردان و ) معارف ( و پرورش
با اين حال به نظرمي  90.هم  به معلمان محاسن  بي حجابي را تفهيم كنند

بيشتر دختران  شهري باالي هشت يـا نـه    1313رسد كه حتي پيش ازسال 
دختـران چهـار    « 91.سال و به ويژه  دانش آموزان چادر به سر انداختنـد 

مدرسه امريكايي و مدرسه زرتشتيان چادر را كنار گذاتشه و با كاله و كُت 
  92» .به خيابانها مي روند

گام هاي تدريجي دولت درجهت تغييرلباس بـه اعـالم رسـمي كشـف      
در اين تاريخ  رضا شاه  كه در مراسـم   . انجاميد  1314دي  17حجاب  در

فارغ التحصيلي يك مدرسه  عالي  دخترانـه شـركت  كـرده بـود و قـبالً      
دستور داده بود تمام زنان حاضر بايد  بدون حجاب  باشند، طي سـخناني  
در حضور  فارغ اتحصيالن  و معلمان  و همسران  كارمندان  دولت  اظهار 

  :داشت
هـا در نتيجـه دانـايي و معرفـت بـه       بينم خانم ي نهايت مسرورم كه ميب“[

 .و به حقوق و مزاياي خود پي بردهاند, وضعيت خود آشنا
همانطوركه خانم تربيـت اشاره نمودند، زنهاي اين كشـوربه واسطه خارج 

ــروز     نمي, بودن از اجتماع توانستند استعـداد و ليـاقت ذاتـي خـود را ـب
توانستند حق خود را نسبت به كشور و ميهن  د بگويم كه نميدهند بلكه باي

عزيز خود ادا نمايند و بالخره خدمات و فـداكاري خـود را آنطـور كـه     
د عالوه بر امتيـاز برجستـه مادري  شايسته است انجام دهند و حاال مي روـن

 .باشند از مزاياي ديگر اجتماع نيز بهره مند گردند كه دارا مي
داريم كه نصف جمعيت كشور ما به حساب نميĤمـد  مـا نبايد از  نظر دور ـب

هيچوقـت احصـائيه از زنهـا    . يعني نصف قواي عامله ي مملكت بيكار بود
شد مثل اينكه زنها يك افراد ديگري بودند و جـزو جمعيـت    برداشته نمي

آمدند،خيلي جاي تاسف است كـه فقـط يـك مـورد      ايران به شمار نمي
برداشته شود و آن موقعي بود كه وضـعيت ارزاق  ممكن بود احصائيه زنها 

خواسـتند   كردنـد و مـي   افتاد و درآن موقع سرشماري مـي  درمضيقه مي
 .تامين آذوقه نمايند

خواهم از اقداماتي كه شده اسـت اظهـار    من ميل به تظاهر ندارم و نمي
خواهم فرقي بين امروز با روزهـاي ديگـر بگـذارم     خوشوقتي كنم و نمي

هـايي   مها بايد اين روز را يك روز بزرگ بدانيد و از فرصتولي شما خان
 .كه داريد براي ترقي كشور استفاده كنيد

من معتقدم كه براي سعادت و ترقي اين مملكت بايد همه از صميم قلـب  
 .كار كنيم

ولي هيچ نبايد غفلت نمايند كه مملكت محتاج به فعاليـت و كـار اسـت و    
اي سعادت و نيك بختي مردم قـدم برداشـته   بايد روز بروز بيشتر و بهتر بر

 .شود
شما خواهران و دختران من، حاال كه وارد اجتماع شده ايد و قدم بـراي  

بدانيد وظيفـه ي شماسـت   . سعادت خود و وطن خود بيرون گذارده ايد
كه بايد در راه وطن خود كار كنيد، شـما تربيـت كننـده ي نسـل آتيـه      

هاي دانشمند اين است كه در زندگي  نمخواهيد بود، انتظارمان از شما خا
سـعادت آتيـه در   . قانع باشيد وكارنمائيد و از تجمل و اسراف به پرهيزيـد 

   92] ”دست شماست
در اين جا سخنان رضا شاه  تكرار كلمة استدالل هايي  است كه قبالً عالم  

تكيه  بر نقش زنان به عنوان مـادران معلمـان نسـل    . نسوان  تكيه  مي كرد 
ده ، به عنوان اندازه سنج پيشرفت ملي و مديران خردمند خانه ومحل آين

كار همان چيزهايي بود كه زنان اصالح طلـب واصـالح طلبـاني دولتـي     
  .جديد در پي آن بودند

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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فقيه با مطالبات  تقابل دكترين واليت
  18  - اساسي مردم ايران 

  
در آن ھنگام علما و فقھای شيعه خود را در برابر پرسشھايی . غير قابل اجرا شدند

به طرفداران خود، پاسخگوی سئواالت و يافتند که می بايست بعنوان عالمان دين  
بنامی  مشکالت آنھا باشند، در نيمه دوم قرن چھارم ھجری، با وجود اين که فقھای

چون شيخ مفيد يا شيخ طوسی حاضر نشدند در آن زمان اين مسئوليت را بپذيرند و 
شيخ بعنوان نمونه اين دو فقيه حاضر به دريافت حق سھم امام  از خمس نشدند و  

مفيد در پاسخ به مشکل جمع آوری سھم امام، عمال دستور داد که وجوھات مربوط 
وان  ذخيره بماند تا زمانی که ظھور امام غائب به خمس، بايد نزد دارندگان خمس بعن

داده شود، او " معصوم"فرا برسد و اين وجوه را به صاحب اصلی اش يعنی به امام 
پيشنھاد داده بود در صورت عدم امکان نگھداری اين وجوھات، آنھارا در جای امن 

ا روزی که نگھداری و يا صاحبان آن ميتوانند اين وجوه را در زير خاک مخفی کنند ت
 )  ١!!.(آن حضرت ظھور کند و به ايشان تحويل داده شود

سازندگان و متوليان اين احکام، پيوسته پائی در حاکميت امپراطوريھا و پادشاھان 
داشتند و پايی ديگر در مشروع جلوه دادن اين احکام با معيار ھا و ارزشھای دينی در 

فقھی نقش اصلی در ھماھنگی و زدن بين مردم، علما و فقھای دين در تمامی احکام 
ا شريک سلطان  ا در کنار و ي مھر تاييد بر اين احکام را بعھده داشتند، علمايی که ي
ا در برحه ھايی  خود مستقيمأ  حاکِم وقت بودند، امور را حل و فصل مينمو دند و ي

