
  

انش گرفتهبحرانها كه مي ساخت اينك در مي. يم در عين حال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي استژورشكستگي ر:انقالب اسالمي 
دو . خامنه اي و احمدي نژاد در حالي گرفتار گرداب بحرانها خود ساخته شده اند، كه نه مي توانند باهم باشند و نه مي توانند باهم نباشند. اند

در معرض يم را بطور عام، روشنتر ژگزارش كه فصلهاي اول و دوم اين مجموعه را تشكيل مي دهند، وضعيت اين دو را بطور خاص و وضعيت ر
  . ديد خوانندگان گرامي قرار مي دهند

. در فصل سوم، قسمت دوم تحقيق در باره دست آموز شدن رؤساي جمهوري امريكا توسط اسرائيل را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
مالي كه ساخته مالتاريا  –ي خوانندگان مي توانند رابطه اسرائيل را بمثابه ساخته غرب و شوروي سابق با امريكا، با وضعيت مافياهاي نظام

  . ازاين نظركه ساخته زور سرانجام بكاربرندگان زور را به خدمت خويش در مي آورد. سخت آموزنده است. هستند، مقايسه كند
  

ت تر داده ها و اطالعات اقتصادي كه، با وجود سانسور، انتشار يافته اند، حاكي از سخ. وضعيت اقتصادي كشور همچنان رو به وخامت است
  .در فصل چهارم، يكچند از اين داده ها و اطالع ها را گرد آورده ايم. شدن روز به روز وضعيت اقتصادي مي كنند

مالي را به اطالع خوانندگان رسانده ايم و در فصل ششم خبرهاي  –در فصل پنجم، قسمتي ديگر از فهرست اسامي اعضاي مافياهاي نظامي  
  .   يم، حكم مشت نمونه خروار را دارندژآورده ايم كه در نشان دادن شدت قساوت در تجاوزگري ر تجاوزها به حقوق انسان را گرد

 
  4در صفحه      

صد و بيست و ھشتمين بمناسبت خرداد،  ٢۶«
  »تولد دکتر مصدق  سالگرد

  ) 4(دکتر محمد مصدق  ينامهزندگ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  جمال صفری 
پايان جنگ جهاني  اول نگذشته بود كه در ژانويه   هنوز دو ماه از

لرد كرزن مي خواست  نقشه اي بلند پروازانه بعمل در  1919
 نكه تكليف ايران را يكسره نموده اين كشور را دراز جمله اي. آورد

 اين هنگام مصر در .انگليس در آورد هلفافه به صورت تحت الحماي
بود جامعه ملل  رارقو افغانستان تحت الحمايه انگليس بودند و 

واگذار  به آن كشور را نيز) و اردن( ت عراق و فلسطينيقيموم
  ) 1.( كند

ميليون ليره در ايران خرج  30ي دولت انگليس سال 1918اواخر «
مي كرد كه قسمت اعظم آن صرف نگهداري قواي اشغالگر آن 

ايران مي شد و بخشي ديگر صرف پرداخت كمك به  در كشور
دولت  ايران و ارتش كوچكش يعني بريگاد قزاق كه دولت روسيه 

 عالوه بر آن انگليسي ها از. قبالً به عهده داشترا مسئوليت آن 
 6تا  5معادل ( هزار تومان15ماهانه )  1331ذيقعده /  1918اوت 

با اين تفاهم  .به احمد شاه قاجار پرداخت مي كردند) هزار ليره
كه از وثوق الدوله رئيس  الوزراء انگليسي خواه حمايت كند و 
اين پرداخت ها با ادامه حمايت احمد شاه از وثوق الدوله هم 

  )2(».چنان ادامه داشت
ايران بوسيله ميرزا  مي خواست طرح خود را در بنابراين كرزن

حسن خان وثوق الدوله نخست وزير وقت كه انگلو فيل و مورد 
  .اعتماد انگلستان بود بعمل در آورد

  12در صفحه   

  فريد راستگو
 57عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 

  )8(چه كساني بودند؟
  

قول داده بودم قصدم براين است تـا   6همانطوريكه در شماره 
سبت به سپاه پاسداران توضـيح  برخورد گروه هاي مختلف را ن

در نوشته هـاي  . دهم؛ تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد
دادگاه هـا  (قبلي چگونگي روند تشكيل دو ستون پايه استبداد 

را بعـد  ) و دادسراهاي انقالب و سپاه پاسداران انقالب اسـالمي 
با پيشنهاد آقـاي دكتـر ابـراهيم يـزدي      1357از انقالب بهمن 

نهضت آزادي ايران را مستنداً توضيح دادم و گفته  رهبر فعلي
شد نظامهاي استبدادي بدون ايجاد و يا احياء ستون پايه هاي 

  .استبدادي قادر به ادامه بقا نيستند
خميني و يارانش با تشكيل سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي و     
دادگاههاي انقالب هم به سركوب مخالفين و مردم پرداختنـد  

ه اندازي خشونت و خونريزي قدرت بالمنازع  خود و هم با برا
  . را بر ايران حاكم نمودند

بدون پرداختن به بحث خشونتهاي سال هاي اول انقـالب راه  
چـون يكـي از خطـوط    . براي گذار به دمكراسي باز نمي شود

  اصلي مبحث مربوط به استقرار دمكراسي در ايران روشن 
  15در صفحه 

 
  خبرها كه در مجموعه نخوانده ايد

  
  :یم مافیاها، جبهه بر ضد بازار را نیز گشودژر ٭
  

 هچـرا كـ  . درصد تعطيل كـرد  70بازار در اعتراض به ماليات  
در صد باال برد و بعـد   70حكومت احمدي نژاد نرخ ماليات را تا 

سه دليل از ايـران گـزارش    از اعتصاب ناگزير عقب نشيني كرد؟
  :ده اندش

بعد از اين كه احمدي نژاد در مورد دانشگاه آزاد بـه هـدف    
، برآن شد كـه در  و تقصير را از حزب مؤتلفه دانستخود نرسيد 

از قـرار، موقـع سـنجي    . بازار، ضـربه اي بـه مؤتلفـه وارد كنـد    
در بحـران  . صحيحي براي وارد كردن ضربه، بعمل نياورده بـود 

وضع ماليـاتي چنـين سـنگين     اقتصادي و بحبوحه كسادي بازار،
اينست كه بازاريـان متحـداً بـه مقابلـه     . بمعناي تعطيل بازار است

  .برخاستند
اگر نه يك دوم، يك سوم كاالها كه وارد كشـور مـي شـوند     

اين قاچاق را نيز سـپاه و  . قاچاق هستند) ميليارد دالر قاچاق 19(
مي شود باال بردن ماليات موجب گراني كاالهائي . بسيج مي كند

. كه با پرداخت حقوق و عوارض گمركي وارد كشور مي شـوند 
را بـازهم در نتيجه، خريداران روي به خريـد كاالهـاي قاچـاق    

  .بیشتر می کند
  14در صفحه 

 
 
 
 
 
 

New  
  14در صفحه   

    

 
  :نیان ایرا یپرسشهاپاسخ به 

  
  ابوالحسن بنی صدر

  
  خود خویشتن را رهبری کردن

  
  

 بنام خدا
  

چندي است كه بانوشته . با درود فراوان خدمت شما استاد بزرگوار
هاي شما شخصيت شما وزندگي شما آشنا شدم ودريافتم كه شما 
نماينده اي به حق بوديد هستيد وانشاء اهللا همواره خواهيد بود 

. خواهد بود كه شما را از نزديك ديدار كنموآرزوي من همواره اين 
كاش دست استبداد وستمگري گلي چون شما را از جامعه ي ايران 
وهمچنين مسلمانان نچيده بود ودر اين سالها همه ي مردم مي 
توانستند از شما بهره ببرند وبسياري ازكج فهمي ها وانحرافات 

ستند با وناداني ها از جامعه برچيده مي شد و مردم مي توان
قصد ندارم وقت . راهنمايي هاي شما حقوق خود را باز يابند

  .گرانبهاي شمااستاد عزيز را بگيرم
  .ولي پرسشهايي دارم كه جز شما را ياراي پاسخ گفتن به آنها نيافتم

پرسش هاي من به دو بخش ديني وپرسش هاي متفرقه تقسيم مي 
ي كنم كه پاسخ شوند وبي ادبي مرا ببخشيد كه از شما درخواست م

ها راهرچه زودتر در سايت قرار دهيد زيرا اين پرسش ها پرسش 
حال به طرح پرسش ها . هاي افراد زيادي است كه منتظر پاسخ اند

 . نخست پرسشهاي ديني را مطرح ميكنم. مي پردازم
شما در كتاب اصول راهنماي اسالم دربخش امامت درباره ي -1

. ه تشيع قائل است سخن نگفتيدمصاديق امامت به ويژه آنگونه ك
شما اين مسئله را چگونه ارزيابي مي كنيد زيرا در تشيع به آيات 

 ...ورواياتي استناد مي گردد همانند آيات تطهير و
شما اين مسئله را ....ورواياتي چون حديث ثقلين، غدير، جابر و

 چگونه مي بينيد؟
ونه مي بينيد شما عبارت اشهد ان عليا ولي اهللا رادر اذان چگ -2

واساسا شما واليت را چگونه تعريف مي كنيد واگر در تشيع به 
بسنده ) ع(واليت امامان اعتقاد وجود دارد، چرا تنها به واليت علي 

 ؟)در اذان(مي گردد
  2در صفحه     

Nr.754  19 Jul-1 Aug 2010

1389 مرداد 10تيرتا28از  754  شماره  

  4 ص :مشخص مي كند را راست و دروغهاي مشفق حقايق مهم ديگري را آشكار و راه جنبش
  ۵ ص :مالي –مقابله با مافياهاي نظامي : سپاه در درون  قدرت بر سر  جنگ  

  ۷ ص :از دست آموز شدن رؤساي جمهوري امريكا توسط اسرائيل تا تحول افكارعمومي امريكا
  ۸ ص :اقتصاد ورمي شكند زيرا ملت صاحب خانه نيست و همسايه ها صاحب خانه اومي شوند 

  فهرست اسامي اعضاي مافياها كه از رهگذر استبداد مالتاريا، از انقالب بدين سو،
  ۱۰ ص: 9 –تشكيل شده اند  

 ۱۱  ص:...اعدام به جرم محاربه وكشتن به جرم اعتراض به سنگيني ماليات وسانسور و

  رژيم در گرداب بحران 
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شما مسئله ي حجاب را چگونه مي -

بينيد شما در كتاب زن وزناشويي 
فرموديد زنان با حفظ موازين در 

اين موازين چيست و . پوشش آزادند
چگونه با موازين اسالم تعيين مي 

 گردد؟
شما درباره ي تعدد زوجات در -4

 يكي از پاسخهايتان به يك دانشجو
. فرموديد كه خداوند نفي ابد كردند

 )با به كار بردن لن(
كه شما توانايي اجراي عدالت را 

چگونه مي توان اين پرسش را . نداريد
پاسخ داد كه بر پايه ي قرآن پيامبر و 
امامان نيز عادل نبودند حال اگر فقط 
به بررسي چهره ي پيامبر بپردازيم، 
چگونه پاسخ داده مي شود كه پيامبر 

 يز عادل نبوده اند؟ن
شما در آثارتان فرموديد كه اگر  -5

قران را برپايه ي موازنه ي عدمي 
بخوانيم، تضاد و دوگانگي نخواهيم 

شما بحث ناسخ ومنسوخ و . داشت
مثال خود قرآن (دوگانگي برخي آيات 

در سوره ي آل عمران ايه ي هفتم 
آياتش را به دو دسته ي محكمات 

را ) استومشابهات  تقسيم كرده 
 چگونه پاسخ مي دهيد؟

بعضي همانند دكتر سروش  -6
معتقدند كه برخي آيات وروايات 
متعلق به چهارده قرن پيش 

مثال روايتي از حضرت . عربستانند
كه بهترين زنان كسي ) س(فاطمه 

است كه نا محرم او را نبيند كه البته 
اين روايت با سيره ي زندگاني آن 

اين  شما. حضرت نيز مغاير است
 پرسش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

برخي روايات گاه از پيامبر و  -7
امامان شنيده مي شوند كه با عقل 

براي نمونه در ( ساز گاري ندارند
شما بارها فرموديد كه ) تاريخ بلعمي

بر پايه ي حديث (با قران بسنجيم 
حال با . وسپس بپذيريم) وعقل

كساني كه از ديد تاريخي به اين 
نگاه مي كنند چگونه بايد  موضوع

 پاسخ داد؟
ديد گاه شما درباره ي عزاداري  -8

) ع(سرور شهيدان امام حسين 
چيست ؟ آيا كال مخالفيد يا با 
تحريفات آن مخالفيد وهدف آن را 

 اساسا چه مي دانيد؟
اين كه خداوند در سوره ي  -9

مومنون فرمودند كه مومنين با زنان 
بطه دارند خود يا كنيزان ملكي خود را

و اندامشان را از گناه حفظ مي كنند 
حال برخي مي گويند كه آيا كنيز از 
حقوق انساني  برخوردار نيست كه 
خداوند همچون مال درباره اش سخن 
گفته است وچرا خداوند آن و برده 

 داري را لغو نكردند؟
درجامعه ي كنوني ايران بحث  -10

در باره ي حمله ي اعراب به ايران 
كه جناياتي كه در اين حمله واين 

صورت گرفته، همانند كتابسوزي ها، 
و  باعث ديد بد ... به اسارت بردن ها و

مردم نسبت به اسالم شده و اين كه 
وفرزندانشان ) ع(نقش حضرت علي 

مثال اين كه گفته مي (چه بود؟
در يكي از روستا ) ع(شودامام حسين 

واين كه ) هاي گرگان قتل عام كردند
به عمر در جنگ مشاوره ي ايشان 

فكري دادند يا مخالفتي كردند، آيا 
عمل به حق بوده است يا نه؟ نيز 

 .پاسخ خود را بفرماييد
شما بر پايه ي قران چه نوع  -11

پوششي را درست مي دانيد و حدود 
در واقع فرق اين (آن چيست؟ 

پرسش با پرسش سوم در اين است 
كه در اين پرسش، منظورم در يك 

 ).ي اسالمي است جامعه
اين كه گفته مي شود در فلسفه  -12

ي جديد رايج در غرب، خدا از راه 
عقلي اثبات نشدني است آيا صحت 

 دارد وپاسخ چيست؟
بنا بر قرآن، خداوند به پيامبر  -13

فرمودند كه تو مسئول هدايت آنان 
نيستي و وظيفه ي ) كفار ومشركين(

حال حدودي كه . تو ابالغ است
ر رابطه ي با زنا وشرابخواري خداوند د

تعيين كردند واين كه به پيامبر ... و 

فرمودند كه رافت به كار نبرد، ايا 
 نقض موازنه ي عدمي نيست؟

در يكي از (شما فرموديد  -14
) ع(كه صلح امام حسن ) پاسخهايتان

و پذيرش واليت عهدي توسط امام 
عمل به حق است نه عمل به ) ع(رضا

ن رابطه توضيح مصلحت لطفا در اي
  .بفرماييد

اين كه گفته مي شود امامان به  -15
بردگان خود حقوقي نمي دادند آيا 
صحت دارد كه برده داشتند و حقوق 
نمي دادند وآيا اين نقض حقوق 

  انساني نخواهد بود؟
شما فرموديد كه واژه ي اولي  -16

االمر در آيه ي اطيعواهللا واطيعو 
معناي الرسول واولي االمر منكم به 

اگر (همان منتخبان مردم است 
ولي بيشتر ) اشتباه نكرده باشم

مفسران شيعه معتقدند كه منظور 
بر پايه (همان امامان دوازده گانه اند

وشما فرموديد ....) ي حديث جابرو 
اين تفسير با بقيه آيات تناقض دارد 
ولي خداوند بارها در قران نفي زور 
كرده اند ولي حق را نيز نمايان 
ساختند كه مسلمانان راستين بايد از 

ولي همانطور كه . آن پيروي كنند
پس ازرحلت پيامبر ) ع(حضرت علي 

هيچ گاه خود را به مردم تحميل 
نكردند و همچنين همانند امام صادق 

كه در پاسخ به ابومسلم خراساني ) ع(
كه پيشنهاد حكومت داده بود نامه را 
ه پاره كردند وفرمودند كه ما هيچ گا

خود را به مردم تحميل نمي كنيم، 
حال من نمي فهمم كه اين بيان چه 
ايرادي دارد لطفا توضيح كامل 

 .بفرماييد
چرا بيشتر پيامبران الهي در  -17

خاور ميانه ظهور كرده اند وچرا مثال 
در افريقا وامريكا در ميان برخي اقوام 
كه هنوز نيز عقايد انحرافي دارند، 

يا در شرق  پيامبري مبعوث نشده
  آسيا كه شرايط همين گونه است؟

پرسش ديگري كه مطرح است  -18
اين است كه چرا ما دوازده امام 
داريم؟ برخي مي گويند زيرا هدف 
خداوند با اين تعداد انجام گرفته ولي 
اگر مثال ما پانزده امام داشتيم باز هم 

  همين پاسخ را مي داديم؟
شما همواره در آثارتان تاكيد  -19

داريد كه روابط قران بر پايه ي موازنه 
حال اين مسئله به . ي عدمي است

وضوح در بسياري از آيات ديده مي 
شود ولي در پاره اي از آيات نيز 

يه شصت و پنج سوره ي نسا  آهمانند 
يه ي سي وسه ي سوره ي مائده آيا 

كه در سوره ي (گويي ديده نمي شود
 نسا مسلمانان را به اطاعت بي چون و

چرا از پيامبر فرا مي خواند در حالي 
خداوند دستور  ،ياتآكه در پاره اي از 

داده اند ودر سوره ي مائده  ابه شور
نظر ) كه در مورد حكم محاربه است

  شما چيست؟
اين كه در قران كريم شهادت -20

زن است  يك مرد برابر شهادت چهار
يا اين آرا چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بر كمبود توانايي نمي تواند دليل 
عقلي زنان باشد در حالي كه شما در 
سخنراني هايتان در ايران فرموديد كه 

و ) ص(روايات اين چنيني از پيامبر
نها آبا قران مطابقت ندارند و) ع(علي

يا فكر نمي كنيد كه آرا نپذيرفتيد 
  اين روايات سازگاري داشته باشند؟

شما مهمترين اشكاالت فقه را -21
  يد؟چه مي بين

با ) ع(مي دانيم كه حضرت علي -22
نان خالفت را آپذيرش مردم واصرار 

پذيرفتند وحتي از بيعت در جايي 
غير از مسجد نيز خودداري فرمودند و 
 ،به خوا ست مردم پذيرفتند اما خود

حضرت مالك اشتررا به فرمانداري 
مصر منصوب كردند كه خواست مردم 

 يا اين بي توجهيآ .مصر معلوم نبود
  ن ديار نبوده است؟آبه خواست مردم 

  

حال به طرح پرسشها ي متفرقه مي 
  .پردازم

شما فرموديد كه در رد واليت فقيه -1
نه دليل در مجلس خبرگان ياد 

خواهشمندم داليل را ذكر  .كرديد
يد وبر پايه ي قران چه داليلي ئبفرما

  در رد واليت فقيه مي توان ذكر كرد؟
)  يكي پدياو(زاد آدر دانشنامه ي -2

نوشته شده است كه شما هزينه ي 
قاي خميني آبليت هواپيمايي را كه با 

مديد را با چك بال محل آبه ايران 
  يا صحت دارد؟آپرداختيد 

عده اي به شما ايراد مي گيرند كه -3
قاي خميني را بوسيديد آچرا دست 

 .ن كار را از شما بعيد مي دانستنديوا
  .؟نظر خودتان چيست

ا خواهشمندم كه در با ره از شم -4
ي تحصيالت خود در ايران و 

  .درفرانسه توضيح بفرماييد
شما سياست اقتصادي خود را در  -5

يا آجريان خانه هاي بني صدري 
لطفا توضيح  ؟درست مي دانيد

  .يدئبفرما
شما فرموديد كه در رابطه ي -6

انقالب فرهنگي به احمد خميني 
گفتيد كه ما براي چه دانشگاه را 

مگر نمي گفتيم شاه  ؟تعطيل كنيم
بجاي دانشگاه زندان مي سازد ولي 
خود شما در دانشگاه تهران گفتيد كه 
 .دانشگاه ها تا اسالمي شدن تعطيلند

  يا اين تناقض نيست؟آ
يكي از انديشه هايي كه در جامعه  -7

اين  ،ي امروز ايران ديده مي شود
است كه ابر قدرت ها در انقالب ايران 

مثال نقش دكتر ( ا كردندنقش ايف
رفتن او به قم و متقاعد كردن  بقايي و

قاي آعلما براي دادن مرجعيت به 
يت آخميني وهمين طور نقش حسن 

در تصويب واليت فقيه و توطئه 
واين كه چون ...) چيني عليه شماو 

بيشتر كشور هاي جهان سوم بويژه 
مسلمانان در جوامعي استبدادي 

اگر ما در  پس حتي ،زندگي مي كنند
باز با  ،اين جنبش پيروز هم شويم

نقشه هاي ابر قدرت ها شكست 
 خواهيم خورد نظر شما چيست؟

اين كه گفته مي شود شما در هيچ -8
كدام از عمليات هايتان در جنگ 

  يا صحت دارد ؟آ ،پيروز نبوديد
رمان نوشته آدر كتاب ايستاده بر -9

شده است زماني شما هدف سرويس 
ي امريكا وغرب بوديد كه هاي اطالعات

اگر صحت دارد  .شما را از بين ببرند
 دليلش چه بوده است؟

يات زيباي سوره ي آاستاد چرا -10
غازين سال هاي انتشار آزمر را كه از 

انقالب اسالمي همواره در باالي 
صفحه ي نخست درج مي شد در 

) سايت انقالب اسالمي(طراحي جديد
  ن اثري نيست؟آاز 
ه وقت گرانبهاي شما را از اين ك   

مي گيرم پوزش مي خواهم واز شما 
اگر در پرسش ها منطق . سپاسگزارم

روش ساختم از ناداني  صوري را راه و
من است وشما با بزرگواري خود مرا 

به عالوه همه ي پرسش  .ببخشيد
  .پرسش هاي من نيست ،هاي باال

   .وجود ما سرشار از محبت شماست
وستداران به نمايندگي جمعي از د

  .شما
  
  :پاسخها به پرسشها٭ 
به بسياري از پرسشها، پيش از اين    

بخصوص در پاسخها به . پاسخ داده ام
حسن رضائي كه  پرسشهاي آقاي دكتر

بيان «قرار است كتاب شود با عنوان 
و در اختيار ايرانيان قرار » آزادي
با وجود اين، پرسش كنندگان . گيرد

انقالب گرامي مي توانند به سايت 
و يا )  713تا  694از شماره ( اسالمي  

با توجه . سايت بني صدر رجوع كنند
به زمان در اختيار، به پرسشهائي پاسخ 
مي دهم كه اگر هم تازگي نداشته 
باشند، اما يافتن پاسخهاي درخور براي 

برای نسل امروز  می تواند بی  آنها،
  :فایده نباشد

در باره امامت کارهای  – ۲و  ۱
در کتاب . شمار انتشار داده امپر

اصول راهنما، امامت آن سان که در 
قرآن تعریف شده است، را 

در . بازشناخته و باز شناسانده ام
کارهای بسیار توضیح داده ام که در 
جریان از خود بیگانه شدن دین 
بمثابه بیان آزادی در دین بمثابه 
بیان قدرت، امامت و رهبری نیز در 

. عریف جسته استرابطه با قدرت ت
این امر که هر آفریده ای قوه 
رهبری دارد و استعداد رهبری در 
رابطه با استقالل انسان در گرفتن 
تصمیم و آزادی او در گزینش نوع 
تصمیم و در راست راه عمل به 
حقوق و رشد بر میزان داد و وداد، 
تعریف می شود، جای خود را به این 

داده است ) ارسطوئی(تصور فلسفی 
که گویا تنها نخبه ها واجد استعداد 

به  حق لم» عوام«رهبری هستند و 
حیوانات هستند و استعداد رهبری 
آنها، در حد اداره اعمال غریزی  
است و رابطه نخبه با عوام، اختیار 
تام اولی بر دومی و اطاعت دومی از 

این تعریف، . اولی  توجیه می شود
بدون کمترین تردید، ضد تعریف 

هرکس خود : ز امامت استقرآن ا
  . خویشتن را رهبری می کند

و شما پرسش کنندگان گرامی می     
) ع(پس تکلیف امامت علی : پرسید

و جانشینان او، بنا بر نظر شیعه چه 
می شود؟ پاسخ به این پرسش 

  :اینست
هر برداشت و تفسیری از آیه  – ۱/۱

قرآن که آن را در تناقض با آیه های 
تفسیر به رأی است و دیگر قرار دهد، 

  .نباید محل اعتناء باشد
اصل اينست كه كسي بر ديگري  - 1/2

اما تا آن زمان كه . واليت نداشته باشد
انسانها استقالل و آزادي را بازيابند، 
نزديك تر به اين اصل، واليت جمهور 

چنين واليتي باز وقتي به . مردم است
اصل نزديك تر مي شود كه همگان در 

خويش شركت كنند  اداره امور
در زمان ما، ). امرهم شوراي بينهم(

واليت جمهور مردم از راه انتخاب 
هنوز زمان . نماينده، اعمال مي شود

بايد تا جامعه ها خود خويشتن را اداره 
  . كنند

وقتي بيان آزادي تعميم امامت  – 1/3
هركس امام بدنيا مي آيد بنا بر تعريف (

ي دهد، را مي پذيرد و تعليم م) باال 
الجرم مي بايد الگوهاي امام را نيز بار 
مي آورد و پيشاروي انسانهائي  قرار مي 
دهد كه مي خواهند از غفلت بدرآيند 
و قوه رهبري خويش را از بند قدرت 

و اسوه هاي ديگر، ) ع(علي . رها كنند
هم بلحاظ . نمادهاي امامت هستند

اينكه نماد اصل و هم از نظر راهبري 
وردار از واليت جمهور جامعه  برخ

  . مردم بر اصل شورا
تحقق واليت نياز به نبود قدرت  – ۱/4

و بود دوستي دارد و اسوه و ) زور(= 
در ) امامت (الگو شدن براي يكديگر 

جريان رشد در استقالل و آزادي و بر 
چنانكه . ميزان داد و دوستي است

 ،امامت انسان بر خويشتن نيز در زمان
بي نهايت فرض  انديشه و عمل را

كردن، يعني خالي كردن انديشه و 
عمل از زور، بنا بر اين، در آينده قرار 
گرفتن و در حال عمل كردن، تحقق 

رابطه انسان با خدا،  .پيدا مي كند
رابطه اي كه انسان را از استقالل و 
آزادي كامل خويش برخوردار مي 

  .كند، اين رابطه است
زاده نبايد پنداشت انسانهاي  آ –5/1

و فرزندان او بودند، ) ع(اي كه علي 
خود را تا حد زورپرستان نگون بختي 
ناچيز مي كردند كه براي خود بر 
. جمهور مردم، واليت مطلقه قائلند

هرگاه او مي خواست بنده قدرت 
بگردد و بر مردم واليت بمعناي 

، بجويد، نوبت خالفت به »قدرت بر«
  .ديگران نمي رسيد

ين كه علي ولي خدا شهادت بر ا - 6/1
است، هرگاه از رهگذر توجه به اسوه 

، )مؤمنان اولياء خدا هستند(باشد 
اما هرگاه از  .اشكال بهم نمي زند

رهگذر قائل شدن به واليت مطلقه 
  . باشد، شرك است

جمله اي را كه در باره   -11و  3
از . حجاب نقل كرده ايد، از من نيست

 .آقاي خميني در نوفل لوشاتو است
تعهدي بود كه چون ديگر تعهدها 

حجاب «در پايان فصل . شكست
كتاب زن و زناشويي  قول او » اسالمي

 پيش از او، توضيح داده. را آورده ام
ام كه در قرآن، حجاب مقرر نگشته 

يعني اين شكل از حجاب كه در . است
طول زمان و از رهگذر مرد ساالري، 
پيدا شده و عالمت دوني و تحت سلطه 

مي كه و همانطور (بودن زن است مرد 
يم وقتي مي خواهند ژبينيد مقامات ر

مردي را تحقير كنند مي گويند 
را ) حجاب زنان بر سر كرده است،

خاطر نشان نيز . قرآن مقرر نكرده است
و ) ع(كرده ام كه دختر امام حسين 
  . نوه ابوبكر حجاب نمي داشته اند

پس از نقل قول او، در پايان، اين  
با اينهمه، آزادي و «: را آورده ام جمله

استقالل زن ايجاب مي كند كه با 
  . »سكس اينهماني نجويد

در همان كتاب، به اين امر باز      
پرداخته و توضيح داده ام كه ميزان 

شئي «اينست كه زن خود را در 
هرگاه اين ميزان . ناچيز نكند» جنسي

را رعايت كرد، در انتخاب نوع پوشش 
اين ميزان، در . استخود آزاد 

هم . هرجامعه اي مي تواند بكار رود
هم اكنون، .  براي مرد و هم براي زن

به قول فوكو، ديكتاتوري سكس برقرار 
شده است كه بدترين نوع ديكتاتوريها 

پس در همه جا، بيشتر زن، نياز . است
دارد به آزاد شدن از بند اين 

  . ديكتاتوري
كتاب  پاسخ به پرسش سوم شما، در - 4
به تفصيل داده شده » زن و زناشوئي«

در اين جا، اختصار مي كنم به . است
  :اين يادآوريها

متني قطعي الصدور در اختيار   – 3/1
تاريخ همواره راستگو . قرآن است

زيرا . اغلب دروغگو نيز هست. نيست
تاريخ چنان نوشته مي شود كه نياز 

 3آيه ( در متن قرآن . قدرت را برآورد
در آيه . لن بكار نرفته است) نساءسوره 

در كتاب . همان بكار رفته است 129
، در فصل زن و »زن و زناشوئي «

صفحات (زناشوئي در اسالم و استسالم، 
را نقد » تفسير نمونه«) 176تا  169

بنا بر آن تفسير، منظور از . كرده ام
عدالت در آيه سوم، عدالت در نفقه 

د و است كه مرد مي تواند رعايت كن
آن . بيشتر از يك همسر اختيار كند

عدالتي كه نمي تواند رعايت كند، 
اما اوال ً . عدالت در تمايالت قلبي است

تمايالت «تنها   129هرگاه مراد از آيه  
. مي بود، سخن متناقضي مي شد» قلبي

زيرا وقتي در آغاز آيه تأكيد مي شود 
اگر بخواهيد هرگز نمي توانيد، ديگر 

مي خواهد يكي را از تمام  چرا از آنها
ميل خود برخوردار و ديگري را از 
تمام آن محروم نكنيد؟ ناشدني را چرا 
از مرد مي خواهد؟ هرگاه گفته شود 

  چون مي داند كه مرد مي 
تواند ميل خود را نسبت به هر دو 
تعديل كند، چنين مقرر فرموده است، 
پس بي عدالتي را مقرر فرموده است 

كه بنا بر قرآن، اساس آنهم در محبت، 
اما  تأمل در آيه، عقل .  ازدواج است

آزاد را از روشي مي آگاهاند كه در 
سوره نساء به  3اين آيه، همانند آيه 
بازگشت به  تك : مرد و زن مي آموزد

راستي اينست كه هم در اين . همسري
  مي اآيه مرد را به صلح كردن و تقو

خواند و هم در آيه بعد مي فرمايد  
  گر جدا شديد، خداوند هريك از شما ا

  را بي نياز مي كند و  هم مقرر مي كند
  همسري را ناممكن  ،وقتي فقدان عشق 

  ثانيا . از يكديگر جدا شويد ،مي كند
  3در صفحه 

  

 خود خویشتن را رهبری کردن
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هم ابراز عالقه و هم  .ً آيه شمول دارد
) نفقه(همخوابگي و هم گذران زندگي 

زيرا از مرد مي . را در بر مي گيرد
او را بر آن  ،د ميل شديد به يكيخواه

ندارد كه همسري با ديگري را به حال 
و ثالثا ًعدالت ميزان . تعليق در آورد

است و بدين خاطر اصلي از اصول 
نه تنها در همه رهنمودها . راهنما است

ميزان بايد باشد، بلكه در آفرينش هر 
آفريده نيز اين ميزان بايد بكار رفته 

هرگاه يك انسان به سخن ديگر، . باشد
نتواند به دو همسر عشق برابر داشته 
باشد، وضع مقررات ناقض عدالت، با 

پس هم . اين اصل تناقض پيدا مي كند
در ابراز عالقه و هم در نفقه و هم در 
رعايت منزلت و حقوق انساني زن، 

بخصوص . عدالت يكسان ميزان است
كه در آيه ديگري، خداوند به انسان 

ه او دو دل نداده هشدار مي دهد ب
  . است

و امامان ) ص(اما رفتار پيامبر   - 3/2
در باره پيامبر، زندگي او در قرآن ): ع(

بازگو شده است و ما مي دانيم 
در . همسران متعدد مي داشته است

يك آيه نيز از همسران پيامبر خواسته 
شده است ميان ماندن در همسري 
پيامبر و يا ترك همسري او، انتخاب 

بنا بر آيه ديگري، دستور يافته . كنند
اين امر كه . است ازدواج ديگري نكند

حاضر به ترك ) ص(زنان پيامبر 
همسري او نشدند، پاسخ پرسش شما 

با وجود اين، يادآور مي شوم . است
كه توجيه هاي در باره ازدواج هاي 

. با قرآن خوانائي ندارند) ص(پيامبر 
يكچند از آنها، از رهگذر منزلت 

پير و بيوه و ازدواج (يدن  به زن بخش
كننده با شوهري مادون خود از نظر 

و مبارزه با عرف و عادت ...) طبقاتي و
در جامعه ها، از آن زمان تا اين زمان 

با اينهمه، دستور عمومي .  بوده اند
يعني روش . قرآن تك همسري است

ترك چند همسري در طول  ،عمومي
ه توضيح اين كه در جامع. زمان است

ها، چند همسري، به اشكال گوناگون، 
رواج داشته است و امروز نيز رواج 

مسيحيان نيز چند زني را روا مي . دارد
از زماني ببعد، بنا بر تك . ديدند

اما تا امروز، چند همسري . همسري شد
يعني روشي كه كليسا بكار . برجا است

روش در . برده، موفق نبوده است
تورها و خور، بكار بستن مجموعه دس

ارتقاء منزلت زن و برخوردار شدنش 
از حقوق خويش و بازيافتن استقالل و 

  .آزادي است كه ذاتي حيات او است
هرگاه از اين ديد در رفتار آن       

بزرگواران بنگريم، آن را خالف 
زيرا عمل به رهنمود . عدالت نمي يابيم

قرآني، الگو شدن در گذار از چند 
  . شود همسري به تك همسري مي

به پرسش پنجم و ششم شما در   -  6و  5
پاسخ به پرسشهاي آقاي دكتر حسن 

 .رضائي به تفصيل پاسخ گفته ام
فراوان روايت از قول آن  – 12و  7

از اين رو، . بزرگوران جعل شده اند
قولهايي كه به : فرمود) ع(امام صادق 

ما نسبت داده مي شوند را به قرآن 
ت بپذيريد و اگر خوانائي داش. بسنجيد

به ( دش به ديوار ياگر نداشت، بزن
هرگاه اين قول نيز ). دورش اندازيد

نبود، شما قاعده عمومي در اختيار 
داريد كه از بداقبالي، ايرانيان بسيار 

» رهبر«هم اكنون، . كم بكار مي برند
كرده اند با نقض » فصل الخطاب«را 

قول ها را بشنو و از (آشكار قرآن  
و قاعده ) پيروي كن بهترين آنها

پس . عمومي سنجيدن شخص به حق
كاري كه بايد كرد و هرگاه چه 
باورمند به اسالم و خواه بي باور به آن، 
اين كار را كنند، ايران كشور انسانهاي 
مستقل و آزاد مي شود، پيروي از 
.  قاعده سنجيدن شخص به حق است

طرفه اين كه بعنوان مسلمان مي 
خدا فرمود و چون حق است : گوئيم

يعني . نه چون خدا فرمود حق است
سخن را مستقل از گوينده او مي بايد 
موضوع نقد كرد و از راه آزمودنش، 

  . نقد كرد
اما اينكه پرسيده ايد آيا فيلسوفان  

غرب گفته اند وجود خدا را نمي توان 

اثبات كرد، خاطر نشان مي كنم كه  
هرگاه شما مي شنويد و يا مي خوانيد 

و باز مي شنويد و يا » خدا هست« كه
، اين پرسش »خدا نيست«مي خوانيد 

به ذهن شما مي رسد كه آيا خدا 
داليل وجودش كدامها . هست يا نيست

هستند و داليل نبودش كدامهايند؟ 
فيلسوف انگليسي مي گويد استداللها بر 
بودن خدا با استداللها بر نبودن خدا 

را اما منطق صوري او . متساوي هستند
: از واقعيت بس مهمي غافل كرده است

قائل شدن به يكي از اين دو قول، نياز 
به زور ندارد يعني آدمي را در روابط 
قوا قرار نمي دهد و ديگري نياز به زور 

توضيح . بنا بر اين، دروغ است. دارد
خدا : اين كه انسان وقتي مي گويد

هست، رابطه او با هستي محض 
نمي شود و  رابطه قوا... هوشمند و

انسان را در مقام خليفه خدا، از تمام 
استقالل و آزادي خويش، برخوردار 

: از اين رو است كه فرمود. مي كند
اما . خود را بشناس تا خداي را بشناسي

خدا نيست، : زماني كه آدمي مي گويد
خود را با هستي متعين در رابطه قرار 

زيرا خدا نيست يعني هستي . مي دهد
پس انسان . عين جبر استمتعين و مت

و از آنجا كه . تابع تقدير جبار مي شود
حد ايجاد مي كند ) زور(= تنها قدرت 

و رابطه ها را رابطه قوا مي كند، 
تصديق خدا نيست، تصديق قدرت 

اما انسان وقتي در . جبار هست مي شود
خود تأمل مي كند، در مي يابد كه 
استقالل و آزادي ذاتي حيات او 

وق ديگر انسان ذاتي او حق. هستند
غفلت از استقالل و آزادي و . هستند

حقوق خود، با غفلت از خدا و افتادن 
حال . در بند روابط قوا، همراه است

شما فراموش كنيد كه اين قول از اين 
قول را به آزمايش نقد . جانب است

هرگاه به اين نتيجه رسيديد كه . كنيد
غفلت از استقالل و آزادي و حقوق 

ش همان غفلت از خدا و افتادن خوي
در بند روابط خود و گرفتار جبر شدن 
است، درستي استدالل و نيز نقد از 

  .راسل را صحيح يافته ايد
و چون از فيلسوفان غرب پرسيده      

ايد، يادآور مي شوم كه اوال ً سارتر را 
فيلسوف آزادي خوانده اند و او بر 
اينست كه تنها عقل انسان است كه مي 

او بيرون . ن بيرون رودتواند از تعي
ن را آزادي مي شماردرفتن از تعي .
بيرون از تعيپس . ن است ن نا متعي

آزادي رابطه برقرار كردن با خدا مي 
چند نوبت، از جمله در نوبت .  شود

پاسخ به پرسشهاي آقاي رضائي  آراي 
و . سارتر را موضوع بحث قرار داده ام

ر خدا و باورمند به ثانيا ً فيلسوفان منك
اصالت ماده، به ضرورت جبرگرا 

هرگاه خود را جانبدار آزادي . هستند
انسان بشمارند، خويشتن را گرفتار 

و آنها . تناقضي حل ناكردني كرده اند
هم كه مي گويند خدا هست و براي 
او، نماينده اي در روي زمين مي 
سازند كه صاحب اختيار مطلق بر 

ت، منكر خدا آدميان است، در حقيق
هستند زيرا رابطه انسانها را با نماينده 
خدا، رابطه با قدرت مي كنند و بدين 
جبر، انسان را از حقوق و استقالل و 
آزادي خويش، محروم مي شناسند و يا 
به زبان برخوردار و در عمل محروم 

  .مي كنند
در باره روش يادآوري ستم  – 8

محضي كه در كربال رفت و به تعبير 
ن، انسان ها و انسانيت در كربال قرآ

كشته شدند و اين سخن بس گويا كه 
» همه جا كربال و همه روز عاشورا«

هستند، بدون ترديد، روش كنوني از 
  :جهات متعدد نا درست است

نخست بدانيم كه در جامعه هاي  - 8/1
مختلف روي زمين، اينگونه مراسم 

پيش از اسالم نيز در . وجود دارند
وگ سياوش عزداري مي ايران، در س

چرا چنين است؟ زيرا هر زمان، . شد
تمام حق با تمام ناحق رويارو مي 
شوند، نماد حق وارد وجدان همگاني 

اين دو . همچنانكه نماد ناحق. مي شود
وارد وجدان همگاني و هر انسان مي 

زيرا اين تقابل، تقابل مستمر  .شوند
اكثريت بزرگ زير سلطه و اقليت 

زير سلطه، با يادآوري  .سلطه گر است
اين تقابل، ميان خود و نماد حق و 
ميان اقليت سلطه گر و نماد زور، اين 

معناي همه جا . هماني بوجود مي آورد
كربال و همه روز عاشورا است، همين 

  . است
اما نوعي از  بوجود آوردن اين  –8/2

هماني ميان خود و نماد حق و ميان 
اقليت سلطه گر و نماد ناحق، 

زير سلطه در همان . ارپذيرانه استك
حال كه ميان خود و نماد حق اين 
هماني بوجود مي آورد، وضعيت 
خويش را همچون تقديري تغيير 
ناپذير مي پذيرد و در همان حال كه 

اشك مي ) ع(مي پندارد براي حسين 
ريزد، در واقع بر وضعيت و موقعيت 

در كشورما، سه . خويش اشك مي ريزد
لطنت و روحانيت و س(پايه قدرت 

بزرگ مالكي و قشر حاكم بر اقتصاد 
، مراسم عاشورا را به نمايش )بازار

كارپذيري جامعه زير سلطه استبداد 
با وجود اين، گاه، جامعه . بدل كردند

زير سلطه عاشورا را فرصت حضور 
فعال در صحنه و تغيير وضعيت و 

از جمله . موقعيت خويش كرده است
يز در دوران در انقالب ايران و ن

رياست جمهوري و در عاشوراي 
  .1388زمستان 

بدين سان، نوع دوم بوجود آوردن      
اينهماني ميان خود و نماد حق، 
برخاستن به مبارزه با اقليت سلطه گر، 
بقصد ايجاد جامعه رها از روابط مسلطه 

پس اگر مي بينيد . زير سلطه است –
در  59مالتاريا اينهمه از عاشوراي سال 
را  88وحشت است و عاشوراي سال 

تكرار آن عاشورا تبليغ مي كند، بخاطر 
وحشتش از تبديل شدن هر عاشورا، به 
روز قيام بر ضد بي عدالتي و براي 
استقرار جامعه اي از انسانهاي 

دستگاه .  حقوقمند، مستقل و آزاد است
تبليغاتي دولتي كه نماد ستم است، با 
 استفاده از منطق صوري، معناي

دلخواه را به كف زدن حاضران در 
اجتماع روز عاشورا مي دهد و مدعي 
مي شود كه مردم حرمت شكني كرده 

حال اين كه مردم از رهگذر . اند
اين (كشف خويش بمثابه قيام كننده 

،  )هماني با نماد حق ايستاده بر حق
اين نقش را تصديق و تصويب مي 

فاصله كشف خويش بمثابه . كنند
رخاسته براي احقاق صاحب حق و ب

حق، كجا و ابراز شادماني، آنهم در 
با اين حال، كف زدن در  عاشورا كجا؟

مقام تصديق و تأييد، در روز عاشورا، 
جامعه در . ترجمان ترديد نيز هست

همان حال كه خود را در نقش تغيير 
دهنده كشف مي كند، اما هنوز از عزم 

كف مي . كردن و برخاستن فاصله دارد
را از كشف خويشتن بمثابه زند زي

موجودي فعال و ايستاده برحق، به 
هيجان مي آيد اما هنوز مصمم به 
ترك عادت به فعل پذيري و رها 
كردن خود از جبر تقديري كه نگون 
روزي را سهم او از زندگي كرده 

بدين خاطر بود كه . است، نشده است
، كوششم بر اين 59در عاشوراي سال 

توانائيش به ايجاد بود كه جامعه را از 
اينست آن گناه كه . تغيير آگاه كنم

كه عاشورا را دكان سخت  –مالتاريا 
بر بني  –پر رونق خود كرده است 

  .صدر نمي بخشد
به پرسش نهم شما در كتاب حق،  -  9

انسان، قضاوت در اسالم و حقوق انسان، 
اين كتاب هم . به تفصيل پاسخ داده ام

ايت در سايت بني صدر و هم در س
  . انقالب اسالمي موجود است 

جنگ بخاطر ناگزير كردن  – 10
مخالف نص  ديگران به پذيرفتن دين،

در «: قرآن است كه مقرر مي فرمايد
باز يادآور مي شود . »دين اكراه نيست

كه حتي آقاي مصباح يزدي نيز 

تصديق مي كند كه آغاز كردن جنگ 
. و جنگ پيشگيرانه در قرآن نيست

ه حمله نظامي به ايران ترديد نيست ك
براي استقرار اسالم نبود كه اسالم 
بمثابه بيان آزاد، براي انتشار خود، 

بنا بر . نيازمند دركار نيامدن زور بود
زير  –سلطه گري بود و رابطه سلطه گر 

سلطه را نيز پديد آورد و بساط 
خالفتهاي اموي و عباسي حاصل آن 
شد و مانع از برخورداري انسانها از 

  .يان آزادي گشتب
دروغ سازاني كه، با استفاده از بسط      

خيانت و جنايت و فسادي كه مالتاريا 
گسترده است و بدست خويش 

مالي را بر كشور  –مافياهاي نظامي 
مسلط كرده است، تاريخ جعل مي 
كنند و انتشار مي دهند، نيك مي دانند 
كه قصدشان از دروغهايي كه مي 

آنها . ند چيستسازند و انتشار مي ده
مي خواهند نمادهاي حق و آزادگي 

را به گمان خود خراب كنند تا مگر  
وجدان همگاني جامعه را مشوش سازند 
و جامعه را براي باز سازي استبداد 
وابسته اي از آن نوع آماده كنند كه 
. انقالب ايران بدان پايان بخشيد

دانستني است كه مدرس، در مهاجرت 
جنگ جهاني اول، از ايران، بهنگام 

روزي با خليفه عثماني، با حضور قاضي 
اگر : خليفه گفت. القضات، ديدار كرد

دنياي مسيحي بر كشورهاي مسلمان 
مي تازند، بخاطر نبود اتحاد ميان 

مدرس به او اين پاسخ . مسلمانان است
علي مي خواست ميان : شجاعانه را داد

عرب و غير عرب برابري برقرار كند، 
بني اميه و بني . ار نرفتعرب زير ب

عباس خواستند عرب را بر غير عرب 
. مسلط كنند، غير عرب زير بار نرفت

اين امر كه كشورهاي ديگر زير سلطه 
تركيه  بروند غير ممكن است و چرا از 

  . ؟غير ممكن صحبت كنيم
افسوس كه واليت مطلقه فقيه      

وضعيت كنوني را بوجود آورده است 
زور پرستان در و اين وضعيت، به 

خدمت امريكا و اسرائيل امكان داده 
را با سيد علي خامنه ) ع(است علي 

  .اي، اين همان كنند
قسمت اول و دوم پرسش  – 13

. سيزدهم شما با يكديگر ربط ندارند
قسمت اول، تأكيد مكرر بر اين اصل 
است كه هركس خود خويشتن را 

خداوند در آيه . هدايت مي كند
اگر هم : ر مي فرمايدديگري به پيامب

بخواهي نمي تواني كسي را هدايت 
: اين هشدار، بر دو اساس است. كني

يكي استقالل و آزادي انسان و ديگري 
در اينجا توسط پيامبر (تغيير از بيرون 

نياز به زور پيدا مي كند و زور )) ص(
از اين رو، . نمي سازد و ويران مي كند

خداوند مي فرمايد تا قومي خود 
شتن را تغيير ندهد، خداوند چيزي خوي

در حقيقت، . را در او تغيير نمي دهد
وقتي انسان خود خويشتن را تغيير مي 
دهد كه از بندگي زور رها مي شود و 
استقالل و آزادي  خود را باز مي يابد 
وبدان، با خدا رابطه برقرار مي كند و 
راست راه عمل به حقوق خويش را باز 

  .شودمي جويد و در آن مي 
) ص(اما بنا بر قرآن، پيامبر       

بدين . برگزيده مردم مسلمان نيز بود
صفت، مي بايد احكام قضائي را اجرا 

باوجود اين، بر وفق موازنه . مي كرد
عدمي، مأمور انجام يكي از بزرگ 
: ترين انقالب هاي قضائي در جهان شد

در سامانه . اصل كرد 20قضاوت را تابع 
كنوني، يكچند از هاي قضائي دنياي 

اين اصول بر قضاوت حاكم شده اند 
حكومت آن شمار از . اما نه همه آنها

اين . اصول بر قضاوت نيز كامل نيست
حق، انسان، قضاوت «اصول در كتاب 

شرح شده » در اسالم و حقوق انسان
  .اند

  
) ع(پرسيده ايد صلح امام حسن   - 14

را چرا ) ع(و واليت عهدي امام رضا 
حق دانسته ام و نه عمل به  عمل به

. زيرا هر دو شهيد شدند. مصلحت
هرگاه به مصلحت عمل كرده بودند، 
پس دانسته مرگ را پذيرفته بودند و 
دانسته سلطه امويان و عباسيان را بر 
. خود و مسلمانان تصديق كرده بودند

به سخن ديگر، چنين رفتاري هم بدين 
معني است كه مصلحت بيرون از حق 

سدت است و هم  بدين معني عين مف
است كه آنان، بنام مصلحتي كه عين 
مفسدت بوده است، دانسته  مرگ را به 
جان خريده و مردم قلمرو بزرگي از 
جهان را اسير حكومت جباران كرده 

  .اند
اما حقيقت اينست كه آنها مي        

دانستند مصلحت بيرون از حق عين 
مفسدت است و البته بدان تن نمي 

پس  آنچه كرده اند، عمل به .  ددادن
حق بوده است و درسي بس بزرگ به 
نسلهايي كه از پي هم مي آيند، 

  :آموخته اند
آنان روشي را بكار برده اند كه        

در . ابتلي و آزمايش: قرآن مي آموزد
آزمايشي كه صحنه آن جامعه است، 
آزمايش كننده مي بايد بر حق استوار 

ل، در حق توافق بايستد و با طرف مقاب
استوار ماندن بر حق، طرف مقابل . كند

را ناگزير مي كند از وفاي به عهد با 
حق و يا شكستن عهد و جفاي با حق و 

هرگاه، طرف . گزيدن بندگي قدرت
مقابل وفاي به عهد كرد، حق حاكم 
گشته و انسانها حقوقمند شده و راه 
رشد را بر ميزان داد و وداد، در پيش 

اگر نه، ماهيت بندگان . مي گيرند
قدرت  شناخته مي شود و انحطاط و 

بدين سان . انحاللشان آغاز مي گيرد
كه نخست اقليت مي شوند و سپس 
افراد همان اقليت نيز چون حاضر نمي 
شوند به ستمگري شناخته شوند، به 

  . اكثريت مي پيوندند
در دوران معاصر، يكي از چند ابتال       

زمايش با آقاي و آزمايش، ورود در آ
خميني و سران حزب جمهوري 

با سران اين حزب ميثاق . اسالمي بود
 24امضاء شد اما آنها در كمتر از 

آقاي خميني . ساعت، ميثاق را شكستند
نيز، نوبت به نوبت، ناگزير شد ميان 
وفاي به عهد و شكستن عهد، انتخاب 

از بد اقبالي، همواره شكستن عهد . كند
اين شد كه آقاي حاصل . را برگزيد

اسفند به آقاي  22بهشتي، در نامه 
خميني، اعتراف مي كند اقليت شده 
اند و از آقاي خميني مي خواهد بر 

در خرداد . ضد بني صدر كودتا كند
نيز، نوبت به آقاي خميني رسيد كه  60

يكي در (= اعتراف كند اقليت و زور 
 35: است وقتي گفت) برابر همه

  . ن مي گويم نهميليون بگويند بله م
سال، ايستادن بر حق  30در طول        

و در برابر واليت مطلقه فقيه، جانب 
واليت جمهور مردم را گرفتن و در 
برابر بيان قدرت فراگيري مالتاريا، بيان 
آزادي را پيشنهاد كردن و صد البته 
جنايتها و خيانتها و فسادهاي حاكمان و 
ه مقاومت ايرانيان آزاده، سبب شد ك

اقليت آن روز، همچنان  اقليت و 
گرفتار سازوكار تقيسم به دو و حذف 

اين جريان، تا انحالل . يكي از دو بماند
  .يم جباران، ادامه خواهد يافتژر

بدين سان، روحانيت قدرتمداري      
كه يكي از سه پايه داخلي دولت 
استبدادي بود و در طول تاريخ، 
ر همواره اكثريت مي داشت،  اقليت د

پس اگر مالتاريا . حال انحالل شد
چنين كينه اي به بني صدر ابراز مي 
كند، دليلي جز آن ابتال كه سبب شد 

در تاريخ ايران، . اقليت بگردد، ندارد
، به پايان 60فصل استبداد، در خرداد 

از آن سال بدين سو، اين . رسيده است
استبداد دوران احتضار خود را مي 

تاه مي شود اين دوران كو.  گذراند
هرگاه جمهور مردم بيان آزادي را 
انديشه راهنما كنند و در جريان جنبش 
همگاني خود، به واليت جمهور مردم 

  .سازمان دهند
به پرسشهاي ديگر شما، در سرمقاله       

شماره آينده انقالب اسالمي پاسخ 
  .خواهم نوشت

  
  

 خود خویشتن را رهبری کردن
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ــاي   ــت و دروغه راس
مشــفق، حقــايق مهــم 
ــكار و   ــري را آش ديگ

ه جنبش را مشخص را
  :مي كند

  
  

يك چند از حقايق مهم : انقالب اسالمي
ساخت امريكا بودن گروگانگيري و (را 

نزاع بر سر رهبر و رهبري و عزم مافياي 
مالي بر  –خامنه اي و مافياهاي نظامي

كه ) حذف سران و كادرهاي اصالح طلب
مشفق، رئيس اداره » سردار«سخنان 

مايان مي اطالعات ستاد مشترك سپاه، ن
ساختند، در شماره پيش، از خوانندگان 

در داخل كشور نيز، . گرامي گذرانديم
مشفق تحليل شده و » سردار«سخنان 

حقايق مهم ديگري استخراج شده اند 
كه به شرح زير از نظر خوانندگان مي 

  : گذرند
اسم (مشفق » سردار« مخاطب اول 

واقعي او شيخ االسالم است و پس از 
ه اي از وزارت واواك، ژاستعفاي ا

، شخص )معاون واواك نيز شده است
بنا بر اطالع موثق، خامنه . خامنه ايست

. اي دچار ترديد جدي شده است
  : ترديد بدين خاطر كه

روي كارآوردن احمدي نژاد  – 1
راست (براي حذف كسان و گرايشهائي 

بود كه با ) سنتي و اصالح طلبان
استبداد فردي خامنه اي و نقش 

داكردن سپاه در دولت، موافق پي
اينك كار به جائي رسيده است . نبودند

كه جز از راه خشونت عريان نمي توان 
كار حذف را پيش برد و بكار بردن 
خشونت عريان، خامنه اي را منزوي تر 

 –نظامي  –و وابسته تر به حزب سياسي 
  . مالي مي كند

مشفق معلوم » سردار«چون سخنان  – 2
ل گرايان نيز، كسان و كرد كه از اصو

گرايشهائي حذف شدني هستند، آنها 
مصاحبه (دست به عمل متقابل زدند 

همشهري كه در اختيار قاليباف شهردار 
تهران است با پاليزدار، مورد  

مجلس طرحي را تصويب ): اخيراست
كرد كه الغاي مصوبه شورايعالي انقالب 

و حمله به احمدي نژاد . فرهنگي بود
تا اين كه پاليزدار، . دگسترده تر ش

همان كه فسادهاي مالي امثال هاشمي 
رفسنجاني و ناطق نوري را افشا كرده 
بود، در مصاحبه با همشهري، از آنها 
پوزش مي خواهد و اين بار، مي 

احمدي نژاد به او وعده وزارت : گويد
و دو نامه خامنه اي در باره ! داده بود

يت دانشگاه آزاد در وضع(دانشگاه آزاد 
وقف نشود و مصوبه : كنوني خود بماند

شورايعالي انقالب فرهنگي نيز اجرا 
، نه تنها گوياي حالت ترديد و )نشود

درماندگي او است، بلكه حاكي از 
اينست كه توانا به ادامه سياست حذف 

مالي  –به ترتيبي كه مافياهاي نظامي 
  . مي خواهند نيست

چون اين ترديد پيش از آن  – 3
مشفق » سردار«ده است كه بوجود آم

كند، مخاطب » محرمانه«سخنراني 
زيرا مرتب . ناگزير او است» سردار«

تكرار مي كند كه شنودها همه به 
دستور انجام گرفته اند و همه به عرض 

توقيفها . مقام معظم رهبري رسيده اند
نيز به دستور او انجام گرفته و اقرارها 

به . نيز به دستور او انجام گرفته اند
مالي به  –سخن ديگر، مافياهاي نظامي 

او اخطار كرده اند، راه پشت سر 
  .خراب شده است

باوجود اين، اين پرسش محل پيدا      
مالي  –آيا مافياهاي نظامي : مي كند

مخالفت با آنها، در . ضعيف شده اند؟
آيا ضعيف . سپاه نيز گسترش مي يابد

شدن مافياهائ نظامي مالي، خامنه اي 

ز آزادي عمل بيشتري برخوردار را ا
مي كند؟ هرگاه خامنه اي بخواهد 

يم برقرار ژتعادل جديدي در درون ر
كند، مي بايد از بخش مهمي از 

باوجود . اختيارات خويش را رها كند
اين، معلوم نيست بتواند درد خويش را 

زيرا ويراني ها كه ببار . درمان كند
. آورده است، قابل باز سازي نيستند

رش دومي از ايران، پاسخ تفصيلي گزا
  .   به اين پرسش است

سخنان سردار مشفق تصديق  
اطالعاتي است كه از پيش از انتخابات 

، در 88خرداد  22رياست جمهوري 
انقالب اسالمي انتشار يافته اند، حاكي 

مالي  –از كودتاي مافياهاي نظامي 
.  بدست سيد علي خامنه اي است

را كه او مي  هرگاه نشاني هاي عوضي
دهد با نشاني هاي واقعي جانشين 

» اطاق فكر«كنيم، طرح عمومي 
پيش از . كودتا چيان بدست مي آيد

سردار نقدي و  او، همانند سخنان او را
سردارجزايري و سردار شاكري و 
سردار حسين فدايي و سردار حسين 

بادي و آشريعتمداري و سردار فيروز
 ،عدر برخي مواق...سردار جواني و 

 اين چند نفريعني . كرده بودندمطرح 
 .هستند» اطاق فكر «ازاعضاي  نيز

وقتي از هاشمي رفسنجاني و  
موسوي خوئيني ها و خاتمي و موسوي 
و كروبي و رديف اولهاي دستگير شده، 
تاج زاده و ابطحي و بهزاد نبوي و 

نام مي برد و بدون ... مهدي هاشمي 
ي استثناء آنها را عوامل سازمانها

جاسوسي بيگانه مي شمارد، در واقع 
مي گويد، اين اشخاص و جماعت 
هاي تحت رهبري آنها حذف 

مي دانيم كه جريان حذف . شوندگانند
هاشمي رفسنجاني، گرچه كند، اما 

  . دارد پيش مي رود
و  »رهبر« وقتي مشفق مي گويد 

خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و 
را با همين نوع سخنان ... مجلس و 

توجيه كرده ايم، يعني مافياهاي نظامي 
مالي اين مقام ها را با اجراي طرح  –

. حذف و سركوب موافق كرده اند
انجام شده مورد تأييد شده  سركوبهاي

اند و از پيش، از موافقت اين مقامهاي 
دست نشانده، با سركوبهاي آتي نيز 

  . اطمينان خاطر حاصل كرده اند
مشفق روشن است كه اتهام ها كه  

وارد مي كند و طرحها كه اصالح 
طلبان را مجريان آنها مي خواند، 

چنانكه خاتمي و ابطحي . دروغ هستند
از زد . را جاسوس خواندن دروغ است

و بندهاي ايران گيتي ها حاال ديگر 
از اين روش . همگان آگاهند

استبداديان كه هر بار بنا بر حذف كس 
امل يا كساني شده است، او يا آنها را ع

. بيگانه خواندن نيز همگان آگاهند
خيانتها و جنايتها و فسادهاي خود را به 
مخالفان نسبت دادن نيز امري نيست 

او در حالي . كه بركسي پوشيده باشد
يم مافياها را ژمخالفان درون ر

جاسوسان بيگانه مي خواند كه نقش 
خامنه اي و احمدي نژاد در تقويت 

ي در گرايشهاي راست و راست افراط
اسرائيل و امريكا، آشكار گشته تا جائي 

يم نيز ناگزير ژكه بشار اسد، متحد ر
موضع «): 89تير  16(شده است بگويد 

تند روانه ايران سبب تقويت دست 
و اين » .راستي هاي اسرائيل شده است

امر كه احمدي نژاد و باند او، اوباما را 
عامل به تأخير افتادن ظهور حضرت 

شمارند، بسي گويائي مي ) عج(مهدي 
سياست خامنه اي و مافياهاي : دارد

مالي بازگشت به سياست  –نظامي 
فراهم  آوردن اسباب بازگشت دست 
راستي ها و راستهاي افراطي به قدرت 

  .در امريكا است
 سران اصالح طلب، جاسوس خواندن 

پوششي است براي مخفي كردن 
مالي با همان  –روابط مافياهاي نظامي 

مداح  ،"هاللي"وگرنه . ها دستگاه
بيچاره اي بود كه به دليل انتشار فيلم 

در حالي كه در حال  ،موبايلي از وي

مشكل  اديدن گردنبند زني بود ب
و او جاسوس نيست او  وگرنه .برخورد

را جاسوس خواندن، جعل اطالع براي 
  .متهم كردن اصالح طلبان است

، دروغهاي ديگر »سردار«اما اين       
مثال قضيه كشتن گوسفند : مي گويدنيز 

از سوي  رفسنجانيبراي سالمت 
در نامه دفتر . خميني، دروغ است

بود كه خميني مده رفسنجاني آهاشمي 
هر بار كه او بسالمت از سفر باز مي 
گشت، براي سالمت او دستور مي داد 

يا انتشار خبر . گوسفند قرباني كنند
افشاي تصوير بي حجاب زن مير حسين 

وي براي اولين بار چند سال قبل موس
مدن مير حسين آهنگامي كه احتمال 

موسوي براي انتخابات رياست 
از  ،جمهوري دوره نهم مطرح شده بود

سوي مخبران شوراي نگهبان و هيات 
موتلفه مطرح شده بود نه از سوي 
بهزاد نبوي و اصالح طلبان در اين 

و يا اينكه براي  .دوره از انتخابات
الت سوء استفاده مالي كروبي مشك

ايجاد كنند براي اولين بار از سوي 
خود احمدي نژاد در مناظره هاي 
تلويزيوني مطرح شد و اصالح طلبان 

روشن . در اين امر دخالتي نداشتند
از ساختن » اطاق فكر«است كه هدف 

و انتشار دادن اين دروغها، هم كرده 
هاي خود را بر دوش اصالح طلبان 

القاي بي اعتمادي  نهادن است و هم
نسبت به سران اصالح طلب و هم اقناي 
مأموران سركوب و هم ايجاد اختالف 

   .ميان اصالح طلبان است
مي مشفق روشن  »سردار«سخنراني  

كه بسياري از مستندات وي از كند 
 . تحصيل شده اند طريق شنود ها

هاي سنداطالعات سپاه و واواك 
ونده اما پر. دننداردر اختيار مكتوب 

سازي بر پايه شنودها، خود سند است 
خرداد،  22بر  اين كه طرح كودتاي 

ماه ها پيش از آن تاريخ تهيه شده و 
گفت و شنودهاي نامزدهاي احتمالي و 

همراه . نزديكان آنها، شنود شده اند
شنود، طرح حذف اصالح طلباني كه 
مي بايد حذف مي شده اند، نيز تهيه 

يكي از  بخصوص كه. شده بوده است
سرداران سپاه يكسال قبل از انتخابات 

شوب هايي در آقرار است  :گفته بود
اين كشور روي دهد و ما خود را براي 

سخنان  .ساخته ايممقابله با آنها، آماده 
مشفق و اينكه از سال قبل از  »سردار«

ماده سازي و كسب و آانتخابات در پي 
وري اطالعات بوده اند نيز آجمع 
ن طراحي براي انجام همي گوياي

  .كودتاي بزرگند
از جمله شنودها كه مشفق از آن  

سود جسته است، شنود سخنان خاتمي 
است كه بنا بر آن، خاتمي به قرآن باور 

اما اطالع واصل حاكي از . ندارد
اينست كه دستگاههاي بسيار پيشرفته 

با استفاده . خريداري و بكار گرفته اند
اشخاص را  از آنها، مي توانند صداي

بازتوليد كنند و هر سخن و اعترافي 
مي خواهند، از زبان هركس كه 

از اين . بخواهند، توليد و انتشار دهند
هاي قالبي، براي متقاعد » شنود«

كردن مقامهائي كه مشفق از آنها نام 
  .مي برد، استفاده مي كنند

امر مهم ديگري كه سخنان   
مشفق آشكار مي كند، اينست » سردار«
ه دستگيري ها و شكنجه دستگير ك

شدگان و اعتراف گيريها زير شكنجه 
. توسط اطالعات سپاه انجام گرفته اند

به سخن ديگر، كودتا را حزب سياسي 
ياد  .مالي سپاه كرده است –نظامي  –

خرداد  22آور مي شود كه از كودتاي 
اطالعاتي از بازجويي بدين سو، مرتب، 

برخي بازداشت شدگان از طريق 
نشرياتي مانند كيهان و جوان و وب 
سايت هايي مانند رجا نيوز و فارس 

سخنان مشفق آشكار . ندمنتشر مي شد
مي كند كه شاخه مطبوعاتي حزبي كه 

مالي تشكيل داده  –مافياهاي نظامي 
اند، با اطالعات سپاه همكاري تنگاتنگ 

  . دارند

مشفق از ضد و نقيض سخنراني  
توجيه  هدف او. گوئي سرشار است

كودتا و ضرورت سركوب بس وحشيانه 
در مورد  براي مثال،. مردم ايران است

مير حسين موسوي و اينكه در جنگ 
، كارشكني مي كرد و حمايت نمي كرد

هم از سخنان سيد علي خامنه اي  او
استفاده مي كند و هم از سخنان 

اما، پيش از او، . موسوي خوئيني ها
 ،»و فرداامروز  –ديروز «مجري برنامه 

ادعا ن ياز ا ،در مصاحبه با شمخاني
پس سخنان مشفق و . استفاده كرد

مجري برنامه را يك دستگاه ساخته و از 
، تخريب موسوي مجاري مختلف، در

  . بكار برده است
مشفق نامزدهاي بعدي سخنان اما  

. حذف شدن را نيز، معلوم مي كنند
بدين ترتيب، جريان تقسيم به دو و 

: ز دو، ادامه مي يابدحذف يكي ا
موسوي صانعي و حذف  هرگاه جريان

و موسوي و كروبي و خاتمي و هاشمي 
خوئيني ها و همكارانشان به پايان 

به علي الريجاني و قاليباف برسد، نوبت 
شمعخاني و  و محسن رضايي و

همكاران آنها و شماري از همكاران 
خيلي هاي ديگر مي  احمدي نژاد و

  .درس
حذف كردنها يك خطاي  گرچه اين    

يم ژمرگ آور است، اما ادامه حيات ر
بنابر . نيز بدين حذف كردنها ميسر است

سندي كه نامه بهشتي به خميني است، 
به يمن استقامت بني صدر بر حقوق 
مردم ايران، جماعت مالتاريا اقليت 

سال مبارزه، آنها را در  30. شدند
اين اقليت نخست به . اقليت نگاه داشت

گرايشها و شخصيتهاي سياسي  حذف
پرداخت كه در جامعه ايران اكثريت 
شدند و تداوم مبارزه سبب شد كه 

پس از آن، مكانيسم . اكثريت بمانند
تقسيم به دو و حذف يكي از دو، در 

در حال حاضر، . اقليت حاكم بكار افتاد
مالي ميان دو جبر  –مافياهاي نظامي 

يكي اين جبر كه اگر هم : گرفتارند
كنون حذف نكنند، حذف مي شوند و ا

ديگري اين جبر كه حذف كردن نيز 
  . به انحالل دولت اقليت مي انجامد

با وجود اين، اعالن اسامي كساني        
كه در فهرست حذف شوندگان هستند، 

در . استاشتباه استراتژيك  يك
حذفهاي پيشين، اسامي حذف 

حاال . شوندگان، از پيش اعالن نمي شد
ده است و آنها مي دانند كه اعالن ش

هرگاه برآن شوند . حذف خواهند شد
سرسپردگي خود را ثابت كنند، بسا 

زيرا اقليتي هر روز . مؤثر نمي شود
كوچك تر مي شود و جبر بر جامعه 
ايست كه حاضر نيست فعل پذيرانه، 

خود را دائم . ستم ببيند و غارت بشود
در معرض سقوط مي بيند و نمي تواند 

ار كنندگان سرسپردگي، اعتماد به اظه
   .  كند
محسن  وافرادي مانند الريجاني        

از سرداران ... و رضايي و قاليباف 
سپاه و و با  اند دوران جنگ بوده

شخصيتها و گروههاي سياسي، روابط 
باز كردن جبهه اي ديگر در  .ارندد

مقابل سرداران قديم و جديد به شدت 
 –اي نظامي از توان اقليتي كه مافياه

مالي و مافياي خامنه ايست، خواهد 
در كنار جبهه  ،اين جبهه . كاست

خانواده گشوده بر ضد تارعنكبوت 
و مراجع و خانواده هاي ديگر  خميني

تقليد و علما و روحانيون و از همه 
را درگير جنگي مافياها  ،مهمتر مردم

مي كند و زمان سقوط طاقت فرسا 
اال اين . يم را نزديك تر مي سازدژر

كه مافياها ترجيح مي دهند با حذف 
كردن، امروز و فردا را بمانند و اگر 
قرار بر سقوط كردن است، پس فردا 

از امروز به فردا فرج . سقوط كنند
  .است را رويه كرده اند

يكي از مهمترين اموري كه مشفق  
و » رهبر«بدان مي پردازد، نزاع بر سر 

در  در نخستين گزارش. رهبري است
خرداد، انقالب  22باره كودتاي 

رئيس «اسالمي اطالع داد كه تعيين 
ربط مستقيم دارد با مسئله » جمهوري
مشفق  هم اين » سردار«اينك، . رهبري

اعتراف تلخ را مي كند كه جنبش 
را » رهبر«خرداد،  30بزرگ مردم در 

شكسته است و » فصل الخطاب«بعنوان 
 هم از وجود نزاع ميان تارعنكبوت
خانواده ها كه خانواده خميني با آنها 
روابط شخصي قدرت پيدا كرده است 
با خانواده خامنه اي و نيز نزاع هاشمي 
رفسنجاني با خامنه اي در باره چند و 

اما . چون رهبري، پرده بر مي دارد
نادانسته اين كار را مي كند، اگر مي 

يم، وقتي رأس ژدانست كه در يك ر
ت، خود كه محل تمركز قدرت اس
يم، چون ژمسئله مي شود، يعني آن ر

ماهي از سر گنديده است و نيروي 
خامنه اي خود . حياتي الزم را ندارد

مسئله است و حل اين مسئله به حذف 
واليت فقيه و استقرار واليت جمهور 

  . مردم است
از اظهارات مشفق معلوم مي شود  

به  شبكه هاي خانوادگيجنگ كه 
كه بعد از  استي رسيده ه امرحل

و خامنه بهشتي و خميني خانواده هاي 
خانواده حال نوبت اي و هاشمي، 

 و رجايي ومطهري  وقدوسي  هاي
 ...فاضل لنكراني و  ومحمدي گيالني 

. شده است كه به جان هم بيفتند
حقيقت اينست كه نوبت حذف به اين 

اختالفات . نيز رسيده است خانواده ها 
ه كه حاكمان به حدي گسترش يافت

، قصابي كه هر حتي به محمدي گيالني
روز دهها جوان را به جوخه اعدام مي 

  .مي شودرحم نسپرد، نيز 
كساني كه در فهرست اسامي  ناعال   

 حذف شوندگان قرار دارند، از سوي
جرياناتي  :مشفق، جريان ساز شداين 

همچون حضور برخي نيروهاي سپاه 
در  ي بسيجي،تحت عنوان دانشجو

براي مخالفت با علي  ،مجلسبرابر 
الريجاني كه از سوي ستاد كودتا و 
سردار كوثري و سردار كوچك زاده و 
روح اهللا حسينيان فراخوانده شده 

و ترتيب دادن تظاهرات در قم  بودند
بر ضد الريجاني و شعارها كه حمله 
كنندگان به دفتر منتظري و خانه 
  صانعي، بر ضد سيد حسن خميني،

ماهها پيش ترتيب  آشكار مي كند
  .حذف اين افراد داده شده است

احمدي نژاد  مشفق، عملمخالفت   
مهم  امر) ي ئحفظ رحيم مشادر(

  :ديگري را معلوم مي كند
براي  شگرد تبليغاتياين يك  بسا - 1

زيرا روزنامه . استفريب افكار عمومي 
نگار معروف و منتقد دولت يعني حسين 

ه نگار كه مدال روزنام- شريعتمداري 
بارها - منتقد را از احمدي نژاد گرفت

سياسي حمالتي را  و بارها در بازي
متوجه رحيم مشاعي و برخي اوقات 

افكار عمومي مگر  تا  كرداحمدي نژاد 
 .فريب دهدرا 
اما احتمال قوي تر اينست كه  - 2

. موقعيت احمدي نژاد نيز محكم نيست
پس براي او نيز بايد پرونده ساخته و 

تا چون زمان حذف . ده باشدآماده ش
او و دستيارانش رسيد، از پيش، معلوم 
. باشد حذف چگونه بايد انجام پذيرد

ياد آور مي شود كه پرونده مالي 
احمدي نژاد، وقتي شهردار بود و 
پرونده مالي و معاون اول او و پرونده 
مالي محصولي و پرونده هاي دستياران 
 او، رو آمده و مطرح شده اند اما به

  .دستور خامنه اي مسكوت مانده اند
در حال حاضر نظر برخي از      

آشكارا مي اصولگرايان منتقد دولت 
 حكومت احمدي نژادهاي گويند كار

 .هستندمسئله دار و مشكوك 
» سردار«دروغ ديگر و توجيه ديگر  

او دو ادعا . نيز بسي گويائي دارد مشفق
هاشمي مي خواست هم از : مي كند

رها شود و هم از شر  شر خاتمي
يكي اينست كه هاشمي . احمدي نژاد

رفت و ) خامنه اي(» آقا«رفسنجاني نزد 
پيشنهاد كرد اين هر دو كنار گذاشته 
شوند و حسن روحاني نامزد شود و 

  كه  و ديگري اينست. نپذيرفت» آقا«
  

  5در صفحه 

يم در گرداب بحرانژر
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مي گويد كه ميرحسين موسوي از 
راي شركت سوي اصالح طلبان ب

حال . بات فرا خوانده شده بودانتخادر
در سيد علي خامنه اي براي اينكه  آنكه

مانع از حضور سيد محمد خاتمي در 
به خانه پدر مير حسين  ،شودبانتخابات 
به پدر يك عصا هديه . مي رودموسوي 

موسوي مي از مير حسين مي كند و 
قول . خواهد در انتخابات شركت كند

. دمي دهد تقلب در انتخابات نمي شو
اما هدف واقعي او، همانطور كه 

خرداد معلوم كرد، حذف  22كودتاي 
گمان او بر . اصالح طلبان بوده است

چون نسل جوان كه  اين بوده است
موسوي را نمي شناسد، از وجود او 
استفاده مي كند براي تبديل كردن 
اقليتي كه هست به اكثريت و هم با 
مقداري تقلب، اسباب شكست موسوي 

ت او را به انزوا، فراهم مي و بازگش
احتمال جنبش همگاني را نمي . آورد

داده اما احتمال جنبش اعتراضي قابل 
نتيجه اين . كنترل را مي داده است

كه او و مافياها اقليتي كوچك تر گشته 
خون ريز و جنايتكارتر گشته اند و . اند

ناگزير شده اند در درون و بيرون از 
جبهه بر .مرزها چندين جبهه بگشايند

ضد بازاريان، جبهه ديگري است كه 
 .يم مافياها گشوده استژر

بنا : دعي مي شودمشفق م »سردار« 
گروههايي از امريكا به  ،بر اطالعات

مدند و بررسي كردند كه آايران 
؟ چگونه مي توان به اين نظام ضربه زد

سه مسئله را مورد بررسي قرار  آنها
دادند كه بايد تضعيف شود يكي 

ديگري مراجع  ،داحان و نوحه خوانهام
  .تقليد و سومي مقام رهبري

برفرض كه ادعاي او راست باشد،       
عامل تضعيف اين سه، خميني و 
  :جانشين او خامنه اي بوده اند و هستند

زنداني كردن مراجع تقليد در  – 1
شريعتمداري و قمي و دو (خانه هاشان

برادر، سيد صادق و سيد محمد 
، )شبير خاقاني و منتظري روحاني و

شريعتمداري و (خلع از مقام مرجعيت 
و عنوان مرجعيت دادن به ) صانعي

شيخ حسين (يم ژخدمتگزاران ر
و خود مرجع خواندن ...) همداني و

خامنه اي كه منتظري به او گفت شما (
، يورشهاي مكرر به خانه )سواد نداريد
شريعتمداري و منتظري و (هاي مراجع 
 وصافي گلپايگاني عي و بتازگي صان

 وبيات زنجاني  ووحيد خراساني 
...) و  مليآجوادي  وموسوي اردبيلي 

و سلب استقالل از حوزه قم و ديگر 
حوزه هاي ديني و بي قدر كردن 

به ترتيبي كه امروز، . فتاواي مراجع
بنياد مرجعيت، ويرانه گشته و هرگاه 
مراجع مردم را بكاري بخوانند، 

مردم اجابت نمي خواست آنان را 
  .كنند

اما ايجاد شبكه از نوحه خوانها و  – 2
هيأت ها و تكيه ها و حسينيه ها و 

يم مافياها ژتبديل آنها به وسيله تبليغ ر
يم ژاين ر. يم مافياها استژنيز كار ر
مداحان را مطرب و خواننده  است كه

و به  ه استهاي پاپ و مشرك كرد
اي انواع نوحه هه است نها دستور دادآ

  :ميز را بخوانند مثال بگويندآكفر 
 نور حضرت زينب است  - 
 صور حضرت زينب است  - 

  و يا
 من سگ درگاه توام ابوالفضل  - 

  و يا
 امام علي سيد علي  - 
 ...و
آيا جز نتيجه  رهبرياما تضعيف  – 3

تعهد شكستن خميني و خيانت به كشور 
گروگانگيري و معامله بر سر گروگانها (

ساله و  8و كودتا و جنگ  و ايران گيت
و خيانت ) تروربحران سازيهاي مداوم

دعوي واليت مطلقه كردن و (به اسالم 
آن را بر قرار نمودن و تقديس 
خشونت و از خود بيگانه كردن اسالم 

و خيانت به ) در بيان قدرت توتاليتر
سلب حق حاكميت از آنها و (مردم 

و جنايت ) يم استبداديژبازسازي ر
ار مردم در شهرها و قتل كشت(گستري

عام زندانيان و بكار انداختن ماشين 
سال است همچنان  30اعدام كه 

نوجوان و جوان و ميان سال و پير، از 
زن و مرد بدان سپرده مي شوند و 
كشتن زخمي ها و گستردن بساط 
شكنجه و ايجاد زندان كهريزك كه 
گوي سبقت از زندان ابوغريب ربود 

گم شدن پولها، (و فساد گستري ...) و
ميليارد دالر در دوران جنگ و  100

برباد دادن درآمد نفت و رانت 
خواري كه نيمي از اقتصاد كشور را 
تسكيل مي دهد و گسترش قاچاق كه 

ميليارد دالر مي زند و پديد  20سر به 
مالي  –آوردن حزب مافياهاي نظامي 

و گسترش نابساماني ها و آسيبهاي 
ايران در  اجتماعي به ترتيبي كه

مصرف مواد مخدر مقام اول را در 
جهان يافته است و گريزاندن مغزها از 

  ...).كشور و
مشفق گويائي بسيار » سردار «قول      

اعتراف است به ورشكست : دارد
رهبري و مرجعيت در خدمت قدرت و 
تبليغاتي كه در وارونه سازي حقيقت، 

اعتراف است به اين . خالصه مي شوند
واليت مطلقه فقيه، هر سه  واقعيت كه

عامل بقاي خود را از دست داده 
ورشكسته، جز » رهبر«براي . است

نظامي و مالي مافياها  –حزب سياسي 
نمانده است و اين حزب، نه مي تواند 

فقه تكليف (» اسالم فيضيه«حتي از 
مشروعيت بگيرد و نه مرام ) مدار

ديگري در دسترس دارد كه از آن 
و نه مي تواند از مشروعيت بستاند 

تجزيه اقليتي جلوگيري كند كه بنا بر 
قول مشفق، خود مأمور تقسيم آن به 

هم . دو و حذف يكي از دو است
سپاه خود نيز بازيچه جريان  اكنون،

شدت گير تقسيم به دو و حذف يكي از 
  . دو، گشته است

مشفق، راه را از » سردار«اظهارات       
ه راهي ك: بيراهه مشخص مي كند

جنبش مي بايد در آن شود، راهي 
است كه استبداديان را در انزوا نگاه 
مي دارد و به مردم امكان مي دهد، 
بطور مستمر و به تدريج، قلمروهاي 
حاكميت را از آن خود كنند و واليت 

  .جمهور مردم را برقرار سازند
  

 قـدرت بر سـر   جنگ
مقابله : سپاهدر درون 

 –با مافياهاي نظـامي  
  مالي

  
اصرار خامنـه اي بـه تحميـل     ٭

مالي بـه زور،   –مافياهاي نظامي 
  :برضد خود او نتيجه بخشيد

  
يم واليت فقيه، تا ژدر طول عمر ر   

اين حد شبح مرگ خود را آشكار 
» رهبر«از دو سال پيش كه . نكرده بود

در پي انتصاب مجدد احمدي نژاد به 
سمت رئيس جمهوري شد، تا به حال، 

ي خود را صرف او همه سرمايه ها
حفظ اين مهره نادان نموده و كار را به 
جايي رسانده است كه ديگر نه سرمايه 
اي برايش مانده است و نه اگر بخواهد 
بازگردد، راه بازگشت به عقب باقي 

كاري كه ممكن است برايش . است
مانده باشد اينست كه بسياري از 
امتيازات و اختيارات خود را واگذار 

در » اصالح طلبان« شماري از. كند
آنها مي . انتظار  اين رويداد هستند

گويند وقتي خامنه اي احمدي نژاد را 
صاحب اختيار كرده است، چرا وقتي 
خود را ناچار ديد، موسوي را رئيس 
جمهور نكند؟ غافل از اين كه احمدي 

مالي و  –نژاد متعلق به مافياهاي نظامي 

. نظامي است –مالي  –حزب سياسي 
كه متعلق به اين حزب نباشد، هركسي 

اختيار نمي جويد و اگر خامنه اي تن 
به دادن اختيار بدهد، بمعناي ناتوان 
شدن حزب و توانا شدن جنبش مردم 

از آن پس، مردم صبر نخواهند . است
كرد تا حزب ضعف خود را جبران كند 
. و بارديگر صاحب اختيار كشور شود
ت مزه بسيار تلخ اين تجربه را چند نوب

  .چشيده اند
سيد علي خامنه اي كه به دليل      

ناداني و جهل خود اسير دست برنامه 
ريزان و تحليلگران ابله داخلي و 
خارجي بيت گرديده بود، آنچنان در 
گرداب سقوط دست و پا ميزند كه دل 

  .هر ناظري به حال او مي سوزد
به اصطالح معظم، در طول » رهبر«    

همه داشته حدود بيست ماه گذشته 
هاي خود را خرج حكومتي كرد كه به 

اميد بسته بود كه : آن اميد بسته بود
يكدست و مطيع امر او ) سه قوه(دولت 

مي شود و حاكميت بعد از او نيز به 
فرزندش مي رسد و سلسله خامنه اي 

او مي پنداشت با ...  تشكيل مي شود و
سياست تهاجمي مي تواند هر مانعي را 

به تدريج متوجه . دارداز سر راه بر
خطاي خود مي شد اما هم سررشته 
كارها از دستش به  مي رفت و هم 
چون قمار بازان، چاره اي جز ادامه 

هر چند . دادن به سركوب نمي ديد
اين روزها وي تا حدي متوجه خطر 
ادامه رفتار و كردار رئيس جمهوري 
منصوب خود شده است و تالش مي 

ازگرداند، اما كند آب رفته را به جوي ب
ديگرنمي تواند تسلط خود را بر نهادها 

او در ميان . و ارگانها حفظ كند
روحانيون و مراجع تقليد و نيروهاي 
نظامي و از همه مهمتر مردمي كه 
كشته داده اند، حامي از دست داده 
است و مي دهد و حامي بدست نمي 

  .آورد
در طول اين مدت، رهبري براي     

داشتن فردي مانند  حفظ قدرت و نگاه
احمدي نژاد در مقام رئيس جمهوري،  
دست به كارهايي زده كه او را بيش از 
پيش به ورطه سقوط نزديك تر كرده 

  : اند
حمايت سرسختانه از احمدي نژاد و  

اين حمايت را تا جايي  –حاميان وي 
ادامه داد كه نزديكترين افراد به او، از 

مرتضي  اين روزها،. او دوري جسته اند
نبوي، احمدي نژاد و دار و دسته او را 

چرا كه به . خطرناك توصيف مي كند
مرجعيت و روحانيت معتقد نيستند و 
. قصد حذف اصول گرايان را دارند

الريجاني و توكلي به احمدي نژاد 
حمله مي كنند بدين خاطر كه در برابر 

توكلي او را . قانون ايستاده است
اين بار، . كند تهديد به استيضاح نيز مي

قاليباف، شهردار تهران، پاليزدار را به 
جان احمدي نژاد مي اندازد و او در 
مصاحبه با همشهري مي گويد احمدي 
نژاد او را تحريك كرد از مافياهاي 
... هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري و
. سخن بگويد و به او قول وزارت داد

و مي گويند رحيم مشائي، گفته ... و
م نه نياز به مرجع دارند و نه مرد: است

خود مي دانند چه . نياز به روحاني
حتي اگر اين حمله ها با اجازه . كنند

خامنه اي باشد، گوياي شكست خامنه 
  .اي هستند

فرمان تقلب در انتخابات براي بر  
 –سركار نگاه داشتن احمدي نژاد 

كودتاي انتخاباتي كه به فرمان سيد 
بود كه وي  علي انجام شد تنها راهي

گمان مي كرد او را به هدف مي 
اما بر عكس موجب فروپاشي . رساند

 .قدرت و حاكميت وي شد
بروز درگيري ميان او و هاشمي  

رفسنجاني كه سالها حامي او در كليه 
 –جنايت ها و خيانت ها و فسادها بود 

شايد يكي از اشتباهات وي و تحليل 
گران پيرامون وي از دست دادن 

. در برابر احمدي نژاد بودهاشمي 

امروز،  اكثر سياسيون وابسته به 
گروههاي مختلف اصولگرا، به جز باند 
جنگ طلب، بر اين خطا واقف هستند 

 .و بازگو مي كنند
تهديد و تحقير بسياري از روحانيون  

سيد علي  –كه سالها حامي وي بودند 
كه فكر مي كرد با انجام تقلب در 

ر آوردن  احمدي انتخابات و بر سر كا
نژاد مي تواند از موقعيت خود استفاده 
كند و با تائيد انتخابات ديگران را 
وادار به حمايت از آن و يا سكوت 
نمايد، اشتباهي بزرگ انجام داد زيرا 
رئيس جمهوري منتصب او از سوي 
بسياري از روحانيون بلند پايه حاكميت 
فاقد مديريت الزم براي اين مقام 

 .بشمار بود
مخالفت و تهديد برخي مراجع  

تقليد كه دست به مخالفت با كارهاي 
سيد علي خامنه اي با  –او زده اند 

برگزاري انتخابات تقلبي ته مانده 
اعتبار خود را نزد مراجع تقليد از 

به گونه اي كه بعد از تاييد . دست داد
احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور 

اني منتخب، تنها شيخ حسين نوري همد
او هم در مصاحبه . به وي تبريك گفت

اي گفت فريب ياران احمدي نژاد را 
خورده وگرنه پيام تبريك ارسال نمي 

مراجع معتبر نيز تا به حال نه تنها . كرد
از رياست جمهوري احمدي نژاد 
حمايت نكرده اند بلكه در بسياري 
. موارد وي را مورد حمله قرار داده اند

ت مطلقه فقيه را آيت اهللا منتظري والي
 .از مصاديق  شرك دانست

تهديد و مخالفت با بيت خميني از  
سيد  –طريق تحقير سيد حسن خميني 

علي خامنه اي در خطايي ديگر كه 
برايش بسيار گران تمام شد مي 
پنداشت با حذف سيد حسن خميني و 
ممانعت از بزرگ شدن وي مي تواند 
شرايط را براي جانشين شدن فرزندش، 

اما ممانعت از سخنراني . اهم كندفر
خرداد آنچنان مورد 14وي در روز

انتقاد روحانيون و مراجع قرار گرفت 
اين . كه او تصورش را نمي كرد

رويداد ضعف مفرط او را آشكار كرد و 
بسا خود او نيز متوجه شد كه همه وي 
را مقصر اصلي وضعيتي مي دانند كه 

 .روحانيت بدان گرفتار آمده است
مان سركوب و كشتار جوانان فر 

كشور براي حفظ موقعيت لرزان خود 
يكي از داليلي كه  –در سال گذشته 

بسياري از همراهان سابق در برابر وي 
قرار گرفتند كشتار جنايت كارانه اي 
بود كه به دستور او، بدست نيروهاي 

مالي انجام  –تحت امر مافياهاي نظامي 
شعار بعد از آن بود كه مردم با . گشت

مرگ بر ديكتاتور پرونده سيد علي را 
 .براي هميشه بستند

فرمان اعدام جوانان و مبارزان  
 –سياسي جهت تحكيم حاكميت خود 

دستور اعدام برخي از افرادي كه از 
قبل ازكودتاي انتخاباتي دستگير شده 
بودند، به جرم شركت در اعتراضات 
بعد از انتخابات، آنچنان دروغگو و 

يم واليت فقيه را ژبودن ر جنايتكار
  . برمال ساخت كه مپرس

رها كردن افسار احمدي نژاد در  
حمله به ديگران و ايجاد بحران هاي 
داخلي و خارجي با عنوان حمايت از 
سياست هاي تهاجمي حاكميت در 

سيد علي خامنه اي مي  –برابر دشمنان 
پنداشت كه شرايط داخلي و جهاني به 

به . مي پنداردهمان گونه ايست او 
همين دليل بود كه افسار احمدي نژاد 

. رها كرد» بزرگان نظام«را در حمله به 
در حقيقت مأموريت او و حكومتش 
انجام يك رشته حذف ها بود براي 
اين كه خامنه اي در حكومت يكه تاز 
. شود و فرزندش جانشين او بگردد

احمدي نژاد اندازه نگاه نداشت تا 
كسي نماند كه جايي كه ديگر هيچ 
كار به جايي . مورد حمله قرار نگيرد

رسيد كه در نهايت وي مجبور به 
دخالت و كنترل رئيس جمهوري 

منصوب خود شد تا مگر وضعيت از 
در پي بحران بين المللي . دست نرود

احمدي نژاد  –دست ساخت خامنه اي 
نيز، موضع نابخردانه احمدي نژاد 
 ايران را با تحريم هاي گسترده و

تحريم هايي كه . سخت روبرو ساخت
يم را وارد بحراني كرده است كه ژر

هم . روز به روز شديد تر مي شود
اكنون برخي از اصولگرا ها نيز صدا به 

 .اعتراض بلند كرده اند
فرمان حمله به سران و كادرهاي 

سيد علي خامنه اي  –اصالح طلبان 
  يم،ژهنگامي كه متوجه شد در درون ر

كادرها حاضر به  اكثريت بزرگ
پذيرش واليت مطلقه وي نيستند و 
براي تاييد وي از انتخابات كوچكترين 
ارزشي قائل نمي شوند، فرمان داد آنها 

سركوب مردم و .را سركوب كنند
سركوب اصالح طلبان موجب شد كه 
موسوي و كروبي، روز به روز، مواضع 
خود را نسبت به خامنه اي و عملكرد او 

كار را به جايي برسانند  قاطع تر كنند و
كه از واليت و نظام بگذرند و خود را 
از كشتي ساخته شده خامنه اي خارج 

 .نمايند تا همراه مردم شوند
در پي  –فرمان حمله به بيت مراجع  

خطاهاي آشكار او، خطاها بر يكديگر 
كار به دستور حمله  به . افزوده شدند

اما حمله به . بيوت مراجع مخالف كشيد
يت آيت اهللا صانعي و مخالفت ب

وبرخورد مراجع ديگر با اين عمل 
زشت به گونه اي شد كه او را مجبور 

كوتاه آمدن . به كوتاه آمدن كرد
  .يعني در سراشيب ضعف افتادن

  
مجلس خبرگان را با تهديد وادار به 

هنگامي   –اطاعت از فرامين خود كرد 
كه مجلس خبرگان تشكيل جلسه داد و 

در آن جلسه، انتقاداتي از قرار شد 
همانگونه كه آيت  -بعمل آيد، » رهبر«

وي فرمان  - اهللا دستغيب انتقاد كرد
، »خبرگان«داد با وارد كردن فشار بر 

مانع از ادامه كار آن مجلس، به ترتيب 
در نتيجه،  برخوردهايي در . مقرر شوند

اين مجلس ميان حاميان و مخالفان وي 
بارتا اين روي داد كه براي اولين 

 .  اندازه  جدي شد
ــا     ــلحت را ت ــخيص مص ــع تش مجم

سيد علي خامنه  –ضعيف كرد  توانست 
اي براي حفظ احمدي نژاد حتي يكي 
از قــوي تــرين نهادهــايي كــه جهــت 
تشخيص مصلحت نظام از سوي خميني 
ايجاد شده بود را بـراي جلـوگيري از   
مخالفت با سياست هاي خـود، آنقـدر   

كه امـروز، ارگـان    تحت فشار قرار داد
او مصـلحت  . بي خاصيتي شـده اسـت  

نظام را كه ايـن مجمـع تشـخيص داد،    
نپذيرفت و جاهالنه در مقابل انتقـادات  
اين مجمع از احمدي نژاد و حكومـت  

 .  او ايستاد
را مجبور » شوراي اسالمي«مجلس  

به اطاعت از خواسته هاي خود و 
در طول سال گذشته  –حكومت كرد 
قات كه رئيس جمهوري در بيشتر او

دست ساز وي بر خالف قوانين مصوب 
مجلس عمل مي كرد، او به حمايت از 
حكومت مي پرداخت و مجلس و 
نمايندگان را مجبور به سكوت مي 

اين عمل بارها اتفاق افتاد تا . كرد
هنگام طرح و تصويب موضوع دانشگاه 

» رهبر«اين بار، توصيه . آزاد اسالمي
مجلس . ثر نشدهم در نمايندگان مو

طرحي را تصويب كرد تا مانع از چنگ 
انداختن احمدي نژاد بر دانشگاه آزاد 

ناچار از نيروي چماقدار استفاده . شود
با گسيل چماقداران در برابر درب . شد

مجلس، برنمايندگان فشار وارد كردند 
تا كه برابر دلخواه احمدي نژاد، 

پس از آن . تصميم خود را تغيير دهند
تضاح بزرگ ببار آمد و معلوم شد كه اف

يم مجلس و قوه قضائيه ژكه در اين ر
آلت فعلي بيش نيستند و بي كفايتي 
خامنه اي عيان گشت، او در حكم 
حكومتي خود قرار را بر مسكوت 
ماندن و بقاي دانشگاه آزاد در وضع 

اما اين قرار، ضعف او . موجود گذاشت
  او كه گويا : را از هرجهت عيان كرد

  
  6صفحه  در

يم در گرداب بحرانژر  
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ولي امر است و نظر فقهي او بر فتاوي 
مراجع مقدم و حاكم است، چون مي 
داند اعتباري براي نظر او نمانده است، 
سرانجام بخشيدن به ماجراي وقف 
. دانشگاه آزاد، از سه روحاني خواست

بدين سان، خود و احمدي نژاد و 
. حكومت او را بي وقر و اعتبار گرداند

از دادن حكم  جالب اينكه روز بعد
حكومتي، نماينده وابسته به جبهه 
اصولگرا، احمد توكلي، بار ديگر 
احمدي نژاد را در مجلس مورد حمله 
قرار داد و حتي تهديد به استيضاحش 
توسط مجلس و دادن رأي به عدم 

  .كفايت سياسي او كرد
 –سرمايه هاي كشور را به باد فنا داد  

بر هيچ كس پوشيده نيست كه حمايت 
خامنه اي از احمدي نژاد زيان هاي 
مالي عظيمي را بر كشور وارد ساخته 

به خورد و برد رانت خواران : است
درآمدهاي نفتي و گشودن دروازه ها 

 20بر روي واردات و رساندن قاچاق به 
و حتي خريد ... ميليارد دالر در سال و

طال و تغيير ارز از دالر به يورو و از 
تحميل هزينه  يورو به دالر و چه در

هاي سنگين بحران هسته اي  به كشور 
  ...و 
با اعالم فتنه عده بيشماري را از  - 

سيد علي  –حاكميت خارج ساخت 
رهبر در جريان كودتاي انتخاباتي 
تحت تاثير حرفهاي افرادي چون 
حسين شريعتمداري و ياران مستقر وي 
در بيت جريان اعتراضات مردمي را 

ئله موجب دور فتنه خواند و همين مس
شدن بسياري از افراد حامي ازگرد او 

  .گرديد
بسياري از همراهان سابق حاكميت و 

سيد  –مخالفان فعلي را به زندان افكند 
علي خامنه اي براي حمايت از رئيس 
جمهوري دست ساز خود به ناچار 
مجبور به دستگيري بسياري از سياسيون 
و روحانيون حامي قبلي نظام واليت 

او زندانها را از كودتاچيان . شدفقيه 
سال شصت پر كرد تا بتواند بر اقتدار 

 .پوشالي خود بيفزايد
فرمان برگزاري دادگاههاي  

بعد از كودتاي  –مضحك را صادر كرد 
انتخاباتي، خامنه اي، همانند بعد از قتل 
هاي سياسي كه آمران و مأموران آنها 

ناميدند، دستور » قتلهاي زنجيره اي«را 
رگزاري دادگاههاي نمايشي را صادر ب

اين دادگاهها آنچنان فرمايشي . كرد
بود كه به جز زيان براي وي و برگزار 

 .  كنندگانش چيزي ببار نياورد
  ...و 

  
شکافها که اعمال خامنـه ای  ٭

  :یم پدید آورده اندژدر ر
 
يم ايجاد ژيكچند از شكافها كه در ر   

  :شده اند، بدين قرارند
اف عظيم ميان واليت مطلقه بروز شك 

 واصفهان  وفقيه و مراجع تقليد در قم 
عملكرد سيد علي  –مشهد و نجف 

 حكومتاز او حمايت  وخامنه اي 
كشيده شدن كار به كه خود، منصوب 

صانعي خانه  حمله به بيت خميني و 
بروز شكاف ميان سيد شد، سبب منجر 

به گونه اي  .تقليد گشتعلي و مراجع 
سالها مراجع تقليد به صورت  كه بعد از

علني به مخالفت با ولي مطلقه فقيه 
پرداختند و اين مخالفت و اعتراض بعد 

دفتر منتظري  از حمله به بيت صانعي و
ممانعت از سخنراني سيد حسن  و

به اوج خود  هاخميني و هتك حرمت 
يت اهللا آرسيد به گونه اي كه حتي 

ه با اعزام نماينده خود بنيز، سيستاني 
نها دلجويي آاز  ،يت اهللا خمينيآبيت 
روحانياني چون  ،نيعالوه بر ا .دكر

 –وحيد خراساني  –بيات زنجاني 
 –دستغيب شيرازي  –موسوي اردبيلي 
صافي گلپايگاني و  –شبيري زنجاني 

حتي مكارم شيرازي نسبت به عمل 
انجام شده اعتراض خود را به گوش 

  .رساندند خامنه اي

ديد روحانيون بلند بروز مخالفت ش 
پايه با شيوه حكومت داري سيد علي 

با بروز اعتراضات مراجع  –خامنه اي 
يت آتقليد از سال گذشته كه از سوي 

غاز و به ديگر مراجع آاهللا منتظري 
روحانيون بلند پايه رژيم  ،سرايت كرد

نيز به مخالفت با عملكرد سيد علي 
خامنه اي پرداختند به گونه اي كه اگر 

ليست مخالفان سيد علي توجه شود به 
به جرات مي توان گفت كه بسياري از 

يت اهللا خميني و آروحانيون حامي 
واليت فقيه در حال حاضر جزو 
مخالفان ادامه حكومت سيد علي خامنه 

  :از جمله اي هستند
 –ناطق نوري  –هاشمي رفسنجاني     

 –علي گرامي  –بادي آطاهري خرم 
 -حتشمي پور اكبر م - محمدي گيالني
موسوي  –صدوقي  - حسن روحاني 
 -طاهري اصفهاني –خوئيني ها 

 –محقق داماد  –موسوي بجنوردي 
پسر  –فاضل لنكراني  - راستي كاشاني 

 –رضا استادي  –ملي آجوادي  –
سيد  –عبداهللا نوري  –محمد اميني 
 ....موسوي تبريزي  و –محمد خاتمي 

بروز شكاف ميان سياسيون حامي  
حاكميت واليت فقيه در طول  – نظام

سي سال گذشته با استفاده از نيروهاي 
سياسي حامي نظام جمهوري اسالمي 
توانسته بود با اتخاذ روشهاي مختلف و 
به كار بردن زور و تزوير مانع از 

نها آ. رسيدن مردم به حقوق خود شوند
با نمايش اطاعت از واليت مطلقه و 

يت اهللا آموزه هاي آحمايت از 
ميني و نايب ايشان سيد علي خامنه خ

اي و اطاعت از احكام حكومتي 
رهبري هر فشاري را بر مردم واجب 

ن عمل مي نمودند تا آدانسته و به 
حاكميت ولي فقيه به كار خود ادامه 

 .دهد
اما در طول دو سال گذشته عملكرد 
سيد علي و حاميان وي به گونه اي بود 
كه ديگر سياسيون حامي نظام نيز 
نتوانستند اين همه جنايت وفساد نظام 
را تحمل كنند و به تدريج خود را از 
سيطره نظام خارج نموده و به سوي 

مدند و در نتيجه حاكميت آمردم 
نها و دستگيري و آمجبور به برخورد با 

نها آبه زندان انداختن و فشارو تهديد 
اشاره به برخي اسامي زندانيان  .گرديد

گاه آ امر را بر اينما  ،و مخالفان فعلي
مي سازد كه نظام براي حفظ خود 
حتي نزديكترين ياران خود را فدا مي 

مهدي  –مير حسين موسوي  –كند 
مصطفي  –عبداهللا رمضانزاده  - كروبي 

 -امين زاده  –بهزاد نبوي  -تاجزاده 
 –مرتضي الويري  –محسن ميردامادي 

 –صفايي فراهاني  –فرزند بهشتي 
و  –مد سالمتي مح –رمين آمحسن 

  ...حتي  علي مطهري  و
  
ـــه ٭ ـــدگان ب ـــپاه، گردانن در س

خامنه ایـی : یکدیگر می گویند
  !:هستی یا احمدی نژادیی؟

 
عزل و نصب هاي خامنه اي و دادن  

اختيار سپاه به اطالعاتي هاي درجه دو 
و سه به سپاه كه ابزار دستهاي مافياهاي 

مالي هستند، امروز سپاه را به  –نظامي 
قليت موافق مافياها كه مقامها را قبضه ا

كرده اند و اكثريت مخالف آنها بدل 
اين دو دسته، رويارو . كرده است

طرفداران خامنه اي كه از او . هستند
بخاطر واليت فقيه پيروي مي كند، از 

چرا كشور » رهبر«: يكديگر مي پرسند
را به دست باند خطرناك احمدي نژاد 

آبروئي  داده است و چرا موجب بي
... سپاه در جامعه شده است؟ چرا؟ و

براي اين چراها پاسخ هاي روشني 
خود را به اين قانع مي . وجود ندارند

كنند كه حذف احمدي نژاد هزينه 
تا خامنه . سنگين دارد و نياز به تدبير

اي جرأت كند و تدبيري بكند، سپاه 
  :صحنه نزاع شده است

 بروز جنگ در ميان فرماندهان سپاه 
 ميانبه جز جنگ قدرت  -پاسداران 

سران حاكميت و ميان روحانيون و 
، سياسيون و امنيتي ها و اطالعاتي ها

جنگ ميان سرداران سپاه اين روزها 
طبقه جديد  .شدت مي گيرد دارد

فرماندهان جنگ طلب جبهه رفته و 
بن بست مي روند جبهه نديده به سمت 

مي با خود هم را خامنه اي  سيد علي و
 .رندب

مده از جلسه برخي آاخبار به دست     
فرماندهان سپاه و فحاشي به احمدي 

نها كه آنژاد از سوي تعدادي از 
بكار معتقدند عملكرد احمدي نژاد و 

برده شدن سپاه در سركوب مردم براي 
كه نظر  شته استموجب گ تحميل او،

مردم نسبت به سپاه تغيير كند و سپاه را 
 . دشمن خود بپندارند

دور شدن  رويداد،مهمترين  
سپاه در دوران فرماندهان عالي رتبه 

كه از سپاه است جنگ و سرداراني 
بي كفايتي به دليل خامنه اي سيد علي 

مجبور به حذف  و اصرار به حذف ها،
نها و قرار دادن مهره هاي ديگري به آ

 .ه استنها شدآجاي 
سيد  ،در طول يكي دو سال گذشته    

براساس گزارشها كه به  خامنه اي،علي 
او مي دادند، به اين نتيجه رسيد كه 

وارد جنگي طاقت فرسا با مي بايد 
برخي از  لذا پذيرفت. مردم شود

را حذف كند و جاي فرماندهان سپاه 
آنها را به كساني بسپارد كه آماده انجام 

اما  . هر گونه خشونت سبعانه اي هستند
برو رومشكل  او را بعزل و نصبها اينك ا

 .كرده است
ستادي سپاه  افسران صفي ودر ميان     

چندين گروه مختلف وجود داشتند 
 ، 88خرداد  22كودتاي كه تا قبل از 

و سعي كردند خود را  گزيدندسكوت 
بي اطالعي بزنند و وارد ماجرا به 

سرداران در عوض، شماري از . نشوند
البته . نددش عصباني كودتاسپاه از اين 

سيد علي خامنه اي با توجه ن، آقبل از 
مأموران اطالعاتي به او به اطالعاتي كه 

تغييراتي در ميان مي دادند، 
فرماندهان سپاه ايجاد و جنايتكارترين 
ه سرداران سپاه را در راس امور گمارد

اين سرداران جنايتكار در شمار .  بود
 –سعيد قاسمي چون  كساني هستند

 غالمحسين رمضاني –محمد رضا نقدي 
 –مجتبي ذوالنور  –مسعود جزايري  –

 –احمد سالك كاشاني  –حسين طائب 
 –جباري  –يداهللا جواني  -علي فضلي 

 ...همداني  و –عراقي 
سركوب  أموردر بين اين سرداران م    

برخي ها سرداران جنگ ديده ، مردم
بودند كه در دوران جنگ نيز در رده 
هاي بااليي قرار نداشتند و برخي از 

اصال جنگ  ،اران حاضر و مسئولسرد
در طول . نديده سردار سپاه شده اند

 با  خامنه اي، سيد علي ،اين مدت
فراوان در لشكرهاي  هايتغييرايجاد 

 –سپاه كه با هدايت جعفري 
كوثري و همداني  –بادي آفيروز

 افرادشرورترين ، صورت گرفت
تا  افرادموجود را به كار گرفت و 

ركنار كرد به حدي موجه را از كار ب
در سپاه   نهاآگونه اي كه ديگر نامي از 

 . برده نمي شود
با نگاهي گذرا به برخي از سرداران     

از كار بركنار شده يا از امور نظامي 
دور شده به خوبي مي توان دريافت 

در  »رهبر«كه چه افرادي مورد اعتماد 
  :نده اپروژه حذف نبود اجراي 

 –ايي سردار سرلشكر محسن رض 
محسن رضايي فرمانده سپاه پاسداران 
در دوران جنگ و دوره رياست 
جمهوري هاشمي رفسنجاني و شريك 

و اكتبر  60كودتاچيان خرداد 
از سورپرايز و ايران گيت و ترورها، 

جمله سرداراني است كه مورد بي 
مهري سيد علي خامنه اي و به 
خصوص محمود احمدي نژاد و برخي 

پايين تر و سرداران سرداران رده هاي 
جبهه نديده قرار گرفته است به گونه 
اي كه در انتخابات دور گذشته وارد 

د تا شايد بتواند مانع از ادامه شكارزار 
اما كيسه تقلب  .كار احمدي نژاد شود

خامنه اي بر تن وي نيز كشيده شد و 
به خصوص بعد از اينكه فرزند مشاور او،

عالي اش در زندان كهريزك زير 
، تازه متوجه شد شكنجه به قتل رسيد

دارد همان را مي درود كه كشته 
الزم به ذكر است كه در حال .است

حاضر محسن رضايي روابط خوبي با 
 . داردبرخي فرماندهان دوران جنگ 

 –سردار سرلشكر مرتضي رضايي  
س أفردي كه حدود سي سال در رِ

دو سال  ،اطالعات سپاه قرار گرفته بود
خوندي به نام احمد آمدن آبا  ،قبل

سالك كاشاني و سرداري به نام 
غالمحسين رمضاني و در نهايت معاوني 

محلي از  ديگر ،به نام حسين طائب
 ،در واقع .اعراب براي وي نماند

به وي اعتماد نداشت و ديگر  ،رهبري
جالب اينكه . او را بركنار نمود

. شدمسئوليت ديگري به وي واگذار ن
شكر مرتضي رضايي هم سردار سرل اينكه

پاسخي جز اين ؟ اكنون چه مي كند
 . ندارد كه كاره اي نيست

سردار سرلشكر غالمعلي رشيد مسئول  
اطالعات و عمليات سپاه دزفول، 

ستاد عمليات جنوب، فرمانده  جانشين
قرارگاه فتح در عمليات بيت المقدس، 

مركزي سپاه،  مسئول عمليات قرارگاه
ات ستاد كل معاون اطالعات و عملي

نيروهاي مسلح و جانشين رئيس ستاد 
 شبه دليل نزديكي .نيروهاي مسلح كل

مدتهاست كه از وي  ،با محسن رشيد
با توجه به سابقه  .نيست سپاهخبري در 

وي در فعاليت هاي قبل از انقالب در 
گروههاي سياسي به نظر مي رسد كه 

است آن كاري را كه از نتوانسته 
. تصدي كند، خواسته شده استاو

 خبري نيست و ومدتهاست كه از ا
در حال حاضر نيز نامعلوم  وضعيت او

  .است
سردار محسن رشيد معاونت  

تحقيقات پژوهشگاه علوم و معارف 
محسن رشيد مسئول  - دفاع مقدس

حامي  ،موسسه ايثارگران و رزمندگان
مير حسين موسوي بود و به همين 

برخي از بي مهري دليل مورد 
 .جنگ طلب سپاه واقع شد فرماندهان

در ميان نيروهاي سپاه پاسداران  واما ا
  .حامياني براي خود دارد

از  –سردار دريادار علي شمخاني  
جمله فرماندهان جنگ در طول مدت 
جنگ به جز دوراني كه جهت حمايت 

بني صدر به تهران  ضداز كودتاي بر
 جبهه هادر بقيه دوران جنگ در  ،مدآ

ا توجه به نزديكي به ب وا. حضور داشت
 ،و سيد حسن خميني محسن رضايي

تا حدي  ،بعد از انتخابات و سركوب ها
خود را از حاميان جنگ كنار نگاه 
 داشت و حتي در يك مناظره

ن تاخت و آمجري ه تلويزيوني ب
حاميان درگيري ها را افراد جبهه 
نرفته خواند و فتنه خواندن حضور 

او  .ستمردم در تظاهرات را مردود دان
همواره چه در دوران بعد از جنگ و 

وزير دفاع در چه در دوراني كه 
خود  بود،سيد محمد خاتمي حكومت 

را از سياست هاي تند روانه برخي 
داشت و تنها به مي سپاهيان دور نگاه 

  .امور نظامي مي پرداخت
سردار سرلشكر رحيم صفوي همايي  

ده سال فرماندهي سپاه را بر عهده 
روحيه به دليل  ،وي رماندهيف .داشت

مناسب سركوب نبود و اي كه دارد، 
به سركوب  دست زدنسيد علي قبل از 

وي را بركنار و با عنوان  ،هاي جديد
مشاور ارشد در كنار خود نگاه داشت 

هم مانند علي  او .تا در كنترل باشد
شمخاني در مصاحبه اي با خائن 

 ييس جمهورئندانستن بني صدر ر
بر نقطه حساس جنگ  دست ،منتخب

طلبان گذاشت و مورد بي مهري 

سرداراني چون سعيد قاسمي معاون 
و از وي  .قرارگاه ثاراهللا قرار گرفت

ي كه الزايمر انبه عنوان سردارشمخاني 
  .ياد مي شودد ندار
سردار سرلشكر محمد باقر قاليباف نيز  

ازفرماندهاني بود كه در انتخابات 
مجتبي خامنه  دوره قبل به دليل خيانت

و بند و بست مجتبي با محمود  اي
احمدي نژاد نتوانست راي بياورد و بعد 

تمام وجود با  ،از انتخاب احمدي نژاد
شهردار  ،مخالفت هاي احمدي نژاد

هم تحت كنترل بماند و تهران شد تا 
به  شدن وي او را از نزديك هم 

سردار  .دور نگاه دارند افسران سپاه،
بعد از انتخابات سرلشكر قاليباف 

مخالفت خود با احمدي نژاد را علني 
وي  :تر نمود و در سخنراني خود گفت

حتي يك روز به جبهه نرفته و 
تازه ترين . هستندمسئله دار ش اطرافيان

اقدام او، مصاحبه همشهري با پاليزدار 
 .است

او كه مسئوليت نشريه همشهري را بر 
عهده دارد با قرار دادن نيروهاي 

نزديك خود مانندسردار محمد  سپاهي
تقي فروتن و سرهنگ علي اصغر 

اين نشريه را در اختيار ... محكي و
نيروهاي سپاهي نزديك خود قرار 

ه است تا هم معلوم كند در سپاه داد
طرفدار دارد و هم از همشهري برضد 

پاليزدار اين . احمدي نژاد استفاده كند
بار گفته است احمدي نژاد به او وعده 

رت داد و تحريك كرد بر ضد وزا
... هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري و

  .صحبت كند
از فرماندهان سپاه  –سردار مقدم  

كه به دليل همكاري با فرزند بهشتي و 
الويري در جريان بررسي و شناسايي 
خانواده هاي كشته داده و مجروح 
شده دستگير و با ضرب و شتم به زندان 

كه به تازگي  افسران سپاه .انداخته شد
دستگير شده اند از نزديكان سردار 

 .مقدم هستند
  سردار علي الريجاني از جمله 

خارج و وارد  سپاهسرداراني بود كه از 
از با توجه به اطالعاتي كه  .ت شدسياس

در اولين ساعات  ،داشت قرائت آراء
طي پيامي  ،بعد از پايان راي گيري

تلفني به مير حسين موسوي تبريك 
وي شد، كه بزرگي  اما با تقلب . گفت

ناچار از اتخاذ موضع مبهمي شد كه 
اما به دليل  .خوشايند خامنه اي نبود

. سر سپردگيش، رئيس مجلس باقي ماند
پس از آن كه او و دو برادرش مورد 

مخالفت با  حمله احمدي نژاد شدند،
تصويب . احمدي نژاد را علني كرد

طرح دانشگاه آزاد موجب شد كه 
ادي از همان نيروهاي دست تعد

با برنامه  ،شخصي پوش و  سازسپاه
ريزي سردار كوچك زاده و سردار 
كوثري و حسينيان به درب مجلس 

. و وي را به باد فحاشي گرفتند آمدند
جالب اينكه در نماز جمعه قم نيز 
چماقداران بر ضد وي دست به 

در تظاهرات زدند تا به او بفهمانند كه 
 .قرار دارد انشوندگ حذف فهرست

همانگونه كه سردار مشفق در سخنراني 
 .خود گفته بود

سردار عباس دوزدوزاني از  
سرداران اسبق جنگ كه سالهاست كه 

قرار خامنه اي در صف مخالفان واليت 
گرفته اما روابط خود را با فرماندهان 

نيز در  او ،است كردهجنگ حفظ 
انتخابات جانب اصالح طلبان را گرفت 

 .دكرنها حمايت آو از 
سردار بختياري نژاد از سرداراني  

تقلب انتخاباتي  وقوعكه بعد از  است
به صراحت دست به انتقاد از بزرگ، 

 . حاكميت و تقلب انتخاباتي زد
 -سردار مسعود حجاريان كاشاني  

رياست  معاونت مهندسي وزارت سپاه،(
و معاونت ) ع(دانشگاه امام حسين 

ريزي محسن رفيق اقتصادي و برنامه 
  ) دوست در بنياد مستضعفان و جانبازان

وي به دليل اينكه برادر سعيد حجاريان 
 .ه استمورد بي مهري قرار گرفت است،

 ، اودر برخي جلساتعالوه بر اين، 
  كه خوشايند دكرصحبت هايي 

  7در صفحه 
  

يم در گرداب بحرانژر
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بهتر ديده شد وي  كودتاچيان نشد و 
  .رانده شود گوشه دنجي 

برادر سردار صنيعي  –ي سردار صنيع 
بزرگ كه به دليل مخالفت با كودتاي 
انتخاباتي در برخي محل ها بر ضد 

 ولذا ا .كودتا چيان سخنراني مي كند
نيز مورد بي مهري برخي فرماندهان 

  .ه استقرار گرفت
فرمانده  –سردار هدايت اهللا لطفيان 

اسبق نيروي انتظامي كه در حمله به 
الت دخ تير، 18در  خوابگاه دانشگاه

بركنار مقام ن از اين آبعد از  .داشت
تنها در برخي مواقع به عنوان  .شد

نيز به  او. سپاه استمشاور در اختيار 
دليل برخي نظرات و مخالفت ها در 
حال حاضر از كليه امور بركنار شده و 

كه به كار تعويض روغن  استشايع 
 .شتغال دارداتومبيل ا

در زماني از سردار محمد باقر ذوالق 
بعد . بود خامنه ايسرداران مورد تاييد 

تقلب در انتخابات رياست جمهوري  از
و به رياست جمهوري رسيدن  1384

عمليات «احمدي نژاد كه او تقلب را 
توصيف كرد، در وزارت » پيچيده

وزارت كشور كشور پور محمدي به 
منتقل شد و معاون امنيتي آن وزارت 

حمدي نژاد و بي مهري ااما مورد . شد
ياران وي قرار گرفت و مجبور به 
خروج از اين وزارتخانه و بازگشت به 

نجا ديگر كاري براي آدر  .سپاه شد
وي در نظر گرفته نشد زيرا مشاور 

 . يس قوه قضاييه شده استئر
افرادي مانند رضا سيف اللهي و  

چه هم اكنون در ... رضا امراللهي و
سخ ي هستند، پرسشي است بي پاكار

برده نمي نها آنامي از در سپاه  زيرا 
  .شود
هنوز تأييد  –بنا بر آخرين اطالع  

سردار سليماني، فرمانده سپاه  –نشده 
گفته مي . قدس قرار است تعويض شود

يم نگران حمله به ژشود كه چون ر
ايران است و سپاه قدس مي بايد از 
انسجام و فرماندهي قوي برخوردار 

اما . داده مي شود باشد، او تغيير سمت
در صورتي كه تغيير داده شود، علت 
واقعي مناسبات خوب او با هاشمي 

  .رفسنجاني است
تنها رؤساي جمهور : انقالب اسالمي

امريكا نيستند كه دست آموز اسرائيل 
شده اند، به شهادت اكتبر سورپرايز و 

ساله، نخست  8ايران گيت و جنگ 
مالي  –مالتاريا و سپس مافياهاي نظامي 

  :دست آموز اسرائيل بوده اند و هستند
  
  

از دست آموز شـدن  
رؤســـاي جمهـــوري 
امريكا توسط اسرائيل 
تا تحول افكارعمومي 

  :امريكا
  
  

قسمت اول اين تحقيق : انقالب اسالمي
كه مرگان استرانگ انجام داده و در 

مه انتشار  31سايت كنسرسيوم به تاريخ 
از نظر  752يافته است را در شماره 

در اين فاصله، . خوانندگان گذرانديم
سنجش افكاري در امريكا، در اين باره كه 
آيا وجود اسرائيل امريكا را امن تر مي 
كند و سنجش ديگري در باره تجاوزهاي 
مستمراسرائيل به حقوق مردم فلسطين 

هر دو گوياي تحولي . انجام گرفته اند
. مهم در طرز فكر مردم امريكا هستند

اكنون، برخي از سناتور  بخصوص كه هم
هاي امريكائي حامي حمله نظامي 
اسرائيل به ايران شده اند و بشار اسد نيز 
به اين نتيجه رسيده است كه سياست 

يم ايران بسود دست راستي ژتندروانه ر
  :هاي اسرائيل تمام شده است

  
چگونه اسرائيل رؤسـاي  
ــا را از  ــوري امريك جمه
ــيله   ــب، وســ راه فريــ

  : ردسياست خود مي ك
  
  :بكنيم كاري را كه بايد كرد 
بگين يكي از رهبران اسرائيل بود     

كه هركار را در سود اسرائيل بلحاظ 
از نيل (امنيت و ايجاد اسرائيل بزرگ 

، آن سان كه در تورات آمده )تا فرات
پيش از آنكه . است، انجام مي داد

، استقالل بيابد، او 1948اسرائيل، در 
تروريست را  يك گروه صهيونيستي

، حزب 1973و در . رهبري مي كرد
هدف . دست راستي ليكود را بنا نهاد

تغيير داده ها در روي «اين حزب 
به سخن ديگر، مرام حزب . بود» زمين

او راندن فلسطينان و جانشين آنها 
  . كردن يهوديان بود

كسي با اين هدف، از توافق بر سر       
زير صحراي سينا كه به فشار كارتر ناگ

او از . شد بدان تن دهد، خشمگين شد
آن مي ترسيد كه كارتر براي بار دوم 
به رياست جمهوري انتخاب شود و 
اسرائيل را ناگزير كند سرزمين هاي 

اين شد كه، بنا بر . اشغالي را تخليه كند
قول آري بن مناش، افسر اطالعاتي 
اسرائيل، با جمهوريخواهان همكاري 

هدف، . دمحرمانه اي را آغاز كر
شكست دادن كارتر و پيروز گرداندن 

  . ريگان بود
سندهاي ديگري نيز حكايت از آن       

دارند كه بگين ريگان را بر كارتر 
بخاطر اين ترجيح، . ترجيح مي داد

حكومت بگين همكار جمهوريخواهان 
در انجام معامله پنهاني با ماليان ايران 
بر سر به تأخير انداختن آزادي 

تا بعد از انتخابات رياست  گروگانها
  . ، شد1980جمهوري امريكا در نوامبر 

سندها عبارتند از اظهارات مقامات      
ايراني و فروشندگان بين المللي اسلحه 
و افسران سازمانهاي اطالعاتي و چهره 

از جمله (هاي سياسي خاورميانه 
اسحاق شمير، جانشين اسحاق رابين در 

با وجود . )مقام نخست وزيري اسرائيل
اين، چند و چون اكتبر سورپرايز 
همچنان موضوع تحقيق است و 

  .حقيقت موضوع بحث
روشن است كه بعد از آنكه ريگان       

انويه ژ 20كارتر را شكست داد و در 
، گروگانهاي امريكائي همزمان 1981

با اداي سوگند از سوي ريگان بعنوان 
رئيس جمهوري، آزاد شدند، با رضايت 

خواه ها، اسرائيل محموله هاي جمهوري
  .اسلحه را به سوي ايران روان كرد

  
  :معامله با ريگان 

البي اسرائيل، از زمان ايجاد شدنش      
در دوره آيزنهاور، بدين سو، بطور 

اينك حاميان . تصاعدي بزرگ شد
متنفذ اسرائيل در همه جا، استقرار 

در كنگره و در كاخ . جسته بودند
هم رسانده بودند كه سفيد، موقعيتي ب

موافقت اين دو قوه را با هرچه 
، بدست مي اسرائيل نياز داشت

پرزيدنت ريگان نيز تحت  .آوردند
تأثير شاخه البي اسرائيل در قوه مجريه 

يهوديان طرفدار اسرائيل، . بود
همچون اليوت آبرامس و ريچارد پرل 
و مايكل لودين و جان كيرك پاتريك 

اران جديد كه در شمار محافظه ك –
مقامهائي را بدست آورده  –نيز بودند 

بودند، كه به آنها امكان مي دهد 
سياست حكومت ريگان را با دلخواه 

باوجود اين كه . اسرائيل دمساز كنند
سياستهاي ريگان جانبدار اسرائيل 

بودند، او از فشارها و فريبها مصون 
  .نماند
در حقيقت، از آنجا كه بگين خود        

ك در پيروزي ريگان، در را شري
انتخابات رياست جمهوري، مي دانست 
و  احساس مي كرد حكومت جديد 
حامي اسرائيل است، ميزان گستاخي 

، اسرائيل 1981در . خويش را باال برد
جناتان پوالرد، تحليل گر اطالعاتي 
نيروي دريائي امريكا را بعنوان 

او . جاسوس، به استخدام خود در آورد
عكسهائي را بدست  مأموريت داشت

آورد و در اختيار اسرائيل بگذارد كه 
از . قمرهاي مصنوعي امريكا مي گرفتند

قرار، پوالرد انبوهي از اطالعات سري 
را در اختيار اسرائيل مي گذارد و 
اسرائيل برخي از اين اطالعات را 
بخاطر جلب حمايت مسكو، به شوروي 

بگين، همچنين، . سابق مي دهد
كه نسبت به دشمنان احساس مي كند 

عرب اسرائيل، دست باال را پيدا كرده 
توجه خود را به لبنان معطوف . است

مي كند كه پايگاه سازمان آزاديبخش 
  .فلسطين در اين كشور بود

  
  :جنگ لبنان 

وقتي سيا ريگان را آگاه كرد كه       
اسرائيل قواي خود را در مرز لبنان 
متمركز كرده است، ريگان تلگرافي 
براي بگين فرستاد و از او خواست به 

اما بگين خواست . لبنان حمله نكند
 6ريگان را ناديده گرفت و روز بعد، 

، لبنان را به تصرف قواي 1982وئن ژ
  .اسرائيل درآورد

همانطور كه قواي اسرائيل پيشروي      
مي كردند، ريگان خواست كه جنگ 
ميان قواي اسرائيل و سازمان رهائي 

اما اسرائيل . ن متوقف شودبخش فلسطي
مصر بود كه تا مي تواند افراد اين 

اسرائيل با اين ادعا كه . سازمان را بكشد
جنگ بخاطر دفاع از خود است، 
اصرارها بر اعالن آتش بس را ناشنيده 

  . گرفت
جنگ با وقتي: ريگان به بگين گفت     

 14افراد سازمان رهائي بخش فلسطين، 
ه دنبال آورده ساعت متوالي بمباران ب

است، چگونه شما مي گوئيد از خود 
عكس كودك  ؟!دفاع مي كنيد

سوخته لبناني، روي ميز ريگان، قرار 
  .دي لبنان باشدژگرفت تا يادآور ترا

همه شب، مردم امريكا فيلمهاي       
بمبارانهاي بيروت را كه از تلويزين ها 

عكسهاي . پخش مي شدند، مي ديدند
ي متالشي كشته شدگان و تن ها

اين . كودكان را مشاهده مي كردند
شد افكار عمومي موافق مجبور كردن 
  . اسرائيل به متوقف كردن جنگ شدند

وقتي ريگان به اسرائيل هشدار داد       
هرگاه به حمله بدون تميز به بيروت 

اما . دست نكشد، مجازات خواهد شد
ارتش اسرائيل بدون اعتناء به اين 

ويرانگري ادامه  اخطار، به كشتار و
هيچكس نمي تواند «: بگين گفت... داد

اسرائيل را وادار كند در برابرش زانو 
شما مي بايد هيچگاه از ياد نبريد . بزند

كه اسرائيل، جز خدا، به احدي نياز 
هيچكس حق ندارد بما درس . ندارد

حكومت بگين . »انسان دوستي بدهد
دي لبنان را فرصتي گرداند براي ژترا

از طرفداران امريكائي اسرائيل، آنكه 
  ...حمايت ويژه مطالبه كند

  
  :كشتار صبرا و شتيال 
توپخانه اسرائيل بر شدت آتش خود     

اين بار قسمتي از بيروت را زير . افزود
آتش شديد گرفت كه جمعيتي انبوه و 

خانه ها و مغازه ها را . متراكم داشت
. ويران و كوچك و بزرگ را كشت

اهندگان فلسطيني زير اردوگاه پن
. شديد ترين آتشها قرار گرفت

سرانجام، با آتش بس موافقت كرد به 
اين شرط كه ياسر عرفات و جنگجويان 
سازمان رهائي بخش فلسطين خاك 

امريكا تضمين . لبنان را ترك كنند
گرفت كه زنان و بچه هاي فلسطيني 

كه در اردوگاهها باقي مي مانند، از 
، 1982در اوت . تعرض مصون بمانند

سازمان رهائي بخش، لبنان را ترك 
گفت و ستاد آن در تونس استقرار 

  . جست
و باز، اسرائيل دست از جنايت      

، جنگجويان 82سپتامبر  16در : نشست
مسيحي لبنان كه متحد اسرائيل بودند، 
تحت حمايت ارتش اسرائيل، وارد دو 
اردوگاه فلسطينيان درصبرا و شتيال 

. روز كشتار كردند 3ت شدند و بمد
. بيشتر كشته ها زنان و كودكان بودند

و  400اسرائيل شمار كشته ها را 
بدين  .تن گفتند 1000فلسطيني ها 

سان، اسرائيل تضمين امريكا را نيز به 
قواي دريائي امريكا كه . چيزي نشمرد

براي نظارت بر تخليه لبنان از سوي 
سازمان آزادي بخش فلسطين، در 

نان مستقر شده بودند، بازگشته آبهاي لب
اما در پي كشتار صبرا و شتيال، . بودند

بازگشتند و تفنگداران امريكا در 
فرودگاه بيرون و حوالي آن مستقر 

  . شدند
سال بعد، قواي امريكا به جنگ      

 18در . داخلي لبنان كشانده شدند
 ، مك فارلين، مشاور1983سپتامبر 

ن اسرائيل امنيتي ريگان كه از هوادارا
بود، به نيروي دريائي امريكا دستور داد 
بخش مسلمان نشين لبنان را بمباران 

 23در واكنش به اين حمله، در ... كند
، دو مسلمان شيعه، سوار بر 1983اكتبر 

دو كاميون انباشته به مواد انفجاري، 
وارد دو بنا شدند يكي محل استقرار 
قواي فرانسه و ديگري محل استقرار 

داران دريائي امريكا و كاميونها را تفنگ
 241براثر دو انفجار، . منفجر كردند

. فرانسوي كشته شدند 58امريكائي و 
در هفته هاي بعد، نظاميان امريكائي 
مستقر در فرودگاه بيروت زير حمله 
هاي شيعه ها قرار گرفتند و غير 
نظاميان امريكائي يا مورد آزار قرار 

. فته شدندگرفتند و يا به گروگان گر
، ريگان اعالم كرد 1984فوريه  7در 

قواي امريكا را از لبنان بيرون مي 
  ...برد
به گروگان ! ريشخند زمانه را ببين     

گرفتن امريكائيان در بيروت، سبب شد 
كه اسرائيل فرصت را براي ايفاي نقش 

اسرائيل با استفاده از : مغتنم بشمارد
يم ژارتباطهاي خود در ايران، از ر

آيت اهللا خميني خواستار پا درمياني 
براي آزاد كردن گروگانهاي امريكا 

  . توسط شيعه هاي لبنان شد
فروشندگان اسرائيلي اسلحه و       

محافظه كاران جديدي چون مايكل 
لودين، بعنوان واسطه، بكار گرفته 
شدند تا معامله فروش اسلحه به ايران 
در ازاي آزاد كردن گروگانهاي 

. در لبنان را انجام دهند امريكائي
ريگان با اين معامله موافقت كرده بود 
و مك فارلين بر انجام آن نظارت مي 

با وجود اين، فرشندگان اسلحه . كرد
از طريق اسرائيل، ناتوان شدند از آزاد 
كردن تمامي گروگانهاي امريكائي در 

، افتضاح از پرده 1986در سال . لبنان
ضاحي شد كه بيرون افتاد و بدترين افت
اين افتضاح . حكومت ريگان ببار آورد

  .ايران گيت نام گرفت
حمله اسرائيل به لبنان، : انقالب اسالمي

ياسر . از پيش برنامه گذاري شده بود
عرفات، در تهران، د ديدارها با خميني و 
بني صدر، از طرح آكاردئون سخن گفت 
و استدالل كرد كه ادامه جنگ ايران و 

ر ريگان در كاخ سفيد، عراق و استقرا
فرصت شده است براي اسرائيل و مي 
خواهد با استفاده از اين فرصت، به لبنان 
حمله كند و سازمان رهائي بخش 

نام نقشه . فلسطين را از ميان بردارد
خميني نه تنها . جنگي، آكاردئون است

هشدار او را نشنيد، با كودتاي در خرداد 
برد و ، فرصت خاتمه جنگ را از ميان 60

در سود اسرائيل و انگلستان و امريكا، 
  .سال ادامه داد 8جنگ را بمدت 

  
  :نوريگا و هرري 

اسرائيل گرچه دردسرها براي ريگان    
فراهم آورد، اما به حكومت ريگان در 
. اجراي سياستش نيز كمك رساند

توضيح اين كه فروشندگان اسلحه و 
مأموران اطالعاتي اسرائيل بمدد 

ان در سامان دادن حكومت ريگ
عمليات پنهاني فروش اسلحه به 
كنتراهاي نيكاراگوا و سازمان دادن 
قتل رهبران ساندينيستها آمدند كه بر 

  . نياكاراگوا حكومت مي كردند
جورج بوش كه معاون رئيس      

جمهوري بود با ديكتاتور پاناما، مانوئل 
نوريگا شريك و  .نوريگا، ديدار كرد
او پاناما را مجراي . همكار تلقي مي شد

جريان اسلحه و پول به كنتراها كرد 
كه برضد حكومت ساندينيستها مي 

يكي از ارشد ترين دستياران . جنگيدند
 Harariعملياتي نوريگا، مايكل هرري 

او تيم آدمكشي اسرائيل را رهبري . بود
مي كرد و بعنوان رئيس گروه موساد 

در پاناما، . در مزيكو خدمت مي كرد
ي واسطه اسرائيل با نقشي كليدي هرر

در ارسال اسلحه براي كنتراها و تعليم 
  . افراد آنها شد

اما نوريگا و هرهري كار ديگري        
نيز مي كردند و آن سازمان دادن به 

وقتي . قاچاق كوكائين به امريكا بود
نقش اين دو در امريكا فاش شد، بوش 
كه اينك رئيس جمهوري امريكا بود، 

ار شديد سياسي، ناگزير شد به زير فش
يم نوريگا را ژپاناما حمله كند و ر

براندازد و خود او را دستگير كند و به 
  .امريكا بياورد

نوريگا نخست درامريكا : انقالب اسالمي
بتازگي او . سال زندان محكوم شد 20به 

را به فرانسه، براي محاكمه شدن، انتقال 
 سال 7، به 2010وئيه ژ 7دادند و او 

آيا دست نشاندگان . زندان محكوم شد
  عبرت مي گيرند؟

اما هرري  با خود رو سفارت اسرائيل    
از معركه بيرون برده شد و با يك پرواز 
ديپلماتيك، با گذرنامه ديپلماتيك، به 

  حكومت . اسرائيل بازگردانده شد
امريكا تقاضاي تحويل او را كرد اما 

  . اسرائيل وقعي به اين تقاضا ننهاد
البي اسرائيل بكار آن مي آمد و        

مي آيد كه هر زمان، سياست امريكا 
مصالح امريكا را به خطر انداخت و 
زبانها به انتقاد باز شدند، زبان انتقاد 
كنندگان را با برچسب ضد يهود ببندند 
و هرگاه، تحقيقات پيرامون عمليات 
مخفي اسرائيل خواست افتضاحي را بر 

ديد، مقامات تعقيب مالء كند، با ته
كننده را ناگزير كند پرونده را به 

  .بايگاني بفرستند
نويسند، شرح مي دهد چسان       

اسرائيل مانع به نتيجه رسيدن كوشش 
كلينتون، رئيس جمهوري امريكا، بعد از 

مشاوران كلينتون به : ريگان و بوش شد
نتان ياهو مردي دروغگو و : او گفتند

از مي كند، شما وقتي زبان ب. دغل است
بايد مطمئن باشيد كه جز دروغ از آن 

، كلينتون 1999در . بيرون نمي آيد
كوشيد او و عرفات را با راه حلي 

توافق  1999پتامبر  23در . موافق كند
بنا برآن، اسرائيل مي بايد از . بعمل آمذ

خانه سازي در سرزمينهاي اشغالي 
دست مي شست اما اسرائيل نه خانه 

ايان داد و نه از خراب سازي را پ
كردن خانه هاي فلسطيني و محدود 
كردن امكان آمد و شد فلسطينان 

سرانجام، كلينتون از . دست برداشت
  .حل مسئله فلسطين ناتوان شد

  
  ): پسر(دست آموز كردن بوش  
، وقتي بوش بعنوان رئيس 2001در     

جمهوري در كاخ سفيد مستقر شد، دنيا 
بخالف بوش  .به كام اسرائيل گشت

پدر كه به اسرائيل به ديده سوء ظن 
مي نگريست و با دولتهاي عرب صاحب 
ثروت نفت سر و سر داشت، بوش پسر 

  .جانبدار بي قيد و شرط اسرائيل بود
  محافظه كاران جديد جوان كه به     

اداره ريگان بركشيده بود، بوش 
.  سياست امريكا در خاورميانه را سپرد

آبرامس را در  كساني چون اليوت
  شوراي امنيت ملي و پل ولفويتز و 

  8در صفحه 
  

گرداب بحرانيم درژر
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دوگالس فيث را در وزارت دفاع، و 
را در دفتر، ديگ  Libbayلويس ليباي 

چني، معاون رياست جمهوري، مقام 
  . بخشيد

محافظه كاران جديد سياست       
امريكا را در خاورميانه در اختيار 
گرفتند براي اجراي نقشه اي كه 

اين نقشه را محافظه كاران . ندداشت
جديد، كه پرل و فيث در شمار آنها 

نام . ، تهيه كرده بودند1996بودند، در 
  نقشه

 Clean Break: A New strategy 
for Securing the Realm  هدف

برانداختن همه دولتهاي خصم نفشه 
  . اسرائيل بود

اين بود » Clean Break« معني      
اري صلح در كه مي بايد فكر برقر

منطقه را، از راه راضي كردن دو طرف 
بجاي آن، . به سازش، از سر بدر كرد

، از »استقرار صلح از راه اعمال قدرت«
جمله بكار بردن زور براي سرنگون 
كردن دولتهاي مخالف منافع اسرائيل، 

بدين سان، . فكر راهنما مي گشت
يم صدام كه ژسرنگون كردن ر

هاي يكي از هدف« سرنگوني آن 
خوانده » استراتژيك بزرگ اسرائيل

. مي شد، در دستور كار قرار گرفت
يم اسد مي شد كه ژپس از آن، نوبت ر

يمي مساعد با منافع ژبايد جاي به ر
لبنان نيز به ارتش . ، مي داداسرائيل

اسرائيل سپرده مي شد تا حزب اهللا را 
از ميان برداشتن حزب . از ميان بردارد

در لبنان و  اهللا نفوذ ايران را
سرزمينهاي اشغالي فلسطين كاهش مي 

  .داد
يم صدام در ژاما سرنگون كردن ر     

اسرائيل توانائي . توان اسرائيل نبود
نظامي و اقتصادي الزم براي اين كار 

تلفات جاني اسرائيل نيز . را نداشت
لذا، كار را مي بايد . سنگين مي شد

ارتش امريكا بر عهده مي گرفت و بر 
براي اين كار الزم بود . گرفتعهده 

كه بوش و حكومت او و كنگره با حمله 
ترورهاي . امريكا به عراق موافقت كنند

سپتامبر، شرائط و جوي سياسي را  11
براي تحصيل اين موافقت، فراهم 

  .  آورد
بوش و محافظه كاران جديد      

توانستند كنگره و افكار عمومي را با 
به دنبال . ..جنگ با عراق موافق كنند

جنگ، پرسشي در زبان شوخي محافظه 
جديد، از يكديگر، بعمل مي كاران 
حاال نوبت ايران است و يا : آوردند

نوبت سوريه؟ و به اين پرسش پاسخ مي 
  : نوبت ايران است: دادند

  
  :بعد از عراق، نوبت ايران است 
در اين ميان، اسرائيل در كار آن     

از درون  بود كه بيشترين اطالعات را
حكومت بوش در باره هدف بعدي 

هدف . حمله امريكا بدست آورد
، 2004اوت  27در . دلخواه ايران بود

CBS News  خبري در باره تحقيق اف
بي آي در باره شخصي كه در وزارت 
دفاع امريكا، بسود اسرائيل جاسوسي 

نام اين شخص لورنس . مي كند
او اعتراف كرد كه . فرانكلين بود

مربوط به سياست خارجي مداركي 
امريكا در باره ايران را به البي 
قدرتمند اسرائيل در واشنگتن، يعني 

اسرائيل  –كميته امور عمومي امريكا 
)AIPAC( بنا بر شنودهاي  .داده است

اف بي آي، او اين مدارك را به استو 
روزن، مدير سياسي اين البي و كيت 

 AIPACوايسمن، تحليل گر سياسي 
  . استمي داده 

، مقامات اسرائيل 2004اوت  30در       
پذيرفتند كه فرانكلين مكرر با نائور 
جيلون رئيس قسمت سياسي سفارت 
اسرائيل و متخصص برنامه هاي اتمي 
. ايران، در واشنگتن ديدار كرده است

ماه زندان  7سال و  12فرانكلين به 
محكوم شد اما به مأمور سفارت اسرائيل 

گل نازك نر گفته  از AIPACو البي 
  .نشد
     ...  
طي دو سال اخير، اسرائيل براي     

اين كه تسليحات اتميش توجهي را به 
خود جلب نكنند، توجه ها را متوجه 

قسمتي . برنامه اتمي ايران كرده است
از اين كار را با تهديد ايران به حمله 

امريكا و كه نظامي، در صورتي 
اتمي قدرتهاي ديگر نتوانند برنامه 

ايران را متوقف كنند، انجام داده 
   .است

اجراي طرح جنگ با ايران كه      
محافظه كاران جديد تهيه كرده اند، 
با روي كار آمدن باراك اوباما، بامانع 

. او گفتگو را برگزيده بود. روبرو شد
در داخل امريكا و اسرائيل تبلغات در 
اين باره كه اوباما  فريب مسلمانان را 

حتي تبليغ . است، به راه افتاد خورده
شد كه او در باطن مسلمان و يا ضد 

  .يهود است
و نتان ياهو، بارديگر، نخست وزير      

او و محافظه كاران جديد . اسرائيل شد
مي خواستند سياست امريكا بر روي 

توجهي به اسرائيل . ايران متمركز شود
و آنچه با فلسطيني ها مي كند، از جمله 

ست ساختمان سازي در تا ممكن ا
زمين هاي فلسطينيان و ساكن كردن 

در سفر بايدن، . اسرائيلي ها، نكند
معاون رئيس جمهوري به اسرائيل، نتان 
ياهو خانه سازيهاي جديد را اعالن 

نتيجه اين شد كه در سفرش به . كرد
واشنگتن، اوباما اجازه نداد، از او و نتان 

ي اوباما تنها، برا. ياهو عكس بگيرند
صرف شام رفت كه ناسزاي سختي به 

بنا بر قول يك عضو . نتان ياهو بود
جلسه اوباما كنگره كه حاضر بود، وقتي 

بگذاريد ببينم  :گفترا ترك مي كرد، 
  !آيا چيز جديدي هست؟

بوش نتوانست حمله به : انقالب اسالمي
ايران را جلو بياندازد و يا بعد از حمله به 

زيرا، به يمن عراق به ايران حمله كند، 
وجود آلترناتيو مستقل، او نتوانست 

يم صدام ژآلترناتيوي از آن نوع كه براي ر
اين ايام نيز، اسرائيل و . ساخت، بسازد

محافظه كاران جديد دست بكار آلترناتيو 
كساني در امريكا و اروپا . سازي هستند

به اين مهم مشغولند، همان آلترناتيو 
ت و مستقل نقشه را برآب كرده اس

  .خواهد كرد
  

  :توافقهاي پنهان 
در ديدار با اوباما، نتان ياهو مدعي     

شد كه بنا بر توافقهاي سري ميان 
اسرائيل و حكومت بوش، اسرائيل 
اجازه يافته است در سرزمينهاي 
اشغالي، براي اسكان اسرائيلي ها، 

اما اوباما، در . ساختمان سازي كند
را به او خود : راديو ملي امريكا گفت

توافق هاي شفاهي و سري كه 
پرزيدنت بوش بعمل آورده است، 

در عوض، اسرائيل . متعهد نمي داند
را پذيرفته  2003مورخ » نقشه راه «

است و بنا برآن، نمي بايد در سرزمين 
  .هاي اشغالي خانه سازي كند

باوجود اين، اوباما، در همان حال      
كه از كشورهاي ديگر خواستار شفاف 

دن سياستها و مواضع است، در مسئله كر
اي كه بسيار حساس است، يعني مسئله 
مجهز بودن اسرائيل به سالح هسته اي، 
. حاضر به گرفتن موضع شفاف نيست

به يقين، شكننده و نتان ياهو و اسرائيل، 
بدون كمكهاي . آسيب پذير هستند

نظامي و مالي و ديپلماتيك، اسرائيل 
خود برجا نمي تواند در شكل كنوني 

  . بماند
يك چهارم درآمد اسرائيل از      

كمك مالي امريكا و غرامت آلمان و 
بدون كمك از . كمكهاي ديگر است

بيرون، سطح زندگي اسرائيلي ها 
  ...سخت پائين مي آيد

يم ژطرز رفتار ر: انقالب اسالمي
مالي با اوباما و  –مافياهاي نظامي 

. حكومت او، فرصت سوزي آشكاري است
به زيان ايران و هم به زيان فلسطيني  هم

اين طرز رفتار . ها و منطقه خاورميانه
است كه بشار اسد را نيز ناگزير كرده 

رفتار تندروانه ايران بسود : است بگويد
. دست راستي ها اسرائيل تمام شده است

راست بخواهي، از گروگانگيري بدين سو، 
يم مافياهاي ژيم مالتاريا و سپس رژر

مالي از عوامل قدرت گرفتن  –نظامي 
اسرائيل و رفتار سلطه جويان دولت 
اسرائيل و پي گرفتن سياست تجزيه 

    . كشورهاي منطقه بوده است
ــومي   ــار عم تحــول افك

: امريكا در باره اسـرائيل 
ــل  ــرائيل عام وجــود اس
زيست در صـلح و سـلم   
ــان   ــان و يهودي امريكائي

  :نيست
  

، تادوس روسل، 2010وئيه ژ 4در  
مقاله اي انتشار  Daily Beastدر 

اوباما : داده است كه چكيده آن اينست
نخستين رئيس جمهوري امريكا است 

ه است كه اين كه اين اقبال را يافت
وئيه نتان ياهو ژ 6پرسش را، در ديدار 

آيا : از كاخ سفيد، از او بعمل آورد
وجود اسرائيل عامل زيست امريكائيان 
و يهوديان در صلح و سلم است يا خير؟ 
چرا كه اين پرسش، پرسش ماليات 

از زمان . دهندگان امريكائي است
ايجاد اسرائيل، بخشي از مالياتي كه مي 

پرسش . به اسرائيل مي رود پردازند،
آنهائي هم اجداد يهودي داشته اند 
هست زيرا مدام گرفتار پي آمدهاي 

  . سياستهاي اسرائيل هستند
قتل ( 1968در حقيقت، تا سال       

ادوارد كندي نامزد رياست جمهوري 
كه امريكا حامي ) توسط يك فلسطيني

اصلي اسرائيل شد، هيچ عمل 
مسلمان بر  تروريستي از سوي عربهاي
در زمان . ضد امريكا انجام نگرفته بود

جيمس ، 1948ايجاد اسرائيل در 
وزير  James Forrestal فورستال

مارشال وزير خارجه ژ رژدفاع امريكا و 
ي وزارت ژكنان كه استراژ رژامريكا و 

خارجه را تهيه مي كرد، با باز شناختن 
اسرائيل مخالف بودند و ايجاد اين 

عمليات تروريستي برضد دولت را آغاز 
با وجود اين، . امريكا مي دانستند

حكومت امريكا دولت اسرائيل را 
  .شناختبرسميت 

از آن زمان بدين سو، امريكا بيشتر      
ميليارد دالر به اسرائيل كمك  100از 

 5000هزار اسرائيلي و  15. كرده است
سازمان  . امريكائي كشته شده اند
اي تروريست القاعده يكي از سازمانه
كار بجائي . است كه ايجاد شده اند

نرال پترائوس، ژرسيده است كه امروز، 
فرمانده قواي امريكا در خاورميانه مي 

سياست تجاوز آميز اسرائيل در : گويد
فلسطين، عامل بزرگ عضوگيري 

  و .است سازمانهاي ضد امريكائي
، نتايج يك نظر 2010وئيه ژ 6در  

پي بردن به  سنجي، در امريكا، براي
نظر مردم امريكا نسبت به اسرائيل و 

  بنا بر آن،. سياستهايش، انتشار يافته است
درصد امريكائيان بر اين نظر  56 

هستند كه  غزه گرفتار يك بحران 
انساني از رهگذر محاصره اش توسط 

درصد از  43و . اسرائيل است
امريكائيان اين مردم را گرفتار 

  .دگرسنگي تحميلي مي دانن
درصد از  34طرفه اين كه تنها  

امريكائيان از حمله اسرائيل به كشتي 
حامل كمكهاي انسان دوستانه به مردم 

 71غزه  حمايت مي كنند حال آنكه 
درصد از اعضاي كنگره، زير فشار البي 

، از اين حمله )AIPAC(اسرائيل 
  !حمايت مي كنند

امريكائيان اعالن كاستن از % 20تنها   
اصره غزه توسط اسرائيل را شدت مح

  .كافي مي دانند
بدين سان، نظر مردم : انقالب اسالمي

امريكا در باره اسرائيل و بخصوص 
سياست حكومت ائتالفي به رياست نتان 

هرگاه كشورهاي . ياهو، تغيير كرده است
عرب و مسلمان سياست قاطع و متحدي 
را در پيش گيرند و به جاي آنكه موافقت 

با اين و آن گرايش و يا مخالفت 
فلسطيني را اساس سياست خود كردن، 
حقوق مردم فلسطين را پايه سياست 
خود كنند و بر سر اين حقوق استوار 
بايستند، انزواي اسرائيل كامل و امكان 
رسيدن فلسطينيان، دست كم، به بخشي 

اما . از حقوق خويش فراهم مي شود
يمهاي كشورهاي ژراستي اينست كه ر

بقاي خود تقدم مطلق مي  مسلمان، به
بخشند و چون سياستهاي تجاوز گرانه 
اسرائيل را مساعد بقاي خود مي بينند، 
هر كاركه گرايشهاي راست اسرائيل الزم 

بيشتر از همه، . دارند، انجام مي دهند
مالي ايران كه  –يم مافياهاي نظامي ژر

چون تحريم را فرصت خورد و بردهاي 
ا فراهم كرده بزرگ مي داند، اسباب آن ر

  :است

اقتصاد ورمـي شـكند   
ــاحب   ــت ص ــرا مل زي
خانه نيست و همسـايه  
 هــا صــاحب خانــه او

    :مي شوند
  
حجــــم :دولــــت ورشکســــته ٭

 ۱۲۷بدهی دولت به بانکها بـه 
  میلیارد دالر رسید

  
، به گزارش سحام 89تير  18در  

هاي دولت  حجم بدهينيوز، 
نژاد به نهادهاي داخلي و  احمدي

ميليارد دالر رسيده  127خارجي، به 
كوشد با افزايش  دولت مي. است

ماليات اصناف و قطع يارانه بنزين و 
ها را كنترل كند، اما اين  نان، بدهي

هاي تازه  آرامي ساز نا  تدابير زمينه
 .است
برپايه آخرين گزارش بانك  

هاي دولت و  مركزي، ميزان بدهي
ماه  هاي دولتي ايران در بهمن شركت

ميليارد دالر  54به بيش از  1388سال 
نسبت به يك سال پيش از  يعني. رسيد

 .درصد افزايش يافت 21آن 
 1388تا بهمن  1387در فاصله بهمن 
 3هاي دولتي توانستند  دولت و شركت

هاي خود به بانك  درصد از بدهي
مركزي بكاهند و آن را به حدود 

. ميليون دالر برسانند 500ميليارد و 13
مدت، بدهي دولت و اما در همين 

هاي  هاي دولتي به بانك شركت
 .درصد افزايش يافت 15تجاري 

نيوز به استناد گزارش بانك آفتاب  
هاي دولت را  مركزي مجموع بدهي

ها و نهادهاي داخلي و خارجي  به بانك
 127(هزار ميليارد تومان  127حدود 

 .اعالم كرده است) ميليارد دالر
اين  در گزارش بانك مركزي به 

ها از  كه بانك است نكته اشاره شده
ميليارد دالر مطالبات خود  40وصول 

آفتاب ”به گزارش . اند عاجز مانده
، بيشترين بدهكاران را دولت و “نيوز

 .دهند مي  هاي دولتي تشكيل شركت
هاي دولت  بازپرداخت نشدن بدهي    

ها از  ها، سبب شده كه بانك به بانك

هاي اقتصادي  وژهتامين اعتبار براي پر
عاجز بمانند و اين امر سبب كاهش 

 .توليد و اشتغال شده است
آفتاب نيوز در تفسيري بر  
بودجه «: نويسد هاي دولت مي بدهي

هزار ميليارد  60امسال دولت حدود 
يعني مصارف دولت . ريال كسري دارد

به اين . بيش از درآمدهاي آن است
ترتيب، دولت نه توان پرداخت 

اي خود را خواهد داشت و نه ه بدهي
توان كنترل درآمدها و مخارج خود 

 ».را دارد
هاي  دولت به قصد كاستن از بدهي 

هاي  خود، در شرايطي كه تحريم
خارجي تنگناهاي شديدي براي مردم 

اند، تصميم به حذف يارانه  ايجاد كرده
بنزين، گندم و بسياري ديگر از 
 .كاالهاي مورد نياز مردم گرفته است

 70همزمان، دولت تصميم داشت 
درصد بر ماليات اصناف و بازاريان 

 .بيافزايد
  اين اقدامات، پائيزي سخت را در     

برابر مردم ايران قرار داده است كه 
ها،  تواند با گسترش نارضائي مي

را هاي گسترده  ها و اعتراض اعتصاب
نخستين نشانه، در اعتصاب . ببارآورد

اين . ه استبازار تهران آشكار شد
يك . تيرماه آغاز شد 15اعتصاب از روز 

روز پس از آن، محمد علي ضيغمي، 
معاون وزير بازرگاني، اعالم كرد كه 

درصدي ماليات اصناف در  70افزايش 
در حالي كه . دستور كار نبوده است

به گفته نمايندگان اصناف، اين تصميم 
در وزارت بازرگاني اتخاذ شده بود و 

اعتصاب، شوراي اصناف  در دومين روز
 .درصد از آن كاست 30

آنچه بر اقتصاد داخلي ايران اثر  
نهد، افزايش بهاي  بسيار ويرانگرتري مي

يارانه دولتي بنزين . بنزين خواهد بود
به . شود از آغاز پائيز امسال قطع مي

هاي داخلي، گروه  گزارش رسانه
ها تاكنون سه  هدفمند كردن يارانه

فزايش بهاي بنزين پيشنهاد براي ا
اما آفتاب نيوز . دريافت كرده است

نويسد كه به احتمال زياد، هر ليتر  مي
تومان در اختيار  650بنزين، به قيمت 

. كنندگان قرار خواهد گرفت مصرف
اين، شش و نيم برابر نرخ فعلي بنزين 

تومان بيش از بنزين  250اي و  سهميه
 .آزاد فعلي است

هاي  خصنرخ بنزين يكي از شا   
كننده براي كاهش و افزايش  تعيين

به . بهاي ساير كاالهاي مصرفي است
اين ترتيب، افزايش بهاي بنزين در 

اكنون نيز  پائيز، روند گراني را، كه هم
يكي از مشكالت بزرگ مردم ايران 

ساز  است، تشديد خواهد كرد و زمينه
هاي تازه خواهد  اعتراضات و ناآرامي

 .بود
تصميم گرفته است دولت همزمان  

. يارانه گندم را نيز در پائيز كاهش دهد
اين امر سبب خواهد شد كه قيمت 
نان، در سطحي قابل توجه افزايش 

ترين  حاضر مهم نان، در حال. يابد
درآمد  وسيله تغذيه خانوادهاي كم

 .ايران است
ممنوعيت پرواز دو سوم از  

هواپيماهاي جمهوري اسالمي به 
اديه اروپا نيز، سبب كشورهاي عضو اتح

هاي هوائي  خواهد شد كه شركت
خارجي با تراكم مسافر روبرو شوند و 

 .نرخ پرواز را افزايش دهند
مجموعه اين عوامل، مردم ايران را     

در آستانه پائيزي سخت و احتماال 
 .ناآرام قرار داده است

  
اقتصـــاد ایـــران زیـــر ســـقف  ٭

کاغذی و باران مشکالت که بر 
  :دآن می بار

  
: ايلنا، به گزارش 89تير  15در  

فعاالن اقتصادي هنوز صورتشان از 
شدت سوزش سيلي تورم همراه با 

  ركود اقتصادي رها نشده كه شرايط 
  

  9در صفحه 

يم در گرداب بحرانژر
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هاي تحميلي،  جديدي همچون تحريم

كمبود منابع بانكي، ركود جهاني، 
هاي  كاهش صادرات، افت شاخص

و بازار داخلي، شتاب خروج سرمايه 
گذاري خارجي نيز وزن  كاهش سرمايه

هاي اقتصادي را بيشتر و عرصه  نارسايي
 .كند تر مي را تنگ

اين البته همان موضوعي است كه     
ها و ساليان گذشته بسياري از  از ماه

فعاالن بخش خصوصي و كارشناسان 
مستقل اقتصادي نسبت به آن هشدار 

ها پيش  فضايي كه از ماه. داده بودند
د را در شرايط سختي قرار داده اقتصا
 .است

اكسيژن اقتصادي  ،بدون تعارف     
ايران در حال پايان است و زودتر از 

هاي  رفت نفس آنچه كه تصور مي
تر  بريده فعاالن اقتصادي، كم توان

اين يك ادعا نيست و . خواهد شد
توان آن را سياه نمايي تلقي كرد  نمي

ي از بلكه واقعيتي است كه امروز بسيار
اندركاران اقتصادي از آن سخن  دست
 .گويند مي

ها  در روزگاري كه بسياري از بنگاه
وكارخانجات بخش خصوصي در 

اند و يا زير   آستانه ورشكستگي ايستاده
ظرفيت به فعاليت مشغول هستند وزير 
صنايع و معادن از افزايش تعداد 

سال  5واحدهاي توليدي در طي 
 .دهد گذشته خبر مي

 ،ايد به قول برخي از كارشناسانش     
  منظور محرابيان افتتاح ساختمان
واحدهاي توليدي بدون فعاليت است 

هاي توليدي  و شايد با اين لوكيشن
مسئولين صنعتي دل خوش باشند كه 
روزي صنعت كشور در آنها جريان 

 .يابد
اما شرايط براي توليدكنندگاني كه     

 هاي هاي اقتصادي با چك در ويرانه
برگشتي دست به گريبان هستند اميد را 

. اي ديگر تعبيركرده است نيز به گونه
نها فقط آرزوي روزي را دارند كه آ

اقتصاد از مناسبات سياسي و 
هاي سياسي جدا شود و  يارگيري

 .كاركرد واقعي خود را به دست آورد
پدرام سلطاني، عضو از البته به نقل     

 ،تهران هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني
هاي  اي به نام چك وجود پديده

برگشتي موضوعي طبيعي است چرا كه 
درشرايط ركود تورمي، اقتصاد ايران 
چنان نابسامان است كه نسبت 

درصد  10.7هاي برگشتي به  چك
سال گذشته  30رسيده، نسبتي كه در 
همين مساله در . بي سابقه بوده است
هنگ ورشكستگي، Ĥكنار تند شدن ضرب

هاي  كشور را از شعارها و وعدهاقتصاد 
رسمي جدا كرده و پشت ويترين قرار 

 .داده است
هايي هستند كه به  اما هنوز واحد      

هاي دولتي  كمك يارانه و ديگر كمك
در فضاي ملتهب اقتصادي كشور هر 

كشند اما ريتم نفس آنان  چند نفس مي
  .كند است

فعاالن اقتصادي زير سقف كاغذي        
باران مشكلها بر اين سقف فرو   هستند و

  . مي ريزند
  

منــابع  ،یــمژفاجعــه ای کــه ر٭ 
نفت و گاز را بـا آن روبـرو کـره 

سال آینده  ۵آیا ایران تا : است
تــوان صــدور نفــت را از دســت 

  می دهد؟ 
  

گزارش كرده  فراروتير،  10در  
چند روز پيش خبري منتشر شد  :است

داد عراق در حال پيشي  كه نشان مي
فتن از ايران در توليد نفت است و گر

احتماالً جايگاه ايران را اشغال خواهد 
به همين منظور به گفتگو با . نمود

سيدعماد حسيني، نماينده مردم قروه و 
. سخنگوي كميسيون انرژي پرداختيم

سيدعماد حسيني معتقد است اين امر 
وي چالش اصلي را . اتفاق خواهد افتاد

ه نفت گذاري درحوز عدم سرمايه

داند و معتقد است در صورت قوت  مي
يافتن اين مشكالت حتي توليد سهميه 

ها با  اوپك و تامين نيازهاي پااليشگاه
 .مشكل مواجه خواهد شد

گر  ها پيش يك تحليل سال    
جغرافياي سياسي آمريكايي مدعي 
شده بود وضعيت توليد نفت ايران به 

 2015اي است كه ايران تا سال  گونه
. قادر به توليد نفت نخواهد بود اساساً

اگرچه ادعاهاي وي كمي بزرگ و 
نمود، اما  دور از واقعيت مي

هاي او كمي تا قسمتي صحيح  بيني پيش
 .از آب در آمده اند

بود كه هادي  88ماه سال  بهمندر     
نژادحسينيان در مصاحبه با اعتماد 

با اين شرايطي كه صنعت نفت «: گفت
به جايگاه اول  ايران دارد، رسيدن

منطقه پيشكش، خدا كند از جرگه 
سه  .كشورهاي نفت خيز خارج نشويم

سال پيش مطالعاتي انجام شد كه نشان 
داد اگر روال توليد و مصرف نفت و 
فرآورده هاي نفتي به همان منوال 

ما  ديگرسال  10تداوم يابد حداكثر تا 
نفت خام براي صادرات خواهيم 

كل نفت داشت و بعد از آن بايد
 ».توليدي به مصرف داخل برسد

ادامه اعتقاد دارد با عماد حسيني     
عراق حتماً جايگاه ايران  ،وضعيت فعلي

را اشغال خواهد نمود و اين امر بر 
نفوذ و اقتدار ايران در اوپك تاثير 

حسيني به . منفي خواهد گذاشت
برداشت غيرصيانتي از مخازن نفتي 

ها در  يگذار انتقاد دارد و سرمايه
او مي  .داند حوزه نفت را ناكافي مي

وضعيت توليد نفت ما بستگي «: گويد
ما نيازمند . به شرايط خاصي دارد

شرايطي هستيم كه توليد نفت خود را 
در وضعيت پايداري نگاه داريم و براي 
اين منظور بايد توان تكنولوژيك خود 
را از لحاظ افزايش ضريب بازيافت 

ثانويه، تزريق  برداشت نفت به طريق
بايد . ها ارتقا دهيم گاز و ساير روش

ايم از مخازن   ديد تا چه ميزان توانسته
در . خود صيانت و نگاهداري كنيم
هايي  حال حاضر متاسفانه برداشت

غيرصيانتي طي چند سال اخير باعث 
كاهش عمر مخازن نفتي شده و اين 

خود را در كاهش توليد نفت نشان امر 
تر  عضل وقتي نماياناين م. دهد مي
هاي  شود كه برداشت ما در حوزه مي

مشترك به نسبت كشورهاي همسايه 
از اين منظر ما در . بسيار كمتر است

آينده دچار افت توليدي بدي 
اميدواريم با اتخاذ . خواهيم شد

هاي مناسب وضعيت  ها و تكنيك روش
براي رسيدن به  .فعلي را حفظ كنيم

را در مدنظر  ها بعضي برنامه 1404افق 
در برنامه پنجم نيز پيشنهاد . داشتيم

ميليون  1داديم تا عالوه بر توليد فعلي 
ميليون متر 250چنين  بشكه نفت و هم

مكعب گاز را به توليدات خود اضافه 
اما اگر مشكالت فعلي پابرجا . كنيم

ها محقق  باشد، نه تنها اين برنامه
درصد كاهش 10نخواهد شد كه ساالنه 

 ».خواهيم داشتتوليد 
  

همسایه ها صاحب خانه مـی ٭ 
شوند و نفت و گاز ایران را مـی 

  :برند
  

 :گزارش كرده است ايلنا، 89تير  17در 
داستان توسعه ميادين نفتي و اجراي 

ها در ايران به كالف سر در گمي  پروژه
ماند كه رمزگشايي از آن بسيار  مي

ميليون 2.5عدم النفع . دشوار است
ه براي هر فاز پارس يورويي روزان

جنوبي، تاخير در تزريق گاز به ميادين 
 400نفتي كه توليد غيرصيانتي بيش از 

خام در كشور و غير  هزار بشكه نفت
قابل برداشت شدن بخشي از ذخائر 
نفت خام ميادين مربوطه را موجب 

ميليارد توماني  70شود، برداشت  مي

قطر از سهم گاز ايران در روز، كاهش 
ي سهم ايران از ميدان درصد 30

گازي سلمان و سايه سنگين عراق بر 
مخازن مشترك نفتي همه و همه نتيجه 

 .آزمون و خطاهاي ساليان اخير است
ها از يك سو و  گي برنامه اين بي    

هاي  روند رو به رشد مشاركت شركت
بزرگ خارجي در توسعه ميادين 
مشترك در كشورهاي همسايه و به 

هاي نوين از ميزان  آوري كارگيري فن
سهم ايران به نفع اين كشورها كاسته 

در حالي كه سياستمداران . است
ايراني آرزوهاي خود را در توسعه 
ميادين و به دست آوردن دالرهاي 

وجو  حساب و كتاب نفتي جست بي
ترهمسايگان ما  طرف كنند، كمي آن مي

هاي خود را از فروش منابع  جيب
 .كنند مي هيدروكربوري ملت ايران پر

گوييم منابع ملي ايران توسط  وقتي مي
رود زياد شگفت  همسايگان به تاراج مي

دولتمردان ومخالفان اين . زده نشويد
آنها اعتقاد دارند توسعه . نظر حق دارند

صنعت نفت ايران با سقوط در گودال 
انزوا و كابوس فقر دانش و تكنولوژي 

بدون شك اما در . روبرو نبوده است
ها  گذشته بسياري از شركت  لچند سا

و سرمايه گذاران بزرگ جاي خود را 
داخلي و كوتاه   هاي متوسط به شركت

اينها حقايق غير . اند قد آسيايي داده
هاي  اما استدالل. قابل انكار است

مخالفان زماني قطعيت دارد كه ما به 
. صورت يك بعدي به قضيه نگاه كنيم

و همه اما اين موضوع نياز به جدانگري 
هاي  اندازي  ما نبايد راه. سونگري دارد

تبليغاتي و تاخير در افتتاح با تاخير 
ها را به عنوان يك موفقيت  پروژه
اين واقعيت تلخ داراي ابعاد . ببينيم

هاي چند ده  مختلف به ويژه زيان
 .ميليارد دالري است

ها زماني كام همه را تلخ  واقعيت
كند كه وضعيت ميادين مشترك  مي

 :فت و گاز مورد بررسي قرار گيردن
پارس جنوبي يا همان شاهرگ  

هاست كه به حيات  اقتصادي ايران سال
خلوت قطر تبديل شده و اين كشور 

سال زودتر از ايران 11توانسته 
استخراج گازرا شروع كند و تاكنون 

ميليارد دالر بيشتر از ايران 50افزون بر 
از اين ميدان مشترك گاز برداشت 

 .كند
بر اساس اين گزارش ميدان سلمان     

يكي از ميادين مشترك ايران با كشور 
بر اساس موقعيت . امارات است

درصد مالكيت آن 70جغرافيايي ميدان
در اختيار ايران است و امارات تنها از 

درصد حق برداشت برخوردار  30
اما تاخير در برداشت از اين . است

هاي هشت سال  ميدان و برداشت
امارات سهم ايران را تا  گذشته

درصد كاهش داده است و با ادامه 40
اين روند سهم ايران از اين ميزان هم 

 .كمتر خواهد شد
در بخش ميادين مشترك نفتي نيز  

ها كشوري تشنه  جايي همين نزديكي
دالرهاي نفتي و آگاه از مشكالت ايران 
در توسعه ميادين مشترك، پاشنه 

خواهد  ميهاي خود را كشيده و  كفش
با پرواز بلند خود بر مخازن نفتي 

 .مشترك با ايران سايه افكند
توان از برخي  آري امروز ديگر نمي     

ميادين انرژي به عنوان ميداني 
هاي  مشترك ياد كرد چرا كه برنامه

اي بوده كه اكنون به  به گونه قطر
توان گفت برداشت قطر  صراحت مي

فته از منابع ايران شتاب بيشتري گر
 .است

درميدان گازي سلمان نيز قرارداد    
كرسنت به يك معضل تبديل شده و 
اولين برآوردهاي حقوقي نشان 

ميليارد 10دهد احتمال دارد ايران  مي
دالر خسارت بابت لغو احتمالي قرارداد 

شك، از كيسه  بپردازد، پولي كه بي
  .هزينه خواهد شد» ملت ايران«
  

قیمت واقعی گازی که به  ٭
 ۴۵پاکستان فروخته می شود، 

درصد زیر قیمت روز جهانی 
  :است

  
: چكيده، به گزارش 89تير  9در  

ميالدي طبق  2014بهاي گاز در سال 
پيش بيني هاي معتبر بين المللي حدود 

دالر به ازاء هزار متر مكعب  700
يعني در زمان شروع . خواهد بود

سال، حداكثر صادرات گاز در اين 
قيمت تعيين شده در قرارداد حداقل 

درصد زير قيمت روز جهاني  45
 .خواهد بود

ضمايم قرارداد انتقال گاز به     
سال و براي تأمين  25پاكستان براي 

درصد از مصرف انرژي گاز  20حدود 
پيش  هاين كشور در حدود دو هفت

پس از چند روز اما و . دشنهايي 
حرم دانستن مردم اگرهاي فراوان و نام

 129توسط وزير نفت و سپس مهر تأييد 
قرار داد امضاء اما مجلس،  هنفر نمايند

علي رغم . شتمشمول تحريم ها گ
خبر كناره گيري پاكستان از اين 

اوجي، مديرعامل  ،قرارداد روز گذشته
شركت ملي گاز، بار ديگر رقم فروش 

كشور را  هاين حجم عظيم از سرماي
اين در ! رمانه دانستجزء اسرار و مح

حالي است كه كليات مالي اين 
قرارداد شامل قيمت احداث خط لوله 

گاز صادراتي  هو قيمت توافق شد
توسط تعداد بسيار زيادي از 
ه خبرگزاري هاي معتبر دنيا اعالم شد

  . اند
علت سري كردن احتماال اينست      
كرده اند و  حراج راشور ثروت ك  كه

ردم از كارش حكومت نمي خواهد م
  .سر در آوردند

  
برابر  ۷۵ ،گازسوزیهای ایران٭

  عربستان است
  

خبرگزاري مهر ، 89تير  21در 
سازمان بازرسي :گزارش كرده است

كل كشور در واكنش به گزارش اخير 
شركت ملي پااليش و پخش نفتي، 

 75حجم گاز سوزي هاي ايران را 
بر : برابر عربستان عنوان كرد و گفت

شهاي رسمي روزانه در اساس گزار
فرآيند توليد نفت، پااليش، انتقال و 

فاز پارس  5تبديل گاز معادل توليد 
 .جنوبي گاز اتالف مي شود

سازمان بازرسي كل كشور با انتشار     
گزارشي در واكنش به جوابيه شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 

پيرو خبر برخي : نفتي، اعالم كرد
ز شركت ملي پااليش و ها به نقل ا رسانه

هاي نفتي كه در پاسخ  پخش فرآورده
به سخنراني مدير كل نظارت و بازرسي 
امور نفت سازمان بازرسي كل كشور 
منعكس شد، روابط عمومي سازمان 
بازرسي كل كشور توضيحاتي به شرح 

 :دادزير 
سخنراني مديركل نظارت و  - 1

بازرسي امور نفت سازمان بازرسي كل 
مين كنگره ملي انرژي و كشور در پنج

خرداد ماه امسال  31اقتصاد در تاريخ 
ضرورت تدوين الگوي "تحت عنوان 

 "برداري از منابع گاز كشور بهينة بهره
ايراد شد و طبعاً بخشي از آن به اتالف 
منابع گاز در حوزه توليد و تبديل 
اشاره داشته است و به دليل عدم 
انعكاس دقيق آن در برخي رسانه ها، 

زيده مطالب آن در تاريخ يك تير گ
ماه در پايگاه اطالع رساني سازمان 
بازرسي كل كشور منتشر و به 

 .هاي كشور نيز منعكس شد خبرگزاري
شود در اين سخنراني  يادآور مي    

نامي از پااليشگاههاي نفت برده نشده و 

مطالب بيان شده بر موضوع گاز و 
 .راهبرد ملي انرژي، متمركز بوده است

اساساً موضوع تلفات انرژي در  - 2 
كشور از مسائل كليدي حوزه اقتصاد 
انرژي و همواره دغدغة كارشناسان، 
مديران دلسوز و مسؤوالن ارشد نظام 
بوده است و ارقام آن بسيار نگران 

 .كننده و غيرقابل قبول است
از سوي ديگر موضوع جمع آوري  - 3

گازهاي همراه نفت در حوزه 
ملي نفت ايران و  مسؤوليت شركت

گازهاي تلف شده در فرآيند پااليش 
مربوط به شركت ملي گاز ايران و 
تلفات انرژي نيروگاههاي كشور مربوط 
به شركت توانير است و اساساً اتالف 
منابع گاز كشور، هيچ گونه ارتباطي با 
شركت ملي پااليش و پخش 

هاي نفتي و تلفات يا ضايعات  فرآورده
ت ندارد و از اين رو هاي نف پااليشگاه

اظهار نظر شركت ملي پااليش و پخش 
  در خصوص مسأله اتالف منابع گاز بي

  .مورد است
پس از انتشار تحقيق : انقالب اسالمي

مجيد محقق محمدي در انقالب اسالمي 
  ي، اين اطالع هم ژدر باره اتالف انر

تصديق آن تحقيق است و هم گوياي 
بالئي  انتشار تحقيق هاي جدي در باره

يم بر سر منابع و ثروت ژاست كه اين ر
  .ملي ايران مي آورد

  
ــاری در  ٭ ــرخ بیک ــتان  ۲۲ن اس

  :کشور دو رقمی شد
 

خبرگزاري مهر ، 89تير  16در  
در حالي كه نرخ : گزارش كرده است

 11.1بيكاري كشور در سال گذشته از 
درصد طي فصول مختلف در  14.1تا 

همدان  نوسان بود، استانهاي لرستان و
درصدي به  18و  19با نرخ بيكاري 

رقابت با يكديگر در باالي جدول از 
نظر دارا بودن بيشترين نرخ بيكاري در 

 .استان كشور پرداختند 30بين 
بررسي وضعيت نرخ بيكاري در     

 30فصول مختلف سال گذشته در 
استان كشور نشان مي دهد كه طي 

كل كشور نرخ بيكاري دو ، سال گذشته
درصدي را تجربه كرده  11.9مي رق

 88است در حالي كه اين نرخ در بهار 
درصد، تابستان معادل  11.1معادل 

 11.3معادل  88درصد، پاييز  11.3
درصد و زمستان سال گذشته نيز برابر با 

  .درصد بوده است 14.1
اين نرخها را بانك : انقالب اسالمي

مركزي انتشار مي دهد كه حكومت 
بورش مي كند آمار دروغ احمدي نژاد مج

درصد  40وقتي صنايع با . انتشار دهد
ظرفيت كار مي كنند و سرمايه گذاري 

چگونه ممكن است نرخ ... نمي شود و
يم ژبرابر نرخهائي كه ر 3بيكاري از 

  انتشار مي دهد، بيشتر نباشد؟
  
ســال منتظــر کــار  ۲جوانــان ٭
 غیر فعال بودننرخ / مانند  می

  :است درصد ۷۰جوانان 
  

، به گزارش 89تير  21در  
نرخ  88در سال : خبرگزاري مهر

جوانان به داليلي  بودن غيرفعال
همچون تحصيل، بيماري و بي اطالعي 

 70.4از روشهاي جستجوي كار به 
درصد جوانان  26.3 و. درصد رسيد 
سال براي پيدا كردن  2نيز حداقل 

 .كشند شغل انتظار مي
ر بر اين كارشناسان سازمان جهاني كا   

باورند كه بررسي نرخ بيكاري به تنهايي 
نشان دهنده وضعيت بازار كار نيست به 
نحوي كه توجه بيش از حد به آن 
بدون در نظر گرفتن ساير شاخص ها، 

  :گمراه كننده است
  

  10در صفحه

يم در گرداب بحرانژر
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بر :  جواناني كه نه شاغلند نه محصل 
اساس اين گزارش، يكي از شاخص 

خ بيكاري هاي مهمي كه در كنار نر
بايد مورد توجه قرار گيرد مربوط به 

جوانان  بودن بررسي روند غيرفعال
است كه به دو صورت نسبت جواناني 

، در "نه محصل هستند و نه شاغل"كه 
بين شاخص هاي كار شايسته معرفي 

 .شده است
درصد  27.2اين گزارش مي افزايد، 

سال  1تا كمتر از  3از جوانان نيز از 
وده اند كه در اين قسمت منتظر كار ب

 22.3درصد و زنان با  29نيز مردان با 
همچنين بررسي . درصد بيكار بوده اند

سال نيز  2تا كمتر از 1وضعيت انتظار 
درصد از  24.9نشان مي دهد كه 

جوانان كشور در زمان جستجو براي 
شغل انتظار كشيده اند كه در اين 

 32.8درصد و زنان نيز  22بخش مردان 
 .سهم داشته اند درصد

درصد از جوانان بيكار نيز  26.3البته    
سال و بيشتر منتظر كار بوده اند  2از 

كه اين ميزان در مورد فقط مردان 
درصد  27.8درصد و زنان نيز  25.8

 .بوده است
  
سپاه بر نفت و اتوبوس رانـی  ٭
  :چنگ می اندازد... و
  

ــر  13در   ــردار«، 89تي ــمي، » س قاس
گــــاه ســــازندگي  فرمانــــده قرار

ايــن  :گفتــه اســت) ص(االنبيــاء خــاتم
سـازي   قرارگاه با ورود به عرصـه بهينـه  

انرژي، به مديريت انرژي كشور كمك 
 .خواهد كرد

به گزارش روابط عمومي كنفرانس    
سازي انرژي، سردار  مديريت و بهينه

رستم قاسمي با اعالم اين خبر از 
حمايت اين قرارگاه از كنفرانس 

. سازي انرژي خبر داد هينهمديريت و ب
هاي  همچنين از شركت زيرمجموعهاو 

اين قرارگاه در كنفرانس مديريت و 
 .سازي انرژي خبر داد بهينه

همايش و نمايشگاه مديريت و بهينه    
در  89مرداد ماه  3و  2سازي انرژي 

محل هتل المپيك تهران برگزار 
  .خواهد شد

، به گزارش فعاليت حقوق 89در تير  
تعدادي ، دموكراسي در ايرانشر و ب

زيادي از كاركنان شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه شديداً زير 

 15معادل (فشار هستند تا در برابر مبالغ 
) سال سابقه كار 20ميليون تومان براي 

كمي كه هيچگونه رابطه منطقي با 
سوابق كار آنان ندارد، تن به بازخريد 

خطوط  در همين حال. شدن بدهند
جديد اتوبوسراني در تهران و حومه 
به تدريج به شركت هاي وابسته به سپاه 

  .پاسداران واگذار ميشوند
در اين خصوص ميتوان به راه اندازي 
ترمينال جنـوب و پايانـه افشـار اشـاره     

ــود ــرح   . نم ــتاي ط ــين در راس همچن
ــياري از   ــداد بس ــازي، تع خصوصــي س
اتوبوس هاي موجـود شـركت واحـد    

به اينگونه شـركت هـا ي    براي فروش
 .وابسته به سپاه آماده ميشوند

عالوه بر دوتن از رهبران سـنديكاي     
ــي    ــه، يعن ــران و حوم ــراني ته اتوبوس

انلو و ابراهيم مـددي  صآقايان منصور ا
كه چند سال است در شـرايط طاقـت   
فرسا در زنـدان هـاي اويـن و گـوهر     
دشت بسر ميبرند، سعيد ترابيـان و رضـا   

ديگر از فعالين سـنديكاي  شهابي دوتن 
شــركت واحــد اتوبوســراني تهــران و 
حومه نيز طي هفته هاي گذشته بوسيله 
مــأمورين وزارت اطالعــات دســتگير و 

  .زنداني شده اند
وضعيت اقتصاد كشور، : انقالب اسالمي

ورشكسته و در انتظار بحران شديد، مانع 
مالي  –رانت خواري مافياهاي نظامي 

از فهرست اسامي بخشي ديگر . نمي شود
  :مافياهاي نظامي مالي

  
فهرست اسـامي اعضـاي   
مافياهــا كــه از رهگــذر 
ــا، از   ــتبداد مالتاريـ اسـ
انقالب بدين سو، تشكيل 

    9 –شده اند 
از  –گـــروه منصـــورون  –عبداللـــه زاده 

ـــی ـــد امنیت ـــاتی –اعضـــای بان از  –اطالع
ســـازمان  –اعضـــای گـــروه منصـــورون 

  .مجاهدین انقالب
ــی زاده  ــن   -عل ــودحس حراســت  –محم

  . وزارت خارجه
ــه ــی عبدالل ــژه  -عل ــاه وی دادســتان دادگ
  .حجت االسالم  –روحانیت قم 

از مـــدیران زنـــدانهای  -علـــی محمـــدی
کشــور، وی زمــانی معــاون زنــدان گــوهر 

  . دشت بود
از  -زورق –محمد حسـن –علی محمدی 

اعضـــای بانـــد رســـانه ای نظـــام والیـــت 
ه مافیاها، مسئول صدا و سیما در لندن کـ

  .حاضر به استعفا نیست
از مــداحان بانــد ســرکوب هــای  -علیــان

  .خیابانی نظام والیت
ــان  ــام گــروه  -حمیدرضــا –علی ــائم مق ق

از اعضای  ر،مشاوران جوان رئيس جمهو
  .باند سرکوب های خیابانی

 –از مدیران حراسـت –محمد –علیجانی
  .سردار سپاه
از نیروهـای جاسوسـی  -علـی –علیخانی

ـــور ـــد در خـــارج از کش ـــه بان ـــته ب ، وابس
  .اطالعاتی –امنیتی

عبـاس علـی آقـا  –قـدرت اللـه –علیخانی
از حکـــام شـــرع دادگاههـــای  –جـــانی

ـــس  ـــده مجل ـــالب و نماین حجـــت  –انق
  .االسالم

از نیروهـای وابسـته بـه بانـد  -علیدوست
  .حجت االسالم –رسانه ای نظام والیت 

از مــداحان بانــد  -حــاج داود –علیــزاده
  .ظام والیتسرکوب های خیابانی ن

از دادســـتانهای  –عباســـعلی –علیـــزاده
. انقــالب اســالمی، بانــد مافیــای قضــایی

وی زمـانی در مشـهد بـه . حجت االسـالم
بـه دلیـل اخـتالس . کار قضا مشغول بـود

دستگیر شد و به تهـران آمـد و دادسـتان 
تهران شد و در نهایت به جرم جاسوسـی 

وی پــدر عــروس . و اخــتالس برکنــار شــد
  .اگو استپسر محسن دع

  . پاسدار زندان اوین -قاسم -علیزاده
حقوقدان شورای  –محمد رضا –علیزاده
ــان ــه . نگهب ــت ب ــین پس ــالها در هم او س

  .نگهبانی از والیت مافیاها پرداخت
فرمانـده سـابق سـپاه  -یوسـف –علیزاده

خراسان که کاندیـدای شـهرداری مشـهد 
  .بود، سردار سپاه

از مــداحان بانــد  -حــاج حمیــد –علیمــی
  .سرکوب های خیابانی نظام والیت

موسســـه  -فریـــدون –عمـــوزاده خلیلـــی
ـــابگردان ـــد  –افت ـــالی بان ـــات م از موسس

  . مافیای اقتصادی
نماینـــده  –عباســـعلی-عمیـــد زنجـــانی

ـــه  ـــران ک ـــگاه ته ـــیس دانش ـــس، رئ مجل
ـــراج کـــرد، از  ـــتادان بســـیاری را اخ اس
اعضای کمیته انقالب اسالمی، داماد آیت 

  . الله گلپایگانی
ـــدلی ـــای  –بعن حـــاکم شـــرع دادگاهه

  .حجت االسالم –انقالب اسالمی شیراز 
از مداحان باند سرکوب های  -عینی فرد

  .خیابانی نظام والیت
 -محمـد حیـدری –سید محمـد –غرضی

عضــــو ســــپاه پاســــداران، اســــتانداری 
ـــتانداری خوزســـتان را  ـــتان و اس کردس

بــه  1360 عهــده دار گردیــد و در ســال
از ســـال عنـــوان وزیـــر نفـــت انتخـــاب و 

ــا  ۱۳۶۴ ــوان وزیرپســت و  ۱۳۷۶ت ــه عن ب
ــه  تلگــراف و تلفــن در دولــت مشــغول ب

 –از اعضــای بانــد امنیتــی . خــدمت بــود

ــــی وی  –اقتصــــادی –نظــــامی –اطالعت
فرزندان آیت الله طالقـانی را در ابتـدای 

در خبـر اسـت کـه . انقالب دستگیر نمود
ـــیس و ـــر و صـــدا رئ ـــی س ـــون ب  وی اکن

ارت دارد موسسه ای است که نظمدیرکل 
برِک�ُ�ّل ساختمان سازیهای کالن دولتی و 

  .غیر دولتی که در کشور ساخته میشود
ــه  -ســید محمــد –غــروی از وابســتگان ب

ـــت ـــد قضـــایی نظـــام والی حجـــت  -بان
  .االسالم
عضـو مرکـز پژوهشـی  –محسـن –غرویان

امام خمینی، امام جمعه و از اعضای باند 
  .قضایی

دادســتان عمــومی و انقــالب  -غضــنفری
  . سارگرم

 –نماینده سابق مجلـس –هادی –غفاری
از چماقداران معـروف و از اعضـای بانـد 
ســرکوب هــای خیابــانی دهــه شصــت کــه 
بعــدها اصــالح طلــب شــد امــا بــه دالیــل 

وی . اخالقی و مالی رد صـالحیت گردیـد
کارخانــه جــوراب اســتارالیت را از بنیــاد 
مستضعفان گرفت و بنیـاد الهـادی را نیـز 

 .دارد
ــرد ــوری ف ــالم  -غف ــام  –حجــت االس ام
  . جمعه دلیجان
دبیرکــل فعلــی  –حســن –غفــوری فــرد

گفتـه . جمعیت وفاداران انقالب اسالمی
وی از . می شود داماد واعظ طبسی اسـت

جمله نیروهای وفـادار بـه بانـد مافیـایی 
اقتصادی نظام والیت می باشـد  –سیاسی

زمـانی در ورزش . و نماینده مجلس است
  .مشغول به کار بود

بازجوی وزارت اطالعـات  –رضا -میغال
  .در زندان مشهد

پاســدار نگهبــان زنــدان گــوهر  –غالمــی 
  . دشت
  .از نیروهای وزارت اطالعات -غيوری

ــده بســیج اســتان خراســان  ــاثی فرمان غی
رضوی که قبال در نیروی انتظامی مشغول 

  .سردار سپاه –به کار بوده است
ــادی ــوری نجــف آب ــی –غی ــده  –عل نماین

  . مجلس
از نیروهــای اطالعــات مســتقر در  فــاتحی
  .کرج

نماینــده ســابق  -جــالل الــدین –فارســی
از بنیــانگزاران .نفــره ۹۹گــروه  –مجلــس

  .ترورهای خارجی
از نیروهای جاسوسی در  –فرزاد –فارسی

 –خارج از کشور، وابسـته بـه بانـد امنیتـی
  .اطالعاتی

معــاون تبلیغــات هیــات  -فارســی نــژاد
  . موتلفه
ی وابسته به گـروه از اعضا –ایرج –فاضل

  .  کارگزاران سازندگی
ـــازجوی وزارت اطالعـــات در  –فاضـــل ب

  .شعبه هفت زندان اوین
از نیروهــای وابســته بــه  –فاضــل تبریــزی

ــت  ــانه ای نظــام والی ــد رس حجــت  –بان
  .االسالم

از نیروهای وابسته به باند  –فاضل کاشان
  . حجت االسالم –رسانه ای نظام والیت 

هـای جاسوسـی در از نیرو -رضا –فاضلی
 –خارج از کشور، وابسـته بـه بانـد امنیتـی

  .اطالعاتی
دبیرکــل جبهــه یــاران  –عبــاس –فــاطمی
از اعضای وابسته به بانـد سـرکوب  -رهبر

  .های خیابانی نظام والیت مافیاها
از نیروهای وابسـته بـه  –علیرضا –فاطمی

  .باند اطالعات خارجی مستقر در فرانسه
و مشــاوران  از معاونــان –ســعید –فانیــان

  .صدا و سیما و عضو باند رسانه ای
ازحکـام شـرع بسـیار  –محمدرضـا -فاکر

حجت  –نماینده مجلس –خشن و بد نام
  .االسالم
نظـامی سـپاه  –از سرداران سیاسی –فتاح

ــرو اســت ــر نی  –کــه در حــال حاضــر وزی
  .سردار سپاه
مشاور احمـدی  -محمد علی –فتح اللهی

  .نژاد، معاون دفتر رئیس جمهور
مشاور فرمانده  -سردار سپاه –تح آبادیف

  . ناجا و رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر
پاسدار نگهبان اویـن کـه  –عباس -فتوت

  .به افسر نگهبانی ارتقا یافت

دادسـتان گنبـد کـاووس  –فتوت نصیری 
  ۵۸در سال 
از نیروهــای وابســته بــه بانــد  –فتــوحی

  .حجت االسالم –رسانه ای نظام والیت 
رئــیس کــل دادگســتری اســتان  -فخــر آرا

ـــوبی حجـــت  -نیشـــابور –خراســـان جن
  .االسالم
از مـداحان بانـد  -حاج حسـین –فخری 

  .سرکوب های خیابانی نظام والیت
از  –ســــردار ســــپاه –حســــین -فــــدایی

  .نیروهای اطالعات در دهه شصت
ــدایی ــا –ف ــس -غالمرض ــده مجل  –نماین

  .نفره ۹۹گروه 
 اسماعیل، از اعضـای بانـد -فردوسی پور

  .اطالعاتی که فوت کرد –قضایی
ــر –ســید عطــا  –فراتــی  –عضــو بانــد کبی

امنیتـی نظـام والیـت  –عضو بانـد نظـامی
  .مافیاها
از مســئولین وزارت  –عباســعلی –فراتیــان
  .اطالعات
ــانی  -فراهــانی بانــد ســرکوب هــای خیاب

  .نظام والیت
ــان ــدیران ســازمان صــدا و  –فراهانی از م

  .سیما و عضو باند رسانه ای
ســــفیر ایــــران در  -محمــــد -منــــدفراز

  . بحرین
رئـــیس ســـازمان بســـیج  -فرجیـــان زاده

  .سردار سپاه-فرهنگیان
ــزادی  ــه –فرح ــب الل ــای  –حبی از نیروه

 –وابسته به بانـد رسـانه ای نظـام والیـت 
  .حجت االسالم
از مـداحان بانـد ســرکوب  -فـرد زنجـانی

  .های خیابانی نظام والیت
از نیروهای جاسوسی  -احمد –فرطوسی

ـــد د ـــه بان ـــته ب ـــور، وابس ر خـــارج از کش
  .اطالعاتی –امنیتی
از نیروهـای جاسوسـی در  -فـرج –فرنود

 –خارج از کشـور وابسـته بـه بانـد امنیتـی
  .اطالعاتی
جانشین کمیته بسـیج  -محمد -فرهادی

  .سردار سپاه –ستاد 
معــــاون سیاســــی  –عیســــی -فرهــــادی

  . استاندار خراسان جنوبی
ـــی ـــین –فرهنگ ـــد حس ـــده  –محم  نماین

  .سردار سپاه –مجلس هفتم و هشتم 
از مدیران سابق سازمان صـدا  –فرهودی

  .عضو باند رسانه ای -وسیما 
ــروتن  ــران و  –ف ــدانهای ای ــای زن از روس

  . عضو مافیای قضایی
ـــده دور ســـوم  –حســـین  –فـــروتن نماین

  . باند سیاسی -مجلس شورای اسالمی
ــروزان ــا -ف ــات  –رض ــای اطالع از نیروه

  .انیهمسئول سونای زعفر
ــــروزش عضــــو حــــزب  -غالمرضــــا -ف

وزیـــر  –نماینـــده مجلـــس  –کـــارگزاران 
جهاد سازندگی از اعضای مافیای سیاسی 

  .و اقتصادی
ــده  ــد –فروزن ــن  –احم ــای انجم از اعض
وارد اطالعــات ســپاه  ۵۸ســال  -حجتیــه

مســئول خنثــی ســازی بمــب و تلــه  -شــد
 ۶۳-۶۱های انفجاری سـپاه در سـالهای 

اللــه ســپاه در و فرمانــده گشــت هــای ثــار 
-از عوامـل کشـتار ایرانـی -۶۵-۶۴سال 

عربهای خوزستان و بعدها به عراق رفت 
و در بحران سازی در آنجا مشغول به کار 

  .از سوی سپاه قدس شد
از وابســتگان بــه  –لطــف اللــه –فروزنــده

ــد سیاســی نظــام والیــت مافیاهــا و از  بان
  .اعضای گروه آبادگران جوان

استاندار  –هسردار سپا-محمد -فروزنده
وزیردفـــــاع و پشـــــتیبانی  -خوزســـــتان

نیروهای مسلح سابق، رئیس اسبق بنیـاد 
مستضـــعفین و عضـــو مجمـــع تشـــخیص 

  .  مصلحت
ـــده  ـــعود  –فروزن ـــالب  –مس ـــل از انق قب

همکار هنری سـاواک، بعـد از انقـالب از 
  .اعضای باند سپاه پاسداران

ــدار زنجــان  –کــاظم  –فروزنــده   –فرمان
  .۵۹سال 

برادر محمد و مسـعود  –رزاد ف-فروزنده 
از اعضـــای بانــــد  –و احمـــد و فرشـــاد 

  .اطالعاتی و نظامی والیت مافیاها
برادر احمد و محمد از  –فروزنده فرشاد 

  .اعضای باند نظامی سپاه

ــه   -فروغــی ــداری  –عطــا الل مســئول به
ــرگ  اعــدام  ــوز م ــن کــه مج ــدان اوی زن

  .شدگان را صادر می کرد
خیابــانی  از بانــد ســرکوب هــای-فروغــی

  .نظام والیت
ـــد زاده  ـــدی  -فری ـــورای  -مه عضـــو ش

از  –سرپرســـتی و نظـــارت صـــدا و ســـیما 
ــانه ای  ــد رس ــابق اعضــای بان ــدیران س م

  .نظام والیت مافیاها
دبیـر  –حسن روحـانی  –حسن –فریدون 

عضو مجلـس و از افـراد  –شورای امنیت 
حجـــت  –دخیـــل در کودتـــا و ســـرکوب 

  .االسالم
ــارکی ــای  -فش ــد از نیروه ــه بان ــته ب وابس

  .حجت االسالم –رسانه ای نظام والیت 
حجـت االسـالم  –سردار سپاه  –فصیحی 

  .فرمانده سپاه منطقه قم-
ــد –فضــائلی  ــی  -احم ــدهان قبل از فرمان

دانشــگاه امــام حســین و مشــاور فرمانــده 
  .سردار سپاه –سپاه 

سـردار سـپاه  از سـرداران -علی  –فضلی 
  . ارشد سپاه پاسداران

ـــژ ـــام  –اد فضـــلی ن ـــاون قاضـــی  –پی مع
  . مسئول برخورد با سایت ها –مرتضوی 

ــاد  –فلســفی  ــر جه ــانی وزی ــاون پارلم مع
  . کشاورزی

مـــدیر کـــل  -حجـــت االســـالم –فقـــانی 
زنــــدانهای اســــتان گــــیالن و نصــــیری 

  . جانشین او
معاون مدیرکل روابـط -ابوالحسن–فقیه

عمــــومی شــــهرداری تهــــران در دوران 
ــــژاد ــــدی ن ــــازما-احم ن سرپرســــت س

  .بهزیستی
از اعضای ستاد مشـترک سـپاه و از –فقیه 

  . انصار اسالمشهر
پرسنل معاونت امنیـت و در اداره -فالح 

-عملیــات آن معاونــت در قتــل فروهــر
  . اسکندری شرکت داشته

زندانبان و شکنجه گر زندانهای  –فالحی
  .اصفهان
برادر علی فالحیان و  –حسین -فالحیان

 -رت او از معـــــــاونین وی در دوران وزا
  .حجت االسالم

عامل  –وزیر اطالعات  –علی  –فالحیان 
بســـیاری از جنایـــات داخـــل و خـــارج از 
ــومنین و  ــر الم ــدیر موسســه امی ــور، م کش
عضو بنیـاد همگرایـی اندیشـه از اعضـای 

ــاتی  ــد اطالع ــی  –بان  –اقتصــادی  –امنیت
  ...سیاسی و 

 –آیـــت اللـــه –مرتضـــی –فهـــیم کرمـــانی
ــار الجــوردی ــاون  دادســتان و همک و مع

ـــزی ـــوی تبری ـــدان اویـــن و . موس در زن
  .نفره ۹۹گروه  –نماینده مجلس 

از نیروهـای جاسوسـی  -حسـین –فهیمی
در خارج از کشور، وابسته به باند امنیتـی 

  .اطالعاتی –
از نیروهای وابسته به  –بیژن  –فهیمی فر

  .باند ترورهای خارجی و مستقر در سوئد
ــــند  ــــا  –فورس ــــد  –ماری ــــای بان ازاعض

ـــه حســـن تر ورهـــای خـــارجی وابســـته ب
  .قشقاوی در سوئد

رئــیس کــل  -محمــد رضــا -فــوالد آملــی
ــدران  ــتان مازن ــتری اس حجــت  –دادگس

  .االسالم
وزیر بهزیستی -محمد علی –فیاض بخش

ــذاری  ــر  ۷در دوران رجــایی، در بمبگ تی
  .حزب جمهوری اسالمی کشته شد

از اعضـای بانــد  –نفیســه  –فیـاض بخـش 
سیاســـی و از  ســـرکوب هـــای خیابـــانی و

یاران مریم بهروزی که سـالها در جامعـه 
ــان شــرکت  زینــب در برنامــه ســرکوب زن

  .داشته است
از نیروهای وابسته به باند رسانه  -فیاضی

  .حجت االسالم –ای نظام والیت 
از وابستگان به بانـد  -غالمرضا  –فیاضی 

  .حجت االسالم -قضایی نظام والیت
هــای از مــداحان بانــد ســرکوب  -فیــروز 

  .خیابانی نظام والیت
از مــدیران ســازمان  -مهــدی –فیــروزان 

  .عضو باند رسانه ای –صدا و سیما 
از نیروهــای وزارت  –مرتضــی  -فیــروزی
  . اطالعات

رئــیس کــل دادگســتری -اکبــر –فــیض 
حجــــت  –اســــتان آذربایجــــان غربــــی 

  .االسالم
از -علـی مشـکینی –میرزا علـی  –فیضانی 

در سـال  حکام شرع دادگاههای انقـالب
  .آیت الله  –شصت به بعد 

  11در صفحه 

يم در گرداب بحرانژر
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از حکـام شـرع  –محمـد  -فیض سـرابی 
  . دادگاههای انقالب

ــانی  -فیضــیان ــد ســرکوب هــای خیاب بان
  .نظام والیت

  . مدیر کل وزارتی نیرو –قادری 
از اعضـای بانـد سـرکوب  –فاطمه –قائنی

هــای خیابــانی و سیاســی و عضــو جامعــه 
  .زینب

از مـدیران سـابق –مابوالقاس–قاسم زاده
از  -داماد موسوی اردبیلـی –صدا و سیما

اعضـــای بانـــد رســـانه ای نظـــام والیـــت 
  مافیاها 
بازجوی زندان اوین در سالهای  –قاسمی

  .بعد از انقالب
مســئول  -ســردار ســپاه –رســتم –قاســمی

 -جدیـد قرارگـاه سـازندگی خـاتم االنبیـا
وی قبال مسـئول قرارگـاه سـازندگی نـوح 

وی دریایی سـپاه پاسـداران وابسته به نیر
  .بود

کسـی کـه  –سـردار سـپاه –سـعید –قاسمی
تیراز پادگان  ۱۸اسلحه ها را در روزهای 

قرارگـاه . ثار الله به شهرک محالتـی بـرد
ثارالله حافظ تهران اسـت و فرمانـده آن 
  . مستقیما از سوی رهبری تعیین می شود

ــتری اســتان -قاســمی ــیس کــل دادگس رئ
  .حجـــــــــت االســـــــــالم –قـــــــــزوین 

ــانع ــد ســرکوب هــای  -ق ــداحان بان از م
  .خیابانی نظام والیت

حـاجی  –رضـا اصـفهانی  –مرتضـی  -قبه
ــل  ــامی در  –کمی ــر ســعید ام مســئول دفت

  .وزارت اطالعات
برادر قبه رویس دفتر سـعید امـامی  –قبه 

که رئیس دفتر کرباسچی بـود، ازاعضـای 
  .امنیتی و اقتصادی -باند مافیایی

فرمانـداری  رئیس حراست –احد –قدمی
دامـاد  –ها و دهداری های وزارت کشـور

پروین احمدی نژاد که به جرم اخـتالس 
وی از گـروه مـداحان نظـام . اخراج شـد
  .والیت است

از بازجویـــان  –ســـید مجیـــد  –قدوســـی 
زندان اوین که به مقام دادیاری در اویـن 

  . وی فرزند آیت الله قدوسی بود. رسید
قالب در از دادستانهای ان –علی –قدوسی

  .آیت الله –سال های اول انقالب 
از نیروهــای وابســته بــه  –اکبــر –قــدیانی

اطالعـاتی وابسـته بـه گـروه –باند امنیتـی
ســــازمان مجاهــــدین انقــــالب  –صــــف
  .اسالمی
از نیروهـای اطالعـات  –جـواد  -قدیری

  .در دهه شصت
وزارت  –آبادگران جوان  –قدیری ابیانه 

  . اطالعات
اون اجرایـــی معـــ –احمـــد  –قـــدیریان  

  .دادستانی اسدالله الجوردی
از نیروهای وابسته بـه  -محسن  –قرائتی 

ــت  ــانه ای نظــام والی ــد رس حجــت  –بان
  .االسالم
  . از پاسداران زندان اوین –قربانی

از دوســـتان احمـــدی نـــژاد،  –قربـــانی
  .استاندار آذربایجان شرقی

از مـرتبطین بـه  -زین العابـدین -قربانی
  .السالمحجت ا –قوه قضاییه 

دادســـتان اســـتان خراســـان  -قربـــانی
  . جنوبی

ــــدی  ــــانی دماون ــــی  –قرب ــــد  –عل از بان
  .اطالعات خارجی مستقر در فرانسه

علـی از نیروهـای وابسـته بـه  –قربانی فـر
  .اطالعات در فرانسه

از حکــام شــرع و  –ســیداکبر -قــره بــاغی
  . مسئولین قضایی

اسـتاندار ایـالم در  –میر محمد —قراوي
  . هاشمیدوره اکبر 

از حکام شـرع و  –سیدعلی اکبر  -قریشی
  .امامان جمعه

از سـخنرانان  -محمـد حسـین  –قزوینی 
  .مراسم انصار حزب الله

ســـفیر ایـــران در ســـوئد و از  –قشـــقاوی 
ــــارجی و  ــــای خ ــــد تروره اعضــــای بان

وی . سخنگوی فعلی وزارت امور خارجه
عفـت  –متهم به  قتل کـریم محمـد زاده 

 .مران  هدایتی استقاضی و نابینایی کا
از بازماندگان خاندان  -قصاعی عباسعلی
ترين  دار قصاعی و از بزرگ بزرگ سرمايه

ازاعضای  -فعاالن صنعت چينی در كشور
  . مورد تایید در باند اقتصادی نظام

ــی ــایی  -قطب ــد قض ــه بان ــتگان ب از وابس
ـــت  وی . حجـــت االســـالم -نظـــام والی

  .منتسب به مصباح یزدی است

ــی ــدیر  -قطب ــتان و م ــیجی اس ــه بس نمون
  .مدیر کل زندانها استان قم

از نیروهـای وابسـته بـه انصـار   –قلی پـور 
  .حزب الله

قلــی هــا، مــدیرکل دفتــر ســتاد مبــارزه بــا 
  . از نزدیکان بذرپاش -کاال قاچاق

از نیروهـای اطالعـات در دهـه  –قنادان 
ــــور . شصــــت از همکــــاران مصــــطفی پ

  .محمدی در سالهای بعد در اطالعات
از  –تهرانــی  -تهرانــی  –خســرو  -بــریقن

نیروهـــای اطالعـــات نخســـت وزیـــری و 
  .اطالعات در دهه شصت

مشاور خانواده وزیـر کشـور، -قند فروش
  .زن برادر هاشمی ثمره
ــود ــید محم ــدی س ــابرات  -قن ــر مخ وزی

ابتدای انقالب و عضـو حـزب جمهـوری 
تیــر در انفجــار دفتــر  ۷اســالمی کــه در 
  . حزب کشته شد

از نیروهــــای بانــــد  –د مســــعو –قنــــدی
سرکوب های خیابانی کـه در حمـالت بـه 

  .مردم شرکت می کرد
مشاور جوان وزیر نفـت و رئـیس  –قنواتی

  .روابط عمومی آن وزارتخانه
از مداحان باند سرکوب هـای  -قهرودی

  .خیابانی نظام والیت
" قـوام"معروف بـه " مهدی"-قوامی هنر

از اعضـــای بانـــد ترورهـــای داخلـــی و 
  .خارجی

ــپاه –یاســیق ــردار س ــیج  –س ــده بس فرمان
استان خراسان رضوی که قبال در نیـروی 

  .انتظامی مشغول به کار بوده است
  
  

ويرانگريهاي دولت : انقالب اسالمي
مافياها در داخل و خارج ازكشو نمي 
تواند با تجاوزها به حقوق انسان همراه 

  :نباشد
  

اعدام به جرم محاربـه 
ــــرم  ــــه ج ــــتن ب و کش

ینی اعتــراض بــه ســنگ
  ...مالیات و سانسور و

 
، به گزارش فعـالین ۸۹تیر  ۹در تاریخ  

ـــران، از  حقـــوق بشـــر و دمکراســـی در ای
وضـعیت و شـرایط ســعید ترابیـان و رضــا 
شـــهابی دو فعـــال ســـندیکای شـــرکت 

کــه از چنــد   اتوبوســرانی تهــران و حومــه
ــامورین واواک  ــورش م ــا ی ــیش ب ــه پ هفت

 ۲۰۹دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 
  .نیست  منتقل شدند خبری در دست

، به گزارش تشکل ۸۹تیر  ۱۰در تاریخ  
هــای کــارگری، خســرو بوکــاني، فعــال 
کــارگری و عضــو هيــات اجرايــی کميتــه 
هماهنگی بـرای کمـک بـه ايجـاد تشـکل 
های کارگری به دوسـال زنـدان محکـوم 

  .شد
ـــاریخ   ـــر  ۱۰در ت ـــزارش ۸۹تی ـــه گ ، ب

ابق دانشــجونیوز، پــدرام رفعتــی فعــال ســ
 ۱۵دانشجویی پلی تکنیک از سوی شعبه 

دادگاه انقالب به ریاست قاضـی صـلواتی 
هــزار  ۳۰۰بــه دو ســال حــبس تعزیــری و 

   .تومان جریمه نقدی محکوم شد
، به گزارش هرانا، ۸۹تیر  ۱۰در تاریخ  

سوســن تبيانيــان شــهروند بهــايی ســاکن 
سمنان که توسط دادگاه بدوی و تجديـد 

اتهـام تبليـغ عليـه نظر استان سـمنان بـه 
نظام و عضـويت در تشـکيالت بهـايی بـه 
يک سال و نيم حبس تعزيـری در تهـران 

 تيــر ۹محکــوم شــده بــود روز چهارشــنبه 
ــاه  ــام دادگ ــرای احک ــره اج ــه داي ــاه ب م

انقــالب ســمنان احضــار وبعــد بــه محــل 
   .بازداشت، زندان اوين منتقل شد

ـــر  ۱۲در   ـــه گـــزارش ســـایت ۸۹تی ، ب
ــ ــران ب ــر ای ــوق بش ــه حق ــل از روزنام ه نق

ــان  ــام ســرقت کیه ــه اته ــه ب ــر ک یــک نف
براساس حکـم مرجـع  دستگیر شده بود،

  حکم.قضایی، به قطع دست محکوم شد
حضور مسئوالن قضایی مالیر و  صادره با

ــرا ــدگان اج ــتری نماین ــام دادگس ی احک
 .به اجرا درآمد استان همدان،

، نماینده کاشمر خطـاب ۸۹تیر  ۱۳در 
به وزیر فرهنگ و ارشاد در صـحن علنـی 

وقتی یک نماینده مجلس :" مجلس گفت
از وضــعیت اقتصــادی و فرهنگــی کشــور 

ــاد می ــه انتق ــد، روزنام ها جــرات درج  کن
ــد و می ــردن آن را ندارن ــه از  ک ــند ک ترس

کمــا . وعــاتی تــذکر بگیرنــدمعاونــت مطب
اینکه وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی 

ـــاله ـــی مس ـــای نفت ـــورد دالره ای را  در م
 ۱۴کند، بـه خـاطر درج آن بـه  مطرح می

بــا ایــن حســاب ! دهنــد روزنامــه تــذکر می
بـه همـین ! تکلیف دیگران روشـن اسـت

روزنامــه بــه خــاطر  ۱۰خــاطر اســت کــه 
چاپ سخنان فرزند شهید مطهری تـذکر 

  ."گیرند یم
  
، به گزارش خبرگـزاری ۸۹تیر  ۱۳در   

تــن از دانشــجویان  ۶۰هرانــا ، بــیش از 
دختر دانشـگاه آزاد قـم از فـروردین مـاه 
سال جاری تـاکنون بـه کمیتـه انضـباطی 

 .این دانشگاه احضار شدند
کمیتـه "، بنـابر گـزارش ۸۹تیر  ۱۳در  

هماهنگی بـرای کمـک بـه ایجـاد تشـکل 
شش   ۸۹/۴/۱۱اريخ ، در ت"های کارگری

ـــه  ـــه همـــاهنگی ب نفـــر از اعضـــای كمیت
 -رحمـان تنهـا -نامهای صـمد احمـدپور
 -فتـاح سـلیمانی  -رحمان ابـراهیم زاده

ـــی  ـــور  -حســـین پیروت ـــاس هاشـــم پ عب
وهمچنین عیسی ابراهیم زاده از فعـالین 
کارگری شهر اشنویه از طـرف شـعبه اول 
دادگاه انقالب ارومیه  احضار شدند و به 

در  ۸۹/۵/۲عــالم شــد تــا در تــاریخ آنهــا ا
 .این دادگاه حاضر شوند

ـــر  ۱۳در   ـــه گـــزارش روابـــط ۸۹تی ، ب
عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، 
به موجب احکام صادره از سوی دادگـاه 

الله پوریـان  انقالب اسالمی متهمان امان
ــد  ــانی فرزن ــونس رحم ــد ملنــگ و ی فرزن
رئــیس صــبح امــروز در زنــدان مركــزی 

بر پایه ایـن . به دار آویخته شدند زاهدان
گـزارش، هــر دو نفـر بــه اتهـام محاربــه و 

االرض بودن بـه اعـدام محکـوم  مفسد فی
 .شدند

ـــه گـــزارش خبرگـــزاري  ۱۴در   ـــر ب تی
ــارت  ــأت نظ ــر هي ــل از دبي ــه نق ــارس ب ف

ــورخ  ــه م ــات در جلس  ۱۴/۴/۸۹برمطبوع
هيــأت نظـــارت بــر مطبوعـــات گـــزارش 
ــ ل تخلفــات نشــريات مطــرح و بشــرح ذي

 : گيري شد تصميم
بـا گسـتره " مدينـه گفتگـو "نامه  دو هفته

توزيع اسـتان مركـزي بـه دليـل افتـرا بـه 
مقامــــات و نهادهــــاي كشــــور و پخــــش 
شايعات و مطالب خالف واقع، به استناد 

قانون مطبوعـات  ۶ماده  ۱۱و  ۸بندهاي 
و به علت اصرار بر تخلفات مـورد اشـاره 

ه مـاده و تبصـر ۶ماده  ۲به استناد تبصره 
قــانون مطبوعــات، توقيــف و مراتــب  ۱۲

جهت پيگـرد قـانوني بـه مراجـع قضـايي 
 . ارسال شد

نسـيم "براساس اين گـزارش بـه نشـريه     
بدليل افترا به مقامات كشـور و " بيداري 

ايجاد اخـتالف مـابين اقشـار جامعـه، بـه 

قـــانون  ۶مـــاده  ۸و  ۴اســـتناد بنـــدهاي 
ــت  ــب جه ــذكر داده و مرات ــات ت مطبوع

گــرد قــانوني بــه مرجــع قضــايي ارســال پي
و " رزم آور "همچنــين بــه نشــريات . شــد

ــاي كاراتــه " بــدليل پــرداختن بــه " دني
هاي  هاي كاذب و انديشـه موضوع عرفان

ــالمي،  ــوازين اس ــر خــالف م ــاختگي ب س
بدون نفي منطقي و كارشناسـانه آنهـا، بـه 

قــانون مطبوعــات  ۶مــاده  ۱اســتناد بنــد 
 .تذكر داده شد

، به گزارش هرانـا، یـک ۸۹یر ت ۱۴در  
ــواد  ــاق م ــام قاچ ــه اته ــک زن ب ــرد و ی م
مخدر در محوطه زندان مرکـزی ارومیـه 

نام یکی از افراد اعدام شده . اعدام شدند
ــراه  ــه هم ــه ب ــوده ک ــی ب ــطفی رحیم مص
. مادرش از طریق حلـق آویـز اعـدام شـد

ــروز  ــین صــبح ام تــن دیگــر از  ۵هــم چن
زنـــدانیان محبـــوس در زنـــدان مرکـــزی 

میه به منظور اجرای حکـم بـه سـلول ارو
فیصـل سـاعدی، . انفرادی منتقـل شـدند

کرم عزیزی و امید نورانی اسامی سـه تـن 
  .از این افراد است

، به گزارش ايسنا، شـعبه ۸۹تیر  ۱۵در  
دادگــــاه انقــــالب اســــالمي تهــــران  ۲۶

پيشــترکيوان صــميمي را بــه اســتناد مــواد 
ـــازات اســـالمي  ۶۱۰و  ۵۰۰ ـــانون مج ق

ســال حــبس و بــه اســتناد  ۶بــه  مجموعــا
قـانون يـاد شـده بـه محروميـت  ۱۹ماده 

هـــاي سياســـي،  مـــادام العمـــر از فعاليت
. اجتماعي و فرهنگي محکـوم کـرده بـود

دادگاه تجديدنظر ضمن تاييـد  ۵۴شعبه 
مــدت حــبس محکــوم، محروميــت وي از 

ـــــاعي و  فعاليت ـــــي، اجتم ـــــاي سياس ه
 .سال کاهش داد ۱۵فرهنگي را به 

، به گزارش جرس، اتهام ۸۹ تیر۱۵در  
لیال توسلی این اسـت کـه در روز عاشـورا 
ـــر  ـــوانی در زی ـــاختن ج ـــان ب ـــاهد ج ش
چرخهای خودروی نیروی انتظامی بوده 
و دیده های خود را برای رسانه ها بازگو 

  .کرده است
، به گزارش جهان نيوز، ۸۹تیر  ۱۵در  

ــا  ــازار طــال و پارچــه فروشــان تهــران، ب ب
ــا م ــر اصــناف هــدف مخالفــت ب ــات ب الي
  .دست به اعتصاب زدند

، بـــه گـــزارش آفتـــاب، ۸۹تیـــر  ۱۵در  
ـــارگران شـــرکت  ۵۰۰حـــدود  ـــر از ک نف

ساختمان نصب واقع در شـرکت پـاالیش 
دلیل عــدم پرداخــت  نفــت آبــادان، بــه

حقـوق خـود، دسـت از کـار کشـیده و در 
پاالیشـــگاه آبـــادان  ۳محـــل پـــروژه فـــاز 

تجمــع نمــوده و خواســتار حقــوق و کســر 
 .کسورات از جمله مالیات شدند

ـــر ۱۵در  ـــارس، ۸۹تی ـــزارش ف ـــه گ ، ب
تعـــدادي از کـــارگران کارخانـــه نســـاجي 
نـــازنخ قـــزوين مقابـــل مجلـــس تجمـــع 

اين افراد به عدم دريافت حقوق . کردند
 .ماه معترض بودند ۶خود پس از 

، جمعي ازمادران عزادار ۸۹تیر  ۱۶در 
درسالروز حمله به كوي دانشـگاه توسـط 

هاي انتظامي و لباس شخصي هـا بـه نيرو
ديــدار خــانواده مجيــد تــوكلي، رفتنــد تــا 
همدردي مادران را با مادر مجيد كه اين 
روزها يکبار ديگر سخت نگـران سـالمتي 

 .اوست اعالم نمايند
ـــر  ۱۶در   ـــا، ۸۹تی ـــه گـــزارش هران ، ب

ابوالفضــل عابــدینی روزنامــه نگــار و از 
مسئوالن سابق مجموعـه فعـاالن حقـوق 

ر درایران، از دیـدار بـا خـانواده خـود بش
 .منع شد

ــر  ۱۶در   ــانواده ۸۹تی ــدادی از خ ، تع
ـــدگان  ـــاي دستگيرش ـــرداد، در  ۲۲ه خ

مقابـــل درب دادســـرا واقـــع در خیابـــان 
معلــم تجمــع کــرده بودنــد وخواســتار 
. رسیدگی به وضعیت فرزندانشـان بودنـد

مـــادران و پـــداران دستگيرشـــدگان در 
محــل را  هــواي گــرم حاضــر نبودنــد كــه

ــــد وخواهــــان پاســــخگويي  ــــرك كنن ت
شــدت هــواي . مســئولين مربوطــه بودنــد

ــادران و  ــر م ــه اكث ــود ك ــرم بصــورتي ب گ
ــد گرمــاي هــوارا  ــدران كــه مجبوربودن پ

  .  تحمل كنند گرمازده شدند
ــر  ۱۶در   ــا و ۸۹تی ــاس شخصــی ه ، لب

یم ژبسیجی ها و دیگر مأموران سرکوب ر
زه مغا. به بازار در اعتصاب، یورش بردند

ها، بکنار، بازاریان نیز مورد ضرب و شتم 
یکی از آنان، به نام . مأموران قرار گرفتند

حاج آقـا کاشـانی، بـه ضـرب کـارد لبـاس 
  . شخصی ها از پای درآمد

تیر به گزارش هرانا، در تداوم  ۱۷در  
اعتراضات بازاریان تهران، اعتصابیون 

  از بین رفتن قانون "اعالم کرده اند که تا 
، دســت از "یش مالیــات هــای کــالنافــزا

همزمـان یکـی . اعتصاب نخواهند کشـید
از رهبران اعتصاب بازار، توسط ماموران 
امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و بـه 

 .محل نامعلومی منتقل شد
، بـــه گـــزارش جـــرس، ۸۹تیـــر  ۱۸در  

جمع گسـترده ای از مـردم، بعـد از ظهـر 
، بــا تجمــع در ۸۹تیرمــاه  ۱۷پنجشــنبه 
زهــرای تهــران، یــاد و خــاطرۀ  بهشــت

شهدای جنبش و بویژه بازداشت شـدگان 
تیــــر گذشــــته کــــه در بازداشــــتگاه  ۱۸

 .کهریزک جان باختند را گرامی داشتند
ـــر  ۲۱در   ـــزارش ۸۹تی ـــه گ ـــه ، ب کمیت

بهـزاد   خـانواده، گزارشگران حقوق بشـر
خـواه و برابـری  باقری، دانشجوی آزادی

هــای امنیتــی تحــت  طلــب از ســوی نهاد
تیر پـدر و  ۱۶روز . فشار شدید قرار دارند

مادر بهزاد باقری به ستاد خبـری واواک 
احضــار و پــس از بــازجویی و اخــذ تعهــد 

هـا حکـم  گفتنـی اسـت بازجو.آزاد شـدند
  .اند جلب مادر بهزاد باقری را نیز داشته

بـازار  گزارش جرس،، به ۸۹تیر  ۲۱در 
ــازار فــرش  پارچــه فروشــان و بخشــي از ب

هــران روز يکشــنبه در اعتــراض فروشــان ت
بــه کشــته شــدن یکــی از بازاریــان بدســت 
لباس شخصی ها در حالت نیمـه تعطیـل 

  .بود
ـــر  ۱۹در   ـــا، ۸۹تی ـــه گـــزارش هران ، ب

ـــجويان  ـــي، از دانش ـــفوي قم ـــران ص مه
ــين از  ــان دانشــگاه آزاد ورام مترجمــي زب

دادگاه انقالب به ریاسـت  ۲۸سوی شعبه 
وم قاضی مقیسه، به دو سـال حـبس محکـ

 .شد
هرانا، هفتـه ، به گزارش ۸۹تیر  ۲۱در  

پیش از آن، یک دختر جوان به نـام النـاز 
نیروهای لبـاس شخصـی  بابازاده، توسط

  .ه اســتپس از تجاوز به قتل رسید
بهانـه بـد حجـابی،  یکی از افراد بسیج به

با سد کردن راه خودرو الناز بابـازاده در 
دسـتور توقـف و بـه  منطقه ولیعصر تبریز

ــی “ اصــالح حجــاب”صــطالح ا وی را م
او بــا مقاومــت ایــن دختــر جــوان . دهــد
فـرد مـذکور، بـا کشـیدن . می شود مواجه

ــالح و ــانم  س ــودروی خ ــد وارد خ تهدی
بابــازاده مــی شــود و بالفاصــله پــس از آن 

لباس شخصی نیز  دوتن دیگر از نیروهای
این سه تن پس از  .وارد خودرو می شوند

 و تجـاوزضرب و شتم وحشیانه و تعرض 
سـاله وی  ۲۶جنسی به این دختـر جـوان 

را با شلیک گلولـه بـه قتـل مـی رسـانند و 
اطراف گورستان امامیه تبریـز  جسد را در

  .رها می کنند
در ختم الناز بابـازاده، معلـوم مـی شـود   

به  که فرزند یکی از سرداران پاسدار او را
ــل و  ــود از قت ــزه خ ــانده و انگی ــل رس قت

بـد حجـابی و انجـام  تجاوز را مبـارزه بـا
  !خدا اعالم کرده است فرمان

خـانواده بابـازاده از ایـن فـرد شـکایت     
گفته مـی شـود سـپاه تبریـز  اما. کرده اند

ــت را در  ــن جنای ــده ای ــی خواهــد پرون م
  .بگیرد اختیار خود

  

داب بحرانيم در گرژر
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ـــــــــــــــردا د ۲۶«  ،خ
بمناسبت صـد و بیسـت 
ــــالگرد  ــــتمین س و هش

  »تولد دکتر مصدق 
  

در نخسـتين  وثوق الدوله بمحـض اینکـه
روزهـــايي كـــه زمـــام امـــور را در دســـت 
گرفــت، بــه طــور محرمانــه مــذاكراتي را 
بــراي انعقــاد يــك قــرارداد بــا نماينــدگان 
ـــن  ـــاز كـــرد كـــه اي ـــيس آغ ـــت انگل دول
ــامالً ســري، در  ــه صــورت ك ــذاكرات، ب م

سـرانجام . حدود نه ماه به طول انجاميد
 ۱۲۹۸در روز هجــــدهم مــــرداد ســــال 

اي قــرارداد شمســی يــك روز پــس از امضــ
خائنانه در حالي كه احمد شاه در  ۱۹۱۹

جریان قرار داد قرار داشـت، عـازم اروپـا 
  ) ۳.( گردید

در این زمان بطور ناگهـانی بـدون زمينـه 
قبلــي، اعالميــه وثــوق الدولــه بــه ضــميمه 
متن قرارداد در ايران منتشر شد و اعـالم 
گرديــد كــه ايــن قــرارداد مــورد تصــويب 

ايــن . فتــه اســتهيئــت وزيــران قــرار گر
قرارداد شامل شش مـاده و يـك مقدمـه و 
خالصــــه آن عبــــارت بــــود از تعهــــدات 
انگلســـتان دربـــاره احتـــرام مطلـــق بـــه 
ــــامين  ــــران، ت ــــت اي اســــتقالل و تمامي
مستشاران انگليسي براي ادارات ايـران و 
همکـــاري بـــا ايـــران در زمينـــه احـــداث 
خطوط آهن و شبکه ارتبـاطي بـه همـراه 

همچنـين . نگلستاناعطاي وام از طرف ا
به موجب ايـن قـرارداد، انگلـيس، زمـام 
امور مالي، اقتصادي و ارتـش ايـران را در 

گرفت و ارتش متحدالشکل زير  دست مي
. شـد نظرفرماندهان انگليسي تشکيل مـي

تعرفه گمركـي نيـز درظـاهر بـراي حفـظ 
منافع ايران و در حقيقت به سود بريتانيا 

  )۴.( يافت تغيير مي
ين بيانيه، موجي از مخالفـت و با انتشار ا

موافقـــــــت در كشـــــــور برخاســـــــت و 
الدوله براي آرام كردن اوضـاع، بـه  وثوق

ــادي  ــادير زي ــود، مق ــان خ برخــی مخالف
ــین . رشــوه داد ــا در ب ــن رشــوه گرفتنه ای

ـــفانه رواج  ـــی  متاس ـــال سیاس ـــر رج اکث
برایشان منافع شخصی مقـدم بـر . داشت

  .حقوق و مصالح ملی بود
 

ــر جــواد شــیخ  االســالمی محقــق  دکت
ــد ــی نویس ــی م ــناس ایران ــی از «: سرش یک

ــواردی کــه درآن ســوء  نیــت  نخســتین م
ــرارداد را فــاش و دم خــروس  مجریــان ق
آشکارا دیده شد، در طرح و تصویب آئین 
ــش  ــران ارت ــاء افس ــه ارتق ــوط ب ــه مرب نام

  .جدید ایران بود
ــران  ــتن آن را افس ــه م ــه ک ــین نام ــن آئ ای

) نگ ایرانوابسته به وزارت ج( انگلیسی 
ــی  ــرر م ــد صــریحا مق تنظــیم کــرده بودن
داشت که ارتقاء افسران ایرانی در آتیـه از 
درجه ستوان یکمی به باال ممنوع است و 

از ســروانی  تــا ( صــاحبان درجــات بــاالتر 
ــــکری  ــــی، ) سرلش ــــد انگلیس ــــه بای هم

استرالیائی، یا نیوز لندی و بـه هـر تقـدیر 
  .باید دارای تابعیت بریتانیا باشند

قعی کـــه مـــواد ایـــن آئـــین نامـــه در مـــو
ــامی  ــترک نظ ــیون مش ــب از  –کمیس مرک

هفت افسر ارشد انگلیسـی  و هفـت افسـر 
ــی  ــن از  –ارشــد ایران ــده شــد، دو ت خوان

اعضـــای ایرانــــی ایــــن کمیســــیون کــــه 
خوشبختانه میهن پرسـتی و تعصـب ملـی 
شــان هنــوز خشــک نشــده بــود، احســاس 
کردنــد کــه رأی موافــق دادن بــه چنــین 

خیانت محض به ایـران و مغـایر ماده ای 
با شئون ملیت ایرانی است و به این دلیل 
حاضــر نشــدند پــای گــزارش کمیســیون را 

ولـی بقیـه همقطـاران آنهـا . امضاء کننـد
  )۵(. امضاء کردند

 -یکـــی از ایـــن دو افســـر رشـــید ایرانـــی 
مرحوم سرتیپ فضل اللـه خـان آق اولـی 

که تحصیالت عالی نظـامی خـود را  –)۶(
ستان تمـام کـرده بـود، بـه همـین در انگل

جرم که شئون و مصالح حکومت خود را 
بر منـافع بریتانیـا در ایـران تـرجیح داده 
است مـورد بـاز خواسـت شـدید سـپهدار 

فتح الله خان اکبر، وزیـر جنـگ ( رشتی 

قرار گرفت و از شدت تـأثر ) کابینه وثوق
خاطر، موقعی کـه بـرایش مسـلم شـد کـه 

هر ) ین سپهدارمثل هم(وزرای آتی ایران
تصمیمی را که انگلیسها بگیرند، هر قـدر 
ــا شــئون ملــی باشــد  هــم مضــر و مغــایر ب
کورکورانه و نوکر منشـانه اجـرا خواهنـد 
کرد، مرگ را بر زندگی در چنین کشوری 
که در آن خارجی می رفت حاکم و فعال 
مایشــاء سرنوشــت ایرانــی گــردد، تــرجیح 

شمسـی  ۱۲۹۹داد و در روز اول فروردین
ز شــدت غــم و انــدوه درخانــه اش خــود ا

ــر (نامــه وی . کشــی کــرد ــه وزی خطــاب ب
که درآن علل انتحـارش را ) جنگ ایران

ولـی . ذکر کرده بود هرگز انتشـار نیافـت
محارم وزارت جنگ که مـتن نامـه افسـر 
فقید را خوانده بودند بعدا تأییـد کردنـد 
که تصمیم کمیسیون مشترک نظامی، و از 

نــوکر منشــی وزیــر آن بــدتر ناسپاســی و 
جنگ که به جای تقدیر از افسری چنـین 
ـــوهین و  ـــورد ت ـــده او را م ـــور و برازن غی
بازخواست هم قرارداده بود کـه چـرا بـه 
دلخـــــواه انگلیســـــها درآن کمیســـــیون 
رفتــارنکرده اســت، بــه مــرگ و فنــای  آن 

وی بـا ایـن . مرحوم انجامیده بوده است
اعتراض مردانه که به قیمت جانش تمـام 

موطنان خود را متوجه ساخت که شد، ه
انگلیســی هــا در زیــر پــرده قــرار داد چــه 
سرنوشت شوم و خفت باری برای ایـران 

  دامنه این تبعیض. تهیه دیده اند
) به همـین صـورت یـا بـه نحـوی مشـابه( 

قرار بود به سایر وزارتخانـه هـای ایرانـی 
نیز کشیده شود و در آنجاها نیـز مقامـات 

درجه اول به  حساس کشوری و اداری در
ـــاران انگلیســـی واگـــذار  ـــال و مستش عم

  .گردد
  

  
استقالل فرهنگی و آموزشی ایران پس از 
اجــرا شــدن قــرار داد، عمــالً از بــین مــی 
رفت و ایرانیان مجبور می شدند سیاست 
علمی و فرهنگی خـود را بـدان سـان کـه 
انگلستان می خواسـت، و نـه بـدان سـان 
. دکه مصلحتشان بود، طرح و تنظیم کنن

اســتخدام مستشــار و اســتاد دانشـــگاه از 
ــتان  ــول انگلس ــورد قب ــه م ــورهایی ک کش
نبودند، حتی در مواردی که کشـور مـورد 
نظر از حیث علم و تمـدن و فرهنـگ بـر 
ــاز  ــال مج ــت، عم ــری داش ــتان برت انگلس

حادثه ای که در زیر نقـل مـی شـود . نبود
بــــرای نشــــان دادن آن نــــوع سیاســــت 

ـــرارداد  ـــان ق ـــه طراح ـــی ک ـــی فرهنگ م
خواســتند در آتیــه در ایــران اجــرا کننــد، 

  :کامال کافی است
به لرد کرزن خبر رسیده بود که هیئتی از  

استادان و کارشناسـان قضـائی فرانسـه بـا 
تصــویب و رضــایت دولــت متبــوع خــود 
عازم ایران هستند تا دانشـکده حقـوق در 

در تاریخ وصول این . تهران تأسیس کنند
) ۱۹۱۹چهــارم ژوئیــه ( خبــر بــه لنــدن

گرچه مذاکرات مربوط بـه امضـای قـرار 
داد به مراحل نهائی اش نزدیک مـی شـد 
ولی متن آن هنوز امضـاء نشـده بـود و بـا 
اینهمه لرد کرزن، عیناً مثل کسی که خود 
را فعال مایشاء ایران می داند، از دریافت 
ایــن خبــر بــه شــدت برآشــفت و از مســیو 

در ) سفیر کبیر فرانسه در لنـدن( کامیون
خواست کرد که او را  بیدرنگ در وزارت 

در گزارشـی کـه . امورخارجه مالقات کند
پس از خـتم ایـن مصـاحبه بـرای اطـالع 

ــاریس  ــتان در پ ــر انگلس ــرد ( ســفیر کبی ل
مخــابره شــده اســت، نکــات ) دارابــی 

جالبی هست کـه بعضـی از آنهـا جـا دارد 
   :لرد کرزن می نویسد. عینا نقل شود

سئوال کردم چطور از مسیو کامیون ... «
شـــده اســـت کـــه حضـــور چهـــار اســـتاد 
حقوقدان فرانسوی در کشوری کـه درآن 
ــانون  ــور قطــع ق ــه ط ــدون، و ب ــانون م ق
مدون اروپائی، وجود ندارد دفعتاً اینهمه 

آیـا ایـن عـده . ضرورت پیدا کرده اسـت؟
برای تدریس فقـه اسـالمی بـه تهـران مـی 

پــس مــن . ؟ کــه البتــه چنــین نیســترونـد
ایشـان ســئوال کـنم کـه ایــن  حـق دارم از

استادان پس از اینکه وارد تهران شـدند، 
چه می خواهند بکنند؟ بـا توجـه بـه ایـن 

« و» حقـــوق «حقیقـــت کـــه مـــرز میـــان
خیلــی باریــک و پهنــه ایــن دو » سیاســت

ــاطی شــدنی  ــه تصــدیق همگــان ق ــم ب عل
اســت، مــی ترســم کــه ایــن آقایــان پــس از 
ورود به تهران چون کار و مشغله بهتـری 

ارند، شروع به دخالـت در سیاسـتهای ند
محلــی بکننــد و بــه ستایشــگران تفننــی 

عالیجنــاب ســفیر کبیــر ...تبــدیل  گردنــد
ـــل  ـــا دقـــت و حوصـــله ای قاب فرانســـه ب
تحســین بــه اعتراضــات مــن گــوش داد و 

آیــا بــرای جلــب رضــایت : ســپس  پرســید
انگلســـتان کـــافی اســـت ایـــن اســـتادان 
فرانســوی کــه بــه ایــران مــی رونــد فقــط 

صان رشته های پزشکی، جراحـی، متخص
ریاضیات، ادبیـات و نظـایر آنهـا باشـند و 
حوزه تخصصشان به زمینه های وسـیعتر 

ــاد، سیاســت( ــوق، اقتص ــد حق ــه ) مانن ک
ممکن است ایجاد اشکاالتی کنـد کشـیده 
نشود؟ موقعی که بـه ایـن سـئوال جـواب 
مثبت دادم مسیو کامیون قول داد که در 

، شخصـا سفر قریب الوقوعش بـه پـاریس
ترتیبـــات ایـــن کـــار را بدهـــد و اســـباب 

    ) ۷(»...رضایت ما را فراهم سازد
دخالــت کــرزن در سیاســتهای داخلــی  

ایران محدود به همین یک موضوع نبود 
بلکه هنوز مرکب قـرارداد خشـک نشـده، 
عینــــا مثــــل اینکــــه نایــــب الســــلطنه و 
فرمانروای حقیقی ایـران اسـت بـه خـود 

ــاره انتصــابا ــی حــق مــی داد درب ت داخل
کشور اظهـارنظر کنـد و از بکـار گمـارده 
شدن رجال میهن پرستی که مورد عالقـه 

  .اش نبودند جلوگیری نماید
درســت ( ۱۹۱۹در بیســت و چهــارم اوت 

وزیــر ) دو هفتــه پــس از امضــای قــرارداد
سرپرســـی ( مختـــار انگلـــیس در تهـــران 

ــرد کــرزن اطــالع داد کــه ) کــاکس  ــه ل ب
  ام همایون وثوق الدوله خیال دارد احتش

و ) دبیــر ســابق ســفارت ایــران در لنــدن( 
) ذکـاء الملـک( محمد علی خان فروغی 

را به عنـوان نماینـدگان رسـمی ایـران در 
 –چامعه ملـل  –سازمان نو بنیان جهانی 

جــواب لــرد کــرزن بــه ایــن . تعیــین کنــد
تلگراف، سرنوشتی را که انگلیسیها بـرای  

یعنی حکومـت ( ایران خواب دیده بودند
آشـکارا نشـان  ) یر مستقیم از پشت پرده غ

  :وی به کاکس  ابالغ کرد. می دهد
ــن انتصــابات را نمــی «  هــیچ کــدام از ای

پسندم و خیلی متعجبم کـه نخسـت وزیـر 
خیال دارم مـوقعی . آنها را برگزیده است

که نصـرت الدولـه بـه لنـدن آمـد در ایـن 
باره با او صحبت و پیشنهاد کـنم صـدیق 

نـوان عضـو اصـلی هیئـت السلطنه را به ع
  ».انتخاب کند

ــران  ــده ای ــرار داد ( در نظــام آین تحــت ق
برنامه کـار همـین بـود کـه اوامـر ) ۱۹۱۹

مقامات تصمیم گیرنده انگلیس از لنـدن 
وزرای ایرانـی به سـفارت انگلـیس ابـالغ 

در هر وزارتخانه ای که بودنـد مستشـاری 
باالی سر خود داشـتند کـه از اوامـر نمـی 

ــتند ســر  ــد و در صــورت توانس پیچــی کنن
بروز اختالف شدید میان وزیر و مستشـار، 
البته هیچ کدام از این شرایط و مقـررات 
در متن قـرار داد قیـد نشـده بـود ولـی بـا 
توجه به این حقیقت کـه پـس از تصـویب 

ــس  ــدن آن در مجل ــبختانه ( ش ــه خوش ک
اختیار ارتـش و دارائـی کشـور عمـال ) نشد

ین قدرت هم. بدست انگلیسیها می افتاد
استثنائی، توأم بـا روحیـه زبـون و فرمـان 
پذیر دولت وقت، آنها را قادر می ساخت 
تا فعال مایشاء ایران شـوند و اراده خـود 
را به هر نحوی که خواستند بـر ایرانیـان 

و توســــط مستشــــاران . تحمیــــل کننــــد

ـــه معـــرض اجـــرا  ـــران ب انگلیســـی در ای
  ». گذاشته شود

  
 *****  

ـــه  ـــرای تس ـــا ب ـــی ه یل امضـــای انگلیس
که ( قرارداد، مبلغ چهار صد هزار تومان

به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی  مـی 
میان سه وزیر عاقد قرار داد به شرح ) شد

  :زیر تقسیم کرده بودند
)                                                وثـــــوق الدولــــــه( نخســـــت وزیــــــر  

  تومان ۲۰۰,۰۰۰
میــرزا  شــاهزاده فیــروز( وزیــر خارجــه 

ـــــه  ۱۰۰,۰۰۰)                  نصـــــرت الدول
  تومان

شاهزاده اکبر میـرزا صـارم ( وزیر دارائی 
  تومان ۱۰۰,۰۰۰)                      الدوله

ــه  پــیش از تقســیم ایــن پولهــا، از لنــدن ب
سرپرســی کــاکس دســتور داده شــد حتــی 
المقدور چانه بزند تـا شـاید حـق العمـل 

کـاکس . بدهدوزرای رشوه گیر را تقلیل 
 ۱۹۱۹در تلگراف مـورخ چهـاردهم اوت 

  :خود جواب  داد
حد اعالی مـوفقیتی کـه در ایـن کـار ...«

نصـــیبم شـــد پـــائین آوردن مبلـــغ مـــورد 
مطالبه به چهار صـدهزار تومـان بـود کـه 
معادل است با یکصد و سی و یک هـزار و 
صد و چهل و هفت لیره و یازده شـلینگ 

اف ایـن از لحاظ رعایت انصـ...و نه پنس
موضــوع را محرمانــه بایــد بــه اطالعتــان 
برسانم کـه در قضـیه مطالبـه پـول، خـود 
وثوق الدوله آنقدر پافشـاری نداشـت کـه 

نصرت الدولـه و صـارم ( آن دو وزیر دیگر
کــه حقیقتــا جــانم را بــه لــب  ) الدولــه
  ) ۸(» ....آوردند

ضـمایم محرمانـه ای  ۱۹۱۹اما قرار داد  
شـکاف تـاریخ هم دارد که از نظر گـاه مو

  .حتی از متن خود قرار داد مهمتر است
علت الحاق شدن ضـمائم اخیـر بـه مـتن 
قرار داد، به طور خالصه این بود که شـاه 
و وزرای عاقد قرارداد هر کدام توقعـاتی 
از انگلستان داشتند که همـه را نمـی شـد 
اجابت کرد ولی به قسمتی از آن توقعـات 

قیمتــی کــه . مــی شــد جــواب مســاعد داد
ــرار داد  ــتیبانی از ق ــرای پش ــاه ب احمــد ش
مطالعه می کرد از دو قلم مهم تشکیل می 

  :شد
در نامــه کــاکس بــه وثــوق الدولــه در  - ۱

به ( باره ادامه  پرداخت مقرری ویژه اش
مـادام ) مأخذ پانزده هزار تومـان در مـاه

  . العمر به احمد شاه آمده است
  

نامــه مــورخ نهــم او ت کــاکس بــه وثــوق 
  :الدوله

  الیجناب،ع
ــروز میــان  ــه ام ــراردادی ک ــه ق ــف ب عط
ــیس امضــاء شــد و  ــران و انگل ــین ای دولت
هـــدفش اجـــرای اصـــالحات اساســـی در 
ایــران اســت، افتخــار دارم طبــق تمایــل 
عالیجنــاب، نتیجــه مکاتبــاتی را کــه بــا 
ــــخص  ــــاره ش ــــوعم درب ــــت متب حکوم
اعلیحضــرت ســلطان احمــد شــاه انجــام 

  .داده ام به استحضار برسانم
بـــوع مـــن مطـــالبی را کـــه دولـــت مت 

عالیجنـــاب، بنـــام اعلیحضـــرت پادشـــاه 

ــا  ایــران بــه دوســتدار ابــالغ فرمودیــد، ب
ــورد بررســی  کمــال دقــت و همــدردی م

  :قرارداده اید و اینک پاسخ آنها
کابینه انگلستان چنـین نظـر داده اسـت  

که جلـب موافقـت مجلـس شـورای ملـی 
ـــا آن قســـمت از درخواســـت  ـــیس ب انگل

رری ثابـت مـادام اعلیحضرت که یک مقـ
العمر به ایشان پرداخت گردد، عمالً غیـر 

اما در مقابل، دولت متبـوع . ممکن است
من حاضر است، پرداخت مقـرری فعلـی 
. اعلیحضـــرت را کماکـــان ادامـــه دهـــد

مشروط بر اینکه معظم له از صمیم قلـب 
حامی کابینه عالیجناب باشـند و آن را بـر 

  .سر کار نگهدارند
ن هائی که تا به حال صرف نظر از اطمینا

داده شده، اجازه می خواهم این نکته را 
شخصــا اضــافه کــنم کــه اعلیحضــرت مــی 
تواننـــد کـــامال از ایـــن حیـــث احســـاس 
امیدواری و قـوت قلـب کننـد کـه پـس از 
آنکــه وضــع مــالی ایــران تحــت قــرارداد 
جدید سروسامانی پیدا کرد، شخص مقام 
سلطنت و کارمندان دربار ایشـان بالمـآل 

ــهمی  از ا ــی س ــد داخل ــزایش در آم ــن اف ی
  . شایان و قابل مالحظه خواهند برد

  )   ۹(».کاکس. ز.ب: با احترامات
ــابش در  – ۲ ــلطنت وی و اعق تضــمین س

  .ایران از طرف بریتانیای کبیر
  

پــس از بحــث هــا و چانــه زدنهــای زیــاد، 
انگلیسیها سرانجام حاضر شدند سلطنت 

بـا احمد شاه و جانشـینان او را در ایـران 
شرایطی که دست زمامدار ان لندن را در 
اتخــاذ هــر نــوع تصــمیم بعــدی آزاد مــی 
گذاشت تضمین کننـد و نامـه ای در ایـن 
زمینه به وثوق الدولـه نوشـته شـد کـه بـه 
احمد شـاه تسـلیم کنـد کـه در مـتن نامـه 
وزیــر مختــار انگلــیس خطــاب بــه وثــوق 

 :الدوله چنین  است
نهـم  –در رابطه با قراردادی کـه امـروز «

میــــان دولتــــین ایــــران و  – ۱۹۱۹اوت 
انگلستان بسـته شـد، از جانـب حکومـت 
ـــه اطـــالع  ـــوع خـــود اجـــازه دارم ب متب
عالیجنـــاب برســـانم کـــه اعلیحضـــرت 
ســلطان احمــد شــاه قاجــار و جانشــینان 
ایشــان، مــادام کــه بــر وفــق سیاســت و 
صــوابدید مــا در ایــران عمــل کننـــد، از 
حمایــت دوســتانه حکومــت اعلیحضــرت 

 .ه انگلستان برخوردار خواهند بودپادشا
  » کاکس. ز. پرسی: با احترامات

خواندیـد،  ۴همانطور که در سند شـماره 
( اگـــر امـــا تقاضـــای دیگـــر احمـــد شـــاه
ــه وی ــادام العمــر ب ) پرداخــت مقــرری م

مـــورد قبـــول لنـــدن قـــرار نگرفــــت و 
محترمانه به معظـم لـه خـاطر نشـان شـد 
که بهبود وضـع مـالی و اقتصـادی ایـران 

از هدفهای عمده قـرار داد اسـت، نـه  که
تنها درآمد عمـومی مملکـت بلکـه عوایـد 
خصوصی مقام سلطنت را نیز باال خواهد 
برد و به ایـن ترتیـب دیگـر احتیـاجی بـه 
ـــاقی  نخواهـــد  ادامـــه ایـــن پرداخـــت ب

  ) ۱۰.(ماند
ـــرار داد،   ـــه ق ـــمیمه محرمان ـــین ض دوم

سندی اسـت بسـیار مهـم و عبـرت انگیـز 
ــ ــه ک ــه گان ــرار داد را از وزرای س ــن ق ه ای

حتی بـی ( جانب ایران امضا کرده بودند
آنکــه اعضــای دیگــر کابینــه را از جریــان 

هر سه از عاقبت ) مذاکرات مطلع سازند
خود بیمناک بودنـد و مـی ترسـیدند کـه 
پـــیش از تصـــویب قـــرارداد در مجلـــس، 
انقالبــــی در ایــــران رخ دهــــد و زمــــام 
حکومت را به دست دموکراتهـا و ملیـون 

ـــــــــدازد کـــــــــه در آن اف راطـــــــــی بین
ــــی (صــــورت همچنانکــــه خودشــــان م
رهائی  از دست چنین حکومتی ) دانستند

از . برای هیچ کدامشان امکان پذیر نبـود
این جهت، و برای رهـائی از کیفـری کـه 
احتمال می رفت دامنگیرشـان شـود، دو 
ـــا مـــی  ـــاز اساســـی از دولـــت بریتانی امتی

  :خواستند
لــت تضــمین نامــه کتبــی از طــرف دو – ۱

ــته شــدن  ــا کــه اگــر در نتیجــه بس بریتانی
قرارداد، شورشی در ایران بر پا خاسـت و 
حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت 
انگلستان هر سه وزیر عاقد قرارداد را در 
ـــوان  ـــه عن ـــتملکات خـــود ب ـــی از مس یک

  .پناهنده سیاسی  بپذیرد
  

  13در صفحه 
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ـــــــــــــــردا د ۲۶«  ،خ
بمناسبت صـد و بیسـت 
ــــالگرد  ــــتمین س و هش

  »تولد دکتر مصدق 
  
بـــه هـــر کـــدام از ایـــن پناهنـــدگان  – ۲

کـه ممکـن ( سیاسی در طول مدت تبعیـد
حقـوقی ) بود تا آخر عمرشان طول بکشد

برابــر عایــدات شخصــی آنهــا در ایــران 
پرداخت شود که بتوانند بقیـه عمـر را در 

   ».رفاه و آسایش بسر برند
  

ــــه قــــرارداد،  ضــــمیمه  ی محرمان
ـــــم ـــــیار مه ـــــت بس ـــــندی اس و  س

  .انگیز عبرت
 

وزیــر مختــار بریتانیــا در تهــران، قســمت 
ای  نامه اول این تقاضا را قبـول و تضـمین

به شرح زیر تسـلیم هـر یـك از وزرای سـه 
 :گانه كرد

 عالیجناب،«
ای كـه از طـرف حکومـت  برحسب اجـازه

ــــه  اعلیحضــــرت پادشــــاه انگلســــتان ب
دوســـتدار داده شـــده اســـت، بـــا كمـــال 

انم كه با توجه رس خوشوقتی به اطالع می
نهـم اوت  -به قراردادی كه همین امروز 

میان دولتـین بریتانیـای كبیـر و  – ۱۹۱۹
ایــران بســته شــد، حکومــت اعلیحضــرت 
پادشاه انگلستان آمـاده اسـت در صـورت 

ـــه وســـیله ـــاج ب ـــات ســـفارت    احتی مقام
انگلیس در تهران از شما پشتیبانی كنـد و 
 اگر الزم شـد آن عالیجنـاب را در یکـی از

ـــه امپراطـــوری  ســـرزمین ـــق ب های متعل
 .سیاسی بپذیرد  بریتانیا به عنوان پناهنده

 »كاكس.ز.پرسی: با احترامات
نسبت به تقاضای دیگر این سـه وزیـر كـه 
ــه،  ــدگی در خارج ــرض دوران پناهن در ع
مــــواجبی معــــادل درآمــــد هنگفــــت 
امالكشان در تهران، اصفهان یـا همـدان 
دریافــت كننــد، جــواب صــریح رد داده 

  )  ۱۱.(شد
و اما محمد رضـا دبیـری در نوشـته ای 

ایران و گذار از روسهای سـفید بـه « بنام 
وثـوق ۱۹۱۹به  قـرارداد » تزارهای سرخ

الدولـــه اشـــاره نمـــوده کـــه چکیـــده آن 
وثـــوق  ۱۹۱۹دربـــاره قـــرارداد : اینســـت

الدوله مطالب لـه و علیـه زیـادی گفتـه و 
نوشته شـده اسـت و جـا دارد کـه از نظـر 

یپلماســی بیشــتر بــه آن پرداختــه تــاریخ د
این قرارداد اگرچـه در ایـران بنـام . شود

وثوق الدوله معروف شـده اسـت ولـی در 
حقیقت تمامـا دسـت پخـت لـرد کـرزن، 

ولـــی . وزیـــر امورخارجـــه انگلـــیس بـــود
توســط ســر پرســی کــاکس و حســن وثــوق 

  .امضاء شده است
بــا اســتعفای تــزار، نــيکالى دوم و از هــم 

  موقت کرنسکى و پاشيدن ارتش دولت 
امضاى معاهده برست ليتوفسـک، قـواى 
ـــد و  ـــال تکليـــف ماندن ـــران ب روس در اي
بتدريج پس از به جاى گـذاردن مقـدارى 
از تجهيزات، به طـرف سـرحدات روسـيه 
ــه  ــم ب ــی ه ــد و جمع ــينى کردن ــب نش عق

 .انگلیسی ها پیوستند
ـــه  ۱۲در  ـــول  ۱۹۱۸ژانوی ـــراوین، کنس ب

ن ســابق روســیه تــزاری در خــوی، بعنــوا
نماینده غیررسمی دولت روسیه بلشویکی 

وی یادداشـتی از طـرف . وارد تهران شـد
لنــین بــا خــود داشــت کــه دولــت جدیــد 
روسـیه از اعمــال و رفتــار گذشــته تزارهــا 
معــذرت خــواهی کــرده و وعــده جبــران 

مضمون ایـن یادداشـت . مآفات داده بود
در بین سیاسـتمداران دمـوکرات، اربـاب 

شــــادمانی جرائــــد و وطنخواهــــان بــــا 
 .منعکس شد

ــرای خنثــی   ــه زعــم خــود ب لــرد کــرزن ب
کردن جو مثبتی که بنفع روسـها بوجـود 
آمده بود، با عجله طرحی را ریخت که بر 
ــد در قبــال افکــار  مبنــای آن ایــران بتوان
کمونیســـتی مصـــون مانـــده و از ثبـــات 
برخــوردار شــود، دارای یــک ارتــش ملــی 
گردد، خط آهن کشیده شود، بنیه مالی و 

تصادیش تقویت شـود وبـاالخره جـانی اق
بگیـــرد کـــه بـــر مبنـــای تبلیغـــات لنـــین، 

بصورت یک کانون تبلیغـات شـوروی بـر 
علیــه هنــد در نیایــد و بتوانــد بــه شــریک 
سازگاری برای بریتانیا در آسیا بدل شـود 
و بطور کلی الگـو و ویترینـی بـا محتـوای 
ارزش هــای لیبرالیســتی غربــی در مقابــل 

طقه باشد که بتوانـد ملل استعمار زده من
در آینده با جاه طلبی هـای بلشـویک هـا 

 .»مقابله کند
انگليســها «: وی در ادامــه آن مــی افزایــد

ــى  ــازيگر ب ــانی اول ب ــگ جه ــس از جن پ
رقيب ميدان ايران شدند و سپهساالر کـه 
با رفتن روسـها بـى يـار و يـاور شـده بـود 
استعفا داد و وثوق الدوله انگليسـى مـآب 

بـه  ۱۹۱۹رارداد معـروف و امضا کننده قـ
 .رئیس الوزرائى رسيد

انگلیس بی رقیب و لرد کـرزن از طریـق  
رجــال انگلوفیــل یعنــی وثــوق الدولــه، 
ــه بلعیــدن  ــه و صــارم الدول نصــرت الدول

 .کامل ایران را تدارک دیده بود
او برای اجرای برنامه هـایش سـر پرسـی  

کـــاکس را از بغـــداد مـــامور خـــدمت در 
بـه چنـدین زبـان کاکس کـه . تهران کرد

شــرقی و خلقیــات مــردم منطقــه آشــنائی 
داشت، مامور مذاکره، تـدارک و اجـرای 

 .شد ۱۹۱۹قرارداد 
سر پرسی کـاکس در تهـران رجـال مـوثر  

برای این کار را شناسائی کرد و با وعده و 
پرداخت مبالغی رشوه بـه آنـان، زمینـه را 

پرداخت رشـوه بـه رجـال . آماده ساخت
ولـت انگلـیس زیـر بـار ایرانی را بعـدها د

ولی سر پرسـی کـه بـرای مجموعـه نرفت 
ای از تخلفــات در انگلــیس ازجملــه کــار 
ــرای بعضــی از  ــانونی ب ــر ق ــی غی چــاق کن
شرکت ها و موسسات انگلیسـی محاکمـه 
ــراف در دادگــاه،  مــی شــد، در ضــمن اعت
پرداخـــت پـــول بـــه رجـــال ایرانـــی را 

ایــن مطلــب را آمریکــائی هــا و . پــذیرفت
ســـوی هـــا کـــه از امضـــای روســـها و فران

قــرارداد ناراضــی بودنــد بــه مطبوعــات و 
 .محافل ایران نشت دادند

توجه بـه آثـار تخریبـی جنـگ، اولویـت  
ــاعی  ــائل اجتم ــه مس ــرداختن ب دادن و پ
جهت مصون ماندن از آتش کمونیسـم در 
داخل کشور موجب گردید کـه بخشـی از 
دولت و مجلس عوام انگلستان به لحـاظ 

حاضـــر و قـــادر بـــه تعهـــدات مـــالی آن، 
زیــــرا . نشــــد۱۹۱۹پــــذیرفتن قــــرارداد 

بازسازی ارتـش ایـران و ایجـاد صـنایع و 
کشیدن راه آهن و دیگر آثار مالی ناشی از 
تعهدات قـرارداد آنهـم در مقطـع بعـد از 
جنگ طاقت فرسا، تعهـدات اسـتعماری 
جدید و بار مالی آن برای رای دهنـدگان 
بریتانیائی خسته از جنـگ قابـل پـذیرش 

 .بودن
احساسات ایرانی ها در مخالفت بـا ایـن  

قرارداد بر اثر تبلیغات، بسیار جریحه دار 
شده بود و افکار عمومی و مطبوعـات آن 
را قـــرارداد تحـــت الحمـــایگی ایـــران، و 
احمدشــاه را بعنــوان یــک دســت نشــانده 

  .تلقی کرده بودند
ــون و  ــای ملی ــا و مخالفته ــه مقاومته البت

ی ملــی مرحــوم مــدرس در مجلــس شــورا
ایران، در لغو قـرارداد وثـوق الدولـه نیـز 

 .بسیار موثر بودند
در ســـالهای بعـــد از جنـــگ، اســـتراتژی 
جهان غرب به رهبری انگلیس و فرانسه، 
ایجـــاد رژیمهـــا و کشـــورهای کوچـــک و 
بزرگ در اطراف دولت بلشـویکی روسـیه 
ــه  ــد و قرنطین ــوع کمربن ــک ن ــاد ی و ایج

بـــرای  Cordon Sanitaireبهداشـــتی 
گیری از ســرایت آتــش کمونیســم بــه جلــو

ــان  ــار آن ــرمایه داری و اقم ــورهای س کش
این شبیه همـان اسـتراتژی بـود کـه . بود

بعــــد از جنــــگ دوم جهــــانی بتوصــــیه 
George F. Kennan  تحــت عنــوان

 Containmentدکتــرین و یــا سیاســت 
Policy  ــان ــال جه ــا در قب توســط آمریک

 .کمونیست با اندک تفاوتی دنبال شد
در نظر داشت برای ملل شـرق لرد کرزن 

و جهــان ســوم الگــو و نمونــه هــائی بــا 
معیارهــا و ارزش هــای ســرمایه داری، در 
مقابـــــل جـــــذابیت هـــــای شـــــعارها و 
ایدئولوژی کمونیستها برای ملل محـروم 

ایران اضطراری ترین مورد . بوجود آورد
و درعین حال مناسب تـرین کشـور بـرای 
ساختن چنین نمونه ای بود و کـرزن مـی 
 .توانست به آرزویش جامه عمل بپوشاند

ضمن اینکه جنـگ جهـانی اول موجـب  
شد کـه اهمیـت اسـتراتژیک نفـت ایـران 

برای صنایع و نیروی دریـائی بریتانیـا بـر 
همگــان آشــکار شــود و تقبــل ریســک و 

 .هزینه بیشتری را موجه می کرد
مسائل و تعهدات مندرج در این قـرارداد 

ــه ــود ک ــراردادی ب ــبیه ق ــیار ش ــس از  بس پ
جنگ دوم جهانی و بموجب اصل چهـار 

قرارداد . ترومن، آمریکا با ایران بسته بود
ـــران ۱۹۱۹ ـــه افس ـــد ک ـــی ش موجـــب م

ـــران  ـــیاری از شـــئون ای انگلیســـی در بس
 .حضور داشته باشند

ــران را در  ــآال تجــارت ای ــرارداد م ــن ق ای
تجـار بـازار . انحصار بریتانیا قرار می داد

ژیک دو ایران این محصول نگـاه اسـترات
ـــــی و  ـــــتوکرات ایران ـــــتمدار آریس سیاس

را ) وثوق الدوله و لرد کـرزن ( بریتانیائی 
بر       نمـی تابیدنـد و لـذا بـه پشـتیبانی از 
ــا  ــون در مخالفــت ب ــا و ملی ــوکرات ه دم

 .قرارداد پرداختند
ــات مستشــاری نظــامی انگلیســی  یــک هی
ــرتیپ  ــون، س ــگر دیکس ــر لش مرکــب از س

کلنـــل  آیـــرون ســـاید، کلنـــل اســـمایلز و
اسمیت و چند افسر انگلیسـی دیگـر وارد 
ــدارمری  ــگ و ژان ــدند و در وزارت جن ش

  .شروع بکار کردند

ــه  ــد ک ــان اجــازه ندادن ــر حــال ایرانی به
خواسته های لرد کرزن و بریتانیا تحقـق 

البته در پارلمان انگلیس هم با این . یابد
نمایندگان مجلـس . قرارداد مخالفت شد

مال و آرزوهای عوام حداقل در روش با آ
لــرد کــرزن بــا او شــریک نبودنــد و بیشــتر 
نگران و مخالف هزینه های مالی حفـظ 

 .قدرت انگلستان در شرق بودند
بموازات همه اینهـا، مخالفـت آمریکـا بـا 
این قرارداد و صدور اعالمیه در مخالفت 
با آن، آزردگی و نارضائی فرانسـوی هـا از 
بــه بــازی گرفتــه نشــدن و تــرس از عکــس 

مـــل شـــوروی در لغـــو ایـــن قـــرارداد          الع
 .بی تاثیر نبودند

در رابطـــه بـــا تحـــوالت ایـــران، دولـــت 
انگلــیس، هجــوم روســها بــه گــیالن را 
نادیده گرفت و نتوانسـت و نخواسـت بـه 
ــران پاســخ  ــت ای ــتمداد دول تقاضــای اس

و در عمــل قــرارداد نادیــده گرفتــه . دهــد
 .شد

و دولت مسکو نیز این حمله را انکار کرد 
ایـن . آن را به آذربایجان منتسب دانستند

شگرد قبال هـم در کنگـره ملـل شـرق در 
آنها نـه مـدلول . باکو بکار گرفته شد بود

کنگــره بــاکو را برســمیت شــناختند و نــه 
آنرا نفی و انکار نمودند ولی به آن در باال 
. تــرین ســطح پیــام و نماینــده فرســتادند

بدین ترتیب هم در جهت توسعه روابـط 
پلماتیــک رســمی بــا ایــران کوشــیدند و دی

هم فعاالن چپ در ایـران را بـی انگیـزه 
 .نکردند

اینهــا در شــرائطی بــود کــه انگلیســی هــا 
بموجب قرارداد مدعی بودند تنها حامی 
قانونی ایران درقبال تهاجم خـارجی مـی 

تـا اینکـه دولـت در مجلـس عـوام . باشند
" اعـالم کردنـد کـه  ۱۹۲۰مـاه مـه  ۲۲در

ـــت اعلی ـــا دول ـــاه بریتانی ـــرت پادش حض
هیچگونــه تعهــدی بــرای دفــاع از ایــران 

 ."ندارد ۱۹۱۹بموجب قرارداد 
. بدین ترتیب فاتحه قرارداد خوانده شد

ولــی جالــب اســت گفتــه شــود کــه اعــالم 
رسمی لغو قرارداد بعد از کودتای اسـفند 

توســـط ســـید ضـــیاء الـــدین طبـــا  ۱۲۹۹
ــد روزه  ــه ص ــر کابین ــت وزی ــائی نخس طب

ــه کا ــروف ب ــرای ایجــاد مع ــیاه، ب ــه س بین
محبوبیت برای وی بـا ارسـال یادداشـتی 

ســفارت انگلســتان هــم . صــورت گرفــت
ظــرف چهــار روز طــی یادداشــت جوابیــه 

 .فسخ قرارداد را تایید کرد
بهر حال داغ ننگ قرارداد وثوق الدوله  

رشوه ای کـه او و نصـرت الدولـه و صـارم 
گرفتـــه بودنـــد، " مـــادر ُکـــش " الدولـــِه 
 .باقی ماندبرایشان 

وثـوق الدولــه پــس از بــرمال شــدن رشــوه  
گیــری وی از انگلــیس هــا، منفــور عــام و 

 .خاص شده بود
بطــوری کــه مــی گوینــد روزی فــردی در  

بهارستان در ورودی مجلـس، گریبـان او 
را در میان جمع گرفته بود و با اشـاره بـه 
چند صـد هـزار تومـان رشـوه ای کـه او و 

ریاد مـی زد وزرایش به جیب زده بودند ف
ای خـائن !.. شازده، ای بی انصـاف : که
تو خجالـت نکشـیدی کـه کـل نفـوس !.. 

ایــران را نفــری یــک قــران بــه انگلیســها 
ــی؟ ــر ! فروخت ــه ه ــم ک ــه ه ــوق الدول وث

ــر  ــی و حاض ــر روئ ــودی داشــت در پ کمب
جوابی کم نمی آورد، با خونسردی گفتـه 

من سر انگلیسها ! بیخودی داد نزن:"بود
، تو ده شاهی بیشـتر نمـی را کاله گذاشتم

 ) ۱۲(»!"ارزیدی 
دو ســال یعــد از شکســت قــرار داد لــرد « 

کرزن به وزیـر مختـار جدیـد بریتانیـا در 
بـا لحـن خصـمانه ) سرپرسی لرن( تهران

بوی اندرز داد که چگونه بـا ملـت ایـران 
  :رفتