
  

در.كشور  بر سر منع گسترش سالح اتمي، و نيز، خلع سالح اتمي خاورميانه، توافق كردند2010،189مه28در:انقالب اسالمی
  .فصل اول، به اين توافق و نيز خبرهاي و نظرها پيرامون بحران اتمي ايران مي پردازيم

، گزارشي را مي آوريم كه بيشتر به حال و هواي دانشجويان و دانشگاهيان در روزهاي پاياني نخستين سال در فصل دوم     
  .جنبش مردم ايران پرداخته است

اين تضادها،  داليل ديگري . هستند»  اصول گرايان«در فصل سوم خبرهاي گوياي از پرده بيرون افتادن تضادهاي درون جبهه      
خبرها مي گويند و به صراحت كه مافياها مي دانند جنبش مردم ايران . دن مافياهاي نظامي در زندان ناتوانيهستند بر زنداني ش

  .يم سرانجام تسليم اراده مردم مي شودژادامه مي يابد و اين ر
ير و كشورهاي باج در فصل چهارم، داده هاي اقتصادي گوياي سياستي اقتصادي را گرد آورده ايم كه ايران و ايرانيان را فق      

  . گير، چون روسيه و چين را غني مي كند
مافياهائي كه در دولت . مالي را درج كرده ايم –در فصل پنجم، قسمتي ديگر از فهرست اسامي اعضاي مافياهاي نظامي        

  .مالتاريا تشكيل شده و اينك دولت را از آن خود كرده اند
عفو بين المللي، سالي كه بر ايرانيان گذشت را سال . سان را از نظر خوانندگان گذرانده ايمدر فصل ششم، تجاوزها به حقوق ان      

  .وحشت توصيف كرده است
  4در صفحه                                                                                                                      

  
    فريد راستگو 

  )6(چه كساني بودند؟  57عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 
  

روانشناسان معتقدند كه انسان با طرح اولين سئوال كه چرا اينطورم انسان شد و با اين سئوال او مرز خود 
هنگاميكه انسان گفت چرا اينطوري است، بدنبال آنطوري رفت كه در . جدا نمودرا از ديگر حيوانات 

انسان در پي چيزي روان شد كه فكر مي كرد . ذهن خود ترسيم كرده بود كه مي بايست زندگي مي كرد
براي رسيدن به حق مي بايست تغيير مي كرد، چون يك چيز را حق و يك چيز را امر واقع . حق است
انسان به حركت مي آيد تا امر واقع را تغيير دهد چون مي خواهد حق را جانشين آن  پس. مي دانست

  .نمايد
انساني كه مي خواهد امر واقع را تغيير دهد تا به حق برسد بايد در ذهن خود تصويري از آن حق داشته 

و منافع اين تصوير زماني ناقص ميشود كه يك فرد منافع خود را بجاي حق بنشاند و بين حق . باشد
فردي كه خود را بجاي حق مي نشاند ديگر قادر نخواهد بود به . شخصي و گروهي اش تفاوت قائل نباشد

حق برسد بلكه مصلحت گرائي شيوه زندگي او خواهد شد، زيرا ذهنيت خود را بر منافع فردي يا 
  . گروهيش تنظيم كرده است

هريك از ما . ش ذهننيت در اعمال ما معين شودبراي درك دقيقتر، كمي مسئله را روشن تر بگوئيم تا نق
جهان ذهني هر يك از انسانها در حرف زدن . داراي جهان ذهني هستيم كه نقش موثري در حيات ما دارد

و كردار و حتي نزديكي و دوري آنان از حق و حقيقت جلوه گر مي شود، چرا چون ذهنيت هر فرد 
  . ستمبناي عملكرد آن فرد در زندگي روزانه اش ا

  15در صفحه 

صد و بيست و ھشتمين بمناسبت خردا د  ٢۶«
  »تولد دکتر مصدق  سالگرد

  ) ١(دکتر محمد مصدق  ينامهزندگ
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  جمال صفری 
ژوئن   16)/ رجب 29(قمرى  1299/ شمسى  1261خرداد  26 

محمد مصدق در يك خانواده اشرافي و با نفوذ  –ميالدى  1882
  . ".له سنگلج تهران به دنيا آمدديواني قاجار در مح

  13در صفحه   

 
  مهدي ابريشمي  درگذشت

  
مهدي ابريشمي دانشجوي علوم . يش را از سر گرفته بود، جبهه ملي فعاليت خو1339در   

از آن زمان تا پايان . اجتماعي بود و به سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي ايران پيوست
در دوستي . عمر، در راه استقالل و آزادي، در كوشش براي برداشتن موانع از سر راه، ماند

آن راه، بدين كار ماندند و او در شمار اين كم  كم شمار شدند آنها كه در. استوار قدم بود
  .شماران بود

تحصيل را تا  فوق ليسانس علوم اجتماعي ادامه داد و در پايان تحصيل، در مؤسسه     
مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، نخست در قسمت اسناد و مدارك، عضو پيوسته 

و برجا و در اختيار نسلهاي دانشجو است كارهاي تحقيقاتي ا .و سپس رئيس اين قسمت شد
  .كه از پي يكديگر، به تحصيل علوم اجتماعي خواهند پرداخت

او نيز علوم اجتماعي تحصيل كرده است و در همان راه  -لحاظ همسراهل كرمان و به     
  . خانواده هاي گنجعلي خان، باني حمام معروف كرمان و آرين پور نسبت داشت، با - است 

، هنوز سال اول جنبش مردم ايران براي بازيافت استقالل و آزادي، به 1389بهار  در     
پيروزي جنبش مردم ايران، هر .  پايان نرسيده، مهدي ابريشمي چشم از جهان فرو بست

زمان حاصل شود، او، همانند همه آنها كه عمر را در راه استقالل و آزادي، بكار برداشتن 
  .هاي مستقل و آزاد، زندگي از سرخواهد گرفتمانع ها گذراندند، در نسل

 

 
 
 
 
 
 

New  
  14در صفحه   

    

      پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر        
  

اصالح در نظام، نفت و سلطه، 
  اساس قانون اساسی

  
 سالم
تا . سئوالي از خدمت شما دارم كه مدتها وقت پرسيدنش را پيدا نكردم    
اصالح طلبي براي وضعيت ايران يكه من مي دانم شما منتقد راه حل ئجا

اصالح در يك سيستم مبتني بر واليت فقيه را تقويت آن . بوده و هستيد
محدوده رژيم را . ميدانيد و تالش در جهت عكس را افساد معنا مي كنيد

مناسب فعاليت نمي دانيد و ساير تحليل هايي از اين دست كه اكثر آن ها 
اما مسائلي تاريخي هست كه براي من  .را مطالعه كرده ام و با شما موافقم

 :نيازمند توضيح است
شما بر تجربه مصدق تاكيد فراواني داريد و به نظر مي رسد از مشي او    

درحاليكه مصدق در نظام ). كه البته من هم همينطور(حمايت مي كنيد
مبتني بر سلطنت فعاليت مي كرد و در مجلس وابسته به دربار نماينده 

در عكس ها هست كه در مقابل . مهمتر نخست وزير شاه بود بود و از همه
مقصود اين نيست كه بگويم درباري بود بلكه (شاه و ملكه تعظيم مي كند

برعكس مي خواهم بگويم مصدق از درون نظام شروع به اصالح در جهت 
آيا اين روش مصدق ) آزادي و استقالل كرد كه افساد از نظر استبداد بود

 رست بود؟از نظر شما ناد
نمونه ديگر خود . همين سئوال در مورد اميركبير هم قابل طرح است    

شما هستيد كه در نظام مبتني بر قانون اساسي كه در آن عليرغم تالش 
كانديداي رياست جمهوري  ،امثال شما واليت فقيه گنجانده شده بود

 . شديد و اين معنايش پذيرش عملي همه بندهاي قانون اساسي است
  2در صفحه    

  Nr. 751  7 -20   Jun.  2010

 1389 خرداد  30تا 17از  7۵1شماره

  ۴ ص: ...توافق تهران و قطعنامه چهارم و –انه بدون سالح اتمی توافق بر سر خاورمی 
  ۶ ص :دانشگاه ها کانونهای مقاومت در برابر استبداد خون ریزمافیاها بارهگزارش در

  ٧ ص: نآیم خبر می دهد از درون متالشی ژرنگ و رخسار ر 
  ی را اقتصادی که مردم ایران را فقیر و زورمندان وابسته و باج گیران خارج 

  ١٠ ص :غنی می کند

   ،از انقالب بدین سو ،فهرست اسامی اعضای مافیاها که از رهگذر استبداد مالتاریا 
  ١١ ص: ۷ –تشکیل شده اند 

  ١٢ ص :سال وحشت بود ،در ایران ،سال گذشته :عفو بین المللی 

 ؟خاورميانه بدون سالح اتمي 
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يعني عمال و نظرا پذيرفتيد كه قوه  
آيا . يه زير نظر ولي فقيه اداره شودئقضا

تالش شما در دوران رياست جمهوري 
براي پررنگ كردن واليت جمهور مردم و 
كم رنگ كردن واليت فقيه كه تالشي 
است از درون نظام، يك فعاليت اصالح 

ناي مصطلح آن نيست؟ يا طلبانه به مع
 به اين روش خود هم منتقديد؟

 ارادتمند ايراني آزاد. سپاسگزارم
  
ــــــان ٭ ــــــاس صــــــوری می قی

وضعیتهای بظـاهر مشـابه و بـه 
 :واقع نایکسان

  
دوران مصدق، بدین خاطر که  - ۱

جنبش ملی کردن صنعت نفت 
زیر  –بیرون رفتن از روابط مسلط 

سلطه و بنا بر این تغییر ساخت 
استبدادی وابسته و تغییر دولت 

رابطه دولت با ملت بود، یک دوران 
این دوران، .  انقالبی بشمار می رفت

در سیاست داخلی تحولی را بخود 
دید که گذار از مرحله تغییر ساخت 

در تابعیت با تغییر  ،کشوردر درون 
زیر سلطه با  –رابطه مسلط 

 بحساب ،انگلستان و روسیه و امریکا
 :است

له اول، مجلسی که اکثریت در مرح   
نمایندگانش فرمایشی بودند، زیر 

رزم بعد از قتل  ،مردمفشار نهضت 
با ملی شدن  ۱۳۲۹اسفند  ۲۹آرا، در 

مصدق . نفت موافقت می کند
نخست وزیر و بر آن می شود که در 
جبهه داخلی اتحادی را پدید آورد 
. که شاه و دربار او را نیز در بر گیرد

بر می گزیند که در  هیأت وزیرانی را
عوامل : وصف آن، خود او می گوید

در همه جا از جمله در  ،انگلیس
  .هستند ،هیأت وزیران

آذر و سپس مداخله  ۱۴حادثه      
دربار در انتخابات مجلس، بر مصدق 
معلوم می کند کسان و گروه 
بندیهائی که قدرت خود را از رابطه 

زیر سلطه دارند، حاضر نمی  –مسلط 
بر ضد قدرت حامی  ،در اتحاد شوند

اینست که هیأت . خود، شرکت کنند
وزیران را تغییر می دهد و بهنگام 
معرفی هیأت وزیران، سرپرستی 
وزارت دفاع را نیز خود برعهده می 

مصدق . شاه نمی پذیرد. گیرد
تیر شاه  ۳۰جنبش . استعفاء می کند

را ناگزیر می کند تقاضای مصدق را 
مصدق، اصل از آن پس، . بپذیرد

ه نشاه سلطنت می کند و «
و . به اجرا می گذارد را ،»حکومت
من نخست وزیر شاه و : می گوید

من نخست وزیر . مجلس نیستم
    .ملتم

بنا بر اسناد، شاه به سفارت امریکا     
پیشنهاد کودتا بر ضد مصدق را می 

باتفاق  ،اواسفند،  ۹در . کند
سفارت امریکا، توطئه قتل مسئولین 

اطالع . دندق را به اجرا می گذارمص
بموقع یکی از کارکنان دربار و 
هوشیاری مصدق، سبب شکست 

به دنبال آن، رئیس . توطئه می شود
شهربانی، سرتیپ افشارطوس ربوده 

 رابطه شاه و مصدق. و کشته می شود
در این . وارد مرحله سوم می شود 

مرحله، تغییر ساخت دولت و 
ه دربار دستگاه اداری و قطع رابط

بمثابه کانون تمرکز قدرت، با ارتش 
برنامه بخشی از و دستگاه اداری، 

بیرون رفتن از  یاگذاری استقالل 
 می شود و زیر سلطه، –روابط مسلط 

کار به . در دستور کار قرار می گیرد
مرداد می کشد و شاه  ۲۸کودتای 

گریخته از ایران به ایران باز می 

باز  گردد و ساخت دولت وابسته را
 .می سازد

درس تجربه مصدقی اینست که      
دو تغییر، یکی تغییر رابطه با قدرت 

و دیگری تغییر ) استقالل(مسلط 
ساخت دولت و رابطه اش با جامعه 
ملی، به قصد استقرار والیت جمهور 
مردم، از یکدیگر جدائی ناپذیر 

نظری که من پیشنهاد کردم . هستند
آزادی جدائی ناپذیری استقالل از  –
  .از این تجربه مایه می گرفت  -

بدین قرار، کار مصدق و نهضت       
ملی ایران، نه در سیاست داخلی و نه 
در سیاست خارجی، اصالح نبود، 

جز این . بود) انقالب (تغییر ساخت 
که انطباق روش با هدف زمانی دراز 

در سوختن . برد و فرصت را بسوخت
یک چند از فرصت، حزب توده و 

ه تمایلهای شرکت کنندصیتها و شخ
نهضت ملی، نقشی تعیین کننده در

بعد از کودتا، حزب توده از . داشتند
ن شخصیتها و آ خود انتقاد کرد اما 

گرایشهائی که به خدمت قدرتهای 
سلطه گر درآمدند و در کودتا نقش 

انتقاد از خود اول را بازی کردند، 
از طلبکاری نیز دست  ،بجای خویش

 .برنداشتند
تجربه های قائم مقام و  - ۲

  قائم مقام، : امیرکبیر یک تجربه اند
روزی که قرار : به محمد شاه نوشت

شد شما سلطنت بجوئید، سه ورق 
با یکی ترتیب . کاغذ، برگرفتم

استقرار سلطنت شما را دادم و با 
دومی ترتیب بازپس گرفتن 

را به از دست رفته  سرزمینهای 
در کار نگارش آوردم و با سومی، 

هند و آسیا سازمان دادن شوراندن 
. شدمبر ضد سلطه انگلستان 

وابستگی مقام سلطنت به قدرتهای 
او را به کشتن قائم مقام  ،نوخاسته

امیر کبیر نیز تغییر . برانگیخت
رابطه با قدرتهای نوخاسته را، برای 
  .بازیافتن استقالل، هدف کرده بود

از اما هر دو، در سیاست داخلی،       
در درون (جهتی اصالح طلب 

تغییر (و از سوی دیگر، ) دولت
ساختار اقتصادی و اجتماعی 

هر دو تجربه . انقالبی بوده اند)
ناکام شدند زیرا تغییر ساخت دولت 

زیر سلطه و  –از تغییر رابطه مسلط 
این دو از باز و تحول پذیر کردن 
نظام اجتماعی، جدائی ناپذیر 

صفویه  توضیح این که از. هستند
بدین سو، ایران، در رابطه با دنیای 

خویش را از متوفق خارج، موقعیت 
و در موقعیت زیر  می داددست 

در این . می گرفتسلطه قرار 
موقعیت، کانون قدرت و گروه 
بندیهای وابسته به آن، در حفظ 
موقعیت و قدرت خویش، وابسته به 

. شدندمی قدرتهای خارجی 
لطنت گنجاندن حمایت روسیه از س

قاجار در قرارداد ترکمن چای و 
امتیاز فروشی به دو قدرت انگلستان 
و روسیه، گزارشگر جدا شدن دولت 
از جامعه ملی و وابسته شدنش به 

  .قدرت های خارجی بودند
باوجود این، دانش و فن را  بکار       

سازمان دادن دولت و اداره کشور و 
نیز تحول اقتصادی و اجتماعی و 

. ردن، تغییری اساسی بودب ،فرهنگی
این تغییر با رشد دادن اقتصاد 
شهری از سوئی و تغییر ساخت 
بودجه دولت و نقش دادن به دولت 
در رشد اقتصادی و اجتماعی و 

سه ستون . فرهنگی همراه بود
سلطنت و روحانیت و ( داخلی 

بزرگ مالکی و بخشی از بازار وابسته 
و ستون خارجی ) به اقتصاد مسلط

قدرت روس و انگلیس با که دو 
موقعیت مسلط بودند، نه اصالح در 
دولت و نه انقالب آرام در جامعه را 

نتیجه . نمی توانستند تحمل کنند
. این شد که امیر کبیر نیز کشته شد

رفتار او در واپسین دقایق عمر بس 
میر غضب رگهای دو  :گویا است

او برخاست و . دست او را گشود
بر دیوار پنجه های خونین خویش 

حمام چسباند و بر روزگار سیاهی که 
 ،وطن او بود ،در انتظار ایران

و می دانیم که به زیر سلطه . گریست
رفتن ایران و خارجی شدن دولت 

  .به جامعه ملی شتاب گرفت نسبت
  
تغییر بنیادی دولت  ۵٧انقالب  – ۳

زیرا پایه . بودوابسته  استبدادی 
سلطنت را برداشت و پایه خارجی 

بنا . یز توان پیشین را از دست دادن
بر این، دولت یا می باید بر والیت 
سازمان یافته جمهور مردم، 
حقوقمدار می گشت و ثبات و دوام 
می جست و یا دولتی استبدادی 

هرچند . شدو یک پایه می وابسته 
اصل راهنمای طرز فکرهای 
گرایشهای سیاسی والیت برمردم و 

گاه نه والیت مردم بود، اما هر
آقای خمینی و دستیاران (روحانیت 

به عهد خود وفا می ) و موافقان او
کرد، ستون داخلی سوم دولت 
استبدادی نیز از میان می رفت و  
امکان سازمان دادن به والیت 
جمهور مردم و استوار شدن بنای 
دولت حقوقمدار بر این والیت، 

اما او و دستیارانش . پدید می آمد
دولت تک پایه  درپی شالوده گذاری

پس تقابل، تقابل دو اندیشه . شدند
راهنما، یکی بیان قدرت بر اصل 
والیت برمردم و دیگری بیان آزادی، 

در . بر اصل والیت جمهور مردم شد
سال، بطور مداوم، این دو  ۳۱طول 

. اندیشه راهنما در تقابل هستند
همانطور که مکرر توضیح داده ام، 

که برای جمع ما به این نتیجه رسید 
جلوگیری از استقرار دولت 
استبدادی تک پایه که به ضرورت 

یم جنایت و خیانت و فساد می ژر
گشت، نامزد ریاست جمهوری 

در همان حال، در سطح . بگردم
جامعه، والیت جمهور مردم سازمان 

امکان دولت حقوقمدار  تا کهبجوید 
مقایسه ای که شما . بیابداستقرار 

تقرار والیت میان وضعیت بعد از اس
مطلقه فقیه و پیش از آن می کنید، 
مقایسه صوری و نه واقعی میان دو 

توضیح این . استنا یکسان وضعیت 
   که
در قانون اساسی که بنا بر آن، ۱- ۳

مردم ایران مرا به ریاست جمهوری 
برگزیدند، رهبر اختیارات اجرائی 

پیش از انتخابات، نزد آقای . نداشت
با اینکه : گفتمخمینی رفتم و به او 

می دانم هرگاه نامزد بگردم، 
انتخاب می شوم، اما زمان را برای 
. انجام انتخابات مناسب نمی دانم

زیرا وضعیت بحرانی است و شما 
کسی نیستید که قانون اساسی را 

قانون اساسی که شما آن . اجرا کنید
را نقض کنید، مقبولیت نمی یابد و 

نمی دولت مستند بدان، ثبات و دوام 
او قول داد که قانون اساسی . جوید

انتخابات : را رعایت کند و گفت
ریاست جمهوری انجام بگیرد و 
انتخابات مجلس بماند به بعد از 

در عمل، هر دو قول را . رفع بحرانها

اگر برعهد خود وفا می . نقض کرد
کرد، دولت قانونمدار، در خدمت 
رشد جامعه و متکی به والیت 

ت و دوام می جمهور مردم، ثبا
  بدین قرار،. جست

وضعیت، از کودتای خرداد   ۲- ۳
بدین سو، وارونه وضعیت در  ۶۰

در آن . دوران مرجع انقالب است
والیت با جمهور «دوران، بنا بر 

قول آقای خمینی در (» مردم است
میزان رأی مردم «و ) نوفل لوشاتو

می باید از استقرار . بود ،»است
لوگیری دولت استبدادی تک پایه ج

این آقای خمینی و . می شد
دستیاران او بودند که با نقض قانون 
اساسی، کودتا کردند و دولت 
استبدادی را، بر یک پایه، 

حال اینکه از کودتای . بازساختند
بدین سو، بخصوص پس  ۶۰خرداد 

از آنکه در کودتای دیگری، والیت 
مطلقه فقیه را جزء قانون اساسی 

در  .دوضعیت وارونه ش ،کردند
وضعیت جدید، اصالح طلبی، 
زندانی شدن در حصار والیت مطلقه 
فقیه و بناگزیر، آلت فعل آن گشتن 

مشاهده می کنید که . بود و هست
قیاس صوری چسان دو وضعیت 
نایکسان را در دید عقل، یکسان می 
کند و در این یک سان کردن، 
وضعیتی که در آن، قدرت والیت 

تصور همان وضعیتی مطلقه دارد، 
. ناظر بود» رهبر«می شود که 

خوشبختانه شما پرسیده اید یعنی 
  .فریب قیاس صوری را نخورده اید

آن زمان، ستون پایه های  ۳ - ۳
سپاه و نیروهای (دولت تک پایه 

انتظامی و انحصار تبلیغات و 
دستگاه قضائی در خدمت استبداد و 

...) واواک و مجلس دست نشانده و
ر نوشته ای، د. توان نجسته بودند

ستون پایه ها و تدبیرهایی که برای 
برداشتن آنها سنجیده و بکار برده 

آن نوشته . ایم، را تشریح کرده ام
بکار نسلهایی که از پی هم می آیند و 
می خواهند مستقل و آزاد زندگی 

  . کنند، می آید
با وجود هشدارها، آقای  ،باری     

بسا قانع نشد که . خمینی کودتا کرد
سرانجام صاحب ها ون پایه ست

دولت تک پایه می شوند و دین و 
دولت را تباه می کنند و ایران را در 

در . ظلمات استبداد فرو می برند
موقعیت کنونی، ستون پایه ها 
صاحب دولت و اقتصاد و دین و 
فرهنگ گشته اند و جامعه جوان را 

در این وضعیت . از رشد بازداشته اند
نایکسان است، که با وضعیت آن روز 

کار دیگر جلوگیری از استوار شدن 
ستون پایه نیست، زیرا نظام دولت 
یکسره دیگر شده است و اصالح 
طلبی در واقع از میان برداشتن 
موانع والیت مطلق این ستون پایه 

هر عملی ناسازگار . می تواند باشدها 
با این والیت مطلقه، بنا بر این 
ه قانون اساسی، نه مجاز است و ن

  .قابل توجیه 
با اینهمه، فرض می کنیم دو  – ۴

وضعیت، نه تنها در صورت بلکه در 
. نیز، یکسانند ،و واقعیت خود امحتو

بار که  اصالح طلبی هر پس اگر
تجربه شده نتیجه نبخشیده است، 

که آیا جز بدین خاطر بوده است 
اصالح است که نیک فهم نشده 

چیست و چه وقت و در کدام محل 
 ،به سخن دیگر. ست؟ممکن ا

دانسته نبوده و نیست که اصالح در 
اما ممکن است ) سامانه(درون نظام 

بدیهی است . یدآن نمی آبکار تغییر 
هر سامانه ای مرتب نیاز به اصالح 

فرسوده آن  دارد تا که عناصر
این  یجانشین شوند و رابطه ها

عناصر پیوسته سامان بجویند تا 
در . سدکارآئی سامانه به حداکثر ر

یک سامانه قدرتمدار، اصالح به 
معنای بی نقش کردن و یا کم نقش 
. کردن مرکز قدرت، ناممکن است

در سامانه ای که قدرت مدار اما 
نیست، همچون سامانه ای که 

تشکیل می دهند، هر  را اعضای بدن
تغییری بسود یک عضو و به زیان 
اعضای دیگر، وارد کردن زور در 

است و عامل تنظیم رابطه اعضاء 
در عوض، . تباهی سامانه می شود

و این دو . انقالب تغییر سامانه است
کار را به جای یکدیگر نمی توان 
 ،انجام داد و هرگاه به جای یک کار

گیرد، به شکست می بکار دیگر انجام 
امیدوارم این توضیح که .  انجامد

بخاطر فایده تکرار، باز دادم،  بکار 
آزموده  آن می آید که بپذیریم

اصالح طلبی بقصد بی نقش و حتی (
کم نقش کردن عضوی که مرکز 

را آزمودن خطا ) تمرکز قدرت است
است و هر کس آزموده را بیازماید، 

  .پشیمان می شود
شما و همه ایرانیان این پرسش را       

می باید از خود بکنید؟ چرا به رغم 
شکست مکرر یک راه کار، باز اصرار 

این پرسش را هرگاه  بر تکرار آنست؟
ن آدر مقام پاسخ به از خود بکنید و 

برآئید، از دو واقعیت آگاه می شوید 
  :که هردو بیکدیگر ربط دارند

ما ایرانیان عادت کرده ایم   ۱- ۴
نیمه رها کردن و تجربه  درتجربه را 

دیگری را آغاز کردن که باز در نیمه 
  .رها می شود

وقتی قدرت هدف می شود،   ۲- ۴
. اندیشه و عمل بسته می گردد مدار

در مدار بسته، جانشین زمامداران 
کار یکی از دو راه از گشتن، بیشتر 

کودتا و اصالح طلبی بمعنای : ندارد
وارد کردن مردم به صحنه تقابل 

طرز فکری . قوا، بمثابه عامل فشار
که مردم را بعنوان عامل فشار وارد 
تقابل قوا می کند، بنایش بر والیت 

. دم است و نه والیت خود مردمبرمر
را هرگاه گروه بندی های حاکم قوا 

از دست داده باشند، به رقیبی که 
مردم را بعنوان عامل فشار بکار می 
برد، فرصت تصدی بخشی از دولت 

تا که ضعف خود را . را می دهد
جبران کند و از نو، تمام دولت را 

  . قبضه کند
د دو واقعیت با یکدیگر ربط دارن     

یم، راه حل ژزیرا، در محدوده ر
پس تجربه . سومی وجود ندارد

، »فشار از پائین و معامله در باال«
تجربه شکست خورده و نیمه تمامی 

  .است که مرتب تکرار می شود
راه حل، بیرون رفتن از مدار       

بسته و درآمدن به مدار باز و بنا را بر 
والیت جمهور مردم گذاشتن و 

  .دن این والیت استسازمانمند کر
  
  :نفت و سلطه٭
  

 با سالم خدمت استاد عزيز
بنده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد 

خدمت شما عرض كنم كه  .اقتصاد هستم
چندي پيش در كالس درسمان بحثي 
مطرح شد كه به گفت و شنودي طوالني 
 .بين ما دانشجويان و استادمان منجر شد

محور بحث در رابطه با نقش نفت در 
طه با آينده اقتصادي ايران و منطقه راب

خاورميانه با توجه به هژموني كشور هاي 
به خصوص (قدرتمند اقتصادي وسياسي 

بود و اينكه اساسا چه آينده )اروپا و امريكا
اي را مي توان متصور بود؟ونيز اينكه 
ايران وكشورهاي منطقه خاورميانه 
چگونه مي توانند در مسير توسعه 

  قراربگيرند
  3فحه در ص

  طه، اساس قانون اساسیاصالح در نظام، نفت و سل
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و با هژموني قدرت هاي مذكورروبرو 
ايشان تاكيد عميقي بر نقش مهم  .شوند

نفت در فرايند توسعه داشتند ومعتقد 
بودند كه چنانچه منطقه خاورميانه 
قدرتمند ومستقل شود به ناچار با قدرت 
هاي مذكوروارد چالش عميق مي شوند 
پس اين قدرت ها به نوعي مانع توسعه 

مي . ورميانه مي شونديافتگي منطقه خا
 .خواستم نظر شما را در اين رابطه بدانم

                   بابك  ارادتمند شما ،با تشكر
   
  

در پاسخ به پرسش شما، کتاب نفت    
حق . سلطه و فراوان مقاله نوشته ام
  :با استاد شما است  با این توضیح

زیر سلطه  -رابطه مسلط     
د می دینامیکهای متعددی را پدی

آورد و خود در این دینامیک ها بیان 
جریان نیروهای محرکه از . می شود

جامعه زیر سلطه به جامعه مسلط، 
اثرات نایکسانی در این دو جامعه 

جامعه ای که . پدید می آورند
نیروهای محرکه را از دست می 
دهد، رشد نمی کند زیرا نیروهای 
محرکه رشد را از دست می دهد و 

آن، کاالها و خدمات چون در ازای 
وارد می کند، نیروهای محرکه ای 
هم که صادر نمی شوند، به خدمت 
اقتصاد مسلط درمی آیند و پیشروی 
را  اقتصاد مسلط در اقتصاد زیر سلطه

، بند از بند در نتیجه. سان می کنندآ
طرفه . اقتصاد زیر سلطه  می گسلد

این که این رابطه را صدور نیروهای 
ن دروازه های کشور محرکه و بازکرد

بر روی اقتصاد مسلط، از راه بکار 
بردن درآمد حاصل از صدور 
. نیروهای محرکه، برقرار می کند

بدین قرار، دینامیکهای دو اقتصاد 
مسلط و زیر سلطه یکدیگر را ایجاب 

فهرستی از دینامیک ها را . می کنند
هریک  را به . ترتیب می دهم

 اختصار توضیح می دهم بدان امید
که فرصت تشریح مفصل تر 

  :دینامیک را پیدا کنم
دینامیک صدور نیروهای  – ۱

 ↔محرکه از جامعه زیر سلطه  
نیروها به جامعه این  دینامیک ورود 

  . مسلط
دینامیک متالشی شدن اقتصاد و  – ۲

فرهنگ و روابط اجتماعی جامعه 
زیر سلطه بخاطر صدور نیروهای 
محرکه و وارد کردن نیروهای 

دینامیک  ↔متالشی کننده  محرکه
جذب نیروهای محرکه و ادغام آنها 

  .در جامعه مسلط) فعال کردنشان(
دینامیک خارجی شدن دولت و  – ۳

و گروه بندیهائی  اقتصاد و فرهنگ
جامعه زیر سلطه بخاطر تغذیه از از 

دینامیک داخلی  ↔جامعه مسلط 
کردن بمعنای وابسته کردن گروه 

مسلط در بندی های دارای موقعیت 
  .جامعه زیر سلطه به جامعه مسلط

دینامیک فقر انسان و طبیعت  – ۴
دینامیک غنای  ↔جامعه زیر سلطه 

جامعه مسلط و فقر طبیعت در بخش 
  .مسلط جهان نیز

دینامیک نابرابری همه جانبه  – ۵
  .جامعه زیر سلطه با جامعه مسلط

دینامیک نابرابری میان قدرت  – ۶
و ) قدرتسرمایه و دیگر اشکال (

  . انسان و طبیعت
دینامیک خشونت و تخریب در  – ۷

  .مقیاس جهانی
دینامیک دستوری شدن زندگی  – ۸

در همه جا، بمعنای کاهش استقالل 
انسان در گرفتن تصمیم و آزادی او 

  در نتیجه،. در گزینش نوع تصمیم
دینامیک بردگی انسان یا شئی  – ۹

شدن انسان و ناچیز شدنش در 
 –ظام اجتماعی در ن ،وسیله

بدین خاطر . اقتصادی سرمایه ساالر

که انسان مالکیت بر سعی خود را از 
دست می دهد و در برابر قدرت، جز 

  .پذیرفتن بندگی چاره نمی جوید
دینامیک نیازها در مدار بسته  – ۱۰

، بدین معنی که مادی ↔مادی 
انسان نیست که در جریان رشد، 
 نیازهای خود را نو به نو می کند
بلکه تولید انبوه است که مصرف 

انسانی که . انبوه را تحمیل می کند
بپذیرد، از را نخواهد این تحمیل 

آنجا که زندانی مدار بسته تولید و 
از این . مصرف است، بیکار می شود

رو است که در جامعه های گرفتار 
اگر می " تولید و مصرف انبوه، جبر 

، "خواهی بیکار نشوی مصرف کن
که همگان بدان تن  جبری است

سازمانهای سیاسی، بر سر . داده اند
برانگیختن مردم به مصرف، با 

  .یکدیگر رقابت نیز می کنند
دینامیک پیشخور کردن آینده  -۱۱

و از پیش متعین کردن آینده که 
. جامعه زیر سلطه قربانی اول آنست

هم اکنون، حتی در اقتصادهای 
 توانا به تولید انبوه، تولید یک سال

از یک سال مصرف زمانی کوتاه تر  در
در جامعه های زیر سلطه . می شود

پیشخور . وضع بسیار بدتر است
کردن سبب می شود که نسل های 
آینده وارث وضعیتی بگردند که 

  .توانائی تغییر آن را نداشته باشند
دینامیک کوتاه شدن زمان  – ۱۲

درازمدت و بسا در بدین معنی که 
فعالیتها کمتر میان مدت در تنظیم 

زمان اندیشه و . نقش پیدا می کنند
در جامعه . عمل، کوتاه مدت است

های استبداد زده، کوتاه مدت، هم 
بحران . معنی می دهد ،اکنون

اقتصادی که جهان را فراگرفته 
است، از جمله، حاصل کوتاه شدن 
زمان فعالیتها و غفلت از پی 
آمدهای فعالیتها در درازمدت و بسا 

  .ت استمیان مد
دینامیک از خود بیگانگی  – ۱۳

ی ژدین و ایدئولو(بیانهای راهنما 
در بیان قدرت که در زمان ما کار ) ها

ن دین ها و  شدرا به بی اعتبار 
ایدئولوژی کشانده و نبود اندیشه 

سازگار با رشد انسان در  یراهنما
استقالل و آزادی، سلطه قدرت بر 
انسان را بیشتر و کاهنده تر کرده 

  .است
دینامیک رشد ضد فرهنگ  – ۱۴

عالمتها و نمادها و عناصری (قدرت 
که  قدرت را خدائی می کنند حاضر 

عامل در همه جا و همه مر و آو 
و جانشین فرهنگ آزادی )  وقت

تولید دانش و فن و عناصر فرهنگی (
که برخورداری انسان را از استقالل 
و آزادی و استعدادها و حقوق ذاتی 

شدنش که از ) ر می کندانسان میس
جمله، سبب تغییر رابطه انسان و 
طبیعت بااقتصاد به زیان انسان و 

بسود قدرت سرمایه گشته طبیعت و 
  .است
دینامیک انزوای روز افزون  – ۱۵

انسان بخاطر گسستن پیوندهای 
این انزوا با بحران هویت . اجتماعی

  .همراه است
دینامیک بحران ها در  – ۱۶

و اجتماعی و بعدهای سیاسی 
اقتصادی و فرهنگی  در سطح 

  . جامعه ها و در سطح جهان
دینامیک از رشد ماندگی که  – ۱۷

حاال دیگر خاص جامعه زیر سلطه 
هرچند در این جامعه ها . نیست

نیروهائی که ضد رشد اند و به از 
رشدماندگی انسان شتاب بیشتری می 

اما در جامعه های مسلط نیز،  ،دهند
زیرا . شکسته است »اسطوره رشد«

به جای انسان، قدرت است که رشد 
می کند و محیط زیست است که 
تخریب می شود و انسان است که 
بطور روز افزون، امکان بازیافتن 
. جامعیت خود را از دست می دهد

  :حاصل این دینامیکها
دینامیک سلطه ماوراء ملی ها  - ۱۸

بر نیروهای محرکه در همه 
لتها و کشورهای جهان و بردو

برزندگی انسانهائی است که به بندگی 
جهانی شدنی که . قدرت در می آیند

از آن فراوان سخن می گویند، همین 
  .است
تقابل دینامیکهای مرگ  – ۱۹

با دینامیکهای ) دینامیک های باال(
در حال حاضر، دینامیکهای : زندگی

ویرانگری ومرگ، بخصوص 
دینامیک تخریب و مرگ محیط 

ب منابع طبیعت غلبه زیست و تخری
  . دارند

این دینامیک ها، منهای دینامیک     
حیات، مجموعه بهم پیوسته ای را 

خارج شدن از . تشکیل می دهند
زیر سلطه یا استقالل  –روابط مسلط 

درگرو اجرای برنامه ایست که این 
دینامیکها را با دینامیکهای حیات در 

چون رابطه . رشد، جانشین کند
لطه بر همگان زیر س –مسلط 

شناخته نیست، از اهمیت و ضرورت 
همگان  .دشواستقالل نیز غفلت می 

در نمی یابند که هر یک از این 
دینامیک ها، خود مجموعه ای از 
عوامل هستند که به جامعه های در 
رابطه مسلط زیر سلطه، نیرو وارد می 

نها آکنند و به آنها جهت می دهند و 
حول جریان ت. متحول می کنندرا 

مسلط و زیر سلطه، یک جریان 
اما با توجه به این واقعیت که . است

زیر سلطه نیروهای محرکه حیات را 
بسیار بیشتر از دست می دهد، 
وجدان بر خطری که حیات او را 

زودتر پدید می  اوتهدید می کند، در 
از این رو، زیر سلطه است که با . آید

برخاستن برای زیست و خارج شدن 
، سلطه گر را نیز آزاد می از جریان

بدین قرار، هرگاه غریزه حیات . کند
سبب شود که زیر سلطه و نیز مسلط 
خود و دیگر نیروهای محرکه را در 
  :بازیافت حیات، فعال کنند، نیازمند

. دینامیک انقالب می شوند – ۲۰
   :این دینامیک در بر می گیرد

بیان آزادی بمثابه نیروی محرکه  
وجدان همگانی بر  حیات در رشد و

  و. این  بیان
جانشین تضاد شدن توحید در  

سازماندهی های سیاست و اقتصاد و 
فرهنگ و نظام اجتماعی بمعنای باز 
و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی و 
استقرار والیت جمهور مردم در همه 

  .جا
تغییر رابطه انسان با نیروهای  

محرکه و بکار افتادن آنها در رشد، 
ر استقالل و آزادی و بر میزان رشد د

  عدالت اجتماعی و
تغییر رابطه انسان با طبیعت  

بمعنای بکار انداختن نیروهای 
محرکه در رشد همراه با عمران 

  .طبیعت
ن آرهبری کننده و هدف رشد  

انسان، بنا بر این، تغییر شدن 
ساخت بنیادهای جامعه و تغییر 
ی رابطه انسان با این بنیادها به ترتیب

که انسان در خدمت بنیادها به  
انسان مخدوم بنیاد ها بدل گردد و 
رابطه هایش، رابطه های انسان 

  .دنمستقل  و آزاد بگرد
در کار آمدن میزان عدالت   

رابطه  اجتماعی برای آنکه رابطه ها،
  در نتیجه، . های قوا نباشند

اری هر انسان و هرجامعه دبرخور 
و دیگر و جامعه جهانی از حق صلح 

  در نتیجه،. حقوق خویش

رشد فرهنگ آزادی و بسط آن در  
   :در نتیجه. مقیاس جهان

اداره مردم ساالر جهان، از جمله  
بمعنای بکار انداختن نیروهای 
محرکه در رشد انسان و عمران 

به . طبیعت در همه جای جهان
ترتیبی که جامعه های مستقل و 
آزاد، بر اصل موازنه عدمی، با 

گر رابطه همکاری و تعاون یکدی
  .برقرار کنند

امیدوارم که این دینامیکها را      
موضوع بحث و مرا از حاصل آن 
آگاه می کنید به ترتیبی که وقتی به 

می پردازم، از نظرها و  نهاآتشریح 
مشکلها و پرسشهای شرکت کنندگان 

  .در بحث، مطلع باشم
  
اساسی که قانون اساسی بر  ٭
  :ن بنا می شودآ
  

                                    بنام خدا
              

                        استاد عزيز با سالم
        

با توجه به تجارب خود ومطالعه قوانين 
اساسي بعضي كشورها اگر بخواهيد قانون 
اساسي ايران را بنويسيد اختيارات 
منتخبين مردم را چگونه توزيع مي 

صدا -،رياست قوه قضائيهمثال  .؟كنيد
كليه نيروهاي مسلح وانتظامي را ، وسيما

به چه كس يا نهادي مي دهيد؟ مجلس 
شوراها چه ميزان ....يا رئيس جمهور

اختيارات خواهند داشت؟ دست خدا 
    .دباشماها ياربا

 
اساس قانون اساسی برای جامعه      

ای که اعضای آن، بر میزان برادری 
گر والیت داشته و برابری، بر یکدی

. باشند، والیت جمهور مردم است
حال اگر حق را قابل انتقال و قابل 
تجزیه بدانیم، انواع قانون های 

از قانونهای : اساسی می توان نوشت
اساسی لیبرال تا قانون اساسی 

والیت مطلقه (استبداد فراگیر 
  ). فقیه
نخست می باید  ،پس جامعه      

ش بر حقوق خود، از جمله حق خوی
والیت برخود را بشناسد و آنگاه 
بداند که حق نه قابل تجزیه و نه 

چراکه هر حقی . قابل انتقال است
حق . ذاتی حیات صاحب حق است

ذاتی حیات را نمی توان به دیگری 
انتقال داد و نیز نمی توان آن را 

ما انسانها از حق خویش . تجزیه کرد
هرگاه این حقوق را . غافل می شویم

م و بدانها عمل کنیم، حق بشناسی
  . حیات را بطور کامل ادا کرده ایم

استقالل در گرفتن  ،برای مثال      
 تصمیم و آزادی در گزینش نوع آن

، نه قابل )حق رهبری یا والیت(
با . انتقال هستند و نه قابل تجزیه

اطالع داریم که برده  ،وجود این
شکل . داری وجود داشته است

نیز وجود دارد  هم اکنون آن قدیمی
. و در نوع جدیدش همه جائی است

به برده با این حال، حقی از آن 
رابطه ای . ارباب منتقل نشده است

بین ارباب و برده برقرار شده است 
که، در آن، برده فرمانبر ارباب گشته 

به این دلیل که هرگاه برده از . است
حق خود آگاه و از رابطه خارج 

آزاد، شود، دو انسان مستقل و 
یکی او که . واقعیت پیدا می کنند

برده بود و دیگری کسی که ارباب 
حال آنکه اگر حق قابل انتقال . بود

و یا قابل تجزیه بود، یعنی بخشی از 
حق از صاحب به دیگری انتقال می 
یافت، صاحب حق نمی توانست 
برخیزد و رابطه را تغییر دهد و 
. استقالل و آزادی خود را بازیابد

با انتقالش، زیست در استقالل  زیرا 
و آزادی خود را ناممکن ساخته 

اگر شما تأمل را بیشتر کنید، . بود
در می یابید که حقوق یک 
مجموعه را تشکیل می دهند و 
انتقال یک حق، اگر ممکن بود، 
انتقال تمامی حقوق، در نتیجه 

اما نه کسی . انتقال زندگی به غیر بود
حق نفس کشیدن را به دیگری 
انتقال داده است و نه این کار شدنی 

و اگر تأمل را بازهم . بوده است
بیشتر کنید، در می یابید که انتقال 
حقوق، اگر ممکن بود، می باید 
زندگی دریافت کننده آن حقوق را 
برابر عمر دو کس طوالنی می کرد و 

و . می دانید که این امر ناشدنی است
نیز، با مرگ کسی، حقوق ذاتی 

و، همچون اعضای بدن او، زندگی ا
  .می شوندقابل انتقال ن

با این توضیح، اینک می دانیم که      
قانون اساسی منطبق بر حقوق ذاتی، 
قانونی است که براساس انتقال حق 
والیت از مردم به منتخبان او  و یا 
تجزیه این حق انشاء و تحریر و 

  بدین قرار، .  تدوین نشده باشد
هر انسان قابل  استقالل و آزادی – ۱

پس . انتقال به منتخب او نیست
تصمیم را انتخاب کنندگان می 

نها معین می آرا  گیرند و نوع آن
  .کنند

منتخبان جانشین انتخاب  – ۲
کنندگان در حق حاکمیت نمی 

بلکه مجریان این حق می . شوند
  .شوند

قلمرو اختیار هریک از سه قوه،  – ۳
قوه : محدود به حدود اجرا است

نه، تصمیم متخذ جامعه را قانون مقن
می کند و دو قوه دیگر، هریک در 
حوزه صالحیت خود، آن را اجرا می 

در قلمرو اجرا، اختیار هریک . کنند
 ن قوهآ از  سه قوه را طبیعت کار 

  .معین می کند
با توجه به نقشی که دو جریان  – ۴

اندیشه و اطالعات و بنا بر این، 
رده اند، وسائل ارتباط جمعی پیدا ک

در قانون اساسی،  صاحبان اندیشه 
قوه چهارم نیز می باید حقوق و 

به ترتیبی . اختیار خویش را باز یابد
که دو جریان آزاد اندیشه ها و 
اطالعات، نه تنها در پهنای جامعه 

که در فراخنای جامعه بلملی 
  .جهانی، برقرار شوند

آیا قانون اساسی : هرگاه بپرسید      
وطیت و یا پیش نویس دوران مشر

قانون اساسی، بر این اساس تهیه 
. نه: شده بودند، پاسخ می شنوید

هرگاه بپرسید قانونهای اساسی 
کشورهای دارای دموکراسی لیبرال 

اساس هستند؟ باز پاسخ می  این بر
آن قانونهای اساسی بر . نه: شنوید

اساس انتقال حاکمیت از انتخاب 
نشاء کنندگان به انتخاب شوندگان ا

اال این . و تحریر و تدوین شده اند
قانون اساسی تصمیم اکثریت که 

 ،در هر انتخابات ،مردم است و
نامزدها برنامه پیشنهاد می کنند و 

ن توسط اکثریت یعنی این آتصویب 
که تصمیم را اکثریت مردم می 

در  ،این جامعه هابتدریج، گیرند و 
جهت گسترش جامعه مدنی، یعنی 

اعمال  مستقیم حق گسترش قلمرو 
. حاکمیت مردم تحول می کنند

صحبت از دموکراسی بر اصل 
  .مشارکت مردم نیز بمیان است

تهیه و اجرای چنین قانون اساسی    
نیازمند وجدان همگانی شفافی است 
بر حقوق انسان و حقوق جمعی و 

  .اجرا بارابطه تصمیم 
  
  

  ه، اساس قانون اساسیاصالح در نظام، نفت و سلط
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توافـــق بـــر ســــر   
ــدون   ــه بـ خاورميانـ

توافـق   –سالح اتمي 
ــ ــه تهـ ران و قطعنامـ

  ...:چهارم و
  

کشــــور در  ۱۸۹توافــــق 
باره منع گسـترش سـالح 
اتمی و خاورمیانه بـدون 

  :سالح هسته ای
  
کشـــور و ســـالح  ۱۸۹توافـــق ٭

  :اتمي اسرائيل محور بحث ها 
  

، لوموند و 2010مه  28در   
خبرگزاري فرانسه و رويتر گزارش 

  :كرده اند
،  ميان 2010مه  28توافقي كه، در  

. كشور بعمل آمد، بسيار مهم است 189
اين كشورهاكه امضاء كنندگان 
قرارداد منع گسترش سالح اتمي 
هستند، باتفاق آراء، با سندي موافقت 
كردند كه مقرر مي كند منع كامل 
اسلحه كشتار جمعي در تمامي 
خاورميانه، موضوع گفتگو و تصميم 

اين نخستين توافق در مورد .  بگردد
رارداد منع گسترش تجديد نظر در ق

. سال است 10سالح هسته اي ظرف 
اين توافق جنبه هاي ديگري از منع 
گسترش سالح هسته اي را نيز در بر مي 

خلع سالح و بررسي برنامه هاي : گيرد
اتمي كشورها براي اطمينان از صلح 
آميز بودن آنها و استفاده صلح آميز از 

  .سالح اتمي
امضاء كنندگان قرارداد منع  

سترش سالح هسته اي توافق كردند گ
، يك كنفرانس بين 2012كه در سال 

المللي تشكيل بگردد و در آن، تمامي 
بنا . دولتهاي خاورميانه شركت كنند

براين، در اين كنفرانس، ايران و 
. اسرائيل نيز شركت خواهند كرد

ايجاد يك منطقه بدون سالح هسته اي 
در خاورميانه پي آمدها متعدد خواهد 

نخست، اجبار اسرائيل به : اشتد
امضاي قرارداد منع گسترش سالح 
هسته اي و چشم پوشيدن از اسلحه 

اسلحه اي كه هيچگاه . اتمي خود
. اعتراف به داشتن آن نكرده است

سپس، اسرائيل ناگزير مي شود 
تأسيسات اتمي خود را تحت مراقبت و 

ي اتمي ژانس بين المللي انرژبازرسي آ
  . قرار دهد

كشور، اسلحه اتمي  189اجتماع  در 
بنا بر قول : اسرائيل محور بحث ها بود

الن توچر، معاون وزارت خارجه 
امريكا در امر مهار تسليحات و امنيت 
ملي، حكومت اوباما برعهده گرفت كه 

كشور را  189اسباب موفقيت كنفرانس 
  .فراهم كند

بنا بر سند، ايجاد يك منطقه عاري از  
تار جمعي در سالح اتمي و كش

خاورميانه همراه مي شود با كاهش 
سالح اتمي توسط كشورهاي 
برخوردار از سالح هسته اي و استفاده 
صلح آميز كشورهاي جهان از 

  .ي اتميژتكنولو
  
  :واكنشها ٭
  

كمي بعد از انجام توافق، پرزيدنت  
اوباما از اين توافق پيشرفته، اظهار 
: خشنودي كرد و آن را تبريك گفت 

اين توافق در بر مي گيرد مراحل « 
متعادل و واقع بينانه كه سبب پيشبرد 
هدفي مي شوند كه منع گسترش سالح 
هسته اي و خلع سالح اتمي و استفاده 

اين سه، ستون .  صلح آميز از اتم است
پايه هاي عمومي منع گسترش سالح 

با وجود اين، او با اين . »اتمي هستند 
ائيل انگشت امر كه ، در كنفرانس، اسر
  . نما شده است، مخالفت كرد

گاري سامور، مشاور كاخ سفيد ترديد    
دارد كنفرانس در باره خاورميانه بدون 
سالح هسته اي و كشتار جمعي، تشكيل 

زيرا اسرائيل با خلع سالح اتمي .  شود
منطقه تا زماني كه صلح ميان اعراب و 
اسرائيل برقرار نگشته است، مخالف 

و جو بايدن، معاون رئيس سامور . است
نرال جيم جونس، ژجمهوري امريكا و 

مشاور امنيتي رئيس جمهوري به سفراي 
عرب گفته بودند هرگاه اصرار كنيد در 
سند مصوب كنفرانس نام اسرائيل برده 
شود، اين دولت در كنفرانس شركت 

        .نخواهد كرد
حكومت اسرائيل هنوز واكنش  

ا يك مقام ام. رسمي نشان نداده است
عالي اين حكومت، بدون اين كه 
اجازه دهد نامش برده شود، گفته 

تنها . اين توافق، رياكاري است: است
حال .از اسرائيل نام برده شده است

اينكه در متن مصوب، نامهاي 
كشورهاي ديگر، يعني هند و پاكستان و 
كره شمالي كه سالح هسته اي دارند و 

توليد سالح بدتر ، نام ايران كه در كار 
  . هسته ايست، نيامده اند

ايران، از زبان نماينده خود در  
ي اتمي، علي ژانس بين المللي انرژآ

او . اصغر سلطانيه، تصويب سند را ستود
برداشتن اين گام در جهت خلع سالح 

از او . اتمي در جهان را تبريك گفت
در باره، مخالفت امريكا با نام بردن از 

سيده شد و او آن را اسرائيل در سند پر
: توصيف كرد و افزود» سمبليك«

با خواست جامعه امريكا مجبور است 
بين المللي موافقت كند و اين 
خواست اينست كه اسرائيل به قرارداد 
منع گسترش سالح هسته اي بپيوندد و 
دربهاي تأسيسات اتمي خود را بر روي 

ي اتمي ژانس بين المللي انرژمفتشان آ
  .بگشايد

د عبدالعزيز، سفير مصر در مجي 
 189سازمان ملل متحد، به كنفرانس 

بخاطر تصويب سند و تعيين كشور، 
روند خلع سالح اتمي در منطقه 

 1995كه كنفرانس مورخ خاورميانه 
  . تبريك گفتتصويب كرده بود، 

كاترين اشتون مسئول روابط 
المللي اتحاديه اروپا توافق اعضاي  بين

گي و  سرزند"ي از ا ان پي تي را نشانه
از آن دانست و  "جانبه حمايت همه

اعالم كرد كه اتحاديه اروپا و اعضاي 
آن سريعا در زمينه عملي كردن 

  . توافقات اقدام خواهند كرد
مون دبير كل سازمان ملل  بان كي

دست يابي به اين توافق را يك 
روح «:دانست و گفت "موفقيت"

قدرتمند مصالحه و همكاري منجر به 
اي مهم براي  يابي به توافقنامه ستد

  .»تر شد ايجاد جهاني امن
در باره اظهار مخالفت امريكا با  

انگشت نما شدن اسرائيل، دو نظر اظهار 
  :شده اند

امريكا اظهار تأسف كرده است  – 1
بدين خاطر كه در قبال اسرائيل متعهد 
بود بر روي خود نياورد كه اسرائيل 

ن سر را حفظ سالح هسته اي دارد و اي
حال اين كه كتابي كه به تازگي . كند

انتشار يافت، حاوي اسنادي است كه 
نشان مي دهد اسرائيل سالح هسته اي 

يم تبعيض نژادي افريقاي ژدارد و به ر
جنوبي پيشنهاد كرده بود آن كشور را 

  .نيز به سالح هسته اي مجهز كند
تأسف حكومت اوباما حفظ ظاهري  - 2

ز كنفرانس، توافق پيش ا. بيش نيست
محرمانه اي با مصر بعمل آورده بود 

براي گنجاندن خلع سالح اتمي منطقه 
  . كشور 189در مصوبه كنفرانس 

خبر اين توافق را در  –انقالب اسالمي 
  .شماره پيش انتشار داده ايم

  
 189اسرائيل مصوبه كنفـرانس   ٭

  :كشور را رد كرد
  

، بي بي سي گزارش 2010مه  29در  
اسرائيل مي گويد در : است كرده

خاورميانه بدون سالح «كنفرانس بر سر 
شركت نمي » اتمي و كشتار جمعي

خبرگزاري فرانسه اظهاريه .  كند
. حكومت اسرائيل را انتشار داده است

تصويب : در اين بيانيه آمده است
كنندگان قطعنامه از واقعيتهاي 
خاورميانه بي اطالع و تهديدهاي 

و تمامي جهان با آن واقعي كه منطقه 
اين  .روبرو است را نيز نديده اند

حكومت در برابر كوششها كه براي 
انگشت نما كردن اسرائيل و تهديد 
امنيت ملي اش بعمل مي آيند، مي 

با توجه به اين امر كه در مصوبه . ايستد
كنفرانس، واقعيت مقلوب گشته است، 
اسرائيل در كنفرانس عاري ساختن 

هسته اي و اسلحه كشتار منطقه از سالح 
  . جمعي شركت نمي كند

نتان ياهو در حال بازديد از كانادا      
است و اظهاريه حكومت او نيز در 

   .كانادا انتشار يافته است
بدين سان، حكومت :انقالب اسالمي

 189اسرائيل مي تواند سند مصوب 
توصيف كند و » بي معني«كشور را 

اما . بگويد در كنفرانس شركت نمي كند
يم مافياهاي حاكم بر ايران بدين خاطر ژر

كه برنامه غني سازي اتم را متوقف نمي 
يك بام و . كند، مي بايد تنبيه شود

معناي رديه . دوهواي شگرفي است
حكومت نتان ياهو جز اينست كه مي 
خواهد رقابت اتمي را جانشين اتم زدائي 

     كند؟
اساس قـرارداد منـع گسـترش    ٭

ــه  ــته اي ك ــالح هس ــال  س در س
بــه اجــرا درآمــد، معاملــه  1970
  :است

  
ايجاد منطقه بدون سالح هسته اي  

در خاورميانه، كشورهاي اين منطقه، از 
جمله ايران و سوريه را ناگزير مي كند 
از برنامه احتمالي توليد سالح شيميائي 

اين دو . يك چشم بپوشندژو بيولو
  .كشور مخالفتي با تصويب متن نكردند

منطقه غير اتمي در يك  ايجاد     
 1995خاورميانه، در كنفرانس منعقد در 

سال  5اين كنفرانس هر . پيشنهاد شد
از آن زمان، .  يكبار تشكيل مي شود

از كشورهائي كه سالح اتمي ندارند، 
اين كه پيشرفتي در خلع سالح هسته 
اي نميشود، ابراز نارضائي مي كنند و 
اسرائيل را متهم مي كنند كه از 

انس مي گريزد و اين گريز ژزرسي آبا
  .بهيچ رو عادالنه نيست

قرارداد منع گسترش سالح هسته       
اي جهت ياب محدود كردن گسترش 
سالح هسته اي است و معامله اساس 

توضيح اين كه قدرتهاي . گرفته است
اتمي متعهد مي شدند كه خلع سالح 
اتمي شوند و در برابر، كشورهاي ديگر 

پذيرفتند در پي توليد جهان نيز مي 
سالح هسته اي نروند و از كشورهاي 

ي ژي اتمي، تكنولوژداراي تكنولو
الزم براي استفاده صلح آميز از اتم را 

    .به دست بياورند

برخوردها ميـان ايـران و   
روسيه و امريكا و برزيل و 

  :تركيه
  
ــران و   ٭ ــان اي ــا مي ــورد ه برخ

و چرا روسيه سياست خود  روسيه
يم ايران تغيير مـي  ژررا در قبال 

  :دهد؟
  

احمدي نژاد در كرمان، روسيه را 
بخاطر  موافقت با غرب بر سر قطعنامه 
اي كه به شوراي امنيت داده شد، 
مورد انتقاد قرار داد و روسيه نيز 

  :واكنش نشان داد
در كرمان، ) مه 23(، 89خرداد  2در  

احمدي نژاد خطاب به حكومت روسيه 
ن نمي دانند آيا مردم ايرا: گفته است

روسيه دوست ايران هست يا خير؟ او 
 30به اين حكومت اندرز داد با دشمن 

. ساله ايران، بر ضد ايران، همگام نشود
همان روز، سخنگوي كاخ كرملين 

با عوام فريبي نمي : خطاب به او گفت
وزير خارجه . توان حكومت كرد

روسيه نيز يادآور شد كه روسيه فراوان 
شكل اتمي ايران حل كوشيده است م

شود اما اين ايران است كه تن به حل 
استراتفور، رابطه . مشكل نمي دهد

ايران و روسيه را موضوع تجزيه و 
  :تحليل قرار داده است

داليل هم ) 2010مه  27(استراتفور  
نظر شدن روسيه با امريكا را در مورد 
مسئله اتمي ايران، عبارت دانسته است 

  از
رد اقتصاد خود را روسيه بنا دا 

نوسازي كردن اقتصاد . نوسازي كند
از اين . نياز به غرب، امريكا و اروپا دارد

رو، روسيه در پي تقويت روابط خود 
  .با امريكا شده است

احمدي نژاد، در ميان مسئوالن  
دولت ايران، كسي به حساب بود كه 

با . نزديك ترين رابطه را با روسيه دارد
ورو، وزير خارجه اين وجود، سرگي ال

روسيه، در پاسخ به اتهامي كه احمد 
همدست (نژاد به روسيه وارد كرد 
اين : گفت) شدن با امريكا بر ضد ايران

ايران است كه همراه نشد تا كوششهاي 
روسيه براي حل مسئله اتمي ايران به 

  .نتيجه برسد
انتقادها كه عالي ترين مقامات       

ند، ترس ايران از سياست روسيه مي كن
آنها را از رها كردن جانب ايران و 

و . گرفتن جانب غرب، آشكار مي كند
حقيقت اينست كه روسيه در كار 
اصالح عميق سياست خارجي خود، 
بقصد سازگار كردن آن با نوگرداني 

بديهي است اين . اقتصاد خويش است
اصالح به ترتيبي انجام نمي گيرد كه 

  .يم ايران باشدژمطلوب ر
ي دراز بود كه حكومت مدتها 

امريكا مي كوشيد روسيه را با وضع 
مجازاتهاي سخت تري بر ضد ايران 

اما . موافق كند اما موفق نمي شد
. اخيراً، روسيه با نظر امريكا موافق شد

تهران فكر مي كرد سخت غير محتمل 
است كه روسيه با كوششهاي امريكا 
. براي منزوي كردن ايران، همراه شود

ههاي اخير، ايران مكرر روسيه اما در ما
را مورد انتقاد قرار داد بدين خاطر كه  

پايان كار ساختن نيروگاه اتمي را به 
را به  S-300 ينمي برد و موشكها

  .  ايران تحويل نمي دهد
مه، محمود رضا سجادي،  25در      

سفير ايران در روسيه، از روسيه 
خواست از همكاري با امريكا بر ضد 

او گفت همكاري با . از ايستدايران ب
امريكا فردا ندارد و روسيه نبايد بخاطر 
منافع دراز مدت خويش، از رهگذر 
. دوستي با ايران را فداي آن كند

تكرار انتقادها و هشدارها نگراني بسيار 
ايران را از تغيير سياست روسيه آشكار 

  .مي كند
ماهها است كه روسيه از رويه ايران  

. اتمي سرخورده است در مورد مسئله
مقامات عالي كرملين، از جمله دميتري 
مدودو، رئيس جمهوري، از ايران 
مستمرا ً مي خواستند كه خواست 
جامعه بين المللي را اجابت كند و 
ظرفيتهاي غني سازي اورانيوم خود را 

با وجود اين، موافقت با  . محدود سازد
قطعنامه چهارم بمعناي آن نيست كه 

ن را به حال خود رها كرده روسيه ايرا
روسيه مي گويد نيروگاه اتمي . است

بوشهر در تابستان امسال بكار مي افتد و 
قطعنامه چهارم مانع از فروش 

. به ايران نمي شود S-300موشكهاي 
روسيه از امريكا خواست بندي كه 
فروش اين سالح را به ايران ممنوع 

  .مي كند، از قطعنامه حذف شود
چنين سياستي اينست كه  دليل اتخاذ 

روسيه داليل قوي دارد براي 
جلوگيري از گفتگوهاي ايران و 

بازداشتن امريكا از حل مسئله با . امريكا
ايران، اثر مستقيم بر سياست امريكا در 
خاورميانه و نيز تحكيم موقعيت روسيه 
در اين منطقه، بخصوص در ايران 

امريكا با جلب موافقت روسيه با . دارد
با  جهادگرائي در اروپا و آسيا،زه با مبار

دادن موشك به . مشكل روبرو بود
لهستان، فشاري بود به روسيه براي 

در برابر، روسها با . تحصيل اين موافقت
بناي و  S-300فروش موشكهاي 

اتمي بوشهر، به امريكا فشار نيروگاه 
در حال حاضر، . وارد مي كردند

، به ايران S-300تحويل موشكهاي 
يه را از گفتگوي سودمند با امريكا روس

  .محروم مي كند
روسيه پرهيز مي كند از اينكه        

موقعيت وسط خويش را با نشان دادن 
تمايل به يكي از دوطرف، از دست 

زيرا مي خواهد بسود خود، از . بدهد
اينست كه از . دو طرف، امتياز بگيرد

سوئي با قطعنامه موافقت مي كند و از 
ي گويد تصويب قطعنامه سوي ديگر م

به ايران  S-300مانع تحويل موشكهاي 
در همان حال كه از رويه .  نمي شود

ايران در مورد مسئله اتمي انتقاد مي 
كند، مي گويد نيروگاه اتمي در 

يك امر . تابستان امسال بكار مي افتد
مسلم است و آن اين كه مسكو به 
داليلي كه ربطي به بحران اتمي ايران 

، به پخش ضد اطالعات مشغول ندارد
  .است

كرملين چند هفته اي بكار ارزيابي  
و تجديد سياست خارجي خود 

هر چند سال يكبار، از جمله . پرداخت
، اين كار  2008و  2005و  2001در 

اين تجديد نظر با . انجام مي گرفت
توجه به نيازهاي كشور و وضعيت 
داخلي و نيز وضعيت بين المللي بعمل 

دكترين جديد بازبافت نفوذ . مي آيد
روسيه در قلمرو شوروي سابق و روابط 
روسيه با دنيا، مساعد با نوگرداني 
اقتصاد و كسب موقعيت متفوق در 
قلمرو نفوذ شوروي سابق را در بر مي 

  .گيرد
يم ژاين تغيير سياست، از ديد ر 

يمي است ژايران، جفا روا داشتن به ر
ا عادي كه اگر روابط خود را با امريك

. نكرده، بخشي بخاطر روسيه بوده است
ايران در مرزهاي جنوبي خود، در 
خليج فارس، دچار ضعف است و اين 
بخاطر حضور ناوگان امريكا و 
پايگاههاي هوائي و زميني امريكا در 
. خليج فارس و كشوري ساحلي آنست

براي جبران اين ضعف، مي بايد از 
ن رابطه مستحكم با همسايه شمالي مطمئ

حال با تغيير سياست روسيه، . باشد
استراتژي ايران، نقش بر آب مي 

  .گردد
هرگاه ايران دولتي : انقالب اسالمي

حقوقمدار مي داشت، بر اصل موازنه 
عدمي، سياست خارجي خود را بر پايه 

  حقوق ملي و حقوق انسان در همه جا، 
  نياز نداشت همواره باج . تدوين مي كرد

  
  5در صفحه 

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  
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شد و همواره بازيچه قدرتها كه گذار با
كشور ما را وسيله معامله با يكديگر كرده 

  .اند و مي كنند
  

تقابل امريكـا بـا برزيـل و    
  :تركيه بر سر توافق تهران

  
، خبرگزاري فرانسه 2010مه  27در  

  :از براسيليا گزارش كرده است
برزيل و طيب  لوال، رئيس جمهوري 

وافق ، نخست وزير تركيه، از تاردغان
تهران، در برابر انتقاد صريح و بي سابقه 

اردغان، بعد از . امريكا، دفاع كردند
ديدار با لوال، در براسيليا، در يك 

  :كنفرانس مطبوعاتي گفت
كشورهائي كه اين توافق را انتقاد «     

زيرا برزيل و تركيه . مي كنند، حسودند
دست بكار شدند و يك موفقيت 

برخي . ديپلماتيك بدست آوردند
كشورها سالها گفتگو كردند بي آنكه 

  ».نتيجه بدست آورند
ي ژانس بين المللي انرژلوال نيز از آ 

اتمي خواست با روحيه تفاهم و  با در 
نظر گرفتن موقعيت سياسي، توافق سه 

  . جانبه تهران را تحليل كند
بنا بر قول او، تنها كشورهائي كه      

 سالح اتمي دارند با اين توافق
كيلو  1200بنا بر اين توافق، . مخالفند

كيلو  120درجه ايران با  5/3اورانيوم 
  .درجه معاوضه مي شود 20اورانيوم 

پيش از اين دو، هيالري كلينتون  
ما با ديپلماسي برزيل در : گفته بود

او خطاب به . ايران، سخت مخالفيم
سلسو آموريوم، وزير خارجه برزيل 

گاه به ايران ما فكر مي كنيم هر: گفت
امكان بدهيم زمان بدست بياورد، اين 
كشور وحدت بين المللي كه اينك 
برسر برنامه هسته اي ايران، پديد آمده 

و اين . است را ناديده خواهد گرفت
  . امر دنيا را خطرناك تر مي گرداند

ضرور است كه : لوال به او پاسخ داد     
همگان بگويند آيا مي خواهيم امكان 

فراهم آوريم و يا امكان جنگ  صلح را
تركيه و برزيل بسود صلح موضع .  را؟

تا اين زمان، ايران به توافق . گرفته اند
خود با برزيل و تركيه عمل كرده 

  .  است
برغم توافق تهران، امريكا قدرتهاي  

چين و فرانسه و روسيه و آلمان (بزرگ 
را با قطعنامه اي موافق ) و انگلستان

. يم شوراي امنيت شدگرداند كه تسل
دو دولت برزيل و تركيه كه عضو غير 
دائم شوراي امنيت هستند، با اين 

  .قطعنامه مخالفند
بانكي مون، دبير كل سازمان ملل  

عامل بزرگ پيدايش و : متحد گفت
ادامه بحران اينست كه به تهران اعتماد 

زيرا بالفاصله بعد از امضاي . نيست
كرد كه به توافق تهران، ايران اعالن 

.  غني سازي اورانيوم ادامه خواهد داد
توافق تهران بسا يك قدم : او افزود

مفيد در جهت حل مشكل از راه 
  . گفتگو باشد

اكلين شير علت ژ، 2010مه  28در  
شتاب امريكا را در تسليم قطعنامه به 
شوراي امنيت، اين دانسته است كه 
امريكا اوال ً نمي خواست فرصت ترديد 

و ثانيا ً، به امريكا امكان مي . د شودايجا
دهد مجازاتها را وسيله وادار كردن 
ايران به تن دادن به راه حل 

  .ديپلماتيك مشكل اتمي كند
  
لــوال، نامــه اوبامــا بــه خــود را  ٭

انتشار مي دهد و وزيـر خارجـه   
تركيــه مــي گويــد مشــابه آن را 
  :اوباما به اردغان نيز نوشته است

  
نامه اي را كه اوباما  مه، لوال، 27در  

زيرا مي . به او نوشته بود، انتشار داد
خواست معلوم كند كه اوباما او را 
تشويق كرده است به بدست آوردن 

موافقت ايران با مبادله اورانيوم و پس 
از موفقيت، حكومت او مدعي شده 
است كه توافق تهران دنيا را با خطر 

قول خانم (بيشتر روبرو كرده است 
آوريل به  20نامه را اوباما در ). ونكلينت

او نوشته است و ترجمه متن آن 
  :اينست

فرصتي  TRRمن با شما موافقم كه      
است كه جاده را هموار مي كند براي 
گفتگوي وسيع تر بر سر نگرانيهاي 
بنيادي جامعه بين المللي از برنامه اتمي 

از آغاز، من خواست ايران را، . ايران
لموسي تلقي مي فرصت روشن و م

كردم براي بناي اعتماد و اطمينان 
متقابل و زمان و فضا را مساعد بناي  

بدين خاطر بود . روند ديپلماسي كردن
كه امريكا قويا ً از پيشنهاد مدير سابق 

ي اتمي، ژانس بين المللي انرژآ
  . البرادعي، حمايت كرد

انس مقبول و متعادل ژپيشنهاد آ      
كان مي داد هر دو تهيه شده بود و ام

. طرف اعتماد و اطمينان را باز يابند
 1200براي ما، موافقت ايران با انتقال 

كيلو اورانيوم غني شده تا درجه پائين، 
به خارج از ايران، اطمينان مي ساخت 
. و تنش هاي منطقه را كاهش مي داد

زيرا ذخيره اورانيوم غني شده ايران را 
مي من . بطور اساسي كاهش مي داد

خواهم تأكيد كنم كه اين امر اهميت 
و ايران نيز . بنيادي براي امريكا دارد

مي تواند  سوخت اتمي براي رآكتور 
تهران بدست آورد و با اطمينان 

را ادامه دهد به ترتيبي  TRRعمليات 
كه خود ايزتوپهاي طبي  مورد نياز، با 

ايران مي . تجهيزات خود، توليد كند
يز خود را نشان توانست مقاصد صلح آم

قطعنامه شوراي امنيت  5ايران . دهد
كه از او مي خواهد غني سازي 
اورانيوم را متوقف كند، اجرا نكرده 

با وجود اين، ما آماده شديم . است
حمايت كنيم و تسهيل كنيم تصويب 
پيشنهادي را كه در ازاي اورانيوم غني 
شده ايران، اورانيوم غني شده مورد 

در اختيارش مي  نياز اين كشور را
عزم عمل نشان مي دهد اين . گذاشت

ما را بر خالق بودنمان در ادامه راهي 
  . براي بناي اعتماد متقابل

تركيه مي تواند محل مبادله      
برزيل بايد بر ايران فشار . اورانيوم باشد

بياورد براي اين كه اورانيوم خود را 
به تركيه بفرستد و اين اورانيوم تا زمان 

افت سوخت رآكتور طبي در دري
  .تركيه بماند

برزيل براينست كه هيالري       
كلينتون عامل زبان دوگانه اي است 
كه حكومت اوباما در اين باره بكار 

  .برده است
وزير خارجه تركيه نيز، در مصاحبه  

اي تلويزيوني، گفته است اوباما نامه 
مشابهي را به اردغان نخست وزير 

و را به گرفتن موافقت تركيه، نوشته و ا
ايران با پيشنهاد مبادله، تشويق كرده 

  .است
اال اين كه قول ايران كه غني      

درجه را ادامه  20سازي اورانيوم تا 
خواهد داد، دست آويزي در اختيار 

  .قرارداده است 1+ 5كشورهاي 
  

ــرف    ــا بط ــران و امريك اي
  :مذاكره يا ستيز؟

  
ســفر متكــي بــه صــوفيه پــيش  ٭

گفتگوهـــاي ايـــران و درآمـــد 
  :امريكا

  
، استراتفور بر اين 2010مه  28در  

نظر است كه ايران و امريكا گفتگو با 
  :يكديگر را تدارك مي كنند

 28متكي، وزير خارجه ايران، در  
مه، براي انجام نخستين ديدار، به 

او . صوفيه پايتخت بلغارستان رفت
براي شركت در كنفرانس همكاري 

اي حوزه درياي سياه اقتصادي كشوره
ايران عضو نيست . به صوفيه رفته است

، بعنوان طرف 2009اما در سال 
سفر او به . اقتصادي پذيرفته شده است

صوفيه، بالفاصله بعد از سفر لئون پانتا، 
رئيس سيا  به صوفيه و همزمان با 
پانزدهمين سالروز اطاق بازرگاني 
. امريكا در بلغارستان، انجام گرفت

غير متعارف متكي همزمان شد ديدار 
با ديدار غير متعارف مقامات اطالعاتي و 

عالمت آنكه دو . دولتي امريكا از صوفيه
  .كشور گفتگوهاي پشت پرده دارند

سفر متكي براي شركت در اجالس  
اعضاي همكاري اقتصادي، استفاده از 

زيرا ايران با اين كشورها . فرصت است
كند، داد و ستدي كه سفر را توجيه 

ي نيز ژالبته گفتگو در باره انر. ندارد
جزء برنامه است و اين قسمت از برنامه 

با اين حال، . مورد توجه ايران است
متكي مي توانست معاون خود را به 

زمان ديدار و اوضاع و . صوفيه بفرستد
احوالي كه در آن ديدار انجام گرفته 
است، حاكي از گفتگوهاي پشت پرده 

  .مريكا استميان ايران و ا
لئون پانتا، رئيس سيا، اندكي پيش      

مه،  26در . از سفر متكي به صوفيه رفت
او با نخست وزير و وزير كشور و رئيس 
سه سازمان اطالعاتي بلغارستان، شام 

مه، با نخست  27و نيز، در . صرف كرد
. وزير، جداگانه ديدار و گفتگو كرد

قرار ديدار پانتا از صوفيه، در ماه 
تامبر داده شده بود اما تا زمان انجام سپ

  . آن، مخفي نگاه داشته شد
و به ترتيبي كه ذكر شد، ديدار  

متكي از صوفيه همزمان شد با 
پانزدهمين سالگرد تأسيس اطاق 

سفراي . بازرگاني امريكا در صوفيه
امريكا در روسيه و بلغارستان و گاري 
لوك، وزير بازرگاني امريكا نيز در 

مه،  27در . كت كرده بودندمراسم شر
  .ضيافت شامي نيز داده شد

بدين سان، حضور غير متعارف اين       
شخصيتهاي امريكائي در بلغارستان، 
همزمان شد با حضور غير متعارف متكي 

مه بلغارستان  27پانتا عصر . در اين شهر
را ترك گفت و استراتفور نتوانست 
بداند موضوع گفتگوهاي او با مقامات 

اما از مقامات . غارستان چه بوده استبل
امريكائي كساني در بلغارستان ماندند 
كه ديدار و گفتگوي متكي با يكي از 
آنها و يا ديدار يكي از دستياران متكي 

  . با يكي از آنها، بتواند انجام بگيرد
ديدار متكي از صوفيه، در حالي       

كه او كارهاي مهمتري براي انجام 
ضور مقامات امريكا دادن داشت و ح

در صوفيه،  در زماني روي داده اند 
ئوپليتيك، ژكه ايران و امريكا، بلحاظ 

  :در بن بست هستند
امريكا مي خواهد عراق را ترك   

گويد اما نمي خواهد خالئي را كه 
ايران نيز . پديد مي آيد ايران پر كند

در كار اجراي برنامه اتمي خويش 
ربي ديگر است و امريكا و كشورهاي غ

مي گويند هدف از آن، دستيابي به 
ايران از امريكا .  سالح هسته ايست

تضمين مي خواهد كه امنيتش را بخطر 
بدون اين تضمين، برنامه . نمي اندازد

اتمي اش مدام در معرض تهديد به 
وقتي دو طرف در بن . تخريب است

بست هستند، احتمال بسيار قوي وجود 
از آن، وارد  دارد كه براي بيرون رفتن

حضور متكي در صوفيه و . گفتگو شوند
مقامات امريكا در اين شهر، تماسي را 
ممكن مي كند كه مي تواند زمينه 

  . گفتگوي دو دولت را فراهم آورد
  

ــداز  ٭ ــاي موشــك ان زيردريائيه
اسرائيل در خليج فارس اسـتقرار  

  مي يابد؟
  

، تايمز خبر داده 2010مه  30در  
ي كه آلمان به زير دريائ3است كه 

اسرائيل تحويل داده است، در خليج 
  :فارس مستقر مي شوند

سه زير دريائي ساخت آلمان كه به  
اسرائيل فروخته شده اند و قادر به 
پرتاب موشك كروئيز هستند، در خليج 
فارس، نزديك ايران، استقرار مي 

در پاسخ به بيم اسرائيل از . جويند
اي موشكهاي دوربرد ايران و موشكه

سوريه و حزب اهللا، زيردريائي ها  به 
  .خليج فرستاده شد

 – 7زير دريائي هاي  فلوتيال  
قبال ً از  –دولفين و تكوما و لوياتان 

اما . خليج فارس بازديد كرده بودند
اينك تصميم بر اين شده است كه يكي 
از اين سه، بطور دائم، در خليج فارس 

  . بماند
: نويسديك روزنامه اسرائيلي مي  

ناميده مي  oسرهنگ « 7فرمانده لفوتيا
روزنامه نوشته است ما نيروي . شود

مي توانيم   تهاجي زيردريائي داريم و  
آن را دور، بسيار دورتر از مرزهاي 

  . خود، مستقر كنيم
هريك از زير دريائي ها را يك  

سرهنگ فرماندهي مي كند و مي 
تواند موشك قادر به حمل كالهك 

  . سوي هدف پرتاب كنداتمي را ب
روز  50زير دريائي مي تواند بمدت      

و بمدت يك هفته مي . در دريا بماند
برخي از . تواند زير آب بماند

موشكهاي كروئيز با پيشرفته ترين 
كالهك اتمي ساخت اسرائيل مجهز 

  . هستند
استقرار اين زير دريائي ها هدف  

ديگر نيز دارد و آن، مأموران موساد را 
مل كردن و پايگاه آنها در عملياتشان ح

ما : يك افسر فلوتيال مي گويد. شدن
پايگاه مستحكمي براي تحصيل 

چرا كه براي . اطالعات حساس داريم
براي مدتي طوالني مي توانيم در يك 

  . محل بمانيم
: يك افسر نيروي دريائي مي گويد 

زيردريائي ها بكار خواهند رفت اگر 
براي توليد بمب  ايران برنامه خود را

 1500كروئيز ها كه . اتمي ادامه دهد
كيلومتر برد دارند مي توانند هر نقطه 

  . از ايران را هدف قرار دهند
يك دريادار ايراني كه از قرار  

مسئول تعقيب و مراقبت فعاليتهاي 
هر كسي بخواهد : اسرائيل است گفت

در خليج فارس دست به اقدامي 
، پاسخ دندان خصمانه عليه ايران بزند

  .شكني دريافت خواهد كرد
اسرائيل احساس نياز فوري مي كند  

به رديابي اتحاد سوريه و حزب اهللا و 
در ماه گذشته، اهود باراك، . ايران

وزير دفاع اسرائيل، تصويرهاي 
محرمانه اي نشان داد كه گسيل موشكها 
را از سوريه به لبنان، براي حزب اهللا 

  . نشان مي دادند
وئن، بهنگام ديدار از ژ 1در      

واشنگتن، نتان ياهو، نخست وزير 
اسرائيل بر جدي بودن خطر ، تأكيد 

: يك كارشناس مي گويد. خواهد كرد
مراكز بازرگاني و دفاعي تل اويو بيشتر 
از هر شهر ديگري در دنيا، در معرض 

وجب به وجب اين شهر . تهديد هستند
  . در معرض اصابت يك موشك است

، كماندوهاي 2010مه  31در  
اسرائيلي دست به جنايتي غير قابل 

آنها، . توجيه در آبهاي بين المللي زدند
در آبهاي بين المللي، وارد يكي از 
كشتي هائي شدند و سرنشينانش را به 

تن از سرنشينانش را  19گلوله بستند و 
كشتند كه براي كمك رساندن به مردم 

ائيل غزه و شكستن محاصره دريائي اسر
جهانيان . بسوي غزه در حركت بودند

به اعتراض برخاستند و نتان ياهو 
ناگزير شد از كانادا به اسرائيل 

  .بازگردد
تا زماني كه مالتاريا : انقالب اسالمي

محور كردن قدرت هاي خارجي را در 
سياست داخلي و منطقه اي رويه نكرده 
بود، در خليج فارس، هيچ نيروي نظامي 

از رهگذر سياست ايران  .حضور نداشت
يم، در حال حاضر امريكا ژبرباد ده اين ر

و متحدان او و اينك، اسرائيل، در خليج 
فارس نيروي دريائي دارند و وطن ما را 

تا كي ايرانيان خطري را . تهديد مي كنند
جدي بگيرند كه حيات ملي آنها را 

  .تهديد مي كند
  
اجازه فعاليت به نيروهاي ويژه  ٭

مريكا بـراي عمليـات   جاسوسي ا
در ايران به قصد تدارك حملـه  

  :؟!به ايران
  

، نيويورك تايمز  2010مه  26در  
روز به نقل از(اين اطالع را انتشار داده 

منابع دولتي اياالت : است) آنالين
متحده تأييد مي كنند به گروه هاي 
نيروي ويژه آمريكا اجازه داده شده تا 

. بزنندبه انجام عمليات جاسوسي دست 
هدف از انجام عمليات ياد شده اين 
است كه در صورت صدور دستور از 
سوي باراك اوباما، راه براي انجام يك 

 .حمله نظامي به ايران باز باشد
بر اساس فرمان مخفي ژنرال ديويد     

پتراوس، واحدهاي نظامي براي 
شناسايي اهداف احتمالي هسته اي و 

به  تماس با گروه هاي مخالف دولت،
وجود چنين . ايران نفوذ مي كنند

فرماني براي اولين بار درروز گذشته 
 .فاش شده است

نيروهاي ويژه بنا بر اين فرمان، به       
 است اياالت متحده اجازه داده شده
فعال . در سراسر خاورميانه پخش شوند

شدن نيروهاي آمريكايي در داخل 
منطقه  يبي ثبات به احتمال قوي،ايران، 

 .به همراه مي آوردرا 
... 
اين مدرك هفت صفحه اي كه به   

رؤيت نيويورك تايمز رسيده است، 
هرچند در ماه سپتامبر تهيه شده اما 

از آن . همچنان محرمانه تلقي مي شود
زمان تا كنون، متخصصان نظامي 
اياالت متحده كه در حال همكاري با 

تن از  6نيروهاي مسلح يمني هستند، 
ده در محدوده خليج رهبر القاع 15

اين عمليات در پي . فارس را كشته اند
 13انتشار گزارش هاي مربوط به قتل 

آمريكايي در فورت هود تگزاس و 
تالش نافرجام صورت گرفته براي 
انفجار هواپيماي مسافربري آمريكا در 

 .كريسمس گذشته اجرا شده اند
به گفته مقامات ارشد، از زمان      

وس، شمار تيم هاي صدور فرمان پتراي
عمليات ويژه اياالت متحده در 
. افغانستان به دو برابر رسيده است

اعتقاد بر اين است كه تيم هاي ياد 
شده مسؤول اجراي بيش از نيمي از 
عمليات  نظامي در منطقه جنگي 

 .افغانستان هستند
اعزام نيروهاي ويژه به داخل ايران     

بحث انگيز خواهد بود اما يكي از 
أموريت هاي فرماندهي عمليات ويژه م

اياالت متحده به سرپرستي درياساالر 
اريك اولسون، عمليات شناسايي در 
داخل هر كشوري است كه براي 
. آمريكا يك خطر محسوب مي شود
 ،سخنگوي پنتاگون به نشريه تايمز گفت

فرماندهان نظامي داراي اين اختيار 
هستند كه در صورت صالحديد، 

عاتي را به مرحله اجرا عمليات اطال
 .درآورند

  6در صفحه 
  

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  
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اورانيوم ايران در انتظـار  
مبادله و قطعنامـه چهـارم   

  :در انتظار تصويب نهائي
  
انـس بـين المللـي    ژايران به آ ٭

ي اتمــي نامــه نوشــته و   ژانــر
آمادگي خـود را بـراي مبادلـه    

  :اورانيوم اظهار كرده است
  

، به گزارش 2010مه  24در  
نسه، بر اساس توافق خبرگذاري فرا

آمد و بنا بر مه بعمل  17تهران كه در 
 5/3كيلو اورانيوم  1200، آن، در تركيه

 20كيلو اورانيوم  120درجه بايد به 
يم نامه ژمه، ر 24درجه مبادله شود، در 

توافق تهران را . انس نوشتژبه آ
ضميمه آن كرد و آمادگي خود را 

توافق و . براي اجراي آن اظهار كرد
امه را سلطانيه در اقامتگاه يوكيا آمانو، ن

پس از مالقاتي .  در وين، تسليم او كرد
كه نيم ساعت بطور انجاميد، او به 

نامه و توافق نامه را : خبرنگاران گفت
  .انس كرديمژتسليم رئيس آ

نمايندگان برزيل و تركيه نيز        
  .حضور داشتند

 ، به گزارش ايسنا،89خرداد  8در  
انس به نامه ژباره كه پاسخ آ در اين

ايران چه خواهد بود، متكي گفته 
  :است

تر شوراي امنيت عليه  هاي بيش تحريم  
جهوري اسالمي به دليل دنبال كردن 

  يي در اين كشور نتيجه هسته  برنامه
از نظر من،  .معكوس خواهد داشت

توافق (گروه وين در حال بررسي 
ثبت به شكلي م) ايران ـ تركيه ـ برزيل

  است
  
ــارم در انتظــار    ٭ ــه چه قطعنام

  :تصويب نهائي شوراي امنيت
  

، قطعنامه چهارم كه 2010مه  18در  
عضو دائمي شوراي امنيت  5(كشور  6

. تسليم شوراي امنيت شد) و آلمان
قطعنامه سه مخالف دارد كه ايران و 

شوراي امنيت . تركيه و برزيل هستند
م بررسي مقدماتي قطعنامه را به انجا

وئن آن را ژرسانده و قرار است در ماه 
  . تصويب كند

به دنبال متكي، الريجاني نيز تهديد       
كرده است هرگاه قطعنامه در شوراي 
امنيت تصويب شود، ايران موافقتامه 

  .تهران را اجرا نخواهد كرد
  
انس بـين  ژآيا شوراي حكام آ ٭

ي اتمــي، قطعنامــه ژالمللــي انــر
ر كرده جديدي عليه ايران صاد

  :است؟
  

، خبرگزاريها 2010مه  29در  
گزارش كرده اند كه محتمل است 

انس، قطعنامه جديدي ژشوراي حكام آ
اين . عليه ايران صادر كرده باشد

قطعنامه مربوط مي شود به تأسيسات 
اتمي جديد كه در خارج از تهران 

در اكتبر سال گذشته، مفتشان . است
را انس از آن بازديد كرده و آن ژآ

  . پاك توصيف كرده اند
مه با اكثريت  28قطعنامه روز جمعه       
سه . رأي موافق تصويب شده است 25

رأي ممتنع به قطعنامه  6رأي مخالف و 
قطعنامه از ايران مي . داده شده است

خواهد بالدرنگ ساختن تأسيسات غني 
كيلومتري  160سازي فوردو، واقع در 

همچنين قطعنامه . تهران را متوقف كند

از ايران خواسته است روشن كند 
چيست » يك هدف بديع«مقصودش از 

و  باز از ايران خواسته است تصديق 
كند كه تأسيسات اتمي مخفي ديگري 

  . ندارد
سه كشوري كه رأي مخالف داده       

اند، كوبا و ونزوئال و مالزي بوده اند و 
اين نخستين قطعنامه شوراي حكام 

  .وده استظرف سه سال اخير ب
  

استراتژي جديد امنيت ملي 
  :امريكا

  
سند باراك اوباما، ، 2010مه  24در  
استراتژي جديد امنيت صفحه اي  52

  در اين سند،. را انتشار دادملي آمريكا  
گفته شده  ايران و كره شماليبه  

با يك گزينه روشن روبه رو  است
يا پيشنهاد آمريكا براي تعامل را : هستند

انزواي بيشتر بر سر برنامه با يا بپذيرند 
 .شان روبرو خواهند شد هسته اي

اين سند استراتژي امنيت ملي      
سال را كه حكومت بوش در آمريكا 

تصويب كرده بود را تغيير مي  1996
اوباما، بر رويكرد سياسي  حكومت. دهد

سخت و جدي با ايران و كره شمالي، 
ان دشمن«دو دولتي كه از آنها با عنوان 

ياد شده تاكيد كرده و در » آمريكا
همان حال به تهران و پيونگ يانگ 
نسبت به عدم پذيرش دعوت هاي 
اياالت متحده و تسليم نشدن در برابر 
فشارها براي شفاف ساختن برنامه هاي 

 .اتمي خود، شديدا هشدار داده است
اين سند از كره شمالي خواسته       

را از است تا سالح هاي هسته اي خود 
بين ببرد و از ايران نيز خواسته است 
تعهدات بين المللي در خصوص برنامه 

در سند تأكيد  .هسته ايش را اجرا كند
اگر آنها تعهدات بين «: شده است

المللي خود را ناديده بگيرند، ما به 
دنبال ابزارهايي خواهيم بود تا با 

، اين )ايران و كره شمالي(تشديد انزوا 
ادار به رعايت قواعد منع دو كشور را و

 .»گسترش سالح هايي كنيم
اما در عرصه بين المللي، بنا بر سند،  

: دكترين جنگ پيشگيرانه رها مي شود
عمليات نظامي پس از بكارگيري كامل 
 .ديپلماسي، آخرين گزينه خواهد بود

استراتژي نوين امنيت ملي آمريكا 
بيشترين تاكيد را بر ديپلماسي و 

كت وسيع تر متحدان گسترش مشار
 .امريكا در تصميم گيري مي نهد

اگرچه برخي اوقات استفاده از نيروي 
نظامي ضرور است، ولي پيش از 
پرداختن به جنگ، تمام گزينه هاي 

و هزينه ها  گرفته شوندكار ايد بديگر ب
و خطرهاي آن را با هزينه ها و 
خطرهاي توسل نجستن به نيروي 

 .دشونظامي، به دقت ارزيابي 
و  بازسازي اقتصاد اياالت متحده  

كمك به رشد اقتصادي كشورهاي 
بخشي از استراتژي جهان،  بنا بر سند، 

رشد  .امريكا مي شودامنيت ملي 
از اصلي »  زيربناي نوين« اقتصادي

 .و خارجي امريكا استسياست داخلي 
مبارزه با تروريسم بين المللي كه  

سياستي مبهم بود جاي خود را به 
  .مبارزه مشخص با القاعده مي دهد

يم مافياها كه ژر:  انقالب اسالمي
زنداني زندان ناتواني است، تا اين 
اواخر، برخوردهاي دروني خود را با 

» اصالح طلبان«برخورد عمومي با 
اما اين برخوردها از . پوشش مي داد

يم ژپرده بيرون افتاده اند و ناتواني ر
نخست . را آشكار تر مي كنند

زارشي را بخوانيد از ايران در باره گ
  :وضعيت سياسي در دانشگاه ها

  
  

ــزارش ــاره  :گـ در بـ
كانونهــاي دانشــگاهها 

ــر   ــت در برابـ مقاومـ
ــز  اســتبداد خــون ري

  مافياها
  

ا كه هم اكنون مي توان ب امري 
اطمينان خبر از وقوع آن داد، اينست 

بر خالف چند سال گذشته اخبار به  كه
نسبت  ماهواره. دنخوبي منتقل مي شو

به گذشته در خانواده ها بسيار بيشتر 
هر روز در دانشگاه راجع . شده است

. به مباحث سياسي بحث مي شود
سياستهاي دولت را به  اساتيد به راحتي
وقتي در كالس گفته . سخره مي گيرند

بچه ها مي  ،مي شود خصوصي سازي
كافي . منظور سپاه سازي است :گويند

عالمتي ابراز ي است به طور مثال كس
با مشاهده  ،لباسش سبز باشدكند و يا 

جنبش را ياد زنده بودن  آن، همگان
به معدود دانشجويان . دنآور مي شو

طرفدار نظام كه البته عموما از رژيم 
بدترين القاب  ،طنز به ،منافعي دارند

بعد از  ...مثال آقاي . دنمي شوداده 
كهريزك تشريف مي  ، بهكالس
ه و امروز را جمع كرد خبرهاي ؟بريد

كي قرار آماده گزارش كرده ايد؟ 
است ما را بگيرند؟ پرونده ما االن در 
چه وضعي است؟ مي توان گفت 

كرده  كم جنبش مردم ترس را بسيار
 دانشجوياني داريمجالب آنكه . است

اينان . معلول شده اند كه در جنگ
بحثهاي  سر اگر از كساني نباشند كه

نند، از كساني را باز مي كسياسي 
هستند كه در بحث ها شركت مي 

ايميلها، اس ام اس ها به راحتي . كنند
  .رد و بدل مي شوند

افرادي كه در وزارت كشور،  
ديگر وزارت صنايع و  و  استانداري

اما سال  ميان و  هستند ي دولتي ارگانها
از جعل  كه دند، بسا مي شوهست دانشجو

، ن دادنبراي زياد نشا ،آمارو تزوير در 
و بيكاري و  وام هاي زودبازده نتايج

به آنها، . پرده برمي دارند ،...گراني و
به اسم  از دست اندازي سپاه ،راحتي

 .خصوصي سازي صحبت مي كنند
در  حكومتجالبتر آنكه اساتيدي كه با 

از هاله  ،مي كنند پروژه ها همكاري
مشايي و و نور، از شيرين كاريهاي الهام

ها و  گذاريبار برنامه وضعيت اسف از 
. صحبت مي كنند حكومتمديريت 

به  .ببينيد عمق فاجعه چقدر مي باشد
بايد از احمدي نژاد  دانشجوياننظر 

تشكر كرد كه باعث شد دوست و 
البته از . دشمن از هم شناخته شوند

غصب تمامي  بااول هم مشخص بود اما 
از سوي مافياها، اين امر بر  رسانه ها 

 .نبود واضحهمگان 
واليت فقيه در ميان دانشجويان  

از  دانشجويان. مدتهاست مرده است
در دانشگاه شريف . آن عبور كرده اند

مخالفت با واليت فقيه آشكارتر بر زبانها 
از  .البته شريفيها بسيار فعالترند. مي آيد

ار يلحاظ مطالعه و تحليل اوضاع بس
از  . جلوتر از دانشگاههاي كشورند

ي در خوشبينانه ترين حالت لحاظ آمار
درصد دانشگاهيان طرفدار نظام  5شايد 
درصد قابل عده هم از اين  .باشند

 .توجهي منافع دارند
البته هستند كساني كه به قول     

است و تا دانشجويان مغزشان دگم 
جايي كه بتوانند منطقي بحث مي 
كنند و وقتي منطقشان لنگ مي زند 

نشجويان دا. صدايشان باال مي رود

اين افراد دوري مي كنند و  ، ازعموما
 اينان . گاه آنها را دست مي اندازند

نظام را حق فرض مي كنند و همه چيز 
  .را بنا به اين فرض مي سنجند

در جواب انتقاد يك مقام حكومتي،  
اينها كه  «: گفت دانشجويان، كوبنده

جاي به  آنها را انتقاد مي كنند اگر
به مراتب بدتر  ند، دولتمردان بگذار
ما بايد قبول كنيم . عمل مي كنند
معجزه كه نمي توان . ايراني هستيم

اينها فكرميكنند مديريت راحت . كرد
بدين ترتيب، نمي توانست » .است

مدعي مي شد . بگويد وضعيت بد نيست
اگر انتقاد كنند، جاي انتقاد شوندگان 

البته . را بگيرند، وضعيت بدتر مي شود
د نمي داد كه اگر نظام عقل او ق

واليت فقيه با نظام واليت مردم 
جانشين شود و دولت تابع ملت و 
قانون و رعايت كننده حقوق بشود، هر 
مقام را انسان صاحب صالحيت تصدي 

مردم و متصديان امور از . مي كند
مدار بسته بد و بدتر رها مي شوند و با 
خدمتگزاري، خوب خوب تر و خوب 

 .شود تر خوب ترين مي
از تمامي اتفاقات دانشجويان به  

پيش مي آيد . سرعت مطلع مي شوند
و پاسدار با ارتشي ها بسيجي كه ميان 

بسيجي و پاسدار  .بحث در مي گيرد
را از  كشورا داريم اين م: مي گويند

 ارتشي. شر اين اراذل حفظ مي كنيم
از افتخارات ما  :مي دهندجواب ها 

شما ارتشي ها اين است كه مثل 
دستمان به خون مردم آلوده نشده 

گاه كار اين . طرف مردميمدرو   .است
شاخ در شاخ شدن به جاي باريك مي 

 .كشد
بعد از انتخابات  ،در سال گذشته 

تقلبي، دانشجويان برگه ها را پاره 
روز  10كردند و باعث شدند امتحانات 

 16آبان و  13  همچنين. به تعويق افتد
  .ار كردندآذر نيز تجمع بر گز

گاه . البته ترس از سپاه وجود دارد     
تر  اگر شرايط سختكه مي شود  گفته
و  عمل مشوندسپاهي ها وارد  شوند،

گفته مي   .به رگبار مي بندند  مردم را
اينها به فرزندان خود نيز رحم  شود كه

  .نكرده اند
موسوي و كروبي در ميان مردم  

هر چند  . جايگاه خوبي دارند
و  نظام  هر دو در عنوان مي شود  كه

در . استقرار استبداد نقش داشته اند
آنها عوض : مقام توجيه، مي گويند

 . شده اند
جامعه نظراحمدي نژاد در  اما

دانشگاهي لكه ننگي محسوب مي 
كمتر كسي شهامت دفاع از او را  .شود

به جاي دانشجويان،  . به خود مي دهد
مي گو بازجمالت او را  گفتن،لطيفه 
احمدي نژاد و بنا بر نظري،   .كنند

مصباح يزدي به همراه سپاه خامنه اي 
نظر ديگري بر د زد و نرا نيز دور خواه

در ه هاشمي برگ برنده اي اينست ك
حتي . دارد كه رو خواهد كرداختيار 

عده اي از بسيجي ها عنوان مي كنند 
احمدي نژاد را ما قبول داريم چون 

د و به نوعي آقا گفته حمايت كني
 .از او ابراز مي كنندنارضايتي خود را 

جامعه در  كه نداما همه متفق القول 
 وضعيتاين  حال انفجار است و

بسياري  .چندان دوام نخواهد آورد
منتظر اجرايي شدن قانون هدفمند 
شدن يارانه ها هستيم تا كارگران نيز به 

اساتيد اقتصاد . دانشجويان بپيوندند
ارانه ها را امكان پذير هدفمند شدن ي

نمي دانند و از وقوع بحرانهايي 
    .طوفاني خبر مي دهند

، اما متاسفانه در ميان مردم عادي     
دارند،  سال 40سنهاي باالي آنها كه 
كساني كه فكر مي كنند  .بسيارند

احمدي نژاد انسان شريفي و در حال 
مبارزه با باند هاشمي است و هاشمي 

رد اوضاع مردم است كه نمي گذا
بهمن  22به طور مثال در . خوب شود

بانگ  21كه حكومت هميشه در ساعت 

متاسفانه . اهللا اكبر راه مي اندازد
 هللافقيرترين افراد هر محله هستند كه ا

اكبر مي گويند هر چند كه تعداد آنها 
   ..به چند خانواده بيشتر نمي رسد

طرز فكر و رفتار، اين  عاملشايد     
سيماي جمهوري اسالمي باشد  صدا و

كه به كثيف ترين روشها براي تخريب 
و با ترفندها  دست مي زندمخالفان 

را دزدان ناموس، يم ژرمخالفان 
معرفي مي ... غارتگران بيت المال و 

از ساخت سريالها، اخبار جهت . كند
دار، برنامه هاي مستند يكطرفه، اخبار 
خالف واقع و هر آنچه كه موجب 

ردم عادي شود استفاده مي فريب م
روشنفكران بايد برنامه اي براي . كند

كه هنوز معتقدند و  باشند اين قشر ساده
 . جالب اينكه منافعي نيز ندارند

در شهرستانها  طرز فكر و رفتاراين       
خصوصا كساني كه . بسيار بيشتر است
 وضعيتدر تهران . ماهواره ندارند

  .كامال فرق مي كند
درصد  30 الي 20 حدود شايد    

كارگران اينگونه باشند كه متاسفانه رقم 
هرچه از  به نظر مي رسد. كمي نيست

اين ، دارندگان تهران دورتر مي شويم
مي  بيشترطرز فكر و رفتار را 

آخوندها نيز در منبرها بسيار به  .يابيم
اين قضيه دامن مي زنند و چون اين 

نشان قشر بسيار به آنها اعتماد دارند ذه
مي پذيرد كه واعظان كه در  كمتر 

منبر جلوه مي كنند، در خلوت به ساده 
لوحي آنها و آسان فريب خوردنشان 

خرافه پرستي ها، سطح . مي خندند
پايين فكر و فرهنگ عجيب و غريب 

سال حكومت  30صل اح اين طيف
آميخته با تزوير و البته بي خبر 

  .نگهداشتن عمدي مردم است
م تا بدين جا دوام آورده رژياگر      

مردم عادي و بخشي از است از جهل 
با . بي خبر نگهداشتن آنها بوده است

وجود اين، اينان نيز در حال  آگاه 
  :شدن و تغيير كردن هستند

جمله مردم مي بر خالف گذشته كه  
اين مملكت هيچگاه درست نمي  گفتند
بسياري از . اكنون همه اميدوارند ،شود

اگر جنبش به  :گويندمي جوانان 
ناباورها و مرددها مرحله اي برسد كه 

نزديك يم ژر مطمئن شوند سقوطهم 
حاضر است وارد كارزار مي شوند و 

حمله . دهندبجانشان را نيز مي شوند 
 اني نزدآمريكا به ايران نيز طرفدار

 .بعضي از افراد تحصيل كرده دارد
نتيجه اينكه فضا نسبت به قبل بسيار  

با  باوجود اين،. شده است بازتر
روشهاي گوبلزي چنان باليي بر سر 
افكار مردم آورده اند كه صبر و 

در مبارزه الزم است تا جامعه استقامت 
وجدان روشني نسبت به وضعيتي كه 

كرد كه  تصورنبايد . درآنست پيدا كند
. مردم يكدست ضد حكومت شده اند

به قول بني صدر بايد اخبار هر روز 
، دغل كاريهاي رژيم به پخش شوند

  .دنهمگان نشان داده شو
با  :مثالها وضعيت را روشن مي كنند    

اينكه بسياري از بسيج تنفر دارند سعي 
مي كنند با عضويت در بسيج به طور 
. مثال كسري خدمت از سربازي بگيرند

روز از  45به ازاي هر سال بسيج فعال 
متاسفانه بسياري . خدمت كم مي شود

باالتر مدرك  افراد ليسانس يا  از اين
هيچ فعاليتي نيز در بسيج  بسا. دارند

بسيج مي بودن سابقه  با بدندارند و 
توجيه نيز مي كنند و مي البته . سازند
به تازگي تشكيالت بسيج : گويند

كامپيوتري شده و ديگر امكان پرونده 
هنرمندان در و يا، . وجود نداردسازي 

تگيري ها اعتراض به وضع موجود، دس
و سانسورها نامه امضا مي كنند و بعد 

مي روند در فيلم ده نمكي ان ها هم
از روز روشنتر است بازي  وكه سابقه ا
و يا قشرهائي از بازاريها با  .مي كنند

يم سخت ترين مخالفتها را مي كنند ژر
اما پاي صندوق رأي هم مي روند و به 
نامزدهاي اصول گرا رأي نيز مي دهند 

 ...ويا. 
وردهاي دوستاني كه سر آطبق بر 

  موسوي تعداد راي ، بوده اند هاصندوق
  

  7در صفحه 

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  



                                                                                                                                                                                       

 

 
7 
 

 
 

   1389  خرداد   30تا   17از   751 شماره  2010 ئن ژو  20تا  7از

 

اما نه با اختالف . بيشتري داشته است
راي داشته كم  كروبي و رضايي. زياد
بنا بر  بلكه  از راه شمارش دقيقنه . اند

برآورد، در صندوقهائي كه اينان بر آنها 
 55الي  50  حدودنظارت داشته اند، 

درصد  45الي   40و موسوي  درصد
كروبي و آراء به احمدي نژاد و بقيه 

البته بخش . تعلق داشته اند رضايي
مهمي از مردم نيز امكان رأي دادن 

 27تا  26اگر بجاي . پيدا نكردند
ميليون نفري كه رأي دادند، همان 

ميليون نفري رأي مي  40نزديك به 
يم مدعي است، درصد ها ژدادند كه ر

شهر به شهر نيز . ر متفاوت مي شدندبسيا
در تهران و شهرهاي . تفاوت مي كرد

بزرگ رأي دهندگان به احمدي نژاد 
بسيار از كمتر از برآورد دوستان ناظر 

پورمحمدي به خامنه اي . بوده اند
گزارش كرده است تقلب بميزان 

  !ميليون رأي  بوده است8
امروز ، احمدي نژاد نزد رأي   

نيز محبوبيت خود را از دهندگان به او 
اما اگر آن روز . دست داده است

 داليلبخشي از جامعه به او رأي داد، 
يك دليل اين بود كه . خود را داشت

در . آزادي انتخاب وجود نداشت
قشرهاي كم درآمد و خصوصا نتيجه، 

در تاكسي،  حتي متوسط، گرچه
احمدي نژاد  ، به اتوبوس و مهماني ها

وقع راي دادن د اما مادنفحش مي د
زيرا فكر مي . به او رأي مي دادند

كردند موسوي و كروبي هواي آنها را 
براي مثال، در يك  .ندارند

يك فرزندش به  پدر و  خانواده،
پسر و دو . احمدي نژاد راي داده اند

و مادر رأي داده اند به موسوي   دختر
پدر دادن دليل راي . ستراي نداده ا

زاي حتي و يك پسر بيمه كردن به ا
اما . يك ماه براي يك سال بوده است

دادن، خانواده بعد از راي 
ديدن  خريده است و پدر با ماهواره 

خود يك پا مبارز شده  ،سبعيت رژيم
  .است
مثال ديگري از رفتارهاي صوري و       
البته  ،نظام مهندسي در جلسه: گويا

قرائتي با لحني  ،مدتي قبل از انتخابات
نه اما به شيوه آخوندها نسبتا بي ادبا

احمدي نژاد  به نفع. كردصحبت 
بعد از . كف زدنداكثرا  .صحبت كرد

مرحوم دكتر حسابي صحبت  پسر ،او
حكومت احمدي تا حدودي ضد  .كرد

چند  مردم .نژاد صحبت كرد
دو . كردنداو را تشويق بيشتر   برابر

زبان و دو رفتار، يكي زبان و رفتار 
استبداد حاكم  صوري در برابر نماينده

و ديگري، زبان و رفتار بيانگر خواست 
هرگاه مردم احساس امنيت . واقعي

كنند و جنبش ادامه بيابد و اين 
احساس امنيت را به مردم بدهند، مردم 

 .يك زبان و يك رفتار پيدا مي كنند
كساني كه سن باال دارند وقتي        

پاي رأي دادن بميان مي آيد، به 
مانند او رأي مي احمدي نژاد و ه

دليل اين رفتار سن باالي آنها . دهند
نااميدي شان از تغيير مطلوب . نيست
اين آخوندها : اينها مي گويند. است
هميشه  و مي شناسيم، مي بينم اكه م

آنها را از هستند و هيچكس نمي تواند 
اما  .خر مراد كه قدرت باشد، پياده كند

. اين يأس از تغيير، خاص پيرها نيست
در قشرهاي جوان نيز مشاهده مي 

دواي اين درس استقامت در . شود
مبارزه با يأس و ترس . جنبش است

 . چاره كار است
اين امر كه مردم ضعفهاي خود را   

هربار : مي بينند و بسياري مي گويند
جنبش كرديم وضعيت ما بدتر شدو 

اگر درد  :پيرها به جوانها مي گويند
احت درست شناخته شود درمان ر

خواهد بود اما واي به روزي كه فكر 
كنيم درد را شناخته ايم اما به خطا رفته 

در دور باطلي دچار مي  زيرا باشيم
شويم كه هر تقالئي وضع ما را بدتر 
خواهد كرد، بخاطر نبودن فكر 
راهنمائي است كه توانائي ها و حقوق 
ما را به يادمان بياورد و به ما روش 

اگر . را بياموزد تجربي و تصحيح تجربه
شديدترين سانسورها در باره اينگونه 
انديشه ها برقرار است، بخاطر آنست 

يم  مي داند اين انديشه ها، ژكه ر
مردمي را كه اينك خود را به ضعف و 
ناتواني و يأس و ترس سپرده بياد 

در . توانائي ها و حقوقشان مي اندازد
سانسور انديشه ها، غير دولتي ها نقش 

زيرا خود نيز طالب . دارند بيشتري
قدرتند و تغييري كه آنها را به قدرت 

در محيط هاي . نرساند، نمي خواهند
ها » ايده فيكس«دانشجوئي نيز هنوز 

جاي خود را به انديشه هائي كه انسان 
مردم «:  را آزاد كند، نداده اند

شما اين آخوندها را خوب «، »نادانند
كه اسالم همين است «، »يده انشناخت

، »آخوندها مي گويند و عمل مي كنند
در ... و» يها سرآمدهژدوره ايدئولو«

نتيجه، خود انگيختگي كم تر و 
دستوري زندگي كردن همگاني تر 

چنانكه جنبش كه بايد خود . است
روبرو است  مشكلاين باشد، با انگيخته 

كه بسياري منتظر دستور هستند و البته 
هاي اين دستور هم مي بايد با خواست

در محيطهاي . آنها سازگا باشد
دانشجوئي، آرام آرام، نياز به انديشه 
راهنما و بحث بر سر آن، احساس مي 

اگر گروه سياسي دست از . شود
سانسور و كليشه سازي و تخريب 
شخصيت ها بخاطر انديشه هائي كه 

يم ژاظهار مي كنند، بردارند، سانسور ر
به تنهائي نمي تواند مانع از آن شود 
كه مردم طرز فكري  يا طرز فكرهائي 
را بيابند كه حقوق و توانائيهاي آنها را 
بيادشان آورد و يا بياورند و عمومي 
شدن جنبش و پيروزي آن را تضمين 

  . مي كند و يا مي كنند
 درس خوانده ها، يكي از اشتباهات  

انديشه در اين صد سال اين است 
هاشان از واقعيتهاي جامعه شان، نشأت 

يها ژمصرف كننده ايدئولو. نگرفته اند
در بزنگاهها با اينست كه . بوده اند

 كارانه محافظه و تصميمات نادرست
اين امر . جانب قدرت را گرفته اند

مرداد، در  28واقع شد در كودتاي 
، در چشم بستن بر 60كودتاي خرداد 

رفتن مجاهدين به بغداد، در انتخابات 
ادن تا نايست . 89خرداد 22پر تقلب 

فرصت  و  آخربه جز عده اي معدود
ها و مردم را ماده خامي تصور سوزي 

كردن كه  مي شود به آنها هر شكلي را 
از ضعفها هستند كه هنوز  رفع ... داد و

 ماليان يكي از رموزموفقيت  . نشده اند
در مساجد دورترين آنها اين است كه 

نقاط اين آب و خاك با ريز ترين 
شتي مردم سر و كار مسائل حتي بهدا

يعني اگر .  هنوز هم دارندند و ه اداشت
قرار باشد مردم ماده خام باشند، درس 
خوانده هاي جديد حريف آخوند ها 

درس خوانده ها بيشتر از . نمي شوند
همه نياز به طرز فكري دارند كه آنها را 
. با مردم در رابطه جديدي قرار دهد

در اين رابطه، درس خوانده ها، به 
قول بني صدر، نقش نيروي محركه 

 .تغيير را مي يابند
در آخر مي دانم كه ممكن است  

گوياي نمونه هاي مشاهده شده توسط 
 ، بخصوص جامعه دانشجوئيجامعه تمام
بنا براين، واقعيت را آن سان  د و ننباش

كه هست در دسترس شناسائي قرار 
و شهر به شهر مي دانم كه . نداده باشد

جامعه، مسئله ها و طرز قشر به قشر 
ذهنيات من  .دنفرق كنفكرها و رفتارها 

با  . نيز در بررسي بي اثر نبوده است
واقعيت را   مده اكرسعي اين كه 

همان سان كه هست شناسائي كنم، 
  .مدعي نيستم كه موفق شده ام

اما برخوردها در جبهه : انقالب اسالمي
  :از پرده بيرون افتاده اند» اصول گرايان«
  
  

يـم  ژرنگ و رخسار ر
ــد از    ــي ده ــر م خب

  :درون متالشي آن
  
  

از خبرها و : انقالب اسالمي
و حمله هاي تبليغاتي » افشاگريها«

متقابل، يكچند را از ايران دريافت 
كرده ايم و يكچند انتشار يافته اند و 

  :ما كوشيده ايم آنها را گويا كنيم
  
يكدست سازي مجـاري اجـرا،   ٭

پاه تصرف قوه مجريـه توسـط سـ   
  :معني پيدا كرد

  
از دو سال پيش بدين سو، بخصوص  

بعد از تقلب برزگ انتخاباتي، بنا بر 
مي » مجاري اجرا«يكدست كردن 

معناي يكدست سازي اين بود و . شود
هست كه نه تنها اصالح طلبان بلكه 
اصول گرايان نا موافق با خط و ربط 

در عمل، . احمدي نژاد، تصفيه شوند
مالي با اين واقعيت  – مافياهاي نظامي

روبرو شدند كه افراد بصرف طرز 
عالوه . فكرشان يكدست نمي شوند

براين، مي بايد تحت فرماندهي واحد 
اما اين فرماندهي، در جائي غير . باشند

نتيجه اينست كه . از سپاه وجود ندارد
قوه مجريه و مقام هاي اداري، به 
تصرف سپاه داده شده اند و داده مي 

ما يكدست سازي به قوه مجريه ا. شوند
  :محدود نمانده است

در قلمرو اقتصاد، پارس جنوبي به  
تصرف سپاه درآمد و قرار است كه 
كارخانه هاي ايران خودرو و سايپا نيز 

قطعات يدكي . به تصرف سپاه در آيند
بنزين . خودرو نيز ساخت چين هستند

هم از آندونزي و نيجريه وارد مي شود 
آن پائين است، موتور و چون كيفيت 

خود رو را خراب مي كند و كار 
  .تعميركارها سكه شده است

واواك نيز بطور روز افزون شعبه  
  و. اي از سپاه مي شود

جعفري، فرمانده سپاه، تصريح مي  
 –كند كه سپاه يك حزب سياسي 

امنيتي با مأموريت  –مالي  –نظامي 
 6( به گزارش فارس:خاص است

در همايش سپاه حضرت  او، )89خرداد 
استان تهران كه به ) ع(سيدالشهداء

مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر 
  : گفته استبرگزار شد، 

حادثه سال گذشته «: او گفته است     
توانست زحمات گذشته انقالب و  مي

چه كه به عنوان دستاورد خون  هر آن
هاي امام و شهداي  شهيدان و مجاهدت

باد دهد و در اين تاريخ شيعه بود را بر 
رابطه دشمنان خارجي و مخالفين 
داخلي انقالب تالش كردند كه 
نگذارند انقالب به راه الهي خود ادامه 
دهد و براي اين كار از يك نقطه 
چالشي انقالب در مباحث سياسي كه 
همان انتخابات رياست جمهوري است 

 .شروع كردند
سازي  سپاه بايد بتواند براي آماده    

بهتر خود براي دفاع از انقالب و هرچه 
دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي 

هاي موثري بردارد و نسبت به  گام
تر  هاي گذشته در وضعيت مطلوب سال

فرماندهان و  .و بهتري قرار گيرد
مديران سپاه و بسيج بايد پيشتاز و پيشرو 

هاي مختلف انقالب  شكن صحنه و خط
خود را باشند و بايد براي آينده انقالب 

هاي اصلي  آماده و مجهز به مولفه
آمادگي دفاعي يعني معنويت و بصيرت 

 .كنند

تهديد سياسي براي انقالب و نظام    
مقدس جمهوري اسالمي را نبايد دست 

سپاه نبايد صرفا با اسلحه از  .كم گرفت
انقالب دفاع كند بلكه سپاه قبل از 

 - نظامي بودن يك سازمان امنيتي 
فلسفه وجودي آن، سياسي است و 

دفاع از انقالب و دستاوردهاي آن 
است و بايد بر اساس تهديدات روز 

   .خود را آماده كند
براي اولين بار و بطور رسمي،  

برگزار كننده مراسم سال روز مرگ 
 –نظامي  –خميني را حزب سياسي 

امنيتي كه سپاه است برعهده  –مالي 
 14چرا برگزاري مراسم . گرفته است

د را سپاه برعهده گرفته است؟ خردا
زيرا ديگر دستور معمولي براي اين كه 
افراد در مراسم حاضر شوند، كفايت 

سپاه هم بايد به زور اداريان . نمي كند
و كاركنان بنگاه هاي دولتي و دانش 
آموزان مدارس را بسيج كند و هم از 

) توسط هلي كوپترها(زمين و هوا 
ن مراقبت كند مبادا شركت كنندگا

مهار را بگسلند و جمعيت را به جمعيت 
  .يم بدل كنندژجنبش كننده برضد ر

بديهي است اين يك دست سازي      
برخوردها در درون سپاه را تشديد 

  :كرده است
  
مصــــاحبه شــــمخاني و زد و  ٭

ــاتواني    ــاني از ن ــاي زب خورده
ــه اي و از هــم گســيختگي  خامن

» اصول گرايان«روز افروز جبهه 
  :حكايت مي كنند

  
خرداد، خبرگزاري فارس،  3در  

ناراستي . مصاحبه شمخاني را انتشار داد
هاي اين مصاحبه را، در سايت انقالب 
اسالمي، از نظر خوانندگان گذرانده 

در اين جا، بنا بر اطالعات . ايم
دريافتي، داليل ناگفته اين مصاحبه را 

  :به اطالع خوانندگان مي گذرانيم
امروز و  سه اعتراف شمخاني نسل 

سال فريب  30همه آنهائي را كه طي 
يم را خورده بودند، ژتبليغات دروغ ر

: از واقعيت بسيار مهمي آگاه كرد
پيروزي در همان سال اول در دسترس 

بنا بر اين، خيانت را كساني . بوده است
كرده اند كه كودتا كرده و جنگ را 

سال ادامه داده و در شكست،  8بمدت 
اما اين خائن ها چه . دبه پايان برده ان

كساني هستند؟ دستياران خميني كه در 
يعني . حال حاضر مصدر كار هستند

خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و محسن 
  ...رضائي و

زير عالمت سئوال » رهبر«اما چرا       
مي رود؟ زيرا اكثريت بسيار بزرگ آنها 
كه در جنگ شركت كرده اند، از 

و تبديل وضعيت امروز و اداره سپاه 
 –شدن سپاه به يك حزب سياسي 

از . امنيتي ناراضي هستند –نظامي 
رهبري خامنه اي ناراضي ترند زيرا او 
را مسئول اصلي وضعيت امروز كشور 

ضعف بزرگ امثال خامنه . مي دانند
اي و هاشمي رفسنجاني خيانتشان در 

زند و بند هاي پنهاني (جنگ است 
ت و نظير اكتبر سورپرايز و ايران گي

فساد بزرگ در خريد اسلحه و سرانجام 
ناگزير كردن خميني به سركشيدن جام 
زهر در حالي كه سربازان ايراني بند 

انتشار اسناد در ). پوتين نيز نداشته اند
امريكا و انگلستان و اظهار حقايق از 
سوي مسئوالن وقت اين دو كشور، 
كمتر ترديد باقي نگذاشته است كه 

ان و امريكا و جنگ در سود انگلست
.  اسرائيل ايجاد شده و ادامه يافته است

روشن است كه اگر افراد عادي سپاه و 
ديگر نيروهاي مسلح از خيانت بزرگ 
خائنان آگاه شوند، خائنان در حفظ 
موقعيت خود، با مشكل بسيار بزرگ 

  . روبرو مي شوند

سخناني شمخاني تنها : انقالب اسالمي
خامنه اي سخناني نيستند كه نسبت به 

ديگران نيز سخنان . تهديد آميز هستند
در خبرهاي . تهديد آميز بر زبان رانده اند

بعدي، اينگونه سخنان تهديد آميز را 
  . يادآور مي شويم

زد و خوردهاي زباني سران سپاه و  
نيز افرادي چون احمدي نژاد و 
الريجاني، حكايت آشكاري است از 

ضعفي كه . ضعف مديريت خامنه اي
يم در سياست خارجي بروز داده ژر

امضاي توافق تهران و تسليم (است 
قطعنامه به شوراي امنيت و كاسته شدن 

ضعف داخلي را ) يم در منطقه ژاعتبار ر
  . تشديد كرده است

  
ارزيــابي واواك در بــاره پــي  ٭

آمدهاي اجراي قانون هدفمنـد  
مرحله اي كه  5: كردن يارانه ها

  :ستمرحله واپسين آن انقالب ا
  

برابر اطالع، در واواك، جلسه  
ارزيابي وضعيتي كه به دنبال اجراي 
قانون هدفمند شدن يارانه پيش 
خواهد آمد، جلسه اي تشكيل شده 

جلسه كارشناسان به اين نتيجه . است
رسيده است كه اجراي اين قانون، 
رويدادهائي را ببار مي آورد كه چون 

  : دحلقه هاي زنجير به يكديگر پيوسته ان
رويدادي كه حلقه اول را تشكيل  

مي دهد، نارضائي عمومي بخاطر 
  . تحمل ناپذير تر شدن زندگي است

حلقه دوم را اعتراض قشرهاي مردم  
در محلهاي كارخود، مدرسه و كارگاه 

اين . تشكيل خواهد داد... و اداره و
اعتراض ها حالت جنبش عمومي 

  . نخواهند داشت
تراضي در حلقه سوم را جنبش اع 

اين جنبش . خيابانها تشكيل خواهد داد
اعتراض به گراني زندگي و بيكاري 

  .است
حلقه چهارم را هدفمند شدن  

: جنبش اعتراضي تشكيل خواهد داد
مردم در جنبش خواستار استعفاي 
رئيس جمهوري و حكومت او خواهند 

» رهبر«شد و مردم مخالفت خود را با 
  .كرد نيز بطور وسيع ابراز خواهند

حلقه پنجم را تبديل شدن جنبش به  
مردم . انقالب تشكيل خواهد داد

  . يم خواهند شدژخواستار تغيير ر
هدف از اين ارزيابي اين بوده      

است كه راه كارهاي جلوگيري از 
اما . بروز  اين زنجيره رويدادها است

اگر حكومت مجبور است كه قانون را 
ز اجرا كند، چگونه بتوان از برو

نارضائي جلوگيري كرد كه در مرحله 
پنجم، به انقالب مي انجامد؟ براي اين 
: پرسش، پاسخهائي يافته شده اند

اجراي آزمايشي قانون در دو سه 
منطقه و راضي نگاه داشتن زير خط 
فقري ها و جلوگيري از پيوستن آنها به 
جنبش و يكدسته قواي مسلح و 
ه دستگاههاي اطالعاتي مأمور مهار جامع

بنا بر اين . و كاستن از تنشهاي خارجي
ارزيابي، بحران خارجي و تشديد آن 
ديگر جواب نمي دهد و از عوامل 

يم نيز ژافزايش ميل به مخالفت با ر
  .شده است و مي شود

  
زد و خورد تبليغاتي احمـدي   ٭

  :نژاد با برادران الريجاني
  

، احمدي نژاد در 89خرداد  5در  
ي نيز، در دو كرمان، در سياست داخل

صحبت او در رابطه . زمينه صحبت كرد
با روسيه و امريكا، صحبتهاي او را در 
. سياست داخلي تحت الشعاع قرار داد

حال آنكه از اهميت بسيار برخوردار 
  :بودند

  : او گفت 
  كسي هست كه در اطراف تهران « - 
  

  8در صفحه 
  

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  
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  هكتار از بهترين زمينهاي دولت را  300
ف كرده، و وزير قبلي سالهاست تصر

زورش نرسيده و تاكنون وزير فعلي نيز 
   . »نتوانسته كاري كند

گروهي در مجلس، شريك جرم و  - 
در هستند كه همكار همان كسي 

هكتار زمين را  300اطراف تهران 
غصب كرده و برخي قصد دارند اقدام 

  ».وي را قانوني كنند
اگر دولت نيز در مقابل عمل مجلس « - 

ند، قوه قضائيه اقدام به مقاومت ك
صدور اين سند مالكيت خواهد نمود 

  ».كه اين بي عدالتي است
بدين سان، احمدي نژاد هر سه     

  .برادر را مورد حمله قرار داده است
اما محمد جواد الريجاني، در     

مباركه در بخش ورامين، در روستاي 
بيشتر از  جواد آباد شهرستان ورامين،

. است كردهتصرف هكتار زمين  300
حلقه چاه غير مجاز عميق  12همزمان 
كرده و با اعمال نفوذ، حتي  رنيز حف

هاي  حكومتهااجازه نداده است كه 
، از او بپرسند مال هشتم و نهم و دهم

  .دولت را چرا برده و خورده است؟
جرس خبر مي دهد كه چون      

صادق الريجاني، دستور رسيدگي به 
ء را صادر پرونده رحيمي و شركا

كرده، احمدي نژاد حضورا ً به او گفته 
تو مي خواهي معاون مرا تعقيب : است

پيش از اين كار، پرونده ! قضائي بكني؟
بردار خود را مورد رسيدگي قضائي 

به سخن ديگر، دو طرف، با !. قرار بده
پرونده هاي فساد در دست، يكديگر را 
تهديد و در همان حال، دعوت به 

  .ندمصالحه مي كن
حزب ها حق دخالت در امور كشور  

بديهي است مقصود او . را ندارند
حزبهاي مشاركت ومجاهدين انقالب 
اسالمي كه پروانه فعاليتشان را 

لغو كرده است،  10كميسيون اصل 
مذهبي  –بطريق اولي ملي . نبوده اند

بلكه . نيز نيستند... ها و نهضت آزادي و
حزبهاي اصول گرائي هستند كه 

حم اجراي طرح يكدست سازي مزا
  . هستند

سخن احمدي نژاد طرز  :انقالب اسالمي
تمايل به : فكر او را بازگو مي كند

چنانكه اظهار نظرهاي . استبداد فراگير
كساني چون خامنه اي و مصباح يزدي و 
محمد يزدي نيز همين تمايل را ابراز مي 

البته حزب وقتي در رابطه با واليت . كنند
تشكيل مي شود، در تضاد جمهور مردم 

قطعي قرار مي گيرد با واليت مطلقه 
  زيرا. فقيه

اينست كه نقش اول حزب،  – 1
مردم است به رسازماندهي واليت جمهو

ترتيبي كه تكيه دولت حقوقمدار بر 
  . واليت جمهور مردم ميسر شود

هرگاه حزبي در انتخابات اكثريت  – 2
آورد، وظيفه او اجراي تصميم مردم از 

  .يق دولت حقوقمدار استطر
حزب و يا حزبهائي كه اكثريت نمي  – 3

آورند، در مقام بيانگرحاكميت مردم، 
نقش ناشر و منتقد حزب يا احزاب 

  . صاحب اكثريت را پيدا مي كند
هرگاه حزبها نخواهند وسيله رسيدن  – 4

رهبريهاشان به قدرت و حفظ قدرت 
باشند و بخواهند بيانگر واليت جمهور 

باشند، مراقبت از حقوقمند ماندن مردم 
ش از واليت ا دولت و تابعيت حتمي

جمهور مردم، وظيفه همه حزب ها مي 
  بنا براين،. شود

واليت جمهور مردم،  چون بنا بر – 5
تصميم را مردم مي گيرند، پس حزب ها 
نقش پيشنهاد دهنده برنامه ها به جامعه 

هرگاه براي واليت . ملي را پيدا مي كنند
ر مردم تقدم قائل باشند، نخست جمهو

انديشه هاي راهنماي خود را بيانهاي 
آزادي مي كنند و برنامه ها را بر اساس 
. بيان آزادي مقبول خود تهيه مي كنند

دموكراسي هاي غرب، انديشه هاي  در
راهنما، به قول فوكو، فيلسوف فرانسوي، 

  . بيانهاي قدرت دموكراتيك هستند
رائي از مباني از آنجا كه كثرت گ – 6

دموكراسي است، مراقبت از كثرت گرائي 

به ترتيبي كه تا اختالف بر سر اصول 
راهنماي دموكراسي و انكار واليت 
جمهور مردم پيش نرود، نيز از وظايف 

  .احزاب مي شود
در جامعه ها، به اندازه اي كه حزب      

ها مي توانند اين وظايف را از عهده 
دم گسترده تر و برآيند، واليت جمهور مر
  .دولت حقوقمدار تر است

برادران الريجاني به اظهارات  
احمدي نژاد، از راه حمله متقابل، 

  :پاسخ داده اند
هكتار  300در مورد برد و خورد   - 1

زمين، پاسخ اينست كه چون پرونده 
فساد رحيمي را قوه قضائيه در دسترس 
رسيدگي دارد، احمدي نژاد با حمله 

د الريجاني مي خواهد به محمد جوا
فشار وارد كند تا كه پرونده رحيمي و 

  .شركاء را قوه قضائيه بايگاني كند
هكتار  300اما، اوالً معلوم نمي شود       

زمين برده و خورده شده است يا خير؟ 
و ثانيا ً با توجه به دستور خامنه اي، 
. پرونده رحيمي خوابانده شده است

حيمي و اگر راست باشد كه پرونده ر
شركا در دست رسيدگي است،  پس 
براي دستور خامنه اي كسي تره خورد 
نمي كند و پرونده هاي فسادها وسيله 
گرو كشي مافياها بر ضد يكديگر 

دو پرونده زمين الريجاني و . هستند
فسادهاي رحيمي تنها پرونده ها 

  :نسيتند
فيروز آبادي، رئيس ستاد كل  

ان بزرگ نيروهاي مسلح نيز از ثروتمند
پاسداراني كه ثروت . شده است

نيندوخته اند، ثروت او و محصولي و 
را مثال مي زنند و به ... رضائي ها و

خورد و بردها در سپاه اعتراض مي 
  .كنند
پرونده هاي فرزندان و بستگان  

هاشمي رفسنجاني نيز، هر بار كه اظهار 
نظري مي كند كه مطلوب مافياهاي 

  .طرح مي شوندمالي نيست، م –نظامي 
پرونده هاي مصباح يزدي و  

ناطق منسوبان او و محمد يزدي و 
  .نيز وسيله تهديد آنها هستند... نوري

از جديد ترين موارد خورد و  
سه : بردها، فروش كارخانه ها است

كارخانه سود ده كه هر يك ساالنه 
و ميليارد تومان درآمد داشته اند  1200

ميليارد تومان  5/6ارزيابها بهاي آنها را 
ميليون  800برآورد كرده بودند، به 

  .تومان فروخته شده اند
در مورد حزبها و حق دخالت  – 2

نداشتن آنها در امور كشور و رفتار 
اقتصادي احمدي نژاد و ستيزه جوئي 

البته با برادران الريجاني و (او 
، علي الريجاني كه بتازگي، با )ديگران

به رياست رأي بارديگر  214اكثريت 
  :مجلس انتخاب شد، گفته است

عدالت به معناي توزيع پول  -       
نيست، بلكه به معناي اين است كه 

انگيزي داشته  مردم زندگي كرامت
بيني  خود را پيش  باشند و بتوانند آينده

  .كنند
اي را  كه به هر مناسبتي هر واقعه اين  - 

اي  گيرند، كار عاقالنه مبداء تاريخ مي
چرا كه مبدأ انقالب اسالمي  .نيست

روشن است و همه بايد به اسالميت و 
جمهوريت و چارچوب قانون اساسي 
پايبند باشيم و صادقانه عمل كنيم و به 

آنها و   نامه پيام شهدا و وصيت
 .هايشان توجه كنيم دلمشغولي

كشي  گري در مسائل و پنجه افراطي     
 .بر روي يكديگر به نفع كشور نيست

اي نانشان در دعوا است و  نه عدهمتاسفا
طور كه  بر اين اساس معتقدم همان

هاي بعد از انتخابات به  ماجراجويي
جمهوري اسالمي ظلم كرد و به منافع 
كشور ضربه زد، برخي رفتارها نيز از 

رسد، براي  اين دست است و به نظر مي
هايي  كشي اي بايد دعوا و صف عده

 .ر باشنددا تعريف شود تا بتوانند ميدان
الريجاني نياز امروز كشور را     

رفتارهاي متعادل و معقول دانست و 

گرا باشد و  انسان بايد آرمان: گفت
معنادار حركت كند و اصولگرايي هم 

با . شود در اين راستا تعريف مي
شود، كشور  نظرانه نمي رفتارهاي تنگ
 .را اداره كرد

اهللا از  حزب  خبرنگار روزنامه - 
نژاد در  پرسيد آقاي احمديالريجاني 

آخرين سفر استاني به كرمان گفتند كه 
احزاب و گروهها قابل اعتمادند، اما 
حق دخالت سياسي در امور كشور را 

يس مجلس ئندارند، نظر شما به عنوان ر
يس مجلس ئدر اين رابطه چيست؟ر

شوراي اسالمي در پاسخ به اين پرسش 
امور سياسي داراي دو بخش : گفت
ك بخش امور سياسي است كه ي. است

آن را مجلس، شوراي عالي امنيت 
ملي، دولت و قواي ديگر اداره 

توانند در آن  كنند و احزاب نمي مي
دخالت مستقيم داشته باشند؛ چرا كه 
وقتي دولت و مجلس توانست راي 
الزم را كسب كند، مطابق با ساز و كار 

 .دهد اش به كار خود ادامه مي دروني
ديگر از مسائل سياسي ربطي اما بخش    

  به اين امور ندارد و در اين صحنه
سياست احزاب اظهارنظر كرده و بايد 

احزاب براي . وجود داشته باشند
اظهارنظر و تقويت كار در موضوعات 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي خلق 

 - احزاب جريان فكري . شوند مي
سياسي در غير از مجراي اصلي بشمار 

  ».آيد مي
اما نزاع ها ميان اصول : اسالمي انقالب

  :گرايان تنها نزاع ها نيستند
    
حملــه لبــاس شخصــي هــا بــه  ٭

ــودن   ــراي رب ــهد ب ــگاه مش دانش
پرونــده هــاي فســاد رحيمــي و 
ــژاد و قاضــي  كســان احمــدي ن

و تهديــد مســتقيم  ...مرتضــوي و
  :هاشمي رفسنجاني و فرزندان او

  
حادثه «خرداد، كميته تحقيق  8در  

  بنا بر آن، . منتشر شد» شهددانشگاه م
از  اسناداين گزارش حاوي  

چگونگي حمله لباس شخصي ها، 
مشخصات آنان و فيلم ها و عكسهاي 
اين حمله به دانشگاه آزاد مشهد بود و 
هيات امناي دانشگاه آزاد براي روشن 
شدن واقعيت هاي تلخ اين حادثه 

  .اقدام به جمع آوري آن نموده بود
نيتي براي جلوگيري از ماموران ام     

انتشار اين گزارش و افشا شدن چهره 
و نامهاي حمله كنندگان به دانشگاه ها 

آزاد مشهد طي يك برنامه از قبل 
طراحي شده اقدام به حمله و ربودن 

  .اين گزارش نموده اند
دارك و اسناد ديگري نيز در م 

جريان اين هجوم غيرقانوني از دفتر 
اد ربوده شده هيات امناي دانشگاه آز

كه بيشتر آنان شامل مدارك  ندا
تخلفات تحصيلي برخي مديران دولتي 

  :است
يكي از مدارك ربوده شده   - 1

مدارك تخلفات تحصيلي محمدرضا 
احمدي  حكومترحيمي معاون اول 

، ي جعلي اعنوان دكتر انژاد است كه ب
بعنوان رئيس گروه حقوق دانشگاه 

رده كجنوب اقدام به تدريس -تهران 
  .است

مدارك تخلفات تحصيلي قاضي  - 2
از  ديگر سعيد مرتضوي نيز يكي

مجموعه مداركي بوده كه ربوده شده 
و همچنين مدارك تحصيلي شش 

و مدرك تحصيلي حكومت مدير ارشد 
معاون رحيم مشايي كه با  ،ملك زاده

مدارك تحصيلي جعلي اقدام به 

فعاليت مي كردند و دانشگاه آزاد 
ه گزارش مستند از اين اقدام به تهي

نيز  ، اقدام غيرقانوني آنان كرده بود
  .ندربوده شده ا

جلد مدارك تخلفات  10حدود  -  3
تحصيلي مديران دولتي جزو اسناد 
موجود در دفتر هيات امناء بوده كه 
مدارك تحصيلي كردان نيز جزو آن 
بوده و هيچكدام از اين مدارك در 

وم گزارش هاي دادستاني يا وزارت عل
  .ندنبوده ا

در كه يكي ديگر از مداركي  -  4
جريان اين هجوم ربوده شده است 
مدارك تخلفات تحصيلي فرزندان و 
برادرزاده هاي احمدي نژاد بوده كه 
به صورت غيرقانوني به دانشگاه آزاد 

  .مركز منتقل شده بودند- تهران 
از جمله اسناد ديگري كه توسط  -  5

ع آوري دانشگاه آزاد جم ءهيات امنا
شده بود و ربوده شده است، مربوط به 
برخوردهاي غيرقانوني نهادهاي امنيتي 
و اطالعاتي با اساتيد و دانشجويان 
دانشگاه آزاد و اسناد مربوط به 
نظرسنجي هاي انتخابات سال گذشته 

سسه نظرسنجي ؤبود كه توسط م
ه بود و در آن شددانشگاه آزاد تهيه 

ي به پيش بيني پيروزي مهندس موسو
  .صورت قطعي وجود داشت

نسخه  ،از برخي اسناد ربوده شده    
هاي ديگري نيز موجود بوده و در 

  .محل ديگري نگهداري مي گردد
دادستاني تهران با انتشار در برابر،  

برخي  :ه استگزارشي اعالم كرد
اسناد مربوط به شركت هاي نفتي و 
 ءمعامالت نفتي در دفتر هيات امنا

  . اند كشف شده
تهران، » دادستان«حمله متقابل     

بدان معني است كه وي از دسته 
الريجاني ها نيست بلكه از دسته 

اما اسناد مربوط به . احمدي نژاد است
شركتهاي نفتي و معامالت نفتي، تهديد 

چرا . مستقيم هاشمي رفسنجاني است
كه فرزند او مهدي كارش رشوه ستاني 

د آن، از شركتهاي نفتي بود و يك مور
ماجراي رشوه اي كه شركت نفتي 

ي پرداخته بود، از پرده بيرون ژنرو
افتاد و موجب محكوميت مقامات آن 

و امريكا شد و نيز معني ژ شركت در نرو
پيدا شدن اسناد مربوط به شركتها و 
معامالت نفتي در دانشگاه آزاد، بمعناي 
آنست كه جنگ احمدي نژاد با 

الن هاشمي رفسنجاني و ديگر مسئو
دانشگاه آزاد، وارد مرحله جديدي 

در اين مرحله، دو طرف، . شده است
با اسناد فسادهاي بزرگ در دست، به 

  .جنگ يكديگر برخاسته اند
  
پرونده تقلب بزرگ و خنـده   ٭

  !:خامنه اي
  

همانطور كه در خبر يورش لباس  
شخصي ها به دانشگاه آزاد خوانديد، از 

ه اند، جمله پرونده هايي كه آنها برد
يكي پرونده تقلب بزرگ در انتخابات 

بنا بر اطالع، . بوده است 88خرداد  22
مخالف احمدي نژاد » اصول گرايان«

نيز پرونده تقلب بزرگ در انتخابات را 
بنا بر . تشكيل داده و در اختيار دارند

يكي از سه (اين اطالع، پورمحمدي 
ترتيب دهنده كشتار زندانيان » قاضي«

و از دست اندركاران  67در تابستان 
ترورها و وزير كشور در حكومت 
احمدي نژاد كه بر اثر نزاع اين دو، از 

نزد ) وزارت كشور كناره گرفت
هاشمي رفسنجاني رفته و به او اطالع 

بطور مستند، در انتخابات : داده است
ميليون رأي  8خرداد، ميزان تقلب،  22

  . بوده است
: فته استهاشمي رفسنجاني به او گ      

چرا نمي رويد حاصل تحقيق رسمي را 

به آقاي خود ارائه كنيد؟ پورمحمدي 
. رفته و ارائه كرده ام: گفته است

هاشمي رفسنجاني پرسيده است نتيجه 
: چه شد؟ پورمحمدي پاسخ داده است

  !آقا خنديدند
بطورقطع تقلب بيشتر : انقالب اسالمي

مگر اين . ميليون رأي بوده است 8از 
ميليون رأيي كه  32ه شود از كه گفت

ميليون  8اصالح طلبان مي گفتند، 
ميليون نفر  26تقلبي است و در واقع 

در . بيشتر نتوانسته بودند رأي بدهند
ميليون رأي موسوي  14اين صورت، 

ميليون آراي احمدي نژاد و  12و 
رضائي و كروبي و آراي سفيد مي 

درصد از اين  90برفرض كه . شوند
ه احمدي نژاد داده شده آراء نيز ب

ميليون نفر مي  8/10باشند، آراي او 
بهر رو، پرونده انتخابات نيز يكي . شود

از پرونده هائي است كه گروههاي 
ي مخالف احمدي نژاد بر »اصول گرا«

  .ضد او در اختيار دارند
  
خرداد، هاشـمي   22آيا بعد از  ٭

رفسنجاني و موسوي و كروبي و 
ي مـي  خاتمي گرفتار حصر خانگ

شوند و يا روشـي در بـاره آنهـا    
بكار خواهـد رفـت كـه بعـد از     

 ن، بـا مخالفـا  60كودتاي خرداد 
  :استبداد مالتاريا بكار رفت؟

  
، جرس اطالع داده 89خرداد  9در  

ميليون نيروي  2است كه بيش از 
افراد سپاه و (نظامي و شبه نظامي 

را، ) نيروهاي انتظامي و واواك و بسيج 
خرداد، سال روز مرگ  14بمناسبت 

خميني به تهران خواهند آورد و آنها 
خرداد تا  14در خيابان هاي تهران از 

بهمن حاضر خواهند بود، دو  22
ميليوني كه تعداد قابل مالحظه اي از 
آنان مواجب بگيران و جيره خواران 
دستگاههاي حكومتي هستند كه 
براساس خواسته آنان حاضرند تن به 

از كشتار مردم بي  .هر كاري بدهند
گناه در خيابان ها تا حمله به كوي 
دانشگاهها و آفريدن كهريزك هاي 

 .مشابه
براساس اخبار موثق رسيده به نداي 

قرار است در خالل اين  ،سبز آزادي
اين نيروها در ظاهر بصورت  ،روزها

خودجوش ولي در عمل با برنامه ريزي 
و نقشه قبلي به خانه هاي رهبران و 

برجسته جنبش سبز رفته و در حاميان 
مقابل آن دست به تجمعات اعتراض 
آميز بزنند تا از منظر اربابانشان به 

 .رهبران فتنه اعتراض كنند
قرار است  ،در ادامه اين سناريو

نيروهاي لباس شخصي و فشار در مقابل 
خانه هاي ميرحسين موسوي، 
سيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي و 

شده و حتي هاشمي رفسنجاني جمع 
در ظاهر اقدام به اعتراض به رفتارهاي 
اين افراد در خالل يكسال گذشته 
نمايند و در خالل اين اعتراض ها 
برخي از آنان باز هم بدون برنامه 

به منزل اين افراد (!!) ريزي قبلي 
 .تعرض كنند

وزارت اطالعات به  ،پس از اين واقعه
بهانه حفظ جان رهبران و حاميان 

اقدام  ،اظت از آنانجنبش سبز و حف
به ايجاد حصر خانگي مي كند و 
براساس اخبار رسيده تمام مقدمات 
اينكار تا امروز فراهم شده است و حتي 
دستگيري محافظ ارشد ميرحسين 
موسوي نيز جزئي از اين سناريو بوده 

 .است
براساس اين گزارش كودتاچيان    

سعي دارند در اين راه حتي هاشمي 
جلس خبرگان رفسنجاني رئيس م

  رهبري را نيز همراه با ساير رهبران 
  

  9در صفحه 

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  
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جنبش سبز به حصر خانگي ببرند تا 
به اين طريق يكي از مهمترين 
مخالفان بانفوذ دولت كودتايي را 

 .حذف كنند
همانطور كه در خبر : انقالب اسالمي 

مربوط به يكدست كردن مجاري 
خرداد امسال  14آمد، مراسم  اجرائي 
يكي از . تدارك مي بيند هرا سپا

پاسداران در خدمت مافياها نيز گفته 
  :است

  
و » سـران فتنـه هـا   «در مورد  ٭

ــبش،   ــدگان در جن ــركت كنن ش
تـا   60همان روش سركوب دهه 

  : را بايد بكار برد 70
  

، سايت الف، قول 89خرداد  6در  
صدا و سيما را » رئيس«پاسدارضرغامي، 

در حاشيه كنگره : نقل كرده است
جمعيت ايثارگران، ضرغامي گفته 

به طور » جريان فتنه«اينك كه «: است
طبيعي از صحنه سياسي كشور حذف 
شده، فرصت مناسبي براي 

فضاي  "بازآرائي"و  "بازمهندسي"
هاي مختلف سياسي در  سياسي و جناح

موضع هوشمندانه . باشد كشور مي
پس از  60در سال ) ره(حضرت امام 
ذهبي و هاي ملي ـ م حذف گروه

الگوي خوبي براي شرايط  ،منافقين
هاي  فعلي كشور است و از همه جريان

سياسي معتقد به نظام و رهبري به ويژه 
جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي مي 
خواهم در اين زمينه ابتكار عمل را به 

 ».دست گيرند
اظهارات ضرغامي : انقالب اسالمي

يم ژصراحت دارند بر شكست ر
ر قلمرو سياسي و هم مافياها، هم د

. او تنها نيست. در قلمرو تبليغاتي
همانندهاي او نيز از خامنه اي مي 
خواهند دوران جنايتهاي بزرگ را 

  :بازسازي كند
، روز آن الين، به 89خرداد  10در  

قلم فرشته قاضي، گزارش كرده است 
خرداد،  26تا  17كه قرار است از 

ه فيلمهائي را كه سپاه بر سياق برنام
هاي هويت ساخته است، سيما پخش 

فيلمي هم براي مشاهده خامنه . كند
اي ساخته اند تا او را برانگيزند چون 

  :خميني دست به كشتار بزند
هفته پيش هم فيلمي به اصطالح «    

مستند گونه از قضاياي يك ساله اخير 
را براي آيت اهللا خامنه اي پخش 
كرده و از ايشان خواسته اند همچون 

ت اهللا خميني، به طور قاطع تصميم آي
اين . بگيرد و قضيه فتنه را فيصله دهد

فيلم اكنون به صدا و سيما فرستاده 
شده و هنوز تصميم قطعي براي نمايش 

اما  .آن از صدا و سيما اتخاذ نشده است
زمزمه هايي از دستور رهبري براي 

و » آشوبگران«برخورد قاطع تر با 
يچيده و معترضان در صدا و سيما پ
 21تا  15گفته مي شود در فاصله 

خرداد دستگيري هاي گسترده انجام 
خواهد گرفت و اين امر را براي 
پيشگيري از اعتراضات سالگرد انتخابات 

 ".عنوان مي كنند
اين منبع آگاه سپس به جزئيات برخي 
فيلم هايي كه قرار است از صدا و سيما 

هدف از ": پخش شود اشاره مي كند
م ها بني صدريزه كردن اين فيل

ميرحسين موسوي و منافق سازي سبز 
بخشي از اين فيلم ها به . ها است

عملكرد و گفتار ميرحسين موسوي و 
نها با بني آزهرا رهنورد و به مقايسه 

صدر و مقايسه شرايط زماني فعلي با 
زمان بني صدر و اتفاقات اين دو دوره 

صحنه ها و ديالوگ ها . مي پردازد
ت سر هم چيده شده كه به طوري پش

بيننده اين را القا ميكند كه موسوي، 

بني صدر دوم است و حتي گفته مي 
شود كه از بني صدر نيز خطرناك تر 

  ».است
بدين سان، در يكمين : انقالب اسالمي

سالگرد جنبش همگاني، مافياهاي 
مالي و حزب آنها كه  –نظامي 
امنيتي  –مالي  –نظامي  –سياسي 

مستمر را كافي نيافته  است، سركوب
راه . و به شكست خود اعتراف مي كند

حل را، سركوب بازهم بيشتر و دست 
مي  70 – 60زدن به كشتار دهه 

پنداري تا جائي كه مي توانسته  .داند
اند، چه با كشتن در خيابانها و چه با 
كشتن سبعانه در زندان كهريزك و 
زندانهاي ديگر و چه با اعدام كردن ها 

ه با سانسور و سركوب شديد و خوا
تبليغاتي، جنايت نكرده اند و هنوز 

اگر . مي توانند بيشتر جنايت كنند
بيشتر از اين جنايت نكرده اند، بدين 
خاطر است كه وضعيت امروز كشور و 
وضعيت امروز دنيا وضعيت هاي آن 
روز نيستند و مهمتر اين كه بيمن 
استقامت بني صدر و دوستان او و 

شهاي مردم ساالر، بر اصول ديگر گراي
راهنماي انقالب ايران، سركوبگري 
بس سبعانه خميني و دستياران او به 
شكست انجاميد و ديگر بر كسي در 

يم ژايران و جهان پوشيده نيست كه ر
مالي محكوم به  –مافياهاي نظامي 

   .سقوط است
اين واقعيت كه سركوبگري تنها       

ول اص«يم زيانمند است را ژبراي ر
رقيب نيز خاطر نشان كرده » گرايان

  :اند
  
تنها مهار شـده   ،فتنه تمام نشده ٭

است و برخورد امنيتي تنها كافي 
  :نيست

  
، ايلنا گزارش كرده 89خرداد  9در  

محمدنبي حبيبي، دبير كل  :است
مؤتلفه، در ديدار با حجت االسالم و 
المسلمين سيداحمد ميرعمادي نماينده 

ن لرستان و امام جمعه ولي فقيه در استا
آباد با ارايه گزارشي از روند  خرم

هاي حزب موتلفه اسالمي با  فعاليت
اشاره به جريانات فتنه پس از انتخابات 

اي قبل از هدر ماه: اظهار كرد
ما در داخل حزب بر اساس  ،انتخابات

ها وجود داشت  اطالعاتي كه از رسانه
به اين نتيجه رسيديم كه دشمن اين بار 

بهانه انتخابات به دنبال ضربه به  به
 .واليت فقيه و حكومت ديني است

دشمنان تمام تجربيات خود از     
هاي مخملي كه در ديگر  انقالب

كشورها انجام داده بودند را در ايران 
اجرا كردند اما نتوانستند به نتيجه 

معتقد بوديم  ،ما پس از انتخابات. برسند
گران كافي  تنها برخورد امنيتي با فتنه

نيست، بلكه بايد كار سياسي نيز توسط 
احزابي كه ادعاي پيروي از واليت 

رد و سياست ما يفقيه را دارند صورت گ
اين بود كه زبانه آتش فتنه را كاهش 

 .دهيم
 ،براي كاهش زبانه آتش فتنه   

ها و ديدارهايي را با  مالقات
هاي مختلف نظام ه ها و گرو شخصيت

« كه  ا تاكيد بر اينوي ب .انجام داديم
و  كمديريت مقام معظم رهبري و در

عامل اصلي مهار شدن فتنه  ،فهم مردم
فتنه اخير كه ريشه : ،اظهار داشت»بود

انقالب را هدف قرار داده، تمام نشده 
  .بلكه مهار شده است

ا از كارهاي سياسي ام :انقالب اسالمي
كه بايد كرد، يكي استفاده ازحربه 

ال، محكوم كردن و بدنب. تكفير است
يم به ژ، ر»محاربه«كشتن به جرم 

فكر بكار بردن چماق تكفير نيز افتاده 
پس از اين كه كيهان با : است

همدستي شيخ محمد يزدي، بيانيه 
جامعه مدرسين حوزه قم را در باره 
مرتد بودن عبدالكريم سروش انتشار 
داد، اطالع داده شد كه بناي كار بر 

ي نشد و مهر اينست كه اگر اعتراض
ارتداد بر پيشاني سروش ماند، از اين 
حربه در باره ديگران نيز استفاده 

اقدام بالفاصله بني صدر در . كنند
دفاع از حق سروش و همه ديگر 

يم كه بيانگر ژقربانيان اين روش ر
درماندگي آنست، سبب شد بيانيه 

از آنجا كه صدور حكم . تكذيب شود
ت اين ارتداد سندي ماندگار از ضدي

يم با دين و آزادي انديشه  است، ژر
بيانيه بني صدر و تكذيب بيانيه 
منتسب به جامعه مدرسين قم را، با 

  :وجود انتشار، مي آوريم
  
ــد  ٭ ــيخ محم ــريعتمداري و ش ش

يزدي، از قول جامعـه مدرسـين   
  :قم، سروش را مرتد خواندند

  
، كيهان، ارگان 89خرداد  6در  

يه، بيانيه را يم واليت فقژسازمان ترور ر
  .از قول جامعه روحانيت قم انتشار داد

سروش با تخطئه مباني نظام اسالمي و «
واليت فقيه ارتداد خود را بر همگان 
ثابت كرد و با همراهي اپوزيسيون 
خارج نشين در جهت سازماندهي فتنه 

همدستي خود با سازمان اطالعاتي  88
بنابراين  .سيا و موساد را به اثبات رساند

ظهارات اخيرش مبني بر ضرورت ا
مهاجرت مراجع قم به نجف در راستاي 
اهداف شوم دشمنان نظام و به خاطر 
ترس از نقش تاثيرگذار مراجع قم و 

لذا  .نجف در جهان تشيع مي باشد
مراجع تقليد براي اظهارات اين مرتد 

كوچكترين ارزشي قائل  ،خارج نشين
نبوده و توطئه هاي شوم دشمنان براي 

اد شكاف و نفاق ميان مراجع قم و ايج
نجف و مراجع عظام با نظام جمهوري 

  ».اسالمي را در هم مي شكنند
خرداد، دروغ خويش را باز  9در  

موضع گيري صريح جامعه «: نوشت
مدرسين حوزه علميه قم عليه هتاكي 
هاي سروش و اعالم ارتداد وي، با 
واكنش جالب حلقه ماسوني لندن 

ضو حلقه راه سروش ع. مواجه شد
  .اندازي شده از سوي مهاجراني است

به دنبال موضع اخير جامعه مدرسين،    
سايت جرس وابسته به حلقه لندن 
مدعي شد اين موضع، موضع جامعه 
مدرسين نيست و اين جامعه موضعي 

  .عليه سروش نگرفته است
جرس اين ادعا را از قول    

عنصر منحرف  -محمدجواد اكبرين
را طلبه جا زده بود و  فراري كه خود

پس از فرار در خارج كشور كشف 
اكبرين كه در . منتشر نمود - لباس كرد

كنار كار براي راديو فردا و روزنت، با 
جرس نيز همكاري مي كند، مدعي شد 

يك عضو ارشد جامعه مدرسين كه «
گفت كه ]![ نخواست نامش فاش شود

جامعه مدرسين عليه سروش موضعي 
وي . »مرتد نمي داندنگرفته و او را 

سپس به فحاشي و عقده گشايي عليه 
آيت اهللا يزدي رئيس جامعه مدرسين 

  » .حوزه علميه قم پرداخت
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  :خرداد انتشار يافت
  

بيانيه ابوالحسن بنـي صـدر در   ٭
تقبيح بكارگيري سالح تكفيـر بـر   

  :ضد آقاي عبدالكريم سروش
  

  .ن ورشكست استاعال ،تكفير
  
، روزنامه خشونت 1389خرداد  8در    

مدرسين حوزه «گستر كيهان به نام 
، بيانيه اي را منتشر كرده »علميه قم

در اين بيانيه و به عنوان دليل .  است
ارتداد آقاي عبدالكريم سروش، آمده 

  :است
با تخطئه مباني نظام اسالمي و  «     

گان واليت فقيه ارتداد خود را بر هم
  . »ثابت كرد

نيست كه مالتاريا از  اين نخستين بار
طبق . سالح تكفير استفاده مي كند

رويه، بگاه ورشكستگي سياسي و فكري، 
اما اين . سالح تكفير را بكار برده است

بار، ورشكستگيِ به تقصير مالتاريا همه 
همه وجوه اين ورشكستگي . جانبه است

فكري و عملي در جمله فوق آمده 
همين يك سطر از بيانيه دليل  .است

زوال نظريه برده ساز واليت فقيه است، 
  :زيرا

كه در  –حتي خود آقاي خميني . 1
، با مرتد خواندن جبهه 60خرداد  25

يم ژملي، ورشكستگي سياسي خود و ر
در فقه اش  –خويش را اظهار كرد 

انكار واليت فقيه را بيرون رفتن از دين 
  .نمي دانست

اي شيعه، از جمله سه اكثريت فقه. 2
مرجع شركت كننده در نهضت 

واليت قائل  ،مشروطيت، براي فقيه
نبودند و در تلگراف رسمي به محمد 
علي شاه، با صداي بلند اعالم كردند 
كه حاكميت در زمان غيبت، از آن 

  .جمهور مردم است
آقايان خوئي و گلپايگاني و . 3

خوانساري و طباطبايي قمي و روحاني 
عصر آقاي خميني،  مراجع هم از...و 

  .آشكارا با واليت فقيه مخالف بودند
آقاي منتظري اخيراً واليت مطلقه . 4

  .فقيه را از مصاديق شرك دانست
بدين قرار، حتي در چارچوب فقه      

تكليف مدار نيز صدور حكم ارتداد 
آقاي سروش، با اين استدالل كه وي 

 »تخطئه مباني نظام اسالمي«به 
با كمال . ، بي پايه استاست پرداخته

گان اين /هتاسف بايد گفت صادركنند
مي دهند مي دهد و يا بيانيه گواهي 

در  يكه فقه آنها به بندگي كامل قدرت
آمده است كه در ذات خود دين ستيز 

  .است
اين رويه  ،تاريخ اديانِ بنابراما . 5

از روحانياني كه دين را در بيان قدرت 
. تازگي ندارد كرده اند،خودبيگانه 

چماق ارتداد را كليسا، به هنگام بعثت 
ر سر اهل اسالم، فراوان ب) ص(پيامبر 

قرآن بود كه . انديشه فرود مي آورد
با الغاي جرم ارتداد، چماق را بشكست 

» در دين اكراه نيست«و اصل را بر 
هم بدين معني كه نمي توان  .نهاد

كسي را به زور به اسالم در آورد و هم 
يعني تالش  ،معني كه دينداريبدين 

روزانه و منظم براي خشونت زدائي از 
قرآن آمد و به . پندار، گفتار و كردار

مهر تاييد زد كه هرگز  واقعيتاين 
نمي توان كسي را به زور در دين نگاه 

  . داشت
 -در دنياي اسالم در دوران اموي     

كه استبدادش به گرد استبداد واليت 
بود  –نيز نمي رسيد مطلقه فقيه كنوني 

كه چماق تكفير و ارتداد در كار آمد و 
همانطور كه تاريخ گزارش مي كند، 

نخست بر سر سرور آزادگان، شهيد 
پيش . آزادي، حسين بن علي فرود آمد

از او نيز، دستگاه تبليغاتي بني اميه، پدر 
اول كافري «او، علي، مظهر تقوي، را 

تبليغ » كه بدست مسلمانان كشته شد
  .  كرده بودند

         
  !مردم ايران

يم نه تنها ضد حيات يك ژاين ر     
بلكه  ،ملت در استقالل و آزادي است

ضد دين و دين ورزي خالصانه است و 
در تمام اين سي ساله نشان داده است 
كه ضد رشد و شكوفائي استعدادهاي 

رژيمي است كه . شما ايرانيان است
از خود بنده زور و خشونت است و 

طريق نظريه منحط واليت فقيه مي 
ر ذهن و بخواهد فرهنگ بردگي را 

عمل تك تك شما و نسل هاي بعدي 
بر فكر بردگي بايد . بخشدحكومت 

شوريد زيرا خواركننده مقام انساني 
است كه خداوند او را آزاد و صاحب 

ناتواني . حقوق ذاتي آفريده است
يم را توانائي گمان مبريد و براي ژر

كردن اسالم و خود از اين آزاد 
استبداد ويرانگر ورشكسته، جنبش 
رهايي بخش خويش را ادامه دهيد در 
حالي كه آن را بيش از پيش همگاني 

  . مي كنيد
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  ابوالحسن بني صدر
  
خــرداد، مدرســين قــم  10در  ٭

انتساب بيانيه را به خود تكـذيب  
  :مي كنند

  
ن ارگان سازمان ترور، تكذيب را اي 

حجت االسالم : سان، انتشار داده است
سروش در قد و : والمسلمين صالح

قواره اي نيست كه جامعه مدرسين 
در پي انتشار . عليه او بيانيه صادر كند

خبري از سوي يكي از خبرگزاري ها 
كه در آن آمده بود جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم با صدور بيانيه اي دكتر 

عالم كرده عبدالكريم سروش را مرتد ا
است، مدير سياسي اين جامعه با ارسال 
نامه اي به خبرگزاري ياد شده، صدور 
اين بيانيه از سوي جامعه مدرسين را 
تكذيب كرده و توضيح داد حجت 
االسالم والمسلمين عليرضا سليمي كه 
خبر مزبور از قول ايشان نقل شده بود 
عضو جامعه مدرسين نيست و 

تباها در خبرگزاري مورد اشاره، اش
خبر خود از ايشان با عنوان عضو جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم ياد كرده 

  .است
كيهان نيز كه خبر مورد اشاره را به   

نقل از خبرگزاري ها در شماره مورخ 
خود درج كرده بود، در تماس  6/3/89

با حجت االسالم والمسلمين سيدمحسن 
صالح مدير سياسي جامعه مدرسين 

ح بيشتر وي درباره خبر خواستار توضي
ايشان در پاسخ به سؤال . مزبور شد

جامعه مدرسين درباره  :كيهان گفت
انحرافي بودن عقايد عبدالكريم سروش 
و نظرات غيراسالمي وي كه در پوشش 
اسالم مطرح كرده و مي كند، كمترين 
ترديدي ندارد ولي در اين خصوص 

   .بيانيه اي صادر نكرده است
از حربه تكفير تنها : انقالب اسالمي 
به حريم خانواده نيز . استفاده نمي كنند

  :تجاوز مي كنند
  
روابط خـانوادگي و نسـبتهاي    ٭

ــاروا دادن و  ــه ... ن ــز، از جمل ني
است كـه  » غير امنيتي«كارهاي 

ــامي   ــاي نظ ــالي در  –مافياه م
تخريب مخالفان خود بكـار مـي   

  :برند
  

  10در صفحه 

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  
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   1389  خرداد   30تا   17از   751 شماره  2010 ئن ژو  20تا  7از

 

اده خرداد، روز آن الين، خبر د 10 
فيلمهاي ساخت سپاه كه قرار در : است

 خرداد پخش كنند، 26تا  17است از 
به روابط شخصي و خانوادگي 
ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد 
پرداخته شده و گفته مي شود كه 
رهنورد مدتها بود با موسوي اختالف 
شديد داشته و جدا از يكديگر زندگي 
ميكردند اما به دليل جاه طلبي زهرا 

رد و رسيدن به قدرت، او در رهنو
كنارموسوي قرار گرفته و صميميت 

 ".ظاهري آنها، صرفا يك نمايش است
دقيقه از اين  45به گفته اين منبع، 

ثروت اندوزي مهدي "برنامه ها به 
مي  "كروبي و سيد محمد خاتمي

بخش هايي از سخنان مهدي  ":پردازد
كروبي درباره شهرام جزايري در 

ر هم چيده اند و از مجلس ششم را كنا
. روابط كروبي با جزايري مي گويند

قضيه تجاوز ها در زندان ها و سخنان و 
بيانيه هاي مهدي كروبي، سيد محمد 
خاتمي و ميرحسين موسوي هم به 
عنوان استراتژي هاي سران فتنه در 
اين فيلم ها مورد بررسي قرار گرفته 

  ".است
احزاب سياسي اصالح ": وي مي افزايد

و نهضت آزادي و برخي چهره طلب 
هاي سياسي اصالح طلب همچون 
محمد علي ابطحي، مصطفي تاج زاده، 

 .نيز در اين فيلم ها هستند  بهزاد نبوي
اما بيشترين تكيه بر روزنامه نگاران و 

به طور . فعالين خارج از كشوراست
فعالين مالزي را رسما به عنوان  ،مثال

گاه با تصاويري از پاي 2پايگاه اشرف 
اشرف در عراق و سران مجاهدين 
خلق و عكس هايي از فعالين سبز در 
مالزي در كنار هم نشان مي دهند و به 
برخي از فرزندان چهره هاي اصالح 

   ".طلب نيز مي پردازند
صدا و سيما سپس با اشاره   اين كارمند

به اطالع رساني روزنامه نگاران و 
: فعاالن خارج از كشور مي گويد

فيلم ها بدنام كردن اين  هدف اين"
فعالين است و رسما آنها را متهم به 
منافق بودن و داشتن روابط غير 

عكس هاي شخصي . اخالقي مي كنند
آنها كه از فيس بوك هاي آنها برداشته 
شده به نمايش در مي آيد و از سوي 
ديگر اعترافاتي از برخي زندانيان 
درباره اين روزنامه نگاران گرفته شده 

صورت كساني كه . خش مي شودكه پ
اعتراف كرده اند شطرنجي است و 
اسامي آنها به اختصار ذكر مي شود اما 
خود را دوستان صميمي، بخصوص 
روزنامه نگاران زن ايراني خارج از 
كشور معرفي و به داشتن روابط 
نامشروع با آنها و البته با ذكر نام اين 

در . روزنامه نگاران اعتراف مي كنند
يلم ها از اين روزنامه نگاران و اين ف

همچنين فعاالن خارج از كشور، چهره 
اي كامال غير اخالقي نشان داده شده 

  ».است
يم نماد زور ژبدين قرار، ر: انقالب اسالمي

در كثيف ترين و سبعانه ترين اشكال 
از . زور فراگير يا همه جانبه است. آنست

در برابر آن، . درون اصالح پذير نيست
بايد حق شد و بر حق شد و به استقامت 

وگرنه، هستي ايران و ايرانيان و . ايستاد
همانطور . اسالم و هرارزشي را مي سوزاند

  :د ايران را مي سوزاندكه هستي اقتصا

اقتصــادي كــه مــردم 
ــر و  ــران را فقيــ ايــ
ــته و  ــدان وابس زورمن
باج گيران خارجي را 

    :غني مي كند
  
فاز جديد پارس جنـوبي نيـز    ٭

  :به تصرف سپاه درآمد
  

 مهر، خبرگزاري 89خرداد  7در  
 ،علي وكيلي:  گزارش كرده است

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس 
تفاهم نامه قرارداد  با اشاره به امضاي

پارس جنوبي به  24تا  22فازهاي 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، از 

پارس  14و  13واگذاري قرارداد فاز 
جنوبي به كنسرسيومي متشكل از خاتم 
االنبيا و چند مجموعه داخلي خبر 

 .داد
با اشاره به واگذاري طرح وي      

پارس جنوبي  24تا  22توسعه فازهاي 
رگاه سازندگي خاتم االنبيا به قرا

در حال حاضر تفاهم : ، گفت)سپاه(
نامه توسعه اين سه فاز پارس جنوبي با 
خاتم االنبيا امضا شده و زمين براي 
آغاز عمليات اجرايي نيز تحويل اين 

 .مجموعه شده است
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس     

به واگذاري قرارداد طرح توسعه فاز 
به پتروپارس را پارس جنوبي  19

: مورد اشاره قرار داد و  تصريح كرد
پارس  21و  20همچنين قرارداد فاز 

جنوبي نيز پيشتر با شركت ساختمان 
واگذار شده ) اويك(صنايع نفت 

 .است
اين مقام مسئول همچنين از      

پارس  14و  13واگذاري قرارداد فاز 
جنوبي به كنسرسيومي متشكل از 

اد و يادآور شركتهاي داخلي خبر د
به نظر مي رسد قرارگاه : شد

سازندگي خاتم االنبيا، صدرا، شركت 
ملي حفاري و شركت مهندسي و 

اعضاي اين  ،ساخت تاسيسات دريايي
  .كنسرسيومها را تشكيل خواهند داد

، به گزارش بورس 89خرداد  3در  
بر اساس اين سياستهاي جديد، نيوز، 

مذاكرات وزارت نفت و قرارگاه 
براي ) سپاه(دگي خاتم االنبيا سازن

ميليارد دالر  10نهايي كردن بيش از 
قرارداد طرحهاي مختلفي همچون 
طرح توسعه سه فاز پارس جنوبي، 
ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، 
توسعه پااليشگاه گاز ايالم و توسعه يك 
ميدان بزرگ نفتي در حال انجام 

 .است
  
ــاز،   ٭ ــت وگ ــد نف ــرغم درآم ب

صاد كشـور صـفر   ميزان رشد اقت
  :است

  
: فرارو ، به گزارش 89خرداد  4در  

 0, 5 ، 87رشد اقتصادي ايران در سال 
در حالي كه اين  .درصد بوده است

رقم بناست در پايان برنامه پنجم توسعه 
معاون اقتصادي بانك . درصد برسد 8به 

مركزي در حالي اين آمار را اعالم 
نموده است كه سعي كرده تا با قياس 

ين آمار با كشورهاي پيشرفته، آن را ا

حال آن كه چنين . موجه جلوه دهد
  .قياسي مبناي صحيحي ندارد

بيني  در ايران پس از انتشار پيش    
توسط  2010رشد اقتصادي سال 

المللي پول، با افتخار بر سر  صندوق بين
. آن تبليغات فراواني صورت گرفت

بيني براي ايران حدود سه  اين پيش
اين آمار را با كشورهاي در . وددرصد ب

متوسط «: حال توسعه ديگر مقايسه كنيد
رشد اقتصادي منطقه اروپاي شرقي و 

درصد و  2.8؛ 2010مركزي در سال 
اين رقم براي كشورهاي مستقل 

درصد، براي آسياي  4مشترك المنافع 
درصد، براي  8.7در حال توسعه 

درصد،  5,4خاورميانه و شمال افريقا 
درصد و  4.7ريقاي زير صحرا براي آف

درصد پيش  4براي امريكاي التين 
 ».بيني شده است

هاي  بيني دل بستن به پيش   
المللي پول  اكونوميست و صندوق بين

شود كه آمار ارائه  وقتي دشوارتر مي
شده توسط معاون بانك مركزي را 

با  87رشد اقتصادي سال «: بخوانيم
ت، هاي نف تلفيق آمارهاي واقعي بخش

 0.8كشاورزي و خدمات، بدون نفت 
درصد بوده  0.5درصد و با نفت 

يك ماه پيش از اين سخنگوي » .است
اقتصادي دولت، رشد اقتصادي بدون 

درصد اعالم كرده  2.7ت دولت را فن
 !.بود

يك دليل كاسته شدن : انقالب اسالمي
هزار بشكه  400ميزان توليد نفت، روزانه 

نفت و با وجود اين، هرگاه . است
درآمدهاي وابسته به درآمد نفت و 
كسريهاي بودجه را از توليد ملي كنار 
بگذاريم، مشاهده مي كنيم رشد اقتصاد 

  . ايران منفي است
  
ــاهش ٭ ــكه اي   400ك ــزار بش ه

  :توليد نفت ايران
 

نشريه انگليسي فايننشال : اكونيوز 
تايمز به نقل از يك مقام سابق دولت 

ليد نفت ايران مدعي شد ظرفيت تو
هزار بشكه در روز  400تا  300ايران 

 .كاهش يافته است
اين فرد كه توسط فايننشال تايمز     

نامي از وي برده نشده مدعي شده 
است توليد نفت ايران رو به كاهش 

 4.2دارد و ظرفيت توليد اين كشور از 
به  2005ميليون بشكه در روز در سال 

ال ميليون بشكه در روز در ح3.9يا  3.8
 .حاضر كاهش يافته است

بر اساس اين گزارش يك مقام نفتي    
غربي نيز اين ادعا را تاييد كرده 

آمارهاي رسمي بانك مركزي .است
ايران توليد نفت اين كشور در سال 

ميليون بشكه در روز  3.53گذشته را 
اعالم كرده است كه كمتر از ظرفيت 

سازمان اوپك . توليد اين كشور است
گذشته با هدف مقابله با  طي دو سال

ميليون بشكه در  4.2كاهش قيمت نفت 
 .روز از سهميه اعضاي خود كاسته است

بر اساس اين گزارش كاهش سرمايه 
گذاري در بخش نفت ايران علت 
كاهش ظرفيت توليد اين كشور بوده 

شركت هاي غربي تحت فشار . است
امريكا تمايلي براي ورود به بخش نفت 

در عين حال . دهند ايران نشان نمي
چين روزانه بيش از نيم ميليون بشكه 
در روز نفت از ايران وارد مي كند و 
شركت دولتي نفت اين كشور پروژه 

ميليارد دالر  60هايي به ارزش جمعي 
براي بخش نفت و گاز ايران تهيه 

 .كرده است
  
ــت   ٭ ــه هف ــد روزان ــدون تولي ب

ميليون بشكه نفت به هيچ هدفي 
  :رسيم نمي

 
، ايلنا گزارش 89خرداد  3در   

يس ئرحمان فضلي، ر: كرده است
در همايش  ،ديوان محاسبات كشور

تعريف : گفته استبررسي برنامه پنجم 
اهداف در بخش نفت بايد به صورتي 

ميليون  7باشد كه ما به ظرفيت توليد 
بشكه نفت در روز دست يابيم واال 

توانيم سهممان را در بازار نفت  نمي
در برنامه پنجم فقدان  .محفظ كني

ها به  انسجام و ارتباط منطقي بين بخش
هاي مختلف  در بخش.خورد چشم مي
هاي برنامه پنجم قابل تشخيص  اولويت

نيست و اين از نقاط ضعف برنامه 
 .شود محسوب مي

ها كه  بيني از سوي ديگر برخي پيش    
تحت عنوان اولويت در برنامه بدان 

هاي موجود  يتاشاره شده است با واقع
 .اي اساسي دارد فاصله

من براي روشن شدن بحث به يك     
در برنامه پنجم . كنم مثال اكتفا مي

توسعه اشاره شده است كه براي نفت 
سازي شود و كشور بتواند  بايد ظرفيت

ظرفيت توليد نفت خود را يك ميليون 
اين در . بشكه در روز افزايش دهد

ن در حالي است كه بررسي همكاران م
دهد كه  سبات نشان مياديوان مح

تواند  دستيابي به چنين هدفي نمي
هاي كشور در اين حوزه را  اولويت

درصد اقتصاد ايران  80. محقق كند
ما با ضريب هشت  .وابسته به نفت است

درصد كاهش توان توليد و دو درصد 
افزايش مصرف در بخش نفت مواجه 

 400به اين ترتيب بايد روزانه . هستيم
هزار بشكه به ظرفيت توليد خود اضافه 

سال آتي در وضعيت  5كنيم تا در  
 .فعلي بمانيم

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه     
كشورهاي همسايه ما خصوصا عراق با 

. كنند سرعت در اين بخش حركت مي
اي  هزار بشكه 600حال با افزايش 
توان اميدوار بود كه  ظرفيت توليد مي

سهم ما از بازار و  سال آينده 5در 
طبيعتا ما . نقشمان در اوپك حفظ شود

در صورت تداوم روند موجود هم 
دهيم  نقشمان در اوپك را از دست مي

و هم سهممان از بازار را به كشورهايي 
كه به سرعت در حال حركت هستند 

 .كنيم واگذار مي
كنيم تعريف اهداف در  ما فكر مي    

كه ما بخش نفت بايد به صورتي باشد 
ميليون بشكه نفت  7به ظرفيت توليد 

توانيم  در روز دست يابيم واال نمي
 .سهممان را در بازار نفت حفظ كنيم

در برنامه پنجم توسعه فقدان : او گفت
ها به  انسجام و ارتباط منطقي بين بخش

خورد و جامعه مطلوب نيز  چشم مي
 .ترسيم نشده است

ضاي در اين برنامه با عدم ترسيم ف      
كسب و كار با توجه به وضعيت داخلي 
و عدم لحاظ ترسيم دقيق نوع برخورد 

در . با محيط خارجي مواجه هستيم
ضمن در خصوص تامين و تجهيز منابع 
با توجه به امكانات داخلي و خارجي 
نيز هيچ چشم انداز روشني وجود 

 .ندارد
برنامه پنجم فاقد اهداف توسعه     

نگي است و اقتصادي، اجتماعي و فره
هيچ معيار شفاف و روشني براي 
سنجش ميزان پيشرفت برنامه وجود 

 .ندارد
نبود سازو كار نظارتي و فرآيند     

گزارش دهي و عدم اولويت بندي 
هاي ابهام  گويي ها و كلي دقيق بخش

آلود نيز بايد حتما در اين برنامه رفع 
 .شود

  
ميليـون   10: رييس مركز آمـار  ٭

 30مطلـق و  نفر زيـر خـط فقـر    
  :اند ميليون نفر زير خط فقر نسبي

، عصر ايران، 89خرداد  8در  
سخنان عادل آذر، رئيس مركز آمار 

قتصاد كشور ما ا: را انتشار داده است
متاثر از مشكالت فراواني است و اين 
مشكالت از ديرباز كشور ما را تهديد 

اگر چه كشور از لحاظ  .كند مي
،  افزاري افزاري، نرم امكانات سخت

منابع فيزيكي، مادي و خدادادي 
وضعيت بسيار مناسبي دارد، اما 
موقعيت اقتصادي آن خوشايند 

حال آن كه برخي كشورها . نيست
مندي از امكانات  كه از لحاظ بهره

طراز ما هستند، جايگاه  بالقوه هم
  .اقتصادي بهتري دارند

مندي از  از لحاظ بهرهرا اگر ايران     
نظير نفت، گاز و منابع  منابع طبيعي

زير زميني با كشوري مثل ژاپن 
، به اين نكته پي خواهيم كنيممقايسه 

برد كه كشور ما وضعيت بسيار مناسبي 
دارد، حال آن كه كشورهايي نظير 

جنوبي و تركيه جايگاه  ژاپن، كره
متاسفانه رتبه  .اقتصادي بهتري دارند

اقتصاد ايران در جهان باالي يكصد 
نظر رفاه اقتصاد ميان  است و از

كشورها جايگاه هفتاد و پنجم را 
ضمن اين كه نرخ تورم ايران  .دارد

اين مشكالت البته . دو رقمي است
داليل متعددي دارد كه بخشي از آن 
مربوط به سابقه تاريخي است و به 
مشكالت حكومتي به ويژه در صد 

  .گردد سال اخير برمي
، امروزه به دليل مشكل بيكاري     

تورم و نيز عدم كنترل نقدينگي با  
وجود منابع عظيمي كه در كشور 

ميليون نفر از  10وجود دارد، بيش از 
جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش 

ميليون نفر آنها زير خط فقر  30از 
  .برند نسبي به سر مي

  
ميليون 60با روند فعلي : قنبري٭

  :روند نفر زير خط فقر مي
  

 ،نيوز  ارلمانپ، 89خرداد  9در  
عضو كميسيون داريوش قنبري، 

مهمترين  :گفته استاجتماعي مجلس 
دليل وجود خط فقر در كشور را عدم 
سرمايه گذاري در بخش اشتغال، 
واردات بي رويه و تضعيف توليد در 

 .كشور ذكر كرد
در گفتگو با خانه ملت  او ،    

درخصوص ارائه آمار دولت مبني بر 
در خط فقر  ميليون نفر 40وجود 
هنگامي كه بيكاري در جامعه : گفت

اي افزايش يابد و پول نفت به جاي 
اينكه در كارهاي زيربنايي صرف شود 
در بودجه جاري هزينه گردد، بايد 

 .شاهد خط فقر در كشور باشيم
عدم سرمايه گذاري در كارهاي      

زيربنايي و  توليدي در سطح ملي 
و فقر موجب بيكاري، اعتياد، بزهكاري 

 .شديد، فقر نسبي در جامعه خواهد شد
هاي جامعه شناسانه بيانگر اين بررسي
فقر در ايران ناشي از درآمد كه است 

پايين است، درآمد پايين به دنبال پس 
انداز پايين و سرمايه گذاري پايين 

 .حاصل مي شود
اگر براي موضوع خط فقر چاره     

اساسي نشود بايد در انتظار اين باشيم 
 65تا  60كه در يكي، دو سال آينده 

ميليون نفر از جمعيت كشور در زمره 
  .خط فقر قرار گيرند

  
 30ميزان تجارت ايران با چين٭

  :ميليارد دالر است
  

، دنياي اقتصاد 89خرداد  9در  
رئيس اتاق سخنان عسگر اوالدي، 

، را انتشار داده بازرگاني ايران و چين
 ش،پيسال   25عسگراوالدي در:است

ميليون   200ميزان تجارت ايران باين
دالر بوده و در حال حاضر اين رقم 

   ميليارد دالر به صورت مستقيم و  30به
  

  11در صفحه 
  

؟ میانه بدون سالح اتمیخاور  
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 ميليارد دالر به صورت غيرمستقيم 35
  .ه استبالغ شد

  
هــا بــراي   دورخيــز چينــي  ٭

  :تصاحب بازار گالب ايران
 

، ايلنا گزارش كرده 89خرداد  9در  
ها با توليد پودر گالب به  نيچي: است

. اند گيران ايراني آمده جنگ گالب
اند كه بوي  پودرهايي توليد كرده

دهد و كافي است در آب  گالب مي
 .مقطر حل شود تا بوي گالب باال بزند

هاست از درد  بازار گالب ايران مدت
 .برد مزمن اقتصاد رنج مي

ها براي تصاحب بازار گالب  چيني    
يكي از . اند ن تيز كردهايران دندا

گيران منطقه كه كفش چيني در  گالب
ها براي  اين چيني: گفت مي پا داشت، 

. اند شان را جزم كرده نابودي ما عزم
بازار عسل و فرش و زعفران برايشان 

خواهند گالب ما را  كافي نيست و مي
آنها با گالب به : او گفت. هم بگيرند

ب گال. اند جنگ بازار گالب نيامده
اي از جهان و حتي ايران  هيچ نقطه

تواند عطر و بوي گالب قمصر را  نمي
داشته باشد چرا كه طبيعت منطقه بوي 

ها به وديعه  اي را در اين گل ويژه
. شود گذاشته كه جاي ديگر يافت نمي

ها با توليد پودر گالب به جنگ  چيني
. اند گيران ايراني آمده گالب

بوي اند كه  پودرهايي توليد كرده
دهد و كافي است در آب  گالب مي

مقطر حل شود تا بوي گالب باال بزند و 
اصل كدام . تشخيص غير ممكن است

است و فرع را شايد تنها اهل فن 
تواند سبب  بدانند اما همين تشابه مي

شود بازار گالب در معرض خطر جدي 
خصوصا آن كه اين پودرها . قرار گيرد

 .شود به وفور در بازار يافت مي
هاست از  بازار گالب ايران مدت     

تورمي . برد درد مزمن اقتصاد رنج مي
كه اقتصاد ايران را رنجور و ضعيف 
كرده قدرت رقابت در اين بازار را نيز 

ها روز به روز  قيمت. از ميان برده است
رود و هزينه توليد مدام  باالتر مي

يابد و همين امر سبب  افزايش مي
ت رفتن بازار شود كابوس از دس مي

 .تر از گذشته شود جدي
  
از  روسيهميليارد دالري  6سود ٭

  :ايرانتجارت با 
  

، عصر ايران گزارش 89خرداد  9در  
روسيه هرگز از معامله با : كرده است

ال اقل . ايران متضرر نشده است
در . آمارهاي گمرك اين را مي گويد

تاكنون روسيه بيش  80طي سال هاي 
دالر كاال به ايران صادر ميليارد  8.2از 

ميليارد  8.2در مقابل اين . كرده است
دالر كاالي وارداتي، كه پولش به 

 1.8جيب روس ها رفته است، تنها 
  .ميليارد دالر ازايران خريد كرده اند

  
ميليــــون دالري   18واردات  ٭

  : 88فرش در سال 
 

، ايسنا گزارش كرده 89خرداد  8در  
فرش به ميزان واردات رسمي : است

كشور در سال گذشته با افزايش حدود 
به بيش  87درصدي نسبت به سال  50

ميليون دالر رسيد كه اين  18از 
اثر بودن  موضوع جداي از پيام بي

تعرفه فرش حاكي از وجود بيشتر 
هاي خارجي در بازار ايران است  فرش

كه تاكنون فعاالن اين عرصه از 
 .ناليدند واردات غيررسمي آن مي

بق آمار رسمي گمرك كشور در ط   
سال گذشته ميزان بيش از هفت هزار 

ها از  پوش تن فرش و ساير كف 217و 
 725ميليون و  18مواد نسجي به ارزش 

دالر وارد كشور شده كه  129هزار و 

درصد از وزن  0.01اين ميزان واردات 
درصد از ارزش كل واردات  0.03و 

 .سال گذشته كشور ما بوده است
عامل فقير شدن ايران : ب اسالميانقال

و ايرانيان و غني شدن دولتهاي باج 
مالي  –گير از ايران، مافياهاي نظامي 

قسمتي ديگر از فهرست . هستند
  :اسامي اين مافيا

  

ــامي  فهرســــت اســ
اعضاي مافياها كـه از  
رهگـــذر اســـتبداد  
مالتاريــا، از انقــالب  
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

  : 7 –شده اند 
  

 عضو مجلس،ه نمايند-عشرت- شايق
کميسيون قضائی، از اعضای وابسته به 

  .باند واليت فقيه
از بخش رسانه ای  -حسن -شايانفر

  .وزارت اطالعات
از حکام شرع  - دیمھ -شب زنده دار

دادگاھھای انقالب و وابسته به جامعه 
  . حجت االسالم  –مدرسين حوزه علميه قم 

از فرماندھان سپاه -سردار سپاه  –شبانی
  .نپاسدارا
رئيس صندوق مھر   - حسين  –شبيري

  . رضا، شوھر خواھر احمدي نژاد
از مداحان باند  - سيد يوسف  –شبيری

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از نيروھای وابسته  –ابوالقاسم  –شجاعی

حجت  –به باند رسانه ای نظام واليت 
  .االسالم

نماينده  –سيد حسن  –شجاعی کياسری 
  .قضايیمجلس، عضو کميسيون 

از وابستگان به باند  - شريعتمداری
سياسی نظام واليت مافياھا و از اعضای 

  .گروه آبادگران جوان
 –حسين معصومی-حسين- شريعتمداری

عضو شورای سرپرستی و نظارت صدا و 
سيما، عضو معاونت بررسی و رسانه ای 

وزارت اطالعات، عضو دفتر سياسی  
سپاه پاسداران، مفسردعای دانشجويان 

ط امام در سفارت امريکا، نماينده و خ
منصوب واليت فقيه بعنوان مديرمسئول 
روزنامه کيھان، از اعضای بلند پايه باند 

امنيتی  –نظامی –ھای ترور ھای خارجی
او سالھا بازجو و تواب ساز ... و

  .زندانھای کشور بود و ھنوز نيز ھست
مديرکل دادگستری استان  -حسن -شريعتی

  .جت االسالمح –خراسان رضوی 
از معاونين وزارت  –محمد - شريعتمداری

  .اطالعات
از وابستگان به باند  -حسن –شريعتی

  .حجت االسالم - قضايی نظام واليت
از باند - سردار سپاه –حسن –شريعتی

وابسته به سرکوب ھای خيابانی و نظامی 
که در درگيری ھای شھری شرکت موثر 

  . داشته است
از حکام شرع حسن آقا  -شريعتی کاشانی 

در مورد وی در نامه . دادگاھھای انقالب
مربوط به آقای  عليزاده نام وی آمده 

  .است
از مديران سابق  - محسن –شريف زاده

سازمان صدا وسيما عضو باند رسانه ای 
  . مافياھا

از  –محمدی  –محمد –شريف زاده
  . مسئوالن گروه ضربت دادستانی

از نيروھای سعيد  –حميد –شريفی
وی و از حلقه موسسه تنظيم و نشر مرتض

  .او در دادستانی نيز بود. آثار خمينی
رئيس بعثه دفتر مقام  - محسن -شريفی

  .معظم رھبری

  .پاسدار زندان اوين –شريفی منش 
از بانيان سپاه  - الشريعه شيخ(شريعتي 

  .حجت االسالم –پاسداران قم
سردار سپاه، از فرماندھان سپاه  –شعاعی
  .پاسداران

از حکام شرع  –سيد علی –یشفيع
دادگاھھای انقالب و نظامی در خوزستان 

  .حجت االسالم –
دادستان  - علی اصغر - شفيعی خورشيدی

  .کرج
معاونت مردمی وزارت  –محمد –شفيعی

اطالعات در دوره دری نجف آبادی و 
يونسی، عضو باند ترورھای داخلی و 
خارجی و معاونت دانشجويی اين 

  .وزارتخانه
فرمانده يگان  –بابک  –اد شعبان نژ

  .حفاظت، سردار سپاه
استاندار مازندران در  –ابوالقاسم –شفقت

  . زمان احمدی نژاد
رئيس بند جھاد در زندان گوھر  -شکاری
  .دشت

از مديران سابق  –ايرج –شگرف نخعی
صدا وسما و مسئول گزينش کشور، باند 

اطالعاتی، از اعضای باند رسانه  –امنيتی 
  .يت مافياھاای نظام وال

از نيروھای وابسته به باند  –شمالی
  .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت

قاضی دادگاھھای مشھد و  –شمس گيالنی
  .از حاميان باند سرکوب ھای خيابانی

مشاور ھنری احمدی  –جواد –شمقدری
  . نژاد و از نيروھای انصار حزب هللا

پاسدار زندان  قزلحصار  –سعيد –شمس
ی از پاسدارانی است که در وی يک. بود

  .قتل عام روستای قارنا  شرکت داشت
معاون  -حجت االسالم –شمس آبادی

  .فرھنگی زندانھای خراسان شمالی
مديرعامل شركت  -محمد-شمس اردكانی

بزرگ خودروسازی و از فعالين بنام 
صنعت خودروسازی خصوصی در كشور، 
از اعضای باند اقتصادی نظام واليت 

  .مافياھا
رئيس سازمان  –علی سردار - شيریشم

حفاظت اطالعات وزارت دفاع و پشتيبانی 
  . نيروھای مسلح

از نيروھای وابسته به باند رسانه  –شھاب
  .حجت االسالم –ای نظام واليت

از نيروھای وابسته به  –احمد –شھاب
دادستانی اسدهللا الجوردی و مؤتلفه 

  .اسالمی
ازاعضای باند سرکوب ھای  –فريد - شھاب

خيابانی و نايب رئيس دانشجويی ھيات 
  .مؤتلفه
از اعضای باند رسانه - عبدهللا –شھبازی

وی قبل از انقالب . ای نظام واليت
وابستگی به حزب توده را داشت و بعد از 
آن توبه کرد و وارد گروه تواب ساز 
واليت شد و در برخی از بازجويی ھا از 
سياسيون شرکت داشت و بعدھا با برخی 

مات درگير شد و دست به افشاگری از مقا
  .زد

قاضی مطبوعات  نظام  –شھرابی فراھانی
  .واليت مافياھا
از نيروھای باند  –بابک  –شھرستانی

  . سرکوب ھای خيابانی
از نيروھای وابسته به  -کمال –شھرياری

باند سياسی نظام واليت مافياھا می باشد 
  . و عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين

  .ل اطالعات اصفھانشھيدی مسئو 
  . مدير کل وزارتی امور خارجه –شھيدی

از ياران خلخالی که ھم بازجو  –شورجه 
  . بود و ھم تيرخالص زن زندانيان

 -شوشتري فرمانده ستاد راھيان نور
  .سردار سپاه
از حکام  –محمد اسماعيل –شوشتری

حجت  –شرع و وزرای نظام واليت
  .االسالم

 –مجلس  نماينده -حجت االسالم  –او
  نفره  ٩٩گروه 

از مرتبطين قوه  –سيدرضی -شکوری
  .حجت االسالم –قضاييه 
گروه  –شورای شھر تھران –شکيب

  .رايحه خوش خدمت
رييس دفتر احمدی نژاد در  –شيخ االسالم

  .استاندار ھرمزگان –شھرداری تھران

برادر حسين شيخ  –حسن –شيخ عطار
عطار و از اعضای باند رسانه ای مافيای 

اليت می باشد و در نشريه ھمشھری و
مشغول بود و ھم اينک نيز در باند 

  .سياسی مشغول به کار است
از نيروھای باند –حسين–شيخ عطار

ترورھای سياسی در داخل و خارج از 
کشور و عضو باند سياسی و امنيتی نظام 
واليت که از استانداری آذربايجان غربی 

و به گروھھای تروريستی واليت وارد شد 
در ترورھای خارجی دست داشت و سپس 
وارد مخابرات گرديد و ھم اينک در 

ھمسر . وزارت امور خارجه دخيل است 
وی نيز از نيروھای وارد شده به اين 

  .وزارتخانه می باشد
 –معروف  به احمد نياکان –احمد –شيخا

مشھور به تفتازانی از اعضای باند 
ترورھای داخلی و خارجی و از شکنجه 

  .بنام گران
از علمای وابسته  –سيد صادق -شيرازی

  .آيت هللا –به نظام واليت
  . از پاسداران زندان گوھر دشت –شيرازی
از مسئوالن گروه  –عباس –شيرازی

  . ضربت دادستانی اسدهللا الجوردی
شيرازی نماينده ولی فقيه در نيروی 
دريايی سپاه و از اعضای باند سرکوب 

  .ھای خيابانی
مسئوالن بخش کارگاه زندان از  –شيرينی
  .اوين

  . نماينده مجلس –محمود –صابرھميشگی
از نيروھای جاسوسی در  - فريد –صابری

 –خارج از کشور، وابسته به باند امنيتی 
  .اطالعاتی

از حکام شرع  -احمد –صابری ھمدانی
حجت  –دادگاھھای انقالب در ھمدان

  .االسالم
از  - سيد محمد –صادق زاده طباطبايی

 - تگان به باند قضايی نظام واليتوابس
  .حجت االسالم

از مسئوالن زندان اوين  –محمد –صادقی
که زمانی معاونت آموزشگاه را بر عھده 

  .داشت
نور الدين رئيس کل دادگستری  - صادقی

  .حجت االسالم –استان کرمانشاه
  . پاسدار و بازجوی زندان انزلی –صادقی
 از اعضای باند امنيتی و –حسين –صادقی

سازمان  –از وابستگان به گروه صف بود
  . مجاھدين انقالب اسالمی

زندانبان و پاسدار زندان  –صادقی
  . اصفھان
از باند  وابسته به  –محسن –صادقی

اطالعات خارجی مستقر در صدا و سيمای 
  .ايران در فرانسه

از نيروھای وابسته به باند  –نبی –صادقی
  .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت

ھوادار فرديد از باند  -مھدی–صادق
  .خشونت طلب

صادقی نور الدين  رئيس کل دادگستری 
  .حجت االسالم –استان کرمانشاه

مدير کل وزارتی فرھنگ و  –صادقی زاده
  . ارشاد اسالمی

از حکام شرع دادگاھھای انقالب  –صافی
  .آيت هللا. در دھه شصت

از مديران سابق  –محمد جعفر –صافی
عضو باند  –ا و سيماشبکه ھای صد

  .رسانه ای
نماينده دور  –لطف هللا  –صافی گلپايگانی

  . اول شورای نگھبان
دانشگاه امام صادق،  -علی–صالح آبادی

  .رئيس بورس کشور
حقوقدان شورای  –محمد –صالحی
  . نگھبان
) حاجی صبحی ( –مرتضی –صالحی

رئيس زندان گوھردشت  ۶١ازمھرماه سال
  .بود  -٢١٣  بند

فرمانده سپاه سياھکل  –يعقوب  –صالحی 
  .سردار سپاه  –

عضو شورای نگھبان  –يوسف –صانعی
از عوامل موثردر تثبيت  –دور اول

عضو باند  –استبداد واليت مافياھا
حاکم شرع دادگاھھای انقالب که  –قضايی

  .آيت هللا-اينک اصالح طلب شده است
  .نماينده مجلس از شيراز –صباح زنگنه

س دادگستری مالير در رئي –صباغيان 
  . ۵٩سال 

از نيروھای نھضتی سپاه  –علی –صبری
پاسداران و عضو باند ترورھای خارجی 

  . در جريان ميکونوس از لبنان
از وابستگان به باند  –کيا –صبوری

  .  رسانه ای نظام واليت مافياھا
سردار سپاه، از  –جعفر –صحرا رودی

  .اعضای باند ترورھای خارجی و داخلی
از اعضای  –محمد علی –ارودیصحر

  . گروھھای ترور در خارج از کشور
از  - سردار سپاه –عليرضا- صداقت

نيروھای اطالعت در بازجويی و 
  .روانگردانی

  .اداره کل چپ-مدير کل –محمد- صداقت
گروه پيروان خط - سيد شھاب الدين -صدر

 –امام و رھبری، رئيس پزشکی قانونی
  .نماينده مجلس

عضو شورای  –صدرسيد محمد   –صدر
سرپرستی و نظارت صدا و سيما، معاون 

 . سابق وزارت امور خارجه
از  –سردار سپاه –مسعود –صدر االسالم

نيروھای بلند پايه وزارت اطالعات در 
  .نيروی انتظامی
از مؤسسان  - محمد- نژاد صدرھاشمی

اولين بانك خصوصی كشور و رئيس 
مديره  مديره ھمان بانك، عضو ھيأت ھيأت 

از اعضای  -ركت ساختمانی استراتوسش
  .باند اقتصادی نظام واليت مافياھا

نماينده دور سوم  –محمد علی –صدوقی
  . مجلس
از مداحان باند سرکوب ھای  -صديف

  .خيابانی نظام واليت
از نيروھای جاسوسی در  - حبيب –صديق 

 –خارج از کشور، وابسته به باند امنيتی
  .اطالعاتی

دادگاھھای  از حکام شرع –صديقی 
  .آيت هللا –انقالب در دھه شصت

نماينده دور  - عاطقه–رجايی –صديقی
وی بعدھا . ھمسر  محمد علی رجايی –اول

  .اصالح طلب شد
از نيروھای وابسته به  –کاظم –صديقی

  .حجت االسالم –باند رسانه ای نظام واليت
پرسنل معاونت امنيت، شاغل در  -صفائی

و باند اداره عمليات آن معاونت، عض
  .ترورھای داخلی و خارجی

فرزند وزير ارشاد - سجاد  –صفار ھرندی 
از اعضای باند سرکوب ھای خيابانی و  
مسئول سياسی بسيج دانشجويی دانشگاه 

  .تھران
از افراد  –محمد حسين –صفار ھرندی
 -رسانه ای نظام واليت –نظامی امنيتی
معاون و  –وزير ارشاد –سردار سپاه

  .کيھانسردبير روزنامه 
از نيروھای بازجو و  –حسين-صفاری

  . شرکت کننده در ترورھای خارج از کشور
فرمانده نيروی دريايی  - مرتضی–صفاری
  .سردار سپاه –سپاه

از نيروھای  -غالمرضا  –صفايی 
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 

  .اطالعاتی  –باند امنيتی 
پرسنل معاونت اطالعات -محمد -صفايی
اره کل پشتيبانی عملياتی اد –مردمی
  . شنود
رئيس  –حجت االسالم –حسين -صفايی

 .۵٩دادگاه ويژه مشھد  در سال 
نماينده بخش  - محسن-صفايی فراھانی

بازرگانی، عضو ارشد گروه استراتوس 
  پارس،
معاونت اروپائی وزارت  -مھدی -صفری

امور خارجه، معاونت آسيا و اقيانوسيه، 
، مدير کل نماينده ويژه در امور خزر

مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور 
خارجه و سفير جمھوری اسالمی ايران 

  .در مسکو
از نيروھای باند  –حسين  –صفری تبار

  . سرکوب ھای خيابانی
از اعضای برجسته  –مھدی –صفری تبار

باند سرکوب ھای خيابانی و از عوامل 
حمله به دانشجويان در کوی دانشگاه و 

  .  مردم
ز باند ترورھای خارجی و ا –صفوی

  .اطالعات مستقر در سفارت سوئد
مشاور  –سردار سپاه –رحيم –صفوی

ارشد رھبری و فرمانده سابق سپاه 
پاسداران و از جمله سرکردگان جنايت در 

  وی يکی ھم " نغز"باند نظامی از سخنان 
  

  12در صفحه 
  
  

؟میانه بدون سالح اتمیخاور
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خواھد سرباز امام  ھس می... اين است
 بايد سرباز باشد، ابتدا) عج(زمان 

  .خوبی برای نائب ايشان باشد
مشاور رئيس جمھور در  –صالحی

  . مناطق آزاد
از اعضای باند  –محمد علی –صمدی 

سرکوبھای خيابانی و سخنگوی گروه 
  .استشھاديون
از سخنرانان مراسم انصار  -صمدی آملی

  .حزب هللا
برادر خانم محسن شريفی  –صنوبری

  ".ھبریمقام معظم ر"روئيس دفتر بعثه 
صولت از مسئوالن زندانھا که به 

  .استانداری رسيد
از فرماندھان ارتش که  –صياد شيرازی

بعدھا به دليل وابستگی به انجمن حجتيه 
و فشارزورمدارھا، به فرماندھی ارتش در 
ھنگام جنگ رسيد ولی به دليل خطا در 
فرماندھی تعداد بسياری از نيروھای 

تن داد ارتش را در جريان سردشت به کش
. و از طرف بنی صدر از کار برکنار شد

دو باره به  ۶٠ولی بعد از کودتا ی سال 
وی بعد از . فرماندھی در ارتش رسيد

جنگ به داليل نامعلوم و به طرزی 
  .مشکوک ترور گرديد

دوست منوچھر  –حيدر رضا –ضابط
متکی، خادم حرم امام رضا،کارشناس 

  .وزارت خارجه در اسالم آباد پاکستان
از دانشجويان خط  –عزت هللا –ضرغامی

وزارت ارشاد، از  امام، معاون سينمايی
نيروی انتظامی، معاونت  سرداران سپاه و

در دوران مير سليم رئيس  سازمان صدا 
و سيما که قبل از آن معاون حقوقی و 

  .استانھای آن سازمان بود
از نيروھای وابسته به باند  –ضياء آبادی

  .حجت االسالم  –ترسانه ای نظام والي
 –از فرماندھان سپاه پاسداران –ضيايی

سردار  –معاون اطالعات نيروی انتظامی
  .سپاه

موزش منطقه ھفت آضيايی رييس کل 
  .زندانھای کشور

نماينده  –حجت االسالم –حسين –طائب
رھبری در بسيج، سخنران انصار حزب 

  .هللا
از بانيان سپاه  –محمد حسين –طارمی

 –ضو گروه مدرسه حقانیع - پاسداران قم
  .حجت االسالم
از مديران سابق  –حميد –طالب زاده

  .شبکه ھای صدا و سيما و باند رسانه ای
رئيس کل دادگستری استان  –طالبی

  .حجت االسالم –مازندران
  . پاسدار زندان اوين –علی - طالبی
از نيروھای وابسته به باند  –طالقانی

  .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت
  .طالقانی از پاسداران زندان اوين

عضو حزب کارگزاران  - يدهللا –طاھر نژاد 
  . سازندگی
از مداحان باند  - حاج محمد –طاھری

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از مداحان باند  - حاج محمد رضا –طاھری

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از مداحان باند  -حاج مرتضی –طاھری

  .انی نظام واليتسرکوب ھای خياب
 -پسر طاھری امام جمعه اصفھان–ریطاھ

با نوه امام، دختر زھرا مصطفوی و 
  .اشراقی ازدواج کرده است

از حکام  - سيدحسن -طاھری خرم آبادی
شرع دادگاھھای انقالب و مرتبطين با 

وی . حجت االسالم –سپاه و قوه قضاييه
  .عضو شورای نگھبان بود

ن استان دادستا –حميد رضا –طباطبايی
  .حجت االسالم –اصفھان

معاون  –حاج حبيب - بھمن - طاھريان 
  .اطالعات آذربايجان غربی و تھران

از نيروھای وابسته به باند  –طباطبايی
  .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت

معاون راھبردی  - سيد احمد - طباطبايی
معاونت توسعه مديريت و  منابع انسانی و

  .ھوریسرمايه انسانی رياست جم
نماينده  -سيد محمد مھدی  –طباطبايی

  .نفره ٩٩مجلس، از گروه 
از مرتبطين قوه - سيديوسف - طباطبايی
  .حجت االسالم –قضاييه

  –حجت االسالم –محمد تقی- طباطبايی
حاکم شرع دادگاھھای خوزستان  در سال 

۵٩.  
از وابستگان به  - محمد رضا –طباطبايی

  .محجت االسال - باند قضايی نظام واليت
  

يم ژبديهي است ر :انقالب اسالمی
مافياها، در زندان ناتواني كه خود را 
در آن زنداني كرده اند، جز خيانت و 

  :جنايت پيشه نكنند
  
  

سال : عفو بين المللي
گذشــته، در ايــران،  

  :سال وحشت بود
 

، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ٢٧در  
فعالين حقوق بشر، مراسم گراميداشت 

خته راه آزادی مھدی ھفتمين روز جانبا
ارديبھشت  ١٩اسالميان از اعدام شدگان 
در اين مراسم . ماه در شيراز برگزار شد

عالوه به خانواده، بستگان و دوستان 
تعداد زيادی از مردم شرکت کردند و ياد 
. اين جانباخته راه آزادی را گرامی داشتند

شرکت کنندگان  از نقاط مختلف استان و 
 .آمده بودندحتی از شھرستانھا 

، به گزارش ٨٩ارديبھشت ٢٧در 
سازمان ضد اعدام کردستان، حکم اعدام 

به  ١٧/٣/١٣٨٩حبيب لطيفی در تاريخ 
 . دادگستری سنندج ابالغ شده است 

،به گزارش ٨٩ارديبھشت  ٢٧در 
پارلمان نيوز، مسعود حيدری که  به دليل 
شکايت وزارت کار و وزارت علوم در 

و دانشجويان مورد مسائل کارگری 
روز حبس و يک ميليون  ٩١دار به  ستاره

ھزار تومان جزای نقدی محکوم ۵٠٠و 
اما .  شده بود به اين حکم اعتراض کرد

حکم دادگاه بدوی تائيد شد و اين حکم در 
 .دادسرای کارکنان دولت به او ابالغ شد

،بھاره ھدايت و ٨٩ارديبھشت  ٢٩در   
 ميالد اسدی، دو عضو شورای مرکزی

دفتر تحکيم وحدت، به ترتيب به نه سال و 
نيم، و ھفت سال حبس تعزيری محکوم 

  . شدند
: جزئيات احکام صادره به شرح زير است

اتھام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت 
ملی از طريق بيانيه ومصاحبه، شکستن 

 ٢: توھين به رھبری. سال ۵: در دانشگاه
 ماه ۶: توھين به رئيس جمھور .سال

ھمچنين پرونده پيشين بھاره ھدايت در 
خرداد  ٢٢رابطه با بازداشت وی در روز 

در ميدان ھفت تير نيز با اين  ٨۵سال 
سال  ٢پرونده تجميع گشته و مدت 

 .برحبس او افزوده است
موارد مطروحه در پرونده ميالد اسدی    

سال حبس  ٧که منجر به صدور حکم 
عليه  تعزيری شده است عبارتند از اقدام

سال،  ۵: امنيت ملی و تبليغ عليه نظام
 .سال ٢: توھين به رھبری

، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ٣٠در 
کلمه، محمد نوری زاد نويسنده و 
کارگردان را به بھانه ی ھواخوری از 

نفر از  ۵سلول خارج کرده اند و سپس 
عوامل امنيتی اوين بر سر وی ريخته و 

ضربه  .به قصد کشت او را کتک زده اند
شديدی که به سر او وارد آمده، توسط 
پزشک زندان، ضربه مغزی تشخيص داده 

بر اثر اين ضربه بينايی وی . شده است
  .مختل شده است

نوری زاد بعد از اين عمل غير اخالقی و 
غير قانونی ماموران زندان اوين در 
. اعتصاب کامل آب و غذا به سر می برد

اگر وی به خانواده خود اعالم کرده 
وضعيت به ھمين منوال باشد زنده نخواھد 

 .ماند
ارديبھشت، به گزارش رھانا،  ١در 

کاوه قاسمی کرمانشاھی قريب چھار ماه 
را در سلولھای انفرادی بازداشتگاه 

بازجويی . واواک  کرمانشاه گذرانده است
با وجود . ھا از او به اتمام رسيده است

اين، در وضعيت بالتکليفی در زندان 
وی در . فرادی نگه داشته می شودان

اعتراض به اين شرايط يک ھفته را در 
اعتصاب غذا به سر برد و ھنگامی که 

اجازه تماس تلفنی با خانواده به وی داده 
  .شد، اعتصاب غذای خود را شکست

، به گزارش ٨٩خرداد  ٣در 
آسوشيتدپرس، شماری از مردم 

نژاد از  خرمشھر، بھنگام بازديد احمدی
شھر و سخنرانی در ميان جمع، با  اين

، سخنرانی او »بيکاريم، بيکاريم «فرياد 
بر اساس اين گزارش، اين .را مختل کردند

گونه اعتراضات در جريان ديدارھای 
استانی آقای احمدی نژاد، خيلی به ندرت 

آيد، چرا که اين بازديدھا اغلب در  پيش می
» کنترل شده و امنيتی«فضايی به شدت 

 .گيرد صورت می
،به گزارش  مھر، ٨٩خرداد  ٣در  

روابط عمومی دادگستری استان سيستان 
و بلوچستان اعالم کرد به موجب حکم 
صادره از سوی دادگاه انقالب اسالمی 
زاھدان متھم عبدالحميد ريگی شفا فرزند 
آزاد به اتھام محاربه وافساد فی االرض از 

ھواداری و تالش موثر   طريق عضويت،
نظامی گروھک تروريستی  در شاخه

جندهللا به سرکردگی عبدالمالک ريگی به 
حکم صادره پس از . اعدام محکوم شد

تاييد توسط مراجع عالی قضائی صبحگاه 
در محوطه زندان زاھدان اجرا  ٣/٣/٨٩
  .شد

، به گزارش فعالين ٨٩خرداد  ۴در  
حقوق بشر و دموکراسی در ايران، 

ثر آنھا زندانيان بی دفاع و اسير که اک
جوانان ھستند بدليل اعتراض به 
برخوردھا و رفتار ھای قرون وسطائی 
رئيس بند حسن آخريان که  شکنجه گری 
بی رحم و جالدی به تمام معنا و ھمدستان 
او در اين بند و در کل در زندان صورت 
. می گيرد به شکنجه گاه منتقل می شوند

زندانيان بی دفاع به سلولھای انفرادی 
به سگدونی انتقال داده  می معروف 

آنھا را تحت شکنجه ھای وحشيانه .شوند
قرار می دھند که منجر به شکسته شدن 
دست و پاھايشان می شود که تا به حال 
چند مورد آن گزارش شده است و در حال 

نفر از آنھا در بھداری زندان  ٢حاضر 
گوھردشت کرج بستری ھستند که به نام 

سن بيگوند می ھای سامان محمديان و مح
عمل ضد بشری و جنايتکارانه  که . باشند

عليه تعداد زيادی از زندانيان بکار برده 
شده است تجاوز جنسی و يا استعمال 
باتون به زندانی بی دفاع در حالی که به 
آنھا دست بند، پابند و چشم بند زده شده 

  .  است
زندانيان در سلولھايی نگھداری می 

بھداشتی است و به شوند که فاقد سرويس 
آنھا  اجازه استفاده از سرويس بھداشتی  

آنھا برای مدتی طوالنی . داده نمی شود
گاھا تا چند ھفته با اين وضعيت مواجه 

عريان کردن زندانی  و گرفتن پتو /ھستند
و تمام امکانات پوششی و مرطوب نگه 
داشتن کف سلول که سيمانی است و بايد 

قطع /کند  زندانی بر روی آن استراحت
کامل داروھای زندانی برای مدت 

به صورت روزانه مورد شکنجه /طوالنی
قرار دادن زندانی با باتون و پاشيدن گاز 

پاشيدن /فلفل و اشگ آور به درون سلول
محتويان کپسول آتش نشانی به صورت 

/ توھين خانوادگی به زندانی/ زندانی 
زندانيانی که دست و پای آنھا شکسته 

رای مدتی طوالنی، نگه داشتن شده است ب
در سلول تا دچار عفونت شديد شوند و 

قطع /حتی در آستانه مرگ قرار گيرند
ارتباط کامل زندانی با خانواده و جھان 

غذا دادن به زندانی در حد / خارج از سلول
شکنجه زندانی بدليل شکايت /زنده ماندن

وی و يا خانواده اش از شکنجه گران و 
قتل / اری از او گرفتن رضايت اجب

زندانيان در زير شکنجه و اعالم علت آن 
بعنوان خودکشی و يا مصرف بيش از حد 

 .مواد مخدر و موارد متعدد ديگر
يکی از ده ھا زندانی که دچار چنين  

شرايط ھولناکی در سلولھای انفرادی 
معروف به سگدونی شده است آقای بھرام 

سال است که در  ۶ساله و  ٣٠تصويری 
او . ان در حالت  بالتکليف بسر می بردزند

ھفته پيش به دليل اعتراض به  ۶در حدود 
توھينھای خانوادگی پاسدار بندی بنام 

روز به سلول انفرادی  ۵يوسفی برای 

آقای تصويری از آنھا می .منتقل می شود
خواھد که به او اجازه بدھند که با خانواده 

اما آنھا به او اجازه . اش تماس بگيرد
حسن . اس با خانواده اش را نمی دھندتم

آخريان با خانواده اين زندانی تماس می 
گيرد و به مادر آقای تصويری اطالع 
ميدھد که فرزندش فوت کرده است و جسد 
او در بيمارستان است و می تواند جسد او 

مادرآقای تصويری . را تحويل بگيريد
وقتی اين خبر را می شنود دچار سکته 

و به بيمارستان انتقال می قلبی می شود 
حسن آخريان بعد از اينکه متوجه می .يابد

شود که مادر آقای تصويری دچار سکته 
قلبی شده است و در بيمارستان بستری 
می باشد به بھرام تصويری خبر سکته و 

آقای . بستری شدن مادرش را می دھد
تصويری خواھان تماس با خانواده می 

انفرادی او روز سلول  ۵شود و از طرفی 
پايان يافته و به  روز ھفتم کشيده شده 

اما از خارج کردن او از سلول . است
  .انفرادی خوداری می کنند

او خواستار مالقات با رئيس زندان       
می شود ولی به حرفھای او گوش فرا 

تا اينکه برای پايان دادن . داده نمی شود
به شرايط سخت و طاقت فرسا اقدام به 

پاسداربندھا به سلول . می کندخودسوزی 
او يورش می برند به چشمانش گاز فلفل 
و اشگ آور می زنند و با باتون به سر و 

 . صورت او می کوبند
زندانی بھرام تصويری با بدنی سوخته     

به سلولی که محل شکنجه زندانيان است 
برده می شود و به او دست بند، پابند و 

طوالنی او چشم بند می زنند و برای مدت 
در اثر اين . را با باتون شکنجه می کنند

شکنجه ھا دست و پای او را  می شکنند 
و سپس لباسھای او را از تنش خارج می 

افسرکشيک فردی بنام ميرزا آقايی و . کنند
دو پاسدار بند به نام ھای يوسفی و 
شيرخوانی باتون را به او استعمال می 

اين  اين زندانی بی دفاع در اثر. کنند
شکنجه بيھوش می شود و با ريختن آب 
بر روی او، وی را دوباره بھوش می 
آورند و شکنجه جنسی دوباره تکرار می 

تمامی اين شکنجه ھا با حضور و . شود
صورت  ١شرکت حسن آخريان رئيس بند 

 .می گيرد
سپس زندانی بھرام تصويری به سلول     

او را عريان . انفرادی بازگردانده می شود
ی کنند و بدون داشتن پتو و يا ھر م

پوشش ديگری بر روی کف سيمانی سلول 
رھا می کنند و ھر از چند گاھی کف سلول 

اين زندانی بی دفاع در . آب می ريزند
حالی که پاھا و  دستانش شکسته شده بود 
و بدنش مجروح و خونين بود به مدت 
يک ماه در آن شرايط به حال خود رھا 

پای او دچار عفونت شکستگی . شده بود
می شود و او به اغما فرو می رود و 
ناچار وی را به بھداری زندان منتقل می 

بھداری زندان از تحويل گرفتن او . کنند
برای مدتی خوداری می کند چونکه در 
آستانه مرگ قرار داشت و نمی خواست 

نھايتا فردی بنام . مسئوليت او را  بپذيرد
کند و پس دکتر رضوی او را بستری می 

از بھوش آمدن به او می گويد بايد تحت  
عمل جراحی فوری قرار گيرد ولی حسن 
آخريان با عمل جراحی  وی مخالفت می 
کند و او را به سلولھای انفرادی بازمی 
گرداند که  با فشار پزشکان  بھداری، او 
بعد از دو روز تحت عمل جراحی قرار می 

 .گيرد
نبه حسن در طی روزھای شنبه و يکش   

آخريان بدليل شکايت کردن آقای تصويری 
و خانواده اش در مقابل چشمان ساير 
زندانيان او را برای مدت طوالنی با باتون 

آخريان اين زندانی . مورد شکنجه قرار داد
را با شکنجه تحت فشار قرار داده است 
که بايد رضايت بدھد و از شکايت خود 

  .منصرف شود
ديگری که با چنين زندانيان بی دفاع  

شرايطی مواجه شده اند و تعدادی از آنھا 
ھنوز در سلولھای انفرادی بسر می برند 
عبارتند از؛ احمد اشکان، رضا جالله، 
مجيد افشار، محسن بيگوند، نقی نظری، 

در اثر شکنجه فکش را (مھدی سورانی 
شکسته شده و در سلولھای انفرادی 

ی، ، قيصر اسماعيلی، مجيد محمود)است
ناصر قوچان لو، حسين کريمی، حميد 
اشکی، شير محمد محمدی، حسن شريفی 

ماه که بی جھت در سلول انفرادی است  ۶
و بصورت روزانه تحت شکنجه قرار 

 .دارد
، به گزارش امروز، ٨٩خرداد  ۴در  

حمله وحشيانه بسيجی ھا به فعاالن 
بسيجی : دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد

و خشونت گسترده،  ھا  با ضرب و شتم
قصد بازداشت تعدادی از دانشجويان را 
داشتند که تا لحظه ارسال خبر، يکی از 
دانشجويان در حاليکه به شدت توسط 

از (فردی به نام امير اميرخانی دھکردی
مورد ضرب و ) اعضای تشکل علم الھدی

شتم وحشيانه قرار گرفته و در اثر شدت 
ضربات وارده به سرش دچار بيھوشی 
شده بود، بوسيلۀ آمبوالنس به بيمارستان 

حال وی . کاشانی شھرکرد انتقال يافت
  .وخيم گزارش ميشود

، به گزارش  روز ٨٩خرداد  ۵در  
آنالين، به دنبال اعالم اعتصاب غذای 
مجيد توکلی، دانشجوی دربند دانشگاه پلی 
تکنيک که در پی انتقال به سلول انفرادی، 

  ده، مادر وی از روز دوم خرداد شروع ش
ھم در مصاحبه با روز خبر از اعتصاب 

از روزی که «: غذای خود داد و گفت
مجيد اعتصاب غذا را شروع کرده، من ھم 
اعتصاب غذا کرده ام و ھيچ غذايی 

تا زمانی ھم که خبری از پسرم . نخورده ام
به من نرسد و صدای پسرم را نشنوم، به 

و ا» .اعتصاب غذای خود ادامه خواھم داد
را به بند عمومی انتقال دادند و او 

  .اعتصاب غذای خود را شکست
، به گزارش دويچه ٨٩خرداد  ۶در  

وله، براساس اطالعات دولت آلمان، تعداد 
ايران، نسبت به  ٢٠٠٩ھای سال  اعدام
درصد افزايش  ١۶بين ده تا   ٢٠٠٨سال 

اداره مطبوعات مجلس فدرال . يافته  است
) مه ٢٧(وز پنجشنبه آلمان، در اطالعيه ر

 .خود اين موضوع را اعالم کرد
اطالعيه اداره مطبوعات مجلس فدرال    

آلمان، در پاسخ به پرسشی که حزب چپ 
اين کشور با دولت درميان نھاده بود، 

: در اين اطالعيه آمده است. منتشر شد
ھا منتشر  در ايران آمار رسمی اعدام«

ھا  اماما منابع مختلف تعداد اعد. شود نمی
مورد ثبت  ٣٨٨تا  ٢٧٠را دست کم بين 

 ».اند کرده
در اطالعيه مجلس فدرال ھمچنين 

جمھوری   از زمان آغاز رياست«:آمده
ھا در ايران  نژاد، اعدام محمود احمدی

  . چھار برابر شده است
، به گزارش دانشجو ٨٩خرداد  ١١در  

نفر از  ۴٠نيوز، تاکنون بيش از 
بھشتی تھران،  دانشجويان دانشگاه شھيد

در پی اعتراض به حضور ناگھانی و 
نژاد در اين  مخفيانه محمود احمدی

دانشگاه، با احکام سنگين و گسترده 
کميته انضباطی در فصل امتحانات روبرو 

 .شدند
، به گزارش پارلمان ٨٨خرداد ١١در  

نيوز، اعظم ويسمه نيمه شب گذشته با 
 حکم دادستانی بازداشت و به زندان اوين

پيش از اين نيز ورود ويسمه . منتقل شد
که از خبرنگاران پارلمانی باسابقه است و 
در يک سال و نيم اخير، خبرنگار 

نيوز بوده است به مجلس ممنوع  پارلمان
 .شده بود

، به گزارش کميته ٨٨خرداد  ١١در  
گزارشگران حقوق بشر، مريم اکبری 

شدگان وقايع پس از  منفرد، از بازداشت
دادگاه  ١۵  بات، از سوی شعبهانتخا

سال حبس در زندان  ١۵انقالب، به 
به گزارش منابع . شھر محکوم شد رجايی

، زمان ١۵  آگاه، صلواتی، قاضی شعبه
ابالغ حکم به اين زندانی سياسی گفته که 

رعايت رافت اسالمی صادر «اين حکم با 
اکبری منفرد، سه فرزند ! »شده است

وی دھم . استدار  خردسال دارد و خانه
ماه، طی يورش نيروھای امنيتی به  دی

  . منزلش بازداشت شد
، به گزارش کميته ٨٩خرداد  ١١در  

گزارشگران حقوق بشر، حامد روحی نژاد 
زندان اوين به اندرزگاه  ٣۵٠از بند 
الزم به ذكر است . منتقل شد ٨شماره 

اس - حامد روحي نژاد مبتال به بيماري ام
ر عصبی وضعيت وی بوده و ھر گونه فشا

روحی نژاد ھم . را وخيم تر می نمايد
اکنون قوه بينايی اش تار تر از قبل شده و 
وضعيت عمومی او رو به وخامت گذاشته 

 .است

؟میانه بدون سالح اتمیخاور
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 ملک تاج خانم نجم السلطنه 

ــرداد  26 ــبت خـ بمناسـ
هشـتمين   بيسـت و  صدو

 »تولددكترمصدقسالگرد
زندگينامه دكتـر محمـد   

  ) 1( مصدق
  

مرحوم مصدق « :ايرج افشار می نويسد 
شتی به خط  خودش که در سال درياددا
نوشته بوده است وعکسش  ١٣۴۴

دراينجا چاپ می شود تاريخ تولد خود را 
قيد کرده  ١٢٩٩رجب   ٢٩به سال قمری 

  .است
ھمه می دانيم که در قرن پيش موسوم و  

سنت اين بود که تاريخھای  تولد به سال  
قمری ضبط  شد و در خانواده ھا  معموال 

ن نوشته می شد و اين تاريخ پشت قرآ
قاعدتا تاريخ تولد مصدق ھم باد به چنين 

طبعا مصدق اين . نحوی ضبط شده باشد
تاريخ دقيق را در دست داشته است واز را 
تطبيق با جداول تطبيقی سنوات شمسی و 

ماه مه  ٢٠ارديبھشت و ٢٩ميالدی آن را 
  .فرنگی  يادداشت کرده است

رجب سال  ٢٩اما در جدول تطبيقی 
با تفاوت يک روز اختالف (مذکور
 ٢۶ژوئن يعنی مطابق  ١٧با  ١۶)تقويمھا

علت اينکه مرحوم . خرداد است ٢٧يا 
مه را يادداشت کرده ناشی  ٢٠مصدق 

ازانجاست که ظاھراً شخصی که جدول 
تاريخ مطابقه ای را دراختيارش گذارده 
است توجھی نکرده است که جداول 
 تطبيقی معموال معادل روز اول ھر ماه
قمری  را به دست می دھند برای ديگر 

  .بايد محاسبه کرده  شود
رجب سال  ٢٩علی ھذا مصدق  که  روز 

قمری متولد شده است آن  ١٢٩٩
 ١٨٨٢ژوئن  ١۶روزمطابق بوده است با 

  .شمسی ١٢۶١خرداد  ٢۶يعنی 
در اينجا عالوه بر يادداشت مرحوم مصدق 
عکس صفحه ای  از کتاب  جدول تطبيق 

چاپ  H.G.Cattenozيف  سنوات تال
که روز اول   ١٩۵۴پاريس  در سال 
نشان ) مه(ماه پنجم ١٩رجب  را معادال 

  ) ١(».می دھد به چاپ می رساند
ھدايت هللا متين دفتری   در اين باره می 

آنچه معلوم است، مصدق روز « :  گويد 
قمری  به دنيا آمد که   ١٢٩٩رجب  ٢٩

ی شمس ١٢۶١خرداد  ٢۶منطبق  است با 
ميالدی، درآن زمان  ١٨٨٢ژوئن  ١۶و 

ثبت احوال دولتی  و شناسنامه ھمان طور 
که  خودش  ھم اشاره کرده است، وجود 
نداشت و چنان که رسم بود، پدرش ميرزا 
ھدايت وزير  دفتر، والدت کوچک ترين و 
آخرين پسر خود را پشت قرآن به ثبت 
رساند و آن را به ھمسر خود ملکتاج خانم 

اين . لقب به نجم السلطنه سپردفيروز م
قرآن را بعدھا نزد جد عاليقدرم در 
احمدآباد ديدم که از غارت و 

به  ١٣٣٢مرداد  ٢٨دستبردکودتاچيان 
خيابان کاخ در تھران  ١٠٩خانة شماره 

. خانة قديمی  ايشان، مصون مانده بود
قرار ) ١٣۴۵اسفند  ١۴(پس از درگذشت 

مصدق  براين شد که خانه و آخرين زندان
در احمدآباد  که اتاق اصلی طبقة تحتانی 
آن اکنون ديگر آرامگاھش شده بود، به 
ھمان  شکل اصلی  بدون ھيچ تغييری ، 

رسيدگی  به امور . حفظ و نگھداری  شود
اين موزة کوچک و سادة خانوادگی  به 

که   ١٣۵٨تا مرداد . نگارنده واگذار شد
 قادر به رفت و آمد علنی  بودم و برای 
آخرين بار به احمد آباد سر زدم، قرآن 
مذکور ھنوز  در ھمان جا در اتاق کار 

  )٢(» .مصدق قرار داشت
" پدراو ميرزا ھدايت هللا معروف به  

ميرزا  حسين فرزند    فرزند«" وزيردفتر
ميرزا کاظم مستوفی  الممالک فرزند 
ميرزا محسن آشتيانی ، منسوب  به 

جد . خانواده ای  از ميرزايان آشتيان  بود 
اعاليش  ميرزا محسن خان معاصر  و 

ميرزا »  ...دوست کريم خان زند بود
ھدايت هللا ازرجال عصر ناصري، از رجال 

خان امير  تجدد خواه و پيروان ميرزا تقی
  .کبير بود

) نجم السلطنه ( و مادرش ملک تاج خانم 
فرزند فيروز ميرزا نصرت هللا ولی 

فرمانفرما پسرشانزدھم عباس ميرزا )اول(
نايب السلطنه، ھما خانم دختربھمن ميرزا 
ملقب به بھا الدوله پسر سی و ھفتم فتح 

ھمان شاھزاده ای که اول . علی شاه بود
نجم . دحاکم يزد شدحاکم کاشان بود و بع

السلطنه در واقع نوه عباس ميرزا و 
او سی خواھرو . نتيجه فتحعلی شاه بود

برادر داشت که دو نفراز آنھا به نامھای 
نصرت (عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 

و سرور السلطنه ملقب به ) الدوله دوم

حضرت عليا ھمسر مظفر الدين شاه 
زا نجم السلطنه از ازدواج با مير. بودند

دو  –ازدواج دومش  –ھدايت وزير دفتر
فرزند داشت به نام ھای مصدق السلطنه، 

 .دفتر الملوک
ميرزا ھدايت هللا  در زمان  ناصرالدين 

مسئول امور ( شاه  مدتی وزير لشکر 
بود و پس از  اين که ) محاسباتی قشون

تصدی  . ميرزا  يوسف به صدارت  رسيد 
کل  يا استفای"  رئيس دفتراستيفاء "

امور مربوط به وزارت ماليه را در زمان 
. سلطنت ناصرالدين شاه به عھده داشت

بعد از مرگ ميرزا يوسف، ناصرالدين شاه 
ميرزا ھدايت هللا را به کفالت امور ماليه و 

 . سرپرستي ميرزا حسن منصوب کرد
ميرزا ھدايت هللا سه پسر داشت   که 

ھنگام مرگ . محمد کوچکترين آنھا بود
شمسي  ١٢٧١ا ھدايت هللا در سال ميرز

محمد  ده ساله بود، ولي ناصرالدين شاه 
عالوه بر اعطاي شغل و لقب ميرزا ھدايت 
هللا به پسر ارشد او ميرزا حسين خان، به 
دو پسر ديگر او ھم القابي داد،  ميرزا 

" علی را  موثق السلطنه و محمد را 
دکتر مصدق در . ناميد" مصدق السلطنه 

ود از دوران کودکيش مي خاطرات خ
چون مادرم پس از فوت پدر با « : نويسد

برادرم ميرزا حسين وزير دفتر اختالف 
پيدا کرد، با ميرزا فضل هللا خان وکيل 

مظفرالدين ( الملک منشي باشي وليعھد 
ازدواج نمود و مرا ھم با خود به ) شاه 

در آن موقع من در حدود . تبريز برد
  )٣( »...دوازده سال داشتم 

وفات  -شمسى     ١٢٧١شھريور   ١۴ - 
 ٧۵ميرزا ھدايت وزيردفتر در سن 

  .سادگی
تصدى  - قمرى  ١٣١۴/ شمسى ١٢٧۵ -  

ناصرالدين شاه  قتل -استيفاى خراسان 
   .قاجار

مصدق السلطنه با وجود سن کم در * 
نخستين سالھاي خدمت در مقام مستوفي 
گري خراسان کامال در کار خود مسلط شد 

ه و عالقه عموم را به طرف خود و توج
در باره خدمات او در خراسان . جلب نمود

افضل الملک در کتاب افضل التواريخ 
ميرزا محمد خان : " چنين مي نويسد

مصدق السلطنه را امروز از طرف شغل 
مستوفي و محاسب خراسان گويند، ليکن 
رتبه و حسب و نسب و استعداد و ھوش و 

يک شبه ره فضل و حسابداني اين طفل 
اين جوان بقدري آداب . صد ساله مي رود

دان و قاعده پرداز است که ھيچ مزيدي بر 
گفتار و رفتار و . آن متصور نيست

پذيرائي و احتراماتش در حق مردم به 
طوري است که خود او از متانت و بزرگي 
خارج نمي شود، ولي بدون تزوير و ريا 
با کمال خفض جناح کمال ادب را درباره 
مردمان بجاي مي آورد و نھايت مرتبه 

انسانيت و خوش خلقي و تواضع را 
 ) ۴". (سرمشق خود قرار داده است

ازدواج با زھرا امامی دختر سيد  -  ١٢٨٣
زين العابدين ظھيراالسالم امام جمعه 
تھران و ضياءالسلطنه دختر ناصرالدين 
شاه، ملقب به شمس السلطنه بود که بعد 

  . اءالسلطنه گرفتاز فوت مادر لقب ضي
اين ازدواج تا پايان عمر ادامه داشت و 
حاصل آن ضياء اشرف، احمد، 

  .وره و خديجه  بود غالمحسين، منص
در خدمت  -) بھار(شمسى  ١٢٨۶ - 

استادان شيخ محمد على كاشانى، ميرزا 
عبدالرزاق بغايرى، ميرزا غالمحسين خان 
رھنما و ميرزاجوادخان بطور خصوصى 

 . دامه دادبه تحصيل ا
در دوره اول مجلس  - شمسى  ١٢٨۵ - 

شوراى ملى به نمايندگى از اصفھان 
انتخاب گرديد ولى به علت به حد نصاب 

كه يكى ازشرايط ) سى سال(نرسيدن سن 
 .نمايندگى بود، نمايندگى او پذيرفته نشد

 ٢٠(قمرى  ١٣٢۵/ شمسى ١٢٨۶ - 
، در جريان انقالب  )جمادى االول

سالگى با  ٢۵ - ٢۴مشروطيت، در سن 
امضای سوگندنامه جامع آدميت، به اين 
انجمن  وارد شد، ولی حضورش در تشکل 
پيش گفته چندان دوامی نيافت و آن نھاد 
را ترک کرده و به جمعيت ديگری 

  )۵. (پيوست
  
به  - قمرى / ١٣٢۵شمسى  ١٢٨۶-  

درآمد ونيابت » مجمع انسانيت«عضويت 
مرحوم كمك «به . رياست آن را قبول كرد

، )مستوفى الممالك(حسن مستوفى
ھا، در  ھا و گرگانى ھا، تفرشى آشتيانى

انقالب مشروطيت و مبارزه براى استقرار 
در لواى ھمين مجمع، به . آن شركت كرد

ھائى كه غوغا  ابتكار وى، ميان انجمن
ساالر نبودند و براستى مشروطه خواه 
بودند، ارتباط پديدآمد و دفاع از مجلس 

لى در برابر قواى استبداد، شوراى م
 .»مطمح نظر شد

براى  -ميالدى  ١٩٠٨/ شمسى  ١٢٨٧ -  
تحصيل عاليه در مدرسه علوم سياسى 
پاريس در رشته علوم ماليه به فرانسه 

در طول مدت تحصيل، يك بار . عزيمت كرد
به مناسبت كسالت مزاج به ايران مراجعت 

در مراجعت به اروپا، در شھر . نمود
به تحصيل دكتراى )وئيسس(نوشاتل 

  .حقوق مشغول شد
موفق  -ميالدى  ١٩١٣/ شمسى ١٢٩٢ -  

 .به اخذ درجه دكترا در رشته حقوق گرديد
جزوه مسئوليت دولت براى اعمال *  

خالف قانونى كه از مستخدمان دولتى در 
شود و  موقع انجام وظايفشان صادر مى

به (قاعده عدم تسليم مقصران سياسى 
 .به چاپ رساند) پاريس زبان فرانسه در

نخستين مقاله مصدق  - شمسى ١٢٩٣ -  
كه خود » مجله علمى«اى بنام  در مجله

 .يكى از اعضاى مؤسس آن بود، چاپ شد
چاپ  -ميالدى ١٩١۴/ شمسى  ١٢٩٣ -  

رساله خود، تحت عنوان وصيت در حقوق 
  اسالمی  درحقوق  وصيت”:ب.اسالم

  :“) شيعه(
                                                                                                                                                                                           

  فرانسه  زبان  به  مصدق  دکترای  ی رساله
  رساله  از اين  ھايی قسمت).  م ١٩١۴(

و   معتمدی  ، علی دفتری توسط احمد متين
 ١٣٠٢  ودر سال  ترجمه  انتظام  نصرهللا

  چاپ  به  صفحه ١٠۶در   در تھران  ش.ھـ

محمد  نيز علی ١٣٧٧  در سال. رسيد
و   حقوق  خود دکترای  ـ که  قمی  طباطبايی

  ـ کل  ست قديمی  و زندانيان  از مبارزان
 ۴۵“  خودش  ی گفته  به  راکه  نامه پايان
  و در صندوق  کرده  را ترجمه  آن  پيش  سال

  برای  مناسب  زمان  يافتن  انتظار جھت
در   ھم  بود و چندماه  مانده  و نشر آن  چاپ

،  مجوز چاپ  تحصيل  ارشاد برای  وزارت
  دليل بی  ، گرد و خاک پاسخ  بدون
، در  زرياب  انتشارات  از طريق“ خورد می

 .منتشر کرد  صفحه ٢١۶
 - ميالدى ١٩١۴/ شمسى ١٢٩٣اواخر   - 

بازگشت به ايران و تدريس  در مدرسه 
 .علوم سياسى

 تأليف ونشرجزوه - شمسى ١٢٩٣مھر ٣- 
و   کاپيتوالسيون”".ن وايرانكاپتيوالسيو"

انتشار خبر   دنبال  به  کتاب  اين“ : ايران
 ١٩١۴اکتبر   در اول  کاپيتوالسيون  الغای

  آگاھی  و در جھت  عثمانی  ی در ترکيه
  وجود چنين  منفی  از نتايج  ايران  مردم
  به  ايران  دولت  تشويق  و نيزبرای  قانونی
  اين.  يافت  نگارش  کاپيتوالسيون  الغای
مفاد   و بررسی  با مطالعه  که  مصدق  کتاب

  دولت  بين  منعقده  المللی بين  قراردادھای
  شد، در آبان  و اروپا نوشته  ترکيه
رسيد   چاپ  به  ھزار نسخه در پنج١٢٩٣
بار  اولين  ، خود، برای مصدق  که در حالی
و مورد   را طرح  کاپيتوالسيون  ی مسئله

منصور   قرار داد، حسنعلی  اضنقد و اعتر
، ۴٠  ی دھه  در اوايل  وزيرايران نخست

  را به  ،مصدق١٣۴٣  سال  آبان ١٩در
  نظاميان  سياسی  قرارداد مصونيت  امضای
با   کرد که  ، متھم آمريکا در ايران  دولت
 ٢٢در   شد وايشان  مواجه  مصدق  واکنش
  منصور، ضمن  ای به نامه  با نوشتن  آبان

  او، اعالم  بيانات  به  نسبت اظھار تعجب 
  به  در ايران  که  بوده  کسی  اواولين  کرد که

“  بيگانه  دول“  اتباع  سياسی  مصونيت
  ی مورد رساله  و در اين  کرده  اعتراض

و   را نوشته“  و ايران  کاپيتوالسيون”
و   آزادی  مخالف  رژيم  اين  الغای خواھان
  ) ۶(  .است  شده  مملکت  استقالل

آبان، تأليف و نشرکتاب شركت   ٢١*
بعد از   کتاب  اين: سھامى در اروپا

  زرتشتيان  ی ، نماينده اردشير جی  اظھارات
در   تاکنون  که براين  ، مبنی ھند در ايران

  تجاری  ھای شرکت  ی درباره  کتابی  ايران
  کمبودی  خصوص  و دراين  منتشر نشده

  مختلف  قوانين  ی مطالعهوجود دارد، با 
در  ١٢٩٣  ، در آبان اروپايی  کشورھای

  .انتشار يافت  صفحه ١٠٣
دستور در " آبان، تأليف و نشر ٢١*  

  مطالعات  ی نتيجه  کتاب  اين: محاكم حقوقى
  برای  بود که  مصدق  حقوقی  ی گسترده
از   خود در بيش  تدريس  کيفيت  افزايش

  کاری. بود  کرده  تأليف  ھزار صفحه  يک
  سياسی  ی مدير مدرسه  تعجب موجب   که

. نصر گرديد  خان هللا ، دکتر ولی تھران
  ی بعد از خاتمه  مصدق  که اين  توضيح

  مطالعات  ، قصد داشت در غرب  تحصيالت
و   خود را استمرار بخشيده

  خود را در مورد ابواب  پيشين ھای  آموخته
در   نمايد ولی  تکميل  ، در ايران حقوقی
  تدريس  با پيشنھاد دکتر نصر برای  ايران

داد و دو   مثبت  پاسخ  سياسی  ی در مدرسه
  مدرسه  در آن  در ھفته  ساعت

  دستور در محاکم  کتاب. کرد می تدريس 
  دکتر نصر و احترام  درخواست  به  حقوقی

در امرداد   مدرسه  آن  او و دانشجويان  به

و منتشر   چاپ  حهصف ۴٩٧در  ١٢٩۴
  خارج  قرار بود به  کتاب  اين  شد، و چون

  رغم  به  گردد، مصدق  از کشور ارسال
  و خط اجنبی  لسان  استعمال  به“  که اين

در امر   سھولت  ، برای“معتقد نبود
  اول  جھانی  جنگ  در زمان  سانسور که

خط و   را به  کتاب  بود، اسم  متداول
  .جلد نوشت  پشت بر  فرانسوی زبان
در   پارلمانی  از حقوق  مختصری”: و

  محترم  آقايان  و اروپا برای  ايران
  کتاب: “ تقنينيه  پنجم  دوره  نمايندگان

 ١٣٠٢  در سال  صفحه ٧٢مذکور در 
  ) ٧( .انتشار يافت

در   ماليه  قواعد و قوانين  اصول”*: 
  از مشروطيت  قبل  و ايران  خارجه  ممالک
  ابتدا در سال  کتاب اين:  مشروطه  ی رهو دو

نيز  ١٣٧٧  منتشر شد و در سال ١٣٠۴
و   سحابی  هللا از عزت  گفتاری با پيش
  نژاد به اکبر شبيری از علی  ای مقدمه
. شد  تجديد چاپ“  فرزان”نشر   ی وسيله
  اين  خود را از نوشتن  ی ، انگيزه مصدق
خود   و تجربيات  اطالعات  ی ، ارايه کتاب

  معرفی  مردم عموم  به  در امور مالی
اخير را   گانه پنج  ھای کتاب  مصدق. کند می

  عنوان  ی نمود و بر صفحه  چاپ  مجانی
  و ترجمه  طبع  و حق  مجانی”:  آنھا نوشت
 . آزاد است

  مرور   ی يا قاعده  اسقاط دعاوی”: الف
  را در اولين  مقاله  اين  مصدق:  زمان
 ١٢٩٣  در سال  علمی  ی مجله  ی شماره
  ی درباره  او ابتدا قصد داشت.  نوشت
  روی  ـ که  سوئيس  امالک  ثبت  سازمان

  بنويسد، ولی  ـ مطلبی  داشت  مطالعاتی آن
  آن  در ايران  سازمانی  چنين  تأسيس  چون
  موضوع  اين  نبود، از نوشتن  عملی  زمان

  ط ايرانشراي  به  کرد و با توجه  خودداری
  را نوشت“  مرورزمان  ی قاعده“  ی مقاله
  او و برخی  ايجاد ارتباط بين  باعث  که

  از طرف  که  شد، اما ايراداتی  دينی  علمای
را   وارد گرديد و حتا آن  آنھا بر مقاله

  يأس  کردند، موجبات  معرفی  شرع  خالف
  )٨. ( نمود  را فراھم مصدق  و نوميدی

خود را ...و قواعد ماليهمصدق، اصول « 
که در بردارندة شرح تفصيلی و جامع 
حقوق ماليه عمومی، تعريف و تحليل 
نخستين قانون محاسبات، بيان اھميت 
مأموريت ديوان محاسبات، و مباحث 
تطبيقی مربوط به آن است، در چھار باب  
و بيست و سه فصل تنظيم نمود و در آن 

ظيم، تمام مراحل مقدماتی از، تھيه و تن
بر )  تفتيش( تصويب، اجرا، و نظارت 

در عين حال، اين . بودجه را جای  داد
مجموعه بازتاب انديشه ھا و آراء وی 

نسبت به مسائل موجود و جھت گيری  
  ) ٩( »  .برای  حل و فصل آنھا نيز  ھست

  ھای در پارلمان  بودجه  تصويب: "ج
  شرح  به  ، مصدق مقاله  در اين:  "مختلف
  بودجه  و روند تصويب  خچهتاري

،  نظير آمريکا، انگليس  درکشورھايی
  اصول  و نيز بررسی  و آلمان  فرانسه
  ايران  مشروطيت  اساسی  قانون مالی

  ی مزبور در مجله  ی مقاله.  است  پرداخته
 ١٣٠۴  ، در سال اول  ی دوره“  آينده”

  چاپ  و با ذکر امضاء محفوظ، به  نام  بدون
  برخی مصدق   که“  آينده“  ی مجله. رسيد
خود را بعضا با امضاء محفوظ در   مقاالت

، توسط دکتر محمود افشار،  نوشت می  آن
و يار وفادار او   تحصيل  دوران  دوست
، نام  سال  شد و افشار در پايان می  اداره

 . نوشت می   را ذيل مقاالت مذکور  مصدق
  مصدق : "در اروپا و ايران  انتخابات: "د

در   انتخابات  قوانين  شرح  به  مقاله  در اين
،  فرانسه:  از جمله  مختلف  کشورھای
  پرداخته... ، ايتاليا، کانادا و ، آلمان انگليس
  مجلس  ی نامه را نيز در مورد نظام  و بحثی
  .است  نموده  مطرح  ايران  ملی  شورای

  در اين  مصدق:  "در ايران  تابعيت: "ه
  مربوط به  قوانين  و بررسی  بحث  به  همقال

  آن  اصل  که  در ايران  خارجی  اتباع  تابعيت
و در   رسيده  شاه  تأييد ناصرالدين  به

،  شده اجرا می  ھم  اول  پھلوی  ی دوره
   .است  پرداخته

  و حقوق  مدنی  حقوق  ی مھمه  اصول: "و
سير   ی درباره  مقاله  اين":  ايران  تجاری

   ، عقود، حقوق مدنی  مانند حقوق  وانينیق
  و تجارت  ، امالک توارث  ، حقوق خانواده
  تا آغاز  وروداسالم  از ھنگام  در ايران

  14در صفحه 
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ودک دق در ک درش م یمص ا پ رزاب  ي
دا روز يتھ زرگش   ي رادر ب ر و ب دفت
 )نشسته( موثق السلطنه  یعل يرزام

ــرداد  26« ــبت خ بمناس
صدو بيسـت و هشـتمين   

» تولددكترمصدقسالگرد
زندگينامه دكتـر محمـد   

  ) 1( مصدق
 

بعد از   ی و نيز دوره  مشروطيت
 ۴، ٣  ھای رديف  مقاالت.  است  مشروطيت

،  دوم  ی ، دوره“ آينده“  ی در مجله ۵و 
  ) ١٠.(رسيد  چاپ  به ١٣٠۵  سال

در تاسيس  و نشر «  ١٢٩٣دی ١*  
مجله علمی  در تھران، ھيات مديره محمد 

، اميرسھام الدين )محمد مصدق السلطنه( 
) ساالر معظم( غفاری، محمد علی مافی 

( ، فيروز)دالدولهاعتما( يحيی قراگزلو
، صالح لقمان، موسی )نصرت الدوله

 ١۵شيبانی، اين مجله بطور ماھانه در 
( » .منتشر شد ١٢٩۴شماره تا سال 

  ) ١١). ( ٢٢دفتری  ص 
يکی « : مصدق خود در اين باره می گويد

از روزھای که شادروان حاج ميرزا يحيی  
دولت آبادی به ديدنم آمد و بدنبال مطالبی 

وقتی در سوئيس صحبت کرده   که با من
بود، مذاکراتی  کرد و باين نتيجه رسيد 
اگر يک عده از کسانی که در خارج 
تحصيالتی کرده اند جمعيتی  تشکيل دھند 
می توانند کارھای  مفيدی بنفع مملکت 
بکنند که روی اين نظر ھيئتی از اين 

  :اشخاص
غفاری  –فيروز نصرالدوله  –دولت آبادی 
محمد علی نظام مافی ساالر  –ذکاءالدوله 

  معظم
موسی  –) اکنون سناتور نظام السلطنه( 

شيبانی ذکاء السلطنه و اين جانب تشکيل 
« گرديد و تصميم گرفتيم مجله ای  بنام 

منتشر کنيم و در شماره ی » مجله علمی 
اول آن برحسب ذوق و معلومات خود 

  )١٢. (مطالبی درج نمائيم
ه آن که در دی در اولين شمار« اين مجله 

از  «  ھجری انتشار يافت ١٢٩٣ماه 
مرحوم حاج ميرزا يحيی دولت آبادی  

توانائی  فرع « مقاله ای  تحت عنوان
اسقاط « و دکتر مصدق بنام » دانائی  است

  )  ١٣. (» .درج گرديد»  دعاوی 
توفير جمع و " عضويت دركميسيون* 
 .در وزارت ماليه" خرج
دعوت عضويت در حزب اعتدال ب* 

 .مرحوم على اكبر دھخدا
عضويت در حزب دموكرات  ضد * 

  .تشکيلی
اھدا کتابخانه خودبه مدرسهً عالی علوم * 

بعدھا به دانشکدهً حقوق وعلوم . سياسی
 )  ١۴.  (سياسی موسوم شد

از طرف دوره  -) آبان(شمسى ١٢٩۴-  
سوم مجلس شوراى ملى به مدت دوسال 
 به عضويت كميسيون تطبيق حوالجات

 .انتخاب گرديد) جانشين ديوان محاسبات(
معاونت  - ) ١٢٩٧تا ارديبھشت ١٢٩۶ - 

  :وزارت ماليه ورئيس كل محاسبات
تومان خودش را از  ۴٠وزارت ماليه   

ولی حق )  بله(...مادرم طلبکار می دانست
ھم نداشت، کاغذ مطالبه را ممکن بود به 

آوردند . وزير ماليه بدھند او امضاء کند
که معاون وزارت ماليه  بودم، پيش من  

  .من ھم امضاء کردم که بگيرند
ديدم ) بله(کارم که تمام شد منزل رفتم 

خانم ما تقصيری «  مأمور ماليه گفت 
مادرم شروع کرد » نداريم، اين آقا نوشته

فالن فالن « به داد و بيداد سر من که 
تو ھم رفتی اونجا برای مادر اوسا ! نشده

گفتم مادر » ھی ؟ِچسک شدی حکم می د
  ) ١۵.( ديگر گذشته

شادروان خاذنی در خاطراتش شرح ميدھد 
مصدق از دوران جوانی  به «: که

درستکاری مقيد بود قناتی بود بنام 
شاھک که سه دانگ آن متعلق به شوھر 
خاله ام  بود و سه دانگش ھم مال خانم 
. نجم السلطنه مادرآقای دکتر مصدق

مادرم ھم  شوھر خاله من که پسر عموی
بود خيلی ثروتمند بود، اسمش حاج آقا 

ھمه باغ اناری معروف متعلق . اناری بود
. خيلی ثروت داشت. به خودشان بود

خالصه خانم نجم السلطنه به حسين آقا 
اناری می گويد که حاج آقا مال مشاع به 

درد  نمی خورد يا سه دانگ را به من 
حاج حسين . بفروش يا سه دانگ مرا بخر

ا می گويد خانم، ھر جوری که ميل شما آق
ست، می خواھی بخری يا بفروشی اختيار 

باالخره نتيجه صحبت اينھا به . با شما ست
اينجا منتھی می شود که خود خانم نجم 

  السلطنه آنجا را قيمت کند و سه دانگ 

قا را ھم بخرد که مالک شش آحاج حسين 
چند روزی از . دانگ قنات شاھک بشود

آن موقع آقای دکتر . می گذرد اين قضيه
مصدق جوان بوده ، با کالسکه خودش 
می رود نزدحاج آفا اناری ، پيشخد مت 
حاج حسين اناری خبر می دھد که آقای 

. می گويد تشريف بياورند. مصدق آمده اند
. فوری ايشان را به تاالر ھدايت می کنند

االن جزء . خانه ھم خيلی مجلل بوده است
آقای حاج حسين آقا  . ستميراث فرھنگی ا

استقبال می کند و  می نشينند و شربتی 
می پرسد که مسئله چيست؟ . ھم می آورند

مصدق می گويد  حاج حسين آقا حقيقت 
اين است که که من کارشنا سھای خبره تر 
و بھتری انتخاب کرده ام که گفته اند شما 

ھزار تومان ارزانتر  ٣قنات را در حدود 
ما به التفاوت آن را که  من . فروخته ايد

سه ھزار تومان است آورده ام که خدمت 
  .سرکار بدھم

حاج حسين آقا می گويد آقای مصدق من 
که صغير نيستم ، در واقع خداوند خيلی 

ھزار تومان برايم مطرح  ٣بمن بخشيده و 
نيست، من با رضا و رغبت اينکار را 

ھزار  ٣کرده ام ، حاضر نيسستم اين 
دکتر مصدق ھم گفته بود . يرمتومان را بپذ

ھزار  تومان را نگيری من  ٣اگر اين " 
باالخره بعد از ." از اينجا نمی روم 

اصرار خيلی زيادحاج حسين آقا می گويد 
که من ھم نمی پذيرم  و راه حل اين است 

ھزار تومان را به يک مؤ  ٣که شما اين 
مصدق می گويد من . سسه خيريه ببخشيد 

که اين زحمت را خودت استدعا می کنم 
ھزار تومان را به  ٣به ھر حال . قبول کن

حاج حسين آقا . حاج حسين آقا می دھد 
ھم اين پول را به دارالمجانين می فرستد 
. که وضعشان خيلی خراب  بوده است

مصدق در راستی امانتداری تا اين حد 
  )١۶(».مقيد بود

سردار منصور گيالنی يک بدھی داشت * 
ليه، نمی خواست بدھد، به وزارت ما

مدرس توصيه کرد که موقوف االجرا  
  .قبول نکردم، مدرس قھر کرد. بگذارم

قوام السلطنه بعد آمد منزل من و تقاضا 
کرد که ماليات سردار منصور را نگيرم، 

می نشينم اينجا و « گفتم نمی شود، گفت
گفتم تشريف »  نمی روم تا قبول کنيد

  ) ١٧.(داشته باشيد
  عزيمت به - ميالدى  ١٢٩٨/١٩١٩ - 

  اروپا؛ اقامت در سويس و مخالفت
الدوله ودولت  وثوق ١٩١٩باقرارداد 

  .»كميته مقاومت ملى«انگليس وتشكيل
خبراين قرارداد در : مصدق می گويد

( سويس، ماه اوت، اول گرمای آنجاست
بله . ولی تھران خنک می شود) اروپاست

 .آقا خدا می داند تا صبح من گريه کردم

» .احمد، بچه ده يازده ساله بود، گريه کرد
 )١٨(  
انتصاب به وزارت عدليه در   -  ١٢٩٩ - 

  ) ١٩. ( كابينه مشيروالدوله
) مھر١۵(پس از ورود به بندر بوشھر  

بنا برتمايل مردم وموافقت دولت به 
  .منصوب شد واليگرى اياالت فارس

من که به شيراز وارد : مصدق می گويد
لگرافخانه رفتند و از دولت شدم اھالی به ت

خواھش کردند که اگر حاکمی می خواھيد 
دولت ھم . بفرستيد، فالنی ھست بايد بماند

مرا خواست و من به دولت گفتم من که 
فعال وارد فارس شده ام، من مردم را می 
خواھم اگر با من موافقت کردند اينجا می 

قوای . مانم و ھيچ احتياجی به قوا ندارم
اگر اھالی به من . لی استمن قوای م

موافقت کردند می مانم واال نمی توانم 
  .قبول کنم و به طھران می آيم

پس از مراجعت از تلگرافخانه جماعتی 
اول نمايندهً قوام الملک . نزد من آمدند

گفت قوام الملک سالی دوھزار تومان می 
نماينده سردارعشايرگفت . دھد

. دوھزارتومان ھم سردار عشاير می دھد
نصيرالملک گفت من بيست ھزار تومان 
می دھم و بعداً که حساب کردند جمعاً صد 

گفتند با اين وضع . و شانزده ھزار تومان
شما چرا می خواھيد برويد طھران؟ اگر 
برويد طھران، حقوق يکسال شما به 

  .اندازه يک ماه اينجا نمی شود
شما . گفتم شما عجب اشتباھی کرده ايد

حاکمی می خواھيم که می گوئيد که ما 
عدل وانصاف داشته باشد و با مردم به 
عدالت رفتار کند و از مردم چيزی نخواھد 
و اين پولھايی که بمن می دھيد خودش 

من منظورم چيز . سبب نا امنی می شود
اگر شما تعھد می کنيد که نه . ديگری است

از مردم چيزی بگيريد و به من ھم چيزی 
وگرنه . ل می کنمندھيد من می مانم و قبو

من می روم و آنھا تعھد کردند که نه 
چيزی بدھند و نه چيزی بگيرند و از اين 

  ) ٢٠(» ...جھت من ماندم

»  شرح زندگانی من « عبدهللا مستوفی در 
وجوه اھالی  و « : نوشته است 

سرجنبانھای  شيراز  از دولت خواستند 
که آقای  مصدق السلطنه والی فارس 

له ھم باين تقاضا جواب  مشيرالدو. شود
  )   ٢١(» .مساعد داد

فروردين  ٣تا  ١٢٩٩مھر  ١٩ - 
 ٣والى فارس بود كه كودتاى  - )١٣٠٠
پس از كودتا و . روى داد ١٢٩٩اسفند 

رياست وزرايى سيد ضياء الدين 
طباطبائى، از واليگرى فارس استعفاء داد 
و براى مصون ماندن از تعرض دولت 

تيارى، به آن كودتا، به دعوت سران بخ
  .ديار رفت

بزرگمھر می نويسد از دکتر مصدق 
پرسيدم چرا جواب استعفای شما  دير از 

  :تھران آمد؟ گفتند
( بله، چون  قوام الملک در شيراز نبود  

او زمستانھا می رفت  طرف الر و مناطق 
بعد جواب . منتظر شدند تا آمد) گرمسيری

  .استعفای مرا دادند
شما واقعاً در اين « قوام آمد پيش من گفت

ما  . مدت در شيراز خيلی زحمت کشيديد
. می ديديم که از خودتان ھم خرج می کنيد

 ١٠و» نبايد که از خودتان متضرر بشويد
ھزار تومان چک به من خواست بدھد که 

گفتم » قابلی ندارد، جبران ضرر شود
. بفرمائيد، بفرمائيد چک را داشته باشيد

محتاج . ده اممن برای مملکتم خدمت کر
. در تھران سر و زندگی دارم. ھم نيستم

اگر ضرری کشيده ام مربوط  به کسی  
  .نبوده، خير، بفرمائيد شما زحمت نکشيد

ھزارتومان را ١٠به جان شما اگر آن  
گرفته بودم، فوراً مرا در شيراز دستگير 

اينھا برگه می خواھند بگيرند . می کردند
ل به قو(که مستمسک دستشان باشد

مرحوم صمصام السلطنه که مستمسک 
به کسانی ) می گفت» دستمسک« را

اعتماد می کنند که از آنھا پرونده ای 
داشته باشند، تا به محض لگد اندازی 

از ھمه ی . پرونده اش را بيرون بکشند
اينھائی که سرکار می آورند، پرونده ھای 

  .مسلمی از نا پاکی دارند
لی مشکل آقا خدا می داند پاک ماندن خي

الزمه اش اين است که خيلی . است
محروميتھا را بايد قبول کرد و خيلی با 
احتياط  و جمع و جور بايد زندگی 

  )٢٢(.کرد
در شيراز مقروض شده بودم، خرج * * 

حاج محمد تقی دھقان که . راه ھم نداشتم
و پسرش ھم يک ( از اعيان شيراز بود 
با من خيلی دوست ) دوره وکيل مجلس شد

خدا رحمتش کند، خيلی مرد خوبی . دبو
. تومان از او قرض کردم  ١٨٠٠}...{بود

بعد از سه ماه با اصل و فرع تومانی سه 
  .شاھی برای او فرستادم

آن مرحوم از اين کار، خيلی  خيلی رنجيد 
شما با اين کار، مرا غير تلقی « و گفت که 

از نظر من ممکن  بود » کرديد و رانديد
ولی خدا بيامرز خيلی . داين کار بد نباش

  )٢٣.(رنجيد، فراموش نمی کنم
قريه سيدان در چھار فرسخی شيراز *** 

رو به اصفھان و از امالک دو نفر از 
اعيان فارس مرحوم نصيرالملک و 

آقای دکتر . مرحوم مستشير السلطنه بود
در . مصدق يکی دو شب در آن ده ماند

حين حرکت به نوکر مالک می گويد 
رج ما را بدھيد که چه اندازه حساب مخا

اين حرف نوکر را به ھاج و واج . است
می اندازد که يعنی چه؟ دو سه شب و روز 
ميھمانی در خانه نصيرالملک و 
مستشيرالسلطنه حساب و کتابی ندارد، 
مھماندار به مالک خبر می دھد، خود 
مستشير می آيد مصدق را می بيند که 

ی خواھيد اينجا مھمانخانه نبود که شما م
اين حرف برای ما خيلی تازگی . پول بدھيد

خالصه از بگو بشنو عاقبت چاره . دارد
مصدق نمی شود مخارج دو سه شب و 
روز و حتی کرايه اتاق را حساب می کند 

شھرت اين . و به ناظر خرج می پردازد
خبر و اين معامله که در گوش مردم 
شنيدنی بود و تازگی  داشت، مدتھا زبانزد 

و عام بود که چنين حاکمی را ھم  خاص
  ) ٢۴. ( نديديم

  
   :توضيحات و مآخذ

  
 –مصدق  و مسائل حقوق و سياست   -  ١

انتشارات سخن  –ايرج افشار : گردآوری
    ٣٠٨ص  -  ١٣٨٢ –
يادواره پنجاھمين  –ويژه مصدق (  -   ٢

سال ملی شدن صنعت نفت تشکيل دولت 
و  ٢۶دوره دوم، شمار  –آزادی  –مصدق 

   ١٧ص   - ١٣٨٠تابستان و پائيز   ٢٧
توضيح  اينکه  بعضی از  مليون و  
پيروان راه مصدق تاريخ تولد وی را 

می دانند  ١٢۶١ارديبھشت  ٢٩ھمچنان  
در صورتيکه مرحوم مصدق  در اخرين  . 

يادداشتی  که  در باره  سال تولد ش  به 
نوشته  است    ١٣۴۴خط  خودش  در سال 
   ١٢۶١خرداد  ٢۶   بدون شک  برابر  با

  !»می باشد  
ھيات امنای قلعه «بعنوان   مثال   

آرامگاه شادروان دكترمحمد  -احمدآباد 
  ١٣٨٧ھمين اشتباه را در سال »  مصدق 

مراسم يكصد و «نموده است  که اطالعية 
بيست و ششمين سالروز تولد دكتر محمد 

 :بشرح زير داده است »  مصدق 
 ش زنده شد به عشقھرگز نميرد آنكه دل  

مصادف است با  ١٣٨٧ماه  ارديبھشت ٢٩
يكصد و بيست و ششمين سالروز تولد 
شادروان دكتر محمد مصدق؛ مبارز 
بزرگی كه ساليان دراز از عمر خود را در 
راه آزادی، عدالت، دموكراسی و استقالل 
كشور سپری نمود و با پيكار عليه استبداد 

ی و و استعمار به بيداری ملل آسياي
آفريقايی از خواب گران پرداخت و با 
پشتيبانی ملت ايران و نيروھا و 

ھای ملی و آزاديخواه موفق به  شخصيت

يد از عوامل  ملی كردن صنعت نفت و خلع
 . بيگانه شد

به ھمين مناسبت در جھت تجليل از 
خدمات اين مرد بزرگ تاريخ ايران و 

 ١٣٨٧ارديبھشت  ٢٩شنبه  جھان روز يك
صبح بر  ١٠رگداشتی از ساعت مراسم بز

سر مزار آن شادروان واقع در احمدآباد 
 . گردد برگزار می

 ھيات امنای قلعه احمدآباد
  آرامگاه شادروان دكترمحمد مصدق

  آفتاب نيوز : منابع
بقلم دکتر –خاطرات و تألمات مصدق  - ٣

     ۵٣ص  –محمد مصدق 
 –مصدق  و مسائل حقوق و سياست  - ۴

 ٢٨٧ص  –شار ايرج اف: گردآوری
فکر آزادی  و مقدمهً  نھضت .( - ۵

  مشروطيت ايران، تاليف فريدون آدميت 
   ٢٢١، ص )   ١٣۴٠تھران ( 
عرصه علم و در ; مصدق .خليل موحد - ۶
 قلم
  ھمانجا - ٧
 ھمانجا” - ٨
در   ماليه  قواعد و قوانين  اصول - ٩

  از مشروطيت  قبل  و ايران  خارجه  ممالک
از   گفتاری پيش: “ مشروطه  ی و دوره
اکبر  از علی  ای و مقدمه  سحابی  هللا عزت

  ٢١ ص –نشرفرزان –١٣٧٧–نژاد شبيری
عرصه علم در ; مصدق .خليل موحد -١٠
 و قلم
يادوارة پنجاھمين  –ويژه مصدق (  -١١

تشکيل دولت . سال ملی شدن صنعت نفت
و  ٢۶دوره دوم، شمار  –آزادی  –مصدق 

  )٢٢-ص  ١٣٨٠تابستان و پائيز   ٢٧
بقلم –خاطرات و تألمات مصدق  - ١٢

  ) ٨٣ص  –دکتر محمد مصدق 
مصدق  و مسائل حقوق و سياست  -  ١٣

انتشارات  –ايرج افشار : گردآوری –
  ٣١۶ص  - ١٣٨٢ –سخن 
   ٣٠ص  - ھمانجا   -  ١۴
 –رنجھای سياسی دکتر مصدق -١۵

ل بزرگمھر به کوشش يادداشتھای جلي
  )٩ص  ١٣٧٧ –نشر ثالث - عبدهللا برھان

خاطرات نصرت هللا خازنی رئيس « -١۶
حکومت ملی آقای   دفتر نخست وزيری

به کوشش جمال صفری در  » دکتر مصدق
نشريه انقالب اسالمی در ھجرت  شماره 

 تحت عنوان   ٥٩٢تا  ٥٨٩: ھای 
مصدق مردی که می خواست ايران را از «

زاد آزير سلطه  –مدار بسته سلطه گر
      .د منتشر گردي» کند
   ١١ص  - ھمانجا  -١٧
    ۴٧ص  - ھمانجا  -  ١٨
ملقب به مشيرالملک (حسن پيرنيا   -١٩

    – ١٢۵١تولد ) (و بعد مشيرالدوله
پسر بزرگ )  ١٣١۴آبان  ٢٩درگذ شت 

خان مشيرالدوله نائينی می  ميرزا نصرهللا
دان  باشد سياستمدار، تاريخدان و حقوق

ايران  وزير اھل ايران و چھار دوره نخست
  .در دوران حکومت احمد شاه بود

تحصيالت مقدماتي را در ايران به پايان « 
رساند و براي ادامة تحصيل عازم مسكو 

نظامي  او ابتدا در مدرسه متوسطه . شد
مسكو به فراگيري علوم مختلف پرداخت و 

، دوره اين مدرسه را به  با احراز رتبه اول
 آنگاه دردانشكده حقوق. پايان رساند

دانشگاه مسكو به تحصيل در رشته حقوق 
ھاي تكميلي را با احراز  پرداخت و دوره
پس از پايان تحصيالت .رتبه اول تمام كرد

، به ايران بازگشت و در وزارت  عالي
  حسن«  او  ».خارجه مشغول به كار شد

پيرنيا، با بيشتر آشنا شدن با وضعيت نا 
بسامان وزارت خارجه، دريافت که کار از 

يشه خراب است و انجام ھر نوع ر
فعاليتی، به دليل پايين بودن سطح عامی 
اعضا وکارکنان عالی رتبه اين 
  ».وزارتخانه، عمال بی فايده خواھد بود

برھمين اساس و با کمک حسين پير نيا « 
و با توجه به مساعد بودن اوضاع واحوال 
و فراھم بودن زمينه کسب موافقت 

، از پدر خود صدراعظم ومظفرالدين شاه
) وزير وقت ( نصراله خان مشيرالدوله 

مجوز تاسيس مدرسه علوم سياسی را در 
خواست کرد تا از اين طريق به معارف و 
 فرھنگ عاليه سياسی در ايران، سر و

پس از اعالم موافق از . سامانی بدھد
سوی مظفرالدين شاه، نصر اله خان 

  مشيرالدوله فرمانی مبنی برتاسيس
  15در صفحه 
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ــرداد  26 ــبت خـ بمناسـ
صدو بيسـت و هشـتمين   

  » تولددكترمصدقسالگرد
  

مدرسه عالی علوم سياسی صادر کرد و 
تومان برای ۴٠٠٠بودجه ای معادل 

مخارج ساالنه اين مدرسه، از محل تفاوت 
. عمل معدن فيروزه خراسان، تعيين کرد

نيز ) پير نيا ( حسن خان مشيرالدوله 
يم وپس از بيدرنگ برنامه مدرسه را تنظ
مھای الزم، لتعيين مکان مدرسه و مع

آگھی پذيرش داوطلبان تحصيل در مدرسه 
 .عالی علوم سياسی را منتشر کرد 

سر انجام، مدرسه عالی علوم سياسی در 
ه، (١٣١٧شعبان سال  ١۵بعداز ظھر عيد 

 ١٢٧٧- ٩/١٢٧٨/ ٢٨مصادف با ) ق
ودر محل خيابان اديب تھران، ) ش(

جمشيد ودر يکی از روبروی منزل ارباب 
خانه ھای نصراله خان سپھساالری که 
بعداٌ به تملک عيسی ليقوانی درآمد، 

در مراسم افتتاحيه، حسن . تشکيل شد 
پيرنيا بر اساس جزوه ای که از مقدمه 
حقوق بين الملل تھيه کرده بود، شرحی 
مفصل درباره حقوق و جنس وفصل آن 

 ».برای حضار بيان کرد 
كنار مديريت اين مدرسه حسن پيرنيا در «

به تدريس دروسي در رشته حقوق و 
بعدھا با اين كه به .  سياسي پرداخت

ھاي مملكتي ناچار از  مشغله دليل
گيري رسمي از مدرسه علوم سياسي  كناره

شد، اما ھمواره به امور تحصيلي و 
دانشجويان اين مدرسه توجه و   رفاھي

عالقه داشت و فارغ التحصيالن آن را 
 ».آورد ندان خود به شمار ميفرز

، به ١٢٨١، در سال مشير الملک پيرنيا.«
در . وزير مختاری روسيه انتخاب شد

بيست و ھشت سالگی، با دختر ميرزا 
از اعضای درجه (احمد خان عالءالدوله 

  ».ازدواج کرد) اول دربار مظفر الدين شاه
نقش مھم اعتراضی پيرنيا در مورد قرار «

گليس در خدشه دار روس و ان ١٩٠٧داد 
کردن استقالل و حق حاکميت ايران در 

دولت ايران به وسيله . خور توجه است
حسن (وزارت خارجه و مشيرالدوله 

که در آن زمان سفير ايران در  ) پيرنيا
دربار روسيه بود به اين معاھده اعتراض 

 .کرد
مجلس شورای ملی عدم رسميت اين 
معاھده را که برخالف حق و عدالت و 
استقالل ايران بود اعالم نمود ولی کسی 
به اين اعتراضات جوابی نداد و خشم و 
غضب و ھيجانی که در ميان ملت ايران از 

توليد شده بود، و  ١٩٠٧انعقاد قرارداد 
در تمام جھان انعکاس پيدا کرده بود، 
زمام داران لندن و روسيه را بر آن داشت 
ً اعالم بدارند که معاھده کمتر ين که متفقا

لطمه ای به استقالل و حق حاکميت ايران 
وارد نمی آورد و فقط دولت روس و 
انگليس برای حسن تفاھم در سياست، اين 

  ». معاھده را منعقد نموده اند
پيرنيا پس از قتل اتابک اعظم، در کابينه «

او . مشير السلطنه به وزارت عدليه رسيد
ابتدا مشيرالملک لقب داشت و بعد از فوت 

ملقب به ) قمری( ١٣٢۵ر پدر د
در زمان مشروطه . مشيرالدوله شد

نظامنامه مجلس يا قانون اساسی 
وی بعداز فتح . مشروطه را تدوين کرد

تھران و تشکيل دولت جديد، مجدداً به 
وزارت عدليه انتخاب شد و از آن پس در 

  .ھای متوالی، بارھا وزير شد کابينه
، به نخست ١٢٩٣حسن پيرنيا، در سال 

ری رسيد و بعدھا نيز چند دوره به وزي
اين سمت انتخاب شد در اسفند ماه سال 

شمسی برای اولين بار با رأی  ١٢٩٣
تمايل مجلس شورا به سمت رئيس 

 .الوزراء انتخاب گرديد
مھم ترين کار مشيرالدوله در اولين دوره 
نخست وزيری مذاکره با دولتين روسيه و 
 انگلستان برای تخليه ايران از قوای

اشغالی آن ھا و لغو اختيارات فوق العاده 
مسيو مرنار بلژيکی رئيس کل گمرک 

  .ايران بود
انگليسيھابه واسطه سرسختی مشيرالدوله 
در تخليه ايران از قوای انگليس نسبت به 
او نظر مساعدی نداشتند و در مجلس ھم، 
با اينکه به اتفاق آراء به نخست وزيری 

ه بودند، از مشيرالدوله اظھار تمايل کرد
آغاز دومين ماه زمامداری تحريکاتی عليه 
او آغاز گرديده که به استعفای 

   .مشيرالدوله از رياست دولت انجاميد
مدت زمامداری مشيرالدوله در اولين 

 .دوره نخست وزيری او پنجاه روز بود
اتفاقاتی نظير قيام شيخ محمد خيابانی و 
حوادث آذربايجان و ابتدای نھضت جنگل 

ظھور رضا خان پھلوی، برای به دست  و
گيری قدرت، از جمله رويدادھای 

 .ھای ديگر نخست وزيری اوست نوبت
ھای دوم و سوم و  حسن پيرنيا، در دوره

چھارم و پنجم و ششم، نماينده مردم 
چھار . تھران در مجلس شورای ملی بود

وزير و بيست و چھار بار به  بار نخست
 ».مقام وزارت رسيد

توسعه و در پيشبرد  يرالدولهمشکوشش 
در   و ھمچنين نھادی ھای مدنی  گسترش
 پس از امورقضايی کشور، زمينه

بسياری از قوانين را تھيه که  مشروطيت
سازمان  وی  .است فراموش نشدنی، کرد

دادگستری را پی ريزی کرد و عالوه بر 
تشکيل ديوان کشور و دادسراھا، دو 

ول قانون اصول محاکمات حقوقی و اص
  .محاکمات جزايی را به تصويب رساند

دراواخرعمر و براي گذراندن  پيرنيا«
، به تحقيق و تأليف  دوران بازنشستگي

او سه جلد از .  كتابھاي تاريخي پرداخت
تاريخ ايران باستان را كه از  دورة كتاب

منابع و مراجع علمي تاريخ ايران به 
آيد به رشتة تحرير در آورد و در  شمار مي

جلد چھارم اين كتاب بود كه  نگارش حال
ھدف مشيرالدوله . عمرپربار او كفاف نداد
، ارج گذاري و نشان  از نوشتن اين تاريخ

پيشينه وعمق وغناي تاريخي تمدن  دادن
وفرھنگ ايراني در زماني بود كه 

، سعي در كتمان  مزدوران منفور بيگانه
 .سازي چھرة روشن آن داشتند ومخدوش

سال زندگي  ۶٣س از حسن پيرنيا، پ
،  ، علمي سرشار ازفعاليتھاي فرھنگي

سياسي و اجتماعي كه بسياري از 
تاريخ صدة اخير را پر كرد، در  صفحات

به قولي بيست و (پنجشنبه بيست و يكم 
بر اثر سكتة )  ش( ١٣١۴آبان ماه )  نھم
، درمنزل شخصي خود واقع در  قلبي

، ديده از جھان  خيابان منوچھري تھران
پدر او نيز در ھمين سن و از . ( رو بستف

پيكرش در .)  عارضه درگذشت ھمين
آرامگاه خانوادگي پيرنيا، در آستانة 

، به  تجريش تھران)  س(امامزاده صالح 
  ».شد  خاك سپرده

  :نگاه کنيد به  - 
کتاب محمد ابراھيم باستانی پاريزی  ١
 -محيط سياسی و زندگی مشيرالدوله «

   ١٣۴١چاپ دوم، جيبی 
: نويسنده -تاريخ بيداری ايرانيان  -  ٢

به اھتمام شادروان   -ناظم االسالم كرماني
انتشارات  –علی اکبر سعيدی سيرجانی  

  ١٣۴٩ -بنياد فرھنگ ايران  
عبدهللا مستوفی    - شرح زندگانی من   - ٣
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  ادامه دارد 

عوامل بازسازي استبداد      
چــه  57بعــد از انقــالب 

  )6(كساني بودند؟ 
  

برای اينکه بھتر لمس کنيم که جھان 
واقعی محصول جھان ذھنی ما است، يک 
لحظه تصور نمائيد ذھن ما خالی از ھمه 

در آن لحظه ما قادر به ھيچ . چيز است
لی نيستيم چون ذھن ما عمل و عکس العم

پس تمام عملکردھای ما از . خالی است
قلمرو ذھن ما خارج ميشوند باور ما، 
شعار ما، گفتار ما، و اميد ما ھمه و ھمه 

  .از ذھن ما نشئات می گيرد
حال چگونه جھان واقعی ما و عمل کرده 
. ھای ما از جھان ذھنی ما ناشی ميشوند

ا قصد م. برای درک بھتر، مثالی می آوريم
انجام کاری داريم که می خواھيم آن کار 

در اينصورت ما در ذھن . به تحقق پيوندد
خود تصويری از آن کار ايجاد می نمائيم 
و در خودمان آنرا باز توليد می کنيم، 
شکل می دھيم تا آن چيزی که می خواھيم 

زيرا . بدان برسيم برايمان ملموس باشد
سازيم در قبل از آنکه آنرا در عالم واقع ب

ً رسم می کنيم، درست مثل  ذھن خود مرتبا
طراحی که می خواھد شھری، محله ای يا 

طراح قبل از . خانه ای را طراحی کند
اينکه آن شھر يا محله و خانه را بسازد 
اول طرحش را در ذھن خود شکل می دھد 

ھمان زمان طول و .  و آنرا تجسم می کند
ر عرض و ارتفاع را محاسبه می کند و د

نھايت حجم کار را در ذھنش جاسازی می 
تصور ذھنی . کند تا آنرا به اجرا در آورد

طراح زمانی به عينيت می پيوندد که طرح 
در اين . در ذھنش کامالً شکل گرفته باشد

مرحله ذھن به کاغذ يا کامپيوتر سپرده 
ميشود و عينی ميشود و به اجرا گذاشته 
 ميشود تا بصورت چيزی قابل لمس ھويت

پس طراح اول در جھان ذھنی . پيدا کند
خود طرح را متصور می کند و برای به 
عينت در آوردن و پياده کردنش آنرا می 

  .سازد تا به جھان واقعی مبدل نمايد
بدين ترتيب روشن ميشود عمل ھر فردی 
در جھان واقعی بايد از جھان ذھنی او 

ً از ھمين رو . نشئات گرفته باشد دقيقا
مامی نوشته ھای اخيرم سعی است که در ت

می کنم  بگويم استبداد در ذھنيت بخش 
وسيعی از تحصيل کرده ھا و  نخبگان 
ايرانی نھفته است و به آن زمانی عينيت 

به . می بخشند که توان آنرا داشته باشند
ھمين دليل معتقدم بازگشت استبداد جبری 
نيست بلکه قدرت طلبان ذھنيت پياده 

جانشينی استبداد . ارندکردن آنرا در خود د
مذھبی با استبداد سلطنتی از آن رو ميسر 
شد که ذھنيت بخش وسيعی از نخبگان و 
تحصيل کرده ھای ما ذھنيتی نه حق مدار 
که منفعت گرا و فدرت مدار بوده است و 
عملکرد چنين ذھنيتی ھمواره مصلحت 

ذھنيت مصلحت گرا توانائی .  گرايانه است
ی کند چون از و حقوق مردم را نفی م

انديشه آزادی غافل است و در عالم 
سياست منجر به بازسازی استبداد بعد از 
ھر جنبش آزاديخواھانه مردم ايران 

باز سازی استبداد بعد از انقالب .  ميشود
مشروطيت، باز سازی استبداد بعد از ملی 
شدن نفت و کودتا بر عليه دولت ملی 
د مصدق و به دنبال آن بازسازی استبدا

از  ١٣۵٧بعد از انقالب شکوھمند بھمن 
و . ھمين ذھنيت پيروی کرده است

متاسفانه بايد گفت که ھنوز بر غالب 
تحصيل کرده ھا و نيروھای سياسی ايران 
ھمين ذھنيت حاکم است و آنان مصلحت را 
بجای حقيقت به جنبش مردم تحميل می 
نمايند تا ممکن را ناممکن و ناممکن را 

  . ممکن جلوه دھند
فردی که انديشه راھنمايش حق و آزادی 
ذاتی برای ھمه انسانھا باشد نمی تواند 

يک . چنين عملکردی از خود نشان دھد
آزاد انديش پيوسته بدنبال رسيدن به حق 
است و می خواھد حق را بجای واقعيت 
بنشاند تا مردم به حقوق انسانی و ملی 

پس نيروھای محرکه .  خود برسند
سيون جوان اگر مايلند اجتماعی و سيا

استبداد تکرار نشود و جھان واقعی شان 
تحول پيدا کند، سرسختانه بکوشند تا 

جھان ذھنی خود را بر اساس آزادی و 
. حقوق ذاتی و ملی انسانھا استوار سازند

در غير اينصورت الجرم بعد از ھر جنبش 
مردمی، ديکتاتوری و استبداد فراگير 

واقعی ھيچ بازسازی ميشود و در جھان 
بطور مشخص . تغييری بوجود نخواھد آمد

حاکميت مردم بر سرنوشت خويش حق 
اگر اين حق ضايع شود . مسلم مردم است

دقيق تر . استبداد بر مردم حاکم ميشود
بگويم نفی حقوق مردم در تمامی امور از 
جمله حاکميت آنان بر سرنوشت شان به 
معنای ظھور بی چون و چرای ديکتاتوری 

  .    تبداد استو اس
حال گفتار فوق را می بريم در بوته 
آزمايش تا تاريخ را عمالً بررسی کنيم و 
مشاھده کنيم که استبداد می توانست 
برنگردد اگرنخبگان و رھبران سياسی، 
دفاع از حقوق مردم را در صدر کار خود 

  .قرار می دادند
در نوشته ھای قبل گفته شد اولين ستون 

ی دادگاھھای انقالب و پايه استبداد يعن
بدنبال آن دادسراھای انقالب به پيشنھاد 

به محض . آقای ابراھيم يزدی تشکيل شد
تشکيل دادگاھھای انقالب توسط دولت 
موقت اين دادگاھھا از دست دولت خارج 

آقای يزدی . شدند و بدست آخوندھا افتادند
که از اين ماجرا درس نگرفته بود، 

ستبداد يعنی تشکيل دومين ستون پايه ا
سپاه را به آقای خمينی پيشنھاد می کند و 
سپاه پاسداران با پيشنھاد آقای دکتر 
ابراھيم يزدی و بفرمان خمينی تاسيس 

آقای يزدی که قصد داشت با . ميشود
فتوکپی از انقالبات الجزاير و کوبا برای 
پيش برد مقاصدش گارد ملی تشکيل دھد 

نی ھم از اين واقعيت غافل بود که ديگرا
ھستند که حکومت کردن بر مردم را ھدف 

آنان ياران خمينی . خود قرار داده اند
بودند که به سفارش خمينی  حزب 
جمھوری اسالمی را بنا نھادند تا آن را 

ما "... جايگزين حزب رستاخيز شاه کنند 
حزب جمھوری اسالمی را با مشورت با 

.... تاسيس کرديم..... شخص جنابعالی
يم يک حزب اسالمی قوی برای فکر می کن

تداوم انقالب و حکومت اسالمی ضرورت 
دارد و جنابعالی ھم روزھای اول در 

). ١" (تھران و قم مکرراً تائيد فرموديد
خمينی و يارانش چون بدنبال منافع فردی 
و گروھی خود و بقدرت رسيدن بودند 
سپاه را بعنوان بازوی مسلح خود احتياج 

  .داشتند
ر مصاحبه با ايسنا می گويد رفيق دوست د

فعال ديگر  يک روز تصميم گرفتم مراكز" 
. را به ھر نحو ممكن در سپاه ادغام كنم

ابوشريف و شھيد منتظری و  از ۵٨  پاييز
شھيد محمد بروجردی از سوی سازمان 

را دعوت كردم و  اسالمی مجاھدين انقالب
درب اتاقی كه در آن جا جمع شده بوديم را 

داشتم آن را  ۴۵كمری    ك كلتي. قفل كردم
روی ميز گذاشتم و گفتم افرادی كه از ھر 

يك ھدف  شناسم، ھمه گروه موجود می  ۴
را تعقيب می كنند كه ايجاد نيرويی برای 

شما . حفاظت از انقالب است
حكم ما از سوی . قانونی نداريد  مبنای
است كه ما را مجاز به فعاليت ) ره(امام 

انتقاد . كرده استموقت   زير نظر دولت
نظارت دولت موقت  عمده آن ھا به سپاه

بود كه گفتم در ھر صورت اين حكم  بر آن
گفتم اگر در اين جلسه نتوانيم . امام است
نفر را  ٣شما   ای برسيم، اول  به نتيجه

می كشم، بعد خودم را و ھمه را راحت می 
آن جلسه به  خوشبختانه در. كنم
منطقی است  نتيجه رسيدند كه حرف   اين

ای  و بھتر است بنشينيم و با ھم مذاكره
قرار شد از ھر . انجام دھيم برای ادغام

اين  نفر انتخاب شوند ٣كدام از اين مراكز 
و بحث ادغام را پيگيری   نفر بنشينند ١٢
. آمدند ھا افرادی  از ھر كدام از گروه. كنند

پادگان جمشيديه كه   قرار شد در محل
مرتب جلساتی تشكيل دست ابوشريف بود 

يا  ٢پس از تشكيل  .شود
موضوع را به دوستانمان در   جلسه٣

بھشتی،  آقای. شورای انقالب مطرح كردم
اين . جمع بودند...   خامنه ای ، ھاشمی و

آقای  .كار بسيار مورد استقبال قرار گرفت
ھای ما  فعاليت    ھاشمی مامور شد به

نظارت داشته باشد و بعضا ھم در جلسات 
 -٢شايد    شركت می كرد و اين جلسات ما
   ).٢" (ماه طول كشيد ٣

اگر سير تحوالت در عرصه سياسی کشور 
را از ابتدای روی کار آمدن جمھوری 
اسالمی مورد بررسی قراردھيم، متوجه 
خواھيم شد که فقط بخش کوچکی از 
سياسيون که ھوادار استقالل و آزادی 

ش بودند برای استقرار حاکميت ملت تال
اما غالب سياسيون و تحصيل . می نمودند

کرده ھا بدنبال تشکيل يک قوای مسلح 
بودند تا از آن طريق بتوانند قدرت سياسی 

گفتاری چون جمع آوری . را تصرف نمايند
اسلحه ھائی که در دست مردم بوده است 
و يا احتمال بروز کودتا و نيز سقوط 
کالنتری ھا و حفظ امنيت شھرھا و اين 

ادعاھا، اگر ھم در ابتدا با نيت خير قبيل 
بوده، برای آنھايی که در ضميرشان و 
ھدف نھائی شان که ھمانا تصرف قدرت 

" صالح"سياسی و بازسازی استبداد 
بوده، بتدريج با تغيير کلی در ساختار آن، 

ھدف . بسوی اين ھدف به پيش رفته اند
خمينی و حزب جمھوری اسالمی به 

ای، رفسنجانی،  سرگردگی بھشتی، خامنه
موسوی اردبيلی و ديگر ھمدستانشان 
چون سازمان مجاھدين انقالب اسالمی، از 
به انحصار در آوردن سپاه پاسداران 

آنان برای . انقالب اسالمی روشن است
تحکيم قدرت خود و حاکميت بر مردم و 
خلع سالح و سرکوب دائمی آنان و 
نيروھای آگاه جامعه و تاراندن مخالفين به 

پاه پاسداران احتياج داشتند و تنھا و س
تنھا با اين ھدف چنين سازمان مخوفی را 

سپاھی که قادر باشد برای . تشکيل دادند
حفظ  خود به ھر جنايتی دست بزند تا 
جائی که خمينی ھم به او تجويز کودتا 

  . کرده است
علی : به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا

 ٨٩اريبھشت  ٢٣الريجانی عصر روز 
خطاب به مسئولين سپاه پاسداران قرارگاه 

  :خاتم االانبياء می گويد
چندي پيش افرادي گفتند سپاه عالوه بر " 

قوه دفاعي و فرھنگي در اقتصاد نيز 
حضور پيدا كرده و اين نوعي بلوكه كردن 
است و من ھمانجا به ياد سخن امام 
خميني افتادم كه ھنگامي كه برخي به 

ه دنبال كودتا است، ايشان گفتند سپاه ب
" گفتند اگر سپاه كودتا كند خوب است

)٣.(  
اخيراً آقای کروبی در نامه ای به آيت اله 
موسوی اردبيلی که خود يکی از پايوران 
و تالشگران اصلی ھمين نظام بوده است 

در کنار بنيانگذار آن و نقش مھمتان " و 
عنوان يکی از اعضای  در استقرار نظام به

ب، اولين دادستان کل کشور، شورای انقال
رياست قوه قضائيه و ديوان عالی کشور 
پس از شھيد بھشتی و حضور در جايگاه 

ھای  امامت جمعه تھران برای سال
از چکمه پوشان يعنی ). ۴.... " (متمادی

از ھمان تروريستھا و قاچاقچيان سپاه 
  .حرف می زند

متاسفانه نمايندگان مجلس : " می نويسد 
می که به تعبير حضرت امام شورای اسال

بايست در راس امور بوده و از  می) ره(
انحراف کشور از مسيری که قانون 
اساسی ترسيم نموده جلوگيری نمايند، 
باتوجه به سازوکارھايی که در جھت 
فرمايشی شدن انتخابات توسط شورای 
نگھبان اعمال شده است، به جز گروه 

طلب و  اندکی از نمايندگان اصالح
لگرای منصف که با درک واقعی از اصو

شرايط جامعه دلسوزانه نظرات خود را 
الدوله و  عنوان وکيل  نمايند، به ابراز می

نماينده نھادھای امنيتی و نظامی و 
پوشان در ايجاد اين فضا،  نظام چکمه پياده

  ).۵" (نمايند خود نقش موثری را ايفا می
آقای کروبی، اوالً در طول عمر مجلس 

اسالمی بجز تعداد اندکی نماينده شورای 
مجلس،  ھمواره نمايندگان مجلس تابع 
. حکومت زور و حکم حکومتی بوده اند

فراموش نکنيد قبول حکم حکومتی خود 
را در مورد طرح اصالح قانون مطبوعات 

   وقتيکه شما رئيس دوره ششم مجلس 
شما در مجلس ششم پس از جلسه . بوديد

امه غير علنی مجلس و خواندن ن
  ای، طرح را از دستور خارج کرديد  خامنه

در  يندگاننما یو پس از اعتراض برخ
اقدام نه تنھا به  ينا يرامونپ یجلسه علن

بلکه  يدپرداخت یا نامه خامنه يهتوج
  مخالف قانون  يزرا ن يندگاناعتراض نما

  16در صفحه 
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عوامــل بازســازي اســتبداد،      
چه كساني  57بعد از انقالب 

  )6(؟ بودند
  
  

شما بعنوان رئيس "  يددانست یاساس
از  يکیمجلس در پاسخ به اعتراض 

در اين مورد «: يدمجلس گفت يندگاننما
داند که من  آقاي ھادي زاده به خوبي مي

بحث مفصلي قبل از رسمي شدن جلسه 
نامه اي . کردم و سير قضيه را بيان کردم

که براي ما آمده بود، حکم حکومتي درآن 
ئت شد و ما بر اساس قانون بود، قرا

قانون اساسي بر . ايم اساسي عمل کرده
واليت مطلقه تأکيد دارد و واليت مطلقه ھم 

زاده  ھادي بهکروبي خطاب » .ھمين است
اين شما ھستيد که بر اساس «: اضافه کرد

" » .ايد وظيفه عمل نکرده و تذکر داده
 یکه منافع فرد يتیاست آن ذھن ينا). ۶(

نشاند و  یحق م یرا بجا خود یو گروھ
استبداد  يمباعث تحک یبا مصلحت گرائ

 . يشودم
در مجلس ششم : يسدنو یم یمزروع علی

يكبار . استفاده شد» حكم حكومتي«دوباراز
در ابتداي كار مجلس و ديگري در انتھاي 

بار اول براي جلوگيري از طرح . آن
و بار دوم » اصالح قانون مطبوعات«

فرمايشي مجلس  براي توجيه انتخابات
 ). ٧(ھفتم 
 ً شما در  ينائیباالرفتن قدرت ب يلدل دوما
چکمه پوشان بدان خاطراست که   ينا يدند

قدرت اخراج کرده  يرهاکنون شما را از دا
 یوقت يدشما و دوستانتان کجا بود. اند

در تدارک اشغال  ينیسپاه بفرمان خم
نقش  يریو گروگانگ يکاسفارت آمر

سپاه به  یوقت يدودکجا ب. داشت؟ یموثر
و  یو رفسنجان یو خامنه ا مينیھمراه خ
 يهبرعل يلیاردب یموسو ينو ھم یبھشت
جمھور مدافع  يسرئ ينصدر اول یبن یآقا

کودتا کرد؟ شما و امثال  يرانحقوق مردم ا
سپاه به قتل و کشتار  یوقت يدشما کجا بود

مرزوبوم در سال  يننوجوانان و جوانان ا
 يانرداخت؟  دانشجوپ ۶٧و تابستان  ۶٠

و  يدبھنگام خواب سر بر  ٧٨ الرا در س
 ينا. انداخت يربه ز یاز طبقات فوقان يا

است که  یسپاه ھمان سپاه پاسداران انقالب
بعد از  يژهبعد از تولدش بو یبمدت کوتاھ

و  يارانشما  يبانیبه پشت  ۶٠سال 
 يلاز تحص ياریخط امام و بس يروانپ

امور  یامجاه طلب در تم یکرده ھا
خواست  يتیو ھر جنا دمداخله کر یمملکت

 ينا يتشما به کدام جنا. مرتکب شد
اعتراض  يراندر حق مردم ا يانجان
  يد؟کرد
معمم تان  يرغ يارانآخوندھا و دست شما

انقالب از  یسپاه را ھمچون دادگاھھا
 يلهو وس  يددست دولت موقت ربود

که  یتا جائ يدو مردم کرد ينسرکوب مخالف
ھمه جانبه  يربه تسخ ينغده چرک نيا

 يجانی،الر یاست و بقول آقا يدهقدرت رس
اگر سپاه کودتا کند : امام راحل گفته است

ھمان چکمه پوشان سپاه،  الحا. خوبست
بفرمان امام تان که به سر مبارکش قسم 

تان کودتا کرده اند،  يهبر عل يدخور یم
!  يست؟شما و امثال شما از چ یناراحت

نبوده است که  ينجز ا يزیپاه چوظائف س
 .تا بحال انجام داده است

 ١۶شوراي فرماندھي سپاه در اطالعيه 
وظايف كلي سپاه را به  ١٣۵٨ارديبھشت 

 :شرح زير اعالم كرد
كمك به اجراي امور انتظامي، امنيتي  - ١

و كنترل، تعقيب و دستگيري عناصر ضد 
 .انقالب

مبارزه ي مسلحانه عليه جريان ھاي  - ٢
 .سلحانه ي ضد انقالبم
دفاع در برابر حمالت و اشغالگري  - ٣

ھاي عوامل يا قواي بيگانه در داخل 
 .كشور

ھمكاري و ھماھنگي مؤثر با نيروھاي  - ۴
مسلح جمھوري اسالمي ايران مطابق آيين 

 .نامه ھاي مربوطه
تربيت و آموزش اخالقي، ايدئولوژيكي  - ۵
 .سياسي و نظامي كادرھاي سپاه –
در اجراي دستورات انقالب كمك  - ۶

اسالمي و دادگستري دولت جمھوي 
 .       اسالمي

حمايت از نھضت ھاي رھايي بخش و  - ٧
حق طلبانه مستضعفين جھاني تحت 

 .نظارت رھبري انقالب
مشورت و استفاده از نيروھاي انساني  - ٨

و تخصصي سپاه به ھنگام بروز باليا و 
حوادث غير مترقبه و كمك به پيشبرد 

رح ھاي عمراني دولت جمھوري ط
اسالمي ايران به منظور استفاده  ھر چه 

 ).٨(بيشتر از نيروي پاسداران 
 یواقع وظائف عمده سپاه از ابتدا عل در

که بدست شما  یالخصوص از زمان
قدم به قدم  يرامام افتاد تسخ ياراندست

 ينبد يدنرس یقدرت بوده است و برا
 یارانھمه جانبه عمامه د يتھدف از حما
 ی،خامنه ا ی،بھشت ينی،چون خم
 یمحمد محمد ی،محمدخاتم ی،رفسنجان

 ویموس يالنی،گ یمحمد ی،شھر یر
 یموسو يزی،تبر یموسو يلی،اردب
 ی،ناطق نور ی،کن یھا، مھدو ينیخوئ

مصباح  ی،کاشان یامام يزدی،محمد 
و دستبوس  یابوالقاسم خزعل يزدی،

 يلو تحص یاحمد جنت یشھبانو فرح پھلو
محسن  ی،مثل اگبر گنج یده ھائکر

 ی،محمد سالمت يان،حجار يدسازگارا، سع
 آرمين،محسن  ی،عباس عبد ی،بھزاد نبو
 ی،هللا عرب سرخ يضتاج زاده، ف یمصطف

 ی،باق ينعمادالد ی،داماد يرمحسن م
محسن مخملباف، خسرو  ی،نبو يمابراھ
 یمحمد عل يری،الو یمرتض ی،قنبر
رمضان زاده، عبدهللا  يعی،رب یعل يمی،رح

محمد  ی،محمد یتق يعتمداری،محمد شر
 يدتبار، حم یعلو يرضاعل يانفر،عطر

 يدسع يانفر،پور، حسن شا یرضا جالئ
و شمار  یحسرو تھران يزی،پورعز

خط امام  برخوردار  يرواناز پ يگرید
ھستند  ینامبردگان اکثراً آنان. بوده است

اول  یرا در سالھا ينزم يرانکه فرزندان ا
ً سال انقال  ير،دستگ ۶٠ب مخصوصا

 ياشکنجه و کشتار کردند و  ی،بازجوئ
 تھمراه با سکو يتھاجنا ينناظر به ا

 یاگرچه امروزبعض. ناجوانمردانه بودند
قرار دارند و  يسيوناز آنھا در جبھه اپوز

از  یبه خارج پناھنده و متاسفانه افراد
در  یخارج یھا به خدمت قدرتھا ينھم

قدرتھا گشته  ينا يارستگو و د يزآمده ومج
 یبر سر تصاحب گوشت قربان يا. اند

حقوق مردم و ملت، در پوشش اصالح 
 یخواھ يتدر اعتراض به تمام یطلب
محکوم  ينیبه زندان و خانه نش يم،رژ

 يااکثرا  ينانشده اند، در آن دوران ا
و  يتیامن یدر دستگاھھا يابودند  یسپاھ

به سرکوب مردم در شھرو  یاطالعات
مشغول بوده اند و تا کنون  يرانا یستارو
به اعمال  یبر خورد و نقد يچگونهھ

 یبرخ.  اند هنکرد ۶٠گذشته خود در دھه 
در کشتار  یاز آنان مثل عباس عبد

 یعبد. " شرکت داشته اند ۶٧تابستان 
 يدجد يسرئ يينپس از تع«: گويد یتنھا م
 ييرو تغ ١٣۶٨در سال  ييهقوه قضا یبرا

او . »آمدم يرونآنجا ب دادستان كل از
 یکه در دوران دادستان دھد ینم يحیتوض

 در ۶٧عام سال  قتل ھا ينیخوئ یکل موسو
و  يوستکشور به وقوع پ یھا زندان
او ھم به عنوان دادستان کل و ھم  يسرئ

 يکی يیقضا یعال یبه عنوان عضو شورا
 ياآ. عام است قتل ينا یاز عوامل اصل

الن از مسئو يکیبه عنوان  یعبد
دامان خود را  تواند یکل کشور م یدادستان

" عام ھا پاک و مبرا جلوه دھد؟ قتل يناز ا
و  ياناصولگر يمباش خواستهاگر ). ٩(

 يروھایسرداران و فرماندھان سپاه و ن
برادران  ی،چون مسعود ده نمک يتیامن
 ی،دزفول یهللا ضرغام يدعزتس يجانی،الر

 یسردار نقد ی،اھل مالثان یشمخان
محمدباقر  ی،صفو يحيینسب،  یبالئکر

 يگرو د یجعفر یذوالقدر، محمدعل
 ينکه ھم اکنون در ح يتکارانیجنا

 يستل يمھستند را نام ببر تبھکاری
و عالوه بر آن اکثر مردم  يشودم یطوالن

 .شناسند یم یآنان را بخوب يرانا
واصالح  ياناصولگرا يتبا حما سپاه

ت دس يرطلبان توانستند به اقدامات ز
 :بزنند

مستمر مبارزات و اعتراصات  سرکوب
 يغت يرانی،اقشار مختلف شھروندان ا

به صورت زنان و  يدنپاش يدو اس يدنکش
و  يشو آرا یدختران بعنوان بد حجاب

به صورت پسران به بھانه  یرنگ پاش
 ينآست يراھنپ يدنپوش يابلند  یداشتن مو

 ينماھا،ھا و س یکوتاه، حمله به کتابفروش
 يداناز م يھا،سخنران وه تجمعات حمله ب

شرکت  ين،و معترض ينبدر کردن مخالف
و  یبازجوئ. يکادر اشغال سفارت آمر

سپاه . کشور یدر زندانھا يانشکنجه زندان
ارتش و  يشترھر چه ب يفبه منظور تضع

کردن آن و اعمال سلطه ھرچه  یخنث
 ی،اقتصاد ی،نظام یخود بر قوا يشترب
ادامه داد و با جنگ را  یو فرھنگ ياسیس

خواستند  یادامه جنگ فرماندھان سپاه م
کنند  یبرتر ینظام يرویسپاه را مبدل به ن

 يرندهگ يماز تصم یتا در اداره دولت، بخش
چون امروز بر  یھا باشند و زمان

 . سرنوشت کشور حاکم شوند
 یدانستند با ادامه جنگ به پشتبان یم آنان
 توانند ھر یم يروانشپ يگرو د ينیخم
را در گلو خفه  یمخالف و اعتراض یصدا
 يگرو د ينیخم يتسپاه با حما. کنند
به اقسام  یاسالم یجمھور يورانپا

از جوانان و نوجوانان  یمختلف، نسل
 يالام یرا نابود کردند و آنان را فدا يرانا

انه خود نمودند تا بتوانند قدرت يتکارجنا
در طول جنگ، حدود . " کنند يتخود را ثب

کشور را  يننفر از جوانان ا ليونيم يک
نفر از  يليوناز سه م يشپ. به کشتن دادند

 یآنان را مجروح و معلول، وارد شھرھا
سال جنگ، فرصت  ٨در طول . خود کردند

گرفتند و به قول خود،  یرشد را از نسل
دالر خسارت به  يلياردم ھزار يکحدود 

 ).١٠" (کشور وارد آوردند ينا
شرکت : عبارتند ازسپاه  يگرد اقدامات

رساندن  ياریسپاه در بستن دانشگاه ھا و 

به اذن  یبه ستاد خائن انقالب فرھنگ
سرکوب مردم . يارانشو دست ينیخم

از جمله  يرانمناطق ا یمعترض در تمام
و  ١٣۶٠کردستان قبل از کشتار سال 

 . صدر یابوالحسن بن یآقا يهکودتا بر عل
 يری،سپاه پاسداران در دستگ شرکت

و  يرانيانو شکنجه کردن ا یازجوئب
 ۶٢تا  ۶٠سال  ينکشتار چھارھزار نفر ب

شرکت سپاه پاسداران در کشتار حداقل . 
نفر )  یمنتظر یبنا به قول آقا( ٣٨٠٠
دوران  يانگناه که اکثراً پا یب یزندان
کردند عالوه بر  یم یخود را سپر یزندان
کشتاربه  ينکه ا یمنتظر هللا يتآ يدتائ

 ۶٧سال يوردر شھر ينیخص خمفرمان ش
 ٢۵ يخدر تار).  ١١(صورت گرفته است

بدنبال اعدام فرزاد  ١٣٨٩ يبھشتارد
 يلی،فرھاد وک ی،علم ھول يرينکمانگر، ش

و  يدريان،ح یو عل ياناسالم یمھد
 يرم یکشتار توسط آقا ينمحکوم کردن ا

 فریدادستان تھران، جع  ی،موسو ينحس
مات کردن  یالبته اکنون برا یدولت آباد

در : " يدگو یم يحیدر توض يبرق
براساس حکم  یکه اعدام ھائ یسالھائ

صورت  ينمنافق يهعل) ره(حضرت امام 
 يناگر چن. بود يرنخست وز يشانگرفت، ا
دارد، چگونه در آن دوران خدمت  یادعائ
 يگرد یدر جا یدولت آباد یجعفر" کرد؟

 ينحس يرم(  یو" کند  یاضافه م
احکام  ياندر جر ١٣۶٧در سال ) یموسو
 ينحضرت امام در مورد منافق یحکومت

 ). ١٢....." (داند یم یبوده و به خوب
 یسپاه پاسداران در سرکوب دائم شرکت

معلمان، زنان،  يان،اقوام، دانشجو
. اقشار معترض مردم يگرکارگران و د

شرکت سپاه پاسداران در کشتار 
و سال  ١٣٧٨در سال  ياندانشجو
١٣٨٢. 

سپاه در مراکز مختلف  يروھایلت ندخا" 
و وزارت ارشاد و   يماصدا و س: اعم از

وزارت کشور و واواک و وزارت امور 
و وزارت  یخارجه و وزارت آموزش عال

و وزارت آموزش و  یاطالعات و فن آور
 يادو بن یپرورش و وزارت راه و ترابر

و  یامام و رھبر يادمستضعفان و ستاد بن
از منکر و  یو نھ عروفستاد امر به م

ستاد ائمه جمعه و جماعت و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و سازمان فرھنگ و 

و  یاسالم يغاتارتباطات  و سازمان تبل
ھا  يونو اکثر فدراس یبدن يتسازمان ترب

و سازمان اوقاف و  یورزش یھا يمو ت
و سازمان گمرکات سراسر  يارتحج وز

کشور و  کل گیو رانند يیکشور و راھنما
انقالب از  یدر کار دادگاھھا(  يهقوه قضائ

 یدستگاه قضائ يهاول و در کار بق
 ينبد یبخصوص از زمان حکومت خاتم

 يروھان ينالزم به ذکر است که ا)  سو 
مراکز شوند در  ينوارد ا ينکهقبل از ا
مشغول  يیسازمانھا و شرکتھا ياادارات و 

 جنگ ربه کار بوده اند و بعد از شرکت د
مراکز  يندر ھمان زمان جنگ با ا یو حت

 يزدر ارتباط بوده اند و بعد از جنگ ن
به سازمانھا و محل  يروھان يناز ا یبرخ
کار  یخود برگشته اند و در محلھا یھا

 يدهرس يدجد یخود، به پست ھا و مقامات
اند و دامنه نفوذ و تسلط  خود را گسترش 

با  سپاهتوجه داشت  يدبا). ١٣" (داده اند 
 ی،بھشت ی،خامنه ا ينی،خم یھمکار
 يهبر عل ۶٠و شرکاء در سال  یرفسنجان

صدر کودتا کرد تا بتواند عالوه بر  یبن
 یبردادگاھھا ی،تصاحب جھاد سازندگ

اعدام و زندان  يلهانقالب بعنوان وس
و قشرآگاه  ينو معترض ينافکندن مخالف
دست زور پرستان فرقه  يلهجامعه وس

انصارشان شده تا بر  و وانو اع يتروحان
جامعه کامالً مسلط شوند و با اتکاء به 

خود را  یمال یامپراطور ينمستضعف يادبن
 یدر دولت، با در آمد یساخت و دولت

حساب پس  ینمود که به احد يجادمستقل ا
 یو امروز مبدل به چکمه پوشان. دھد ینم

رھبر معظم کودتا  ياریشدند که به 
در . کنند یم نیحکمرا يرانيانو ا يرانبرا

انقالب  ينواقع طرح سازمان مجاھد
انقالب  یآنرا به شورا یکه بھشت یاسالم

. "  شد يادهبرده بود به مرور زمان پ
سپاه و  ی،انقالب یطرح نھادھا ين،بنابرا
 يتهکم يکھا و دادگاه انقالب،  يتهکم

دادند و به سرکوب ضد انقالب  یم يلتشک
بطور  ارتشطرح  يندر ا. پرداختند یم

و عناصر کار آمد  يشدمحل م یب يجیتدر
 یو ارتش مکتب يدندگرد یدر سپاه جذب م

و به مرور ). ١۴" (يشدم يدارپد ينسانبد
 ياسیو س یاقتصاد - یبر قدرت نظام

اندازد تا بتواند تمام ثروت  یچنگ م
 .   را از آن خود سازد يرانکشور ا

را  يستیمخوف ترور يهستون پا  اين
کرده ھا و نخبگان  يلاز تحص یبخش

مان بنا  یوطن یقدرتمدار و مصلحت گرا
جمع جز عوامل باز ساز  ينبه ا. نھادند

 يشودم یقدرت، چه  لقب يناستبداد و معتاد
باز ھم در .  آنان باشد؟ يستهداد که شا

 ياسیس یگروه ھا يگرباره آنان و د
 .خواھم نوشت

 يدباش يروزافراز و پ سر
Fa_rastgou@yahoo.com 

 
عبور از بحران، کارنامه و خاطرات  -  ١

به  ی، از نامه ھاشم یرفسنجان یھاشم
 ١١/۵٩/ ٢۵يخامام و رھبر، تار

 يسنا،دوست گفتگو با ا يقمحسن رف - ٢
 ١٣٨۶ يبھشتدوم ارد

٣ -                       http://enghelab  
e-eslami.com/akhbare-
roz_1/kh-24-13-5-2010.htm3 

  
۴  - http://www.iran                

chabar.de/news.jsp?essayId=29
596 
 ھمانجا - ۵
در مجلس ششم  یمقاله حکم حکومت - ۶

اسفند  ١٧پنجشنبه  يعقوبی، از جالل 
١٣٨۵ 

٧ –             
http://mazrooei.ir/post/241.php 

٨ - http://www.tebyan-
ardebil.ir/description.aspx?id=
7340 

 يرجدوم خرداد، گفتار سوم، ا ينمتولد - ٩
 يدگاهد يتنقل از سا ی،مصداق
تحول سپاه پاسداران به  يانجر - ١٠

 يهازنشر يلیمسلح، تحل ياسیحزب س
 ۶٩٨-۶٩٣از شماره  یانقالب اسالم

ص  یهللا منتظر يتخاطرات آ - ١١
 ی، انتشارات انقالب اسالم٣٠٢
١٢                     http://enghelabe

-eslami.com/akhbare-
roz_1/KH-7-20100515.htm   

تحول سپاه پاسداران به  يانجر - ١٣
 يهازنشر يلیمسلح، تحل ياسیحزب س

 ۶٩٨-۶٩٣از شماره  یانقالب اسالم
 یابوالحسن بن يد،به ام يانتکتاب خ  -  ١۴

 ۴٣صدر ص 
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