ھدف اين بود که در ھر حال اجرای اين احکام و . عنان حکومت را در دست داشتند
ردش آن از سوی مردم،  بدون اصطکاک در برابر حاکميت باشد، نه تنھا شارع گ

نيز مشروع جلوه داده شود و معترضين نيز "  حاکميت"مورد احترام و مشروع که 
ا  از صحنه  ا در حاشيه بودند و ي در طول زمان، در برابر ھمين علمای حکومتی ي

  .بيرون رانده می شدند
واره مسئولين مستقيم خير و شر اين احکام، روحانيون جای سئوال دارد که چرا ھم

بوده اند و عمومأ خود آنھا بر کرسی داوری و قضاوت تکيه زده و در صدور فرمان 
ھای دينی مستقيمأ وارد شده اند؟ يعنی اينان خود بصورت رسمی و  غير رسمی، 

الت عظيم برانگيزاندگان توده مردم در امر شرکت در جنگ و  فراھم کنندگان تماي
توده ای مردم بومی و سوخت رسان دستگاھھای حکومتی برای جنگ و جھاد بوده 
اند؟  و باز پرسيدنی است که چگونه است که از ابتداِی پديداری احکام دينی و به 
ويژه احکامی که اجرای دسته جمعی آن مورد توجه بوده است، اين علما و فقھای 

آيا فھم اين موضوع، اثبات .  نرا عھد دار بوده انددينی بوده اند که مسئوليت مستقيم آ
اين  تئوری نيست که استبداد و ديکتاتوری اعم از مذھبی و غير مذھبی ھمواره نياز 
به توجيه گران  فکری در مشروع جلوه دادن آن داردکه علمای مورد اعتماد مردم،  

عمل می کرد، بحث و  نقش اوِل آن را بعھده داشته اند؟ فقيه اجازه می داد  و سلطان
مسئله اساسأ بر سر خوبی يا بدی حکم نيست، بحث بر سر ساختار و شکل گيری 
اين احکام درکليت آنھاست، چون به ظاھر دو دستگاه و دو روند از ھم جدا  و مستقل 
از يکديگر به نظر ميرسند، در صورتيکه در عمل و آنچه امروز بعنوان قطعيات و 

،  ھمه قوانينی ھستند که در طول تاريخ توسط ھمين علمای قوانين باقی مانده است
به فرمانھای جنگ و ! دينی تدوين و به اجرا در آمده اند، به تاريخچه قضاوت بنگريم

وجوھاتی که ابتدا از سوی !  به تأمين ھزينه ھای اين جنگھا بنگريم! جھاد بنگريم
يم در اکثر اوقات اين فقيه فقھای دينی ساخته و تئوريزه  و قانون شده اند، می بين

! است که بجای قاضی می نشيند و حکم زنده ماندن يا مرگ انسانی  را صادر می کند
پرسيدنی است، آيا ھمه اين  مجموعه ھای تاريخ دينی، احاديث، روايات و مستندات 
دينی خود وسيله ای  برای مھار مردم نبوده؟ و به جای برقراری چالشھای فکری و 

نديشه ھا برای رشد و ترقی و بر قراری رفاه انسان و برای نجات بشريت، بر خورد ا
وسائلی تدوين شد که محورش استبداد و دست آورد آن جنگ و خونريزی و کينه و 

  دشمنی و در يک کالم نا بودی انسان آزاد بود؟ 
  

  تز  واليت مطلقه فقيه از کجا آمد؟
 محمد سيد  دوره به شيعه منابع رد فقيه واليت نظريه گفتيم، قبال که ھمانگونه

 و دربندى فاضل ، نراقى احمد مال ،)ميالدی 1797 قمری، 1212 م( بحرالعلوم مھدی
ا رواياتی مجعول در فرھنگ دينى . برمی گردد...   اين  تئورى نوظھور را  خمينى ب

ا اقبالی  خود احيا کرد و  در سيزده درس در حوزهء علميهء نجف مطرح ساخت که ب
و نشد، اما  يک دھه بعد،  با تشکيل حکومت اسالمى در ايران آنرا   با مفاھيمی روبر

ردم  ه در آن م اد ک ا نھ تبدادی بن تگاه اس ه در يک دس م آميخت ی در ھ بھم و ذھنيت م
صغاری بيش نيستند که فقط بايد اطاعت کنند، آن را  به مردم ايران تحميل نمود و  

کومت واليت فقيه، حاکميت منحصر به خدا در ح: دستور العملی اينچنين صادرکرد
قانون اسالم يا فرمان خدا، بر ھمهء افراد و بر . است و قانون، فرمان و حکم خدا است

اى آن  ا خلف ه ت رم گرفت راد از رسول اک ه اف اّم دارد و ھم دولت اسالمى، حکومت ت
رد نيست، واليت فقيه، واليت و حکومت ف ) 2. (حضرت، تا ابد تابع قانون الھی ھستند

بلکه حکومت الھى بر مردم است و فقيه صرفاً کارشناس و متخصص در شناخت 
در عصر غيبت حضرت مھدى، بايد اجراى . احکام الھى و مسئول اجراى آن است

بايد حدود . احکام الھى صورت گيرند و به ھيچ عنوان نبايد اين احکام تعطيل شوند
نيازمند شخصى است که واليت داشته براى اجراى احکام الھی، . الھى اجرا شوند

اگر فقيه عالم و عادل بپاخاست و تشكيل «باشد که اين واليت بايد به اذن خداوند باشد، 
ی جامعه داشته است  و بر  حكومت داد، ھمان واليتی را  داردكه پيامبر در امر اداره

که معناى  وی ھمچنين مدعی شد)  3" . (ی مردم الزم است كه از او اطاعت كنند ھمه
امبر  ان باشد، بلکه از پي ه بي اج ب ود که محت خالفت در صدر اسالم امر مجھول نب
خواسته می شد اشخاص رامعرفى کند و ايشان با  ھمين وصف باال آنھا را  معرفى 

اند، پس به حاکمی که قيم امين  اند وناکامل اند و نيازمند کمال مردم ناقص«.  می کرد
اليت فقيه واقعيتی جز قرار دادن و تعيين قيم برای صغار و«. »صالح باشد محتاجند

تواند قراردادھاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در  حكومت مى)  4( ».ندارد
تواند  موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد يك جانبه لغو كند و مى

الف مصالح  ه مخ ادى ك ر عب ا غي ادى و ي ه عب رى را چ ر ام د، از آن ھ اسالم باش
تواند از حج كه از فرايض مھم الھى است، در مواقعى كه  حكومت مى. جلوگيرى كند

  ) 5.(مخالف صالح كشور اسالمى دانست موقتاً جلوگيرى كند
 !ضرورت باز خوانی دو تفکّر در تقابلی سخت با يکديگر 

ا آزادى و حاکميت مردم در تناقض ا واليت مطلقه فقيه با دموکراسى، ب ی آشکار و ب
حقوق و مطالبات شھروندی ھيچگونه ھماھنگی و ھم خوانی ندارد ، نا سازگار بلکه 

از اين رو رژيمى که بر . متعارض و متناقض و مانع پيشرفت و رشد جامعه می باشد
پايه واليت فقيه استوار باشد و مدعی  واليت به معنای  قيموميت بر محجورين باشد،  

ته ھای مردم در تضاد قرار می گيرد، چه اين که مردم خودشان با آراى مردم و خواس
فقيه  را انتخاب بکنند يا بوسيله افرادى چون دستگاه واليت ساخته خبرگان برايشان 
انتخاب  بکنند که معنای چنين انتخابی آن است که آن مردم عاقل و صاحب خرد و 

ا داشتن انديشه ای آزاد نيازی در  واقع، مردم  ب. انديشه نيستند و حق انتخاب ندارند

به واليتِ  ولِى  مطلقه ندارند، زيرا خود  دارای استعداد رھبری  و مسئول سرنوشت 
  . امور  خويش ھستند

حکومت، موضوعی بسيار مھم و اساسى در فلسفه سياسی، »  مشروعيت«مسئله 
مشروعيت حکومت پاسخ اين پرسش است که چه کسى حق دارد بر مسند حکومت 

سوء استفاد ه از اين حق،  نقطه . ار گيرد و  اين حق را چگونه به دست مى آوردقر
حکومتى که مشروعيت نداشته باشد . مقابل مشروعيت و  غصب  حکومت است

   .غاصب خوانده می شود
بعضى از . در مورد مشروعيت و معيار ھای آن،  آرا و نظرات متعددی وجود دارد

مشروع، حکومتى است که به خداوند منتسب شده علمای دينی معتقدند که حکومت 
د رده  باش ت ک ى درياف درت الھ ود را از ق درت خ د و ق ه . باش ه نظري ه ب ن نظري اي

  . معروف است» مشروعيت الھى«
قانون اساسی جمھوری ) ۵۶اصل (بر ھمين اساس، در نخستين اصل فصل پنجم 

داست و ھم او انسان حاکميت مطلق بر جھان و انسان از آن خ" :اسالمی آمده است
ھيچ کس نمى تواند اين حق . را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاکم ساخته است

  ".  الھى را از انسان سلب کند
روشن  » واليت فقيه«در  اينجا نقش مردم در فعليت بخشيدن به  ھمين حاکميت  

و بجای آن گفته شده، وظيفة مھم تشخيص اين .  نبوده و بکلی فراموش شده است
سئله که در ھر زمان چه کسی واجد شرايط واليت فقيه است، مردم بايد کاشف آن م

ولی فقيه زمان از ميان فقھای ھر عصر را بر عھدة مردم نھاده » کشف«باشند و  
خوانده است، نه بعنوان  منبع مشروعيت بخشيدن » ولی فقيه«است و آنھا را کاشف 
قلّدين در پی کشف مرجع تقليد واجد درست مثل زمانی که مُ . به او بلکه کشف اوست

که مردم به او مراجعه نموده و از او  شرايط خود ھستند، آن مرجع تقليد پيش از اين
ل  ه دلي ت او ب ی شود و مشروعيت مرجعي ت م رايط مرجعي د ش د، واج د نماين تقلي
دين،   شرايطی است که از پيش متعين شده است، نه به دليل رجوع مردم و تقليد مقلّ

ه مردم فقط در شناسايی او به عنوان مرجع تقليد زمان نقش دارند و در ايجاد، بلک
  .صالحيت و مشروعيت او نقشی ندارند

حکومت مشروع، حکومتى : ، عده اى مى گويند»مشروعيت الھى«در مقابل نظريه 
. است که قدرت و حق حکومت کردن را از طريق آراى  آزاد مردم کسب کرده باشد

آراى آزاد  مردم را  نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد وجاھت  ھرگاه، حکومتى
ا  ى ي روعيت مردم وان مش ه عن ه ب ن نظري ود، اي د ب روعيت خواھ انونی و مش ق

  .شناخته شده است" حاکميت ملی"
جمھورى که در مفھوم سياسى و لغوى خود جز به معناى حاکميت مردم نيست 

شخاص يا مقامات خاص به کلى منتفى ھرگونه حاکميت فردی را از سوى شخص يا ا
ا مقامى را جز خود مردم به عنوان حاکم بر  و نامشروع مى داند و ھيچ شخص ي

بينيم،  گونه که در حقوق غربی ھا می ھمان. امور خود و امورکشور خود نمى پذيرد
شالودة حکومت چيزی جز قرارداد ھای اجتماعی نيست و رأی اکثريت به ھر سمت 

حتّی اگر حکومت از ديد اقليت، خودکامه باشد؛ تنھا به اين دليل که  و سوئی برود،

   .کند خواھند، مقبول  و مشروع جلوه می اکثريت مردم آن را  می
ا حال  بنگريم  به بيالِن گوشه ای از فساد و جنايتھای لجام گسيخته اين حکومتِ مافي

که جناياتش  در معاصربختک شوم دوران مالی نظامی تحت نام واليت مطلقه  فقيه يا 
طول سه دھه گذشته، به قيمت جان دھھا ھزار انسان بيگناه در اين کشور تمام شده  

ميليارد دالرِ آن سھم ضرر و زيانھای  ٧٠٠و ھزار ھا ھزار ميليارد خسارت که تنھا 
سياستھای فريبکارانه و مخرب اتمی او بوده  و  ھست و نيست ايران را به يغما و به 

  .داده  استباد فنا 
  

  دارائيھای رھبر
  

چنانکه در اساسنامه ھای نھاد ھای مالی زير نظارت رھبر جمھوری اسالمی، از 
جمله بنياد مستضعفين بنگريم،  می بينيم، خامنه ای  نه تنھا مديران اين سازمان ھا 
را منصوب يا برکنار می کند، بلکه خط مشی و وظايف نھاد ھا  را تعيين و اموال آن 

در اساسنامه ِی بنياد مستضعفان می . گونه ی دلخواه خود مصرف می نمايدرا ب
   :خوانيم

بنياد مستضعفين نھادي است نشأت گرفته از انقالب اسالمي، غيرانتفاعي، داراي  "
و استقالل مالي، اداري و استخدامي كه تحت نظارت عاليه مقام  شخصيت حقوقي 

ن ررات اي ق مق ري و طب م رھب نامه  معظ يناساس ه وآئ ي نام اي داخل آن اداره   ھ
   )۶.(شود مي
ھيأت امناء بنياد، با عضويت رئيس بنياد وچھار الي شش نفر به حكم مقام معظم " 

به ... له، وظايف مجمع عمومي بنياد را به شرح زير  رھبري به عنوان امين معظم
  )٧." ( عھده خواھند داشت

م معظم رھبري است و به ھيچ معاونت نظارت دفترمقاحسابرس و بازرسی بعھده 
  . و اختيار انحالل، تصفيه و ادغام آن را دارد کس ديگری حساب پس نمی دھد

ھزار ميليارد  ١٧، بيش از 1390سود ناخالص اعالم شده ِی  اين بنياد، تنھا در سال 
  ) ٨. (لایر بوده است

وامبر  زارِی   ٢٠١٣در ن رز"آژانس خبرگ ه ای را " رويت ای خامن ی ھ  ٩۵ داراي
ای ،  رھبر ايران، صاحب يک  و نوشت آيت هللا علی خامنه ميليارد دالر برآورده کرد

ا   زان اين دارايی ھ ه کارشناسان، مي ه گفت انی می باشد و ب  ٩۵امپراتوری بازرگ
اين مبلغ حدود يک سوم بيشتر از درآمد سال گذشته خزانه کشور . ميليارد دالر است

 . باشد ناشی از کل صادرات نفت خام می
اين اطالعات را با اشاره به يک تحقيق دراز مدت انجام شده " رويترز"خبرگزاری 

توسط کارشناسان استخدام شده گزارش  می کند، اين برآورد بر اساس تجزيه و 
در جلسات بورس اوراق بھادار تھران و " ستاد"تحليل اظھارنامه ھای مديريت 

  . ه آمريکا تھيه شده استھمچنين اطالعات وزارت مالی اياالت متحد
به اين مبالغ بايد پورسانت ھای سھم خامنه ای از  فروش الزم به ياد آوری است، 

ق  ل آن از طري ل و نق دايت"نفت و از سھم حم د ھ ای " زاده مجي " سوری" و آق
مسئولين فروش و حمل نفت ايران اضافه کرد  و يا سھميه ھايی که اجبارأ از  بابت 

اخل ايران بايد  به حساب رھبر  واريز گردد و در ھيچ دفتری ھم فروش خود رو در د

  .ثبت  نمی شود  افزوده شود
بخش عمده ای از ھزينه گروھھای مورد حمايت ايران در سوريه، حزب اله لبنان،  

حماس،  عراق و افغانستان از ھمين در آمد است، در داخل کشور نيز، حوزه ھای 
ين  ھزينه ميشو ند،گر چه حوزه ھای علميه عالوه از اين طريق تام... علميه و  

  . براين، بودجه خاص دولتی خودشان را از بودجه کل کشور دريافت می کنند
: تصريح کرده است ٢٠١٣/ ١٢/  ١۴طی گزارشی در تاريخ" شرق"روزنامۀ  

نھاد حوزوی قرار است بودجه ای  ١٨نشان می دھد که  ١٣٩٣جزئيات بودجۀ سال 
گزارش روزنامۀ شرق برای . ميليارد تومان دريافت کنند ٣٠٠ر و معادل يک ھزا

که خدماتی در زمينه " مرکز خدمات حوزه علميه قم"نمونه اضافه می کند که بودجۀ 
ميليارد تومان بالغ می شود که  ۴٠٠ھای بيمه و تسھيالت مسکن ارايه می کند به 
  .بری می کندبرا ١٣٩٢به تنھايی با بودجۀ کل دانشگاه تھران در سال 

    و نقض حقوق بشر  قضائيه
نج شنبه  ل، روز پ ژه حقوق بشر سازمان مل اسفند  ٢٣احمد شھيد گزارشگر وي

در . ، گزارش ساالنه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد١٣٩٢
بخشی از اين گزارش آمده است  از زمانی که گزارشگرويژه کار خود را در سال 

 ۶٨٧اعدام صورت گرفته که از اين تعداد   ١۵٣٩بيشتر از  است  آغاز کرده ٢٠١١
تن از افراد اعدام شده  ٣۶٩به گفته گزارشگر . اند اعدام شده ٢٠١٣نفر در سال 

نفر در  ۵٧به گفته اين گزارش ھمچنين . توسط مقامات ايرانی گزارش شده است
 .در مالء عام اعدام شده اند ٢٠١٣سال 

ناديده گرفتن دفاع آنھا از موکالنشان به خصوص دردادگاه  موضوع فشار بر وکال و
ھای انقالب، مستقل نبودن دستگاه قضايی از نيروھای امنيتی در مراحل تحقيق و 
بازداشت افراد و ھمچنين مستقل نبودن قضات از مراجع تصميم گيری باالتر مانند 

گزارش به نقل از در بخشی از اين . رھبر ايران از بخش ھای عمده اين گزارش است
محمداوليايی فر  وکيل حقوق بشری آمده که وقتی در دادگاه گفته که موکلش تحت 
فشار و شکنجه اعتراف کرده است، با دستور قاضی به دادستان مبنی بر ايراد اتھام 
عليه او به خاطر نشر اکاذيب و درنھايت از دست دادن پرونده وکالتش مواجه شده 

گزارشگر ويژه گفته اند که مقامات امنيتی آنھا را تھديد و وکال ھمچنين به . است
در گزارش تاکيد . ارعاب می کنند و از دسترسی آنھا به موکالنشان جلوگيری می کنند

 ٢٠٠٩در مالء عام پس از اعتراضات سال  خصوص اعدام  ھا به شده که تعداد اعدام
. اند برابر شدهشش به صورت چشمگيری افزايش يافته و به نسبت پيش از آن 

بازداشت دراويش گنابادي طبق آخرين اخبار رسيده به مجذوبان نور، شمار دراويش 
  . نفر رسيده است ٢۵٠بازداشت شده در زندان اوين به 

شيخ صادق الريجانی مسافرتِ خانم کاترين اشتون و ديدارش با خانواده ھای زندانی 
به گزارش . ييه وارد عمل می شودو تجاوز حقوق بشر را بر نتابيد و گفت قوه قضا

خبرگزاری خبرآنالين،  به نقل از روابط عمومی قوه قضاييه، آيت هللا صادق آملی 
ھای فرھنگی  الريجانی رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئوالن عالی قضايی به دغدغه

ھا از سوی تمامی  مقام معظم رھبری و توجه به لزوم تبيين و ارزيابی اين دغدغه
رئيس قوه قضاييه به سفر اخير  .و اصحاب فرھنگ در کشور اشاره کرد مسئوالن

بروز برخی رفتارھا در سفر اخير ھيئت :  کاترين اشتون به تھران اشاره کرد و  گفت
ا  اروپايی به تھران، خالف عرف ديپلماتيک است و تماس خانم کاترين اشتون ب

ن سفر دھن کجی به نظام بود و گران در اين سفر و اظھارنظرھای بعد از اي برخی فتنه
اين ديدارھای فراتر از چارچوب ديپلماتيک  در مناسبات خارجی قابل پذيرش نيست  

اگر بناست چنين روندی ادامه يابد و بر خالف امنيت و مصالح کشور در : وافزود
  .چنين سفرھايی اقداماتی صورت گيرد؛ قوه قضاييه وارد عمل می شود

  
   جايگاه بسيج و سپاه

  
 ٢۵مصوب مجلس معادل  ١٣٨٨بودجه نظامی دفاعی کشور در بودجه علنی سال 

ھزار ميليارد لایر بوده که بر اساس جمع بندی  ١٢٠درصد کل بودجه، يعنی حدود 
سال گذشته از زمان رھبری خامنه ای، بيش از يک ميليون  ٢٠کل بودجه ھای 

بر اين . تصاص يافته استميليارد لایر به طرح ھای نظامی دفاعی زير نظر سپاه اخ
ا جمع بندی ارقام بودجه و شرکتھای بورسی، دارايی ھای آشکار سپاه  اساس ب

 .ھزار ميليارد تومان است ٢٠٠ميليون ميليارد لایر، معادل  ٢پاسداران حدود 
ميليارد لایر به  ۴۵٨٧٣درصد سھام شرکت مخابرات ايران با سرمايه  ۵٠بيش از   

ھزار ميليارد لایر است و  ۵٠٠يکه ارزش واقعی آن حدود سپاه واگذار شده در حال
توسعه "کنسرسيوم . به يک پنجم قيمت واقعی به شرکتھای سپاه واگذار شده است

. شرکت تشکيل شده است خريدار سھام شرکت مخابرات، از سه" اعتماد مبين
که از شرکت " مھستان شھريار"و " توسعه اعتماد"شرکت ھای سرمايه گذاری 

الکترونيک مبين  گسترش"زير مجموعه بنياد تعاون سپاه ھستند و شرکت ھای 
  . که از شرکت ھای زير مجموعه ستاد اجرايی فرمان امام است" ايران
ميليارد لایر و ارزش  ۶٠٧۵درصد سھام سرمايه گذاری غديربا سرمايه  ۵١حدود 

د لایر به ساتا ھزار ميليار ٩ھزار ميليارد لایر به ارزش کمتر از  ١۵بورسی حدود 
که مالک شرکتھايی ھمچون پتروشيمی (واگذار شده، در حاليکه ارزش اين شرکت 

ی توسعه ساختمان، سيمان سپاھان، سيمان شرق،  ين الملل اوران، ب زاگرس، فن
ران،  اژی اي والد آلي ھر، ف نايع بھش عه ص زاری توس رمايه گ تان، س يمان کردس س

ه، داروسازی سينا، بانک پا وژن، آبگين ) سارگاد و صدھا شرکت ديگر استموت
  .ھزار ميليارد لایر است که به يک چھارم قيمت واقعی فروخته شده است ۴٠حداقل 

ا سرمايه  زار  ١٧و ارزش روز حدود  ٧۵٠٠بخشی از سھام بانک پارسيان ب ھ
ھزار ميليارد لایر از سپرده ھای مردم در اين بانک  ١٩٠ميليارد لایر که بيش از 

شرکت حفاری شمال و شرکت پااليش وپخش فراورده ھای . ه استسپرده گذاری شد
  )٩. (ميليارد لایر٢١۵٢۵وارزش بورسی حداقل  ۴١۶٢نفتی اصفھان با سرمايه 

آنچه گفته شد تنھا نمونه ھاِی اندکی از دارا ئيھای سپاه بود، ولی آنچه که مھم تر 
ا : مثالاست  نقش سپاه در درون مرزھا در امور سياست داخلی، بعنوان  سپاه ب

ا  سازمان دھی بسيج حتی در انتخابات دخالت ميکند و آنرا مھندسی نموده و مطابق ب
خواست رھبر علی خامنه ای پيش ميبرد و در  بيرون مرزھا و نقش آشکار قاسم 
سليمانی و سپاه قدس در کشورھای ھمسايه است که آن را از يک ارگان نظامِی 

  . مدافع مرزھای کشور فراتر ميبرد
ھمانگونه که ديديم سپاه در عين حالی که نيروی نظامی  و حافظ نظام واليت فقيه 
  است، شاھرگ ھای اقتصادی را نيز در دست دارد و در ھمه  زمينه ھای فنی برای

ا محوريت واليت   ھزينه کردن دست باز دارد و از سوی ديگر نقش صدور انقالب ب
  . ت ميکند فقيه را در خارج مرز ھا نيز حفظ و حراس

  
  راھيافت نجات 

داده شد، گر چه به اختصار، بدا ن  "  واليت مطلقه فقيه"با شرح و تفسيری که از 
  پرداخته  و تمامی ابعاد آن ترسيم نگرديد، اما  با ابتالئاتی که اين حاکميت زور، 

  
  ۱۶در صفحه
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  زادی حق و عدلهم
  

  . زپسش ستاندبا ،با تورم ،درجا ،پشيزي را بعنوان يارانه بدهد و
 آنها هستند زنـدگي بـر روي زمـين را    كساني كه جز كارخود ندارند، هم

درحقيقـت، توليدكننـدگان بيشـترين نيروهـاي محركـه      .كنند ممكن مي
آورد و توليـد،   چراكه، اگر اقتصاد توليد محور باشد، كار، كار مـي . اينانند

دن اقتصـاد  رو، جانشين كـر  از اين. شود توليد و زندگي در رشد ميسر مي
توليد محور با اقتصاد مصرف محور، محروم كردن انسان از همه حقـوق و  

تـن بـه ايـن محروميـت     . استعدادها، و در دراز مدت، از زنـدگي اسـت  
همـراه دانشـگاهيان و   . حقوق خـويش را بازشناسـيد و برخيزيـد   . مدهيد

، توانند نيروي محركه تغييـر بگردنـد   دانشجويان و زنان و همه آنها كه مي
  . ترين نيروي محركه تغيير را پديد آوريد عظيم

  
  !جوانان ايران

شود مگر بـه شـناختن حقـوق و عمـل بـه      بدانيد كه عدل ميزان نمي      
كرامت هر انسان فرآورده عمل او به حقوق ذاتي خويش و دفاع . حقوق

باوجود اين، در آنچه به رابطـه مـرد بـا زن    . از حقوق ذاتي ديگري است
شود، كرامت مرد تنها بـه رعايـت  حقـوق زن و دفـاع از آن     مربوط مي

نيست، به نقش تعيين كننـده زن در بالنـدگي رشـد خـود او و مـرد، بـه       
برخورداري همگان از حـق دوسـت داشـتن و دوسـت داشـته شـدن و       

را برخـورداري   زندگي را با حقوقمندي آغاز كردن و، به يمن رشـد، آن 
  . به كمال از حقوق كردن نيز هست

همچنان بايد خاطر نشان كرد كه جوان آن نيروي محركه باز و تحول      
پس . پذير ساز نظام اجتماعي از رهگذر درانداختن طرح نو زندگي است

بر او و برزنان و همه زحمتكشان ايران است كـه نقـش خـويش را بمثابـه     
برخيزند و فضاي زنـدگي  . نيروي محركه به يادآوردند و به عمل برخيزند

است بگشايند و حيـات طبيعـت وطـن و حيـات ملـي       كه استبداد بستهرا 
به يمن ارتقاي منزلـت جامعـه مـدني و بنـاي     . خويش را از زوال برهند

  !.  به عمل برخيزيد. توان رهانيدجمهوري شهروندان، ايران را مي
  

افراد نيروهاي مسلح از نظامي و انتظامي و ديگراني كه در خدمت 
  !دولتيد

 و ويرانگريهايي كه ببار آوردههايي كه استبداد ساختهينيد كه مسئلهبمي     
اند و با شركت جمهور مردم، هرگاه حقوق است، تا بخواهي  بغرنج گشته

شهروندي بجويند و با يافتن منزلت شهروند، در حـل مشـكلها و بازسـازي    
از چـه رو در  . ايران بكوشند، بسا، كارشان تا بخواهي سخت خواهد شـد 

ايد كه آتش بحرانها را به جان هسـتي ايـران   دمت دولت جباري ماندهخ
است و هنوز آتش بحراني فرو ننشسـته، آتـش بحـران ديگـري را     انداخته

شود اگر به ياد آوريـد نـوروز،   كند؟ چه ميمأمور سوختن اين هستي مي
روزي است كـه ايرانيـان حقـوق خـويش بشـناختند و ميـزان عـدل را        

شود اگر شـما شـخص را   ه ايران جاودانه بزيد؟ چه ميدركارآوردند تا ك
به حق بسنجيد و به خدمت حق، حق خود، حق جمهور ايرانيان و حـق  
نسلهاي آينده، درآئيد و از ايفـاي نقـش سـتون فقـرات دولـت جبـاران       

شود اگر شما اين حقيقـت و واقعيـت را آويـزه گـوش     بازايستيد؟ چه مي
چون حـق اسـت خداونـد مـي     گويد حق استنه چون خدا مي: كنيد

است ؟ پس چه گويد؟ پس، حقانيت حق در خود آن و در نه گوينده آن
  مي شود اگر از اطاعت از امر و نهي ناحق بازايستيد؟ 

به خود زحمت سنجش ميزان استهالك رژيم واليـت مطلقـه فقيـه و          
 ناتوانيش از جبران آن را بدهيد تا مطمئن شويد اين رژيـم ميـرا اسـت و   

آيـا بهتـر نيسـت شـما در خـدمت مـردم ايـران در        . شودايران آزاد مي
  بازجستن استقالل و آزادي قرار بگيريد؟  

  
  !روحانيان

بنابر عهد، قرار بر اين بود كه شما ديـن را ديـن حـق نگـاه داريـد و            
قراربر ايـن  . نگذاريد در دين تكليفهاي قدرت فرموده از خود بيگانه شود

قرار براين بـود  . گذاريد دين وسيله كار قدرتمداران بگردد بود كه  شما ن
كه شما بدانيد قدرت دين سوز است و سپردن دين  به دولت، سپردنش به 

قراربود شما مدار پندار و گفتـار و كـردار ايرانيـان را بـروي     . آتش است
قرار بود شما به يمن اصول راهنماي دين حق، . كران بگشائيدمعنويت بي

قراربـود شـما  وجـدان    . علمي و فني جامعه را هموار بگردانيـد راه رشد 
اخالقي و وجدان علمي جامعه را از آلـودن شـدن بـه نـاحق و خرافـه،      

قرار بـود شـما اسـوه    . مصون داريد و وجدان اخالقي را بيدار نگاه داريد
از چه رو امروز سخن . زيستن در استقالل و آزادي و حقوقمندي بگرديد

گردانيد؟  قرار بود جاي شما ميان مردم، در دل ا جرم ميگفتن از الگو ر
جامعه مدني، باشد و نه،  در دولت، مقام جبار جستن و زنـدگي همـه روز   

قراربود شما چراغ راه رشد باشـيد و اينـك   . مردم را به داس زور سپردن
حاكماني كه در سلك شما هستند، كشان كشان، مردم را  از نور به ظلمات  

  . برندمي
قرار بر اين بود كه شما قواعد خشونت زدائي را به مردم بياموزيـد و         

خود بكار بريد تا انسانها، در همه جـاي جهـان، از حـق صـلح برخـوردار      
گران گشـتن در  قرار بر دستيار سلطه. قرار برتقديس خشونت نبود. بگردند

تبديل سرزمينهاي مسلمان نشين به ميـدانهاي جنـگ مـرگ بـر مـرگ و      
قرار براين بود كه شـما منـادي حقوقمنـدي    .  ويراني بر ويراني افزا نبود

قرار براين نبود كـه منكـر حقـوق    . انسان و برابري انسانها در حقوق باشيد
قرار براين بود كه بعد معنوي انسـانها  . انسان و حقوق شهروندي او بگرديد

رت ضـد  را به يادشان آوريد، به يادشان بياوريـد كـه  حـق  ارزش و قـد    
قراربر به بندگي قدرت درآمدن و آن را ارزش برين و تنها . ارزش است

قرار براين بود كـه شـما بـا فسـاد بسـتيزيد، قـرار بـر        . ارزش كردن، نبود
  . فسادگستري نبود

در تاريخ ايران، قراربراين بود كه شما زنگ خطر باشـيد، هربـار كـه           
. ن ايران به زير سلطه بيگانـه نبـود  استقالل ايران به خطر افتد، قرار بر برد

قرار بر محور اقتصـاد كـردن فـروش    . قرار بر خارجي كردن دولت نبود
قرار بر ايـن  .  ثروتهاي ملي و وارد كردن برنج  آلوده در ازاي نفت نبود

بود كه شما ايرانيان را به عمران طبيعت بخوانيد، قرار بـر تصـدي بيابـان    
  .كردن ايران نبود

بر اين بود كه شما راه و روش تبعيض زدائي بياموزيـد و  مـروج   قرار        
بنـابر برقراركـردن   . ها، باشيدمرام توحيد ايرانيان به يمن رهائي از تبعيض

قرار بر اين بود كـه  . گسلند، نبودهاي همبستگي را ميتبعيضهايي كه رشته
ه خليفـه شما مدام به انسانها خاطر نشان كنيد كه مسئولند، كه تواناينـد، كـ  

هاي خدا بر روي زمينند، كه بايد همواره در حال قيام بر حق و ايستادن 
تفـاوتي خـود را بـه مـرگ بـا      برحق باشند، و ياد آور مردم شويد كه بي

قرار، بر فروكاستن مقام انسان تا گوسـفند  . ها سپردن استبدترين شكنجه
زندگي در  ها و معاف از مسئوليت و شجاعتمطيع، خميده زير بار تكليف

  . استقالل و آزادي، نبود
قرار براين بود كه شما بدانيد حق با عدل و حق و عـدل بـا اميـد و           

شجاعت و شادي همزادند و به انسانها ياد آور شويد كه بـه يمـن سـپردن    
همه بعدهاي زندگي، به اين همزادان است كه توانا به  نو بـه نـو كـردن    

ن زنـدگي بـه سـتم و يـأس و تـرس از      قرار بر سپرد. زندگي مي گردند
قرار بر اين بود كه شما انسانها را از بندگي . رهگذر ميزان كردن زور، نبود

. قدرت به بازيافتن خداوند، به يمن بازجستن اسـتقالل و آزادي بخوانيـد  
قرار براين بود كه به مردم هشدار و انذار دهيد كه دروغ سرطاني اسـت  

رگ در خواري را اجتنـاب ناپـذير مـي   كه چون زندگي را فراگرفت، م
قرار براين بود كه شـما،  . قراربر دروغ را زبان رسمي گرداندن نبود. كند

زبان آزادي، زبان اخالق، زبان حق، بنابراين، زباني را بكار بريـد كـه، در   
اي از زور  نداشته باشند، قرار بر ترويج زبان مايهها بنها و جملهآن، كلمه

قرار براين بود كه شما ساحت دين را . نبود... و تزوير و ريا وناسزا و بهتان 
قـرار بـر تبليـغ    . ها و هرآنچه غير عقالني است، منزه نگاه  داريداز خرافه
برخيزيد و از رهگذر وفاي با عهد، روز خود . ها نبودها و غير عقالنيخرافه

  .را نوروز بگردانيد
  مانديد،ايرانيان اگر شما الگو مي

الگـو شـديد و   . آن روز كه گل را بر گلوله پيروز كرديد، نـوروز شـد        
درهمه جا،  جنبشهاي همگاني، ملتها را وارد عصر جديد، عصر اسـتقالل و  

داري سرمايه زيرا استبداد. راه بس سخت است. كنندآزادي كردند و مي
با . آاليدكند و ميويران مي. استحال و آينده، زمين و فضا، را فراگرفته

حال،  برحق بايد ايستاد تا كـه تحـول راه خـويش را بيابـد و جهـان      اين
  .سراي زيست در صلح و استقالل و آزادي همه انسانها بگردد

شما آن الگو  : گويداز زاويه صورت واقعيتها كه بنگريم، ايران امروز مي     
انـي  ايـد كـه بـه وير   مردمي شـده . ايدايد و الگوي استسالم گشته نمانده 

طبيعت وطن  و حيات ملي خـويش مشـغولند و فريـاد هشـدار وجـدان      
  . شنوندخويش را  نيز نمي

و از  زوايه محتواي واقعيتها كه بنگـريم، جامعـه ايرانـي در كـار بـاز و           
: گويـد ايران امروز مـي . تحول پذير كردن نظام اجتماعي خويش است
شـما  .  دهنـد ز دست ميساختارهاي جامعه استبداد زده، دارند مقاومت ا

هرگـاه بـر   . توانيدجامعه باز و تحول پذير را از آن خود كنيد ايرانيان مي
و استبداد را از همـه عرصـه   ييداستقامت خويش در ايستادن بر حق بيفزا

بدانيد كه وجود زنداني سياسي يعنـي  هرگاه . نيدهاي زندگي خويش برا
بريـد،   ش را بكـار نمـي  كه شما استقالل و آزادي و ديگر حقوق خـوي  اين

گويـد بايـد    بدانيد كه وجود زنـداني سياسـي مـي   . مستقل و آزاد نيستيد
برخاست و ايستاد، استوار و نستوه ايستاد تا كـه سـالح زنـداني و شـكنجه     
كردن و كشتن از دست رژيم فرو افتـد و ايـران، بـراي هميشـه، سـراي      

كردن آنها، معنـي   تنها نگذاشتن زندانيان، ياري. استقالل و آزادي بگردد
بـه يمـن ايـن    .  دادن به استقامت آنها از رهگذر ايسـتادن برحـق اسـت   

ايستادن، خويشتن را الگوي زيستن بر ميزان عدل كنيد، همه روز ايران را 
  .نوروز كنيد

است رشد قدرتي كه هالگوئي كه دريافت. يدنالگو بگرديد و بما نيدتوامي   
. ت، تخريب او و محيط زيست او استداري است، رشد انسان نيس سرمايه

است كه روز خود و جهانيان را به يمن همداستان كردن رشـد  و او برآن
  .انسان و عمران طبيعت نوروز بگرداند

نوروز را روز به ياد آوردن توانائي خويش در الگوي رشد شدن و در       
  .پيش گرفتن راست راه رشد بگردانيم

با مطالبات اساسی  تقابل دکترین والیت فقیه
18  -مردم ایران   

  
بر قرار کرده، يکه تازی ھا و  بی اعتنائيھايی که سرطان واليت نسبت  به حقوق و 
آزادی ھای ابتدايی مردم اعمال می کند و نھاد ھای سرکوب حکومتی اش  بصورت 
شبکه ای که با باور ھای مذھبی مردم گره خورده  در اقصا نقاط ايران از اعماق 

ده،  شبکه دو ران ريشه دوان ا مرکز کالن شھر ھای اي ا ت رين روستا ھ اده ت رافت
  گسترانده و به فرامرزھای ايران نيز گسترش يافته است، چه بايد کرد؟

نظريه ای که واليت مطلقه فقيه بر اساس آن بنا شده است نظريه خشونت و اصالت 
به کاربرد خشونت خود  دادن به قدرت است و بنا بر نيازی که به مشروعيت بخشيدن

ھر گاه دين  اين چنين است که. دارد تالش می کند  آن را  به دين  و عقيده متکی کند
و ايدئولوژی توجيه گر خشونت و زور بشود، خشونت و سرکوب دائمی و گسترش 

د و از مرزھا می گذرد دا ميکن د،  اندک اندک انبساط پي دا می کن ه . پي يم ب نگاه کن
ا بھانه ھای مختلف برای سر قدرت ماندن حاکم نموده خشونت کوری که ر ژيم ب

است، نه تنھا روزگار مردم ايران را سياه کرده که در سطح جھان نيز گسترانده و به 
  :می نويسند. سرکشی مشغول است

ا قدرت » قدرت«ھای جھانی بايد دامنه  جمھوری اسالمی برای مقابله و رويارويی ب
ھای بزرگ نياز به  ما برای مواجھه با قدرت .ترش دھدخود در منطقه و جھان را گس

ھای دوردست پيشرفت، بدون  ترازی مؤثر از قدرت جھانی داريم و رسيدن به افق
ھای جھانی  توان با قدرت بدون جھانی شدن نمی«شود،   ميدان تأثير جھانی ميسر  نمی

ميدان جنگ از  در مقطع کنونی جنگ و زندگی با ھم درآميخته و تفکيک. مبارزه کرد
تواند ابعاد قدرت خود  با اعالم اينکه جمھوری اسالمی می.  صلح عمالً ممکن نيست

ھای جھانی درگير  المللی نيز با قدرت تعريف کند،  بايد بتواند در محيط بين " ملی"را 
 ) ١٠.(شود

زادی، سازگاری آآری، جنگ و خشونت وسيله مرگ و ويرانگری است، در مقابل، 
آيا  امروز قبل از ھر چيز،  يک انقالب در . و سازگار با حقوق  انسان استبا ھستی 

ا  زمان آن نرسيده است که اين  انديشه و يک تحول در تفکر ضروری نيست؟ آي
حاکميت  و "خواست و گفت  نبايد بپاپايان يابد؟  آيا افکار عقب ماندهِ دوراِن  جاھليت 

ريات و رونق رو به تزايد معرفت ضرو  مشارکت مردم در  سرنوشت خودشان از
 انسان  در كارآمدى او است؟

آنچه نظام واليت فقيه ساخته، نظام بسته ای است که راه را بر ھر گونه نو انديشی و 
دگرگونی و تحول فکری در جامعه بسته است،  تناقض اين است که در اين جامعه 

. يت فقيه باز گذاشته استبسته دايره ای باز برای معتقدين و متعھدين به ئتوری وال
ا وفاداری و حفظ نطام ميتوانند  علوم و تحقيقات و اقتصاد ھمه در جھت خدمت ي

  . عرصه فعاليت داشته باشند
ور  اگون بط ای گون يوه ھ ا ش ه ب رل جامع رکوب و کنت د س ه ش ه گفت انظور ک ھم

است اخيرا خامنه ای از نظر فرھنگی ابراز نگرانی کرده . سيستماتيک اعمال ميشود
کالس ھای زبان خارجی را مواظب باشيد که ھمراه باخودش فرھنگ نياورد : و گفته

و اظھار ناراحتی برای مالقات نمايندگان پارلمان اروپا با فعالين حقوق بشری ايران 
اين نکته خود نمايانگر آن است که جامعه از نظر فکری در آستانه تحول . کرده است

 ٣٠مسئله عمده . نيست کردن  ديگر اثری ندارد است و  سرکوب و سانسور وسربه
ساله حاکميت برخورد با بد حجابی، تفتيش ضد واليت فقيه، انحصاری کردن دانشگاه 

ولی باز ولی فقيه از تھاجم ... و موسسات آموزشی برای باورمندان به واليت بوده و 
  .فر ھنگی به فغان آمده است

روزھا  بکار برده ميشود و برای مساجد ديپلماسی فرھنگی اصطالحی  است که اين 
بودجه ھای خاص تعيين ميشود تا بتوانند جوانان را جذب کنند و انواع شگرد ھا نيز 
بکار می برند ولی زنان و جوانان که دو محور فعال و سرکوب شده جامعه ايرانی 

  .ھستند ديگر قابل مھار کردن نيستند 
و به ر سميت شناختن حقوق او آغاز " سان ان" آری، نقطه تحول و چه بايد کرد از  

اين باور نخست بايد در خود فرد و جامعه پديدار شود تا بتواند راه باز کند و . ميشود
وقتی سخن از . ديگر توھمات به عنوان اصل و حقيقت بوسيله زور اعمال نگردد 

فقيه، بر  تغيير باور افالطونی به نخبگان گفتيم، بدين منظور بود که مستبدی به نام
  .مسند واليت ننشيند و بجای خدا ھم خدائی کند

وقتی جامعه خودش را مسئول،  در ساختن سرنوشت خودش دانست، خواه نا خواه 
در رقم زدن سرنوشت خويش مشارکت خواھد کرد و جامعه را از حالت بسته  و 

سانی و خفته که  زمينه ای برای اعمال زور است باز خواھد داشت  و سرمايه ھای ان
  .     طبيعی بارور شده و رشد و تحول جای  خود را باز خواھد يافت
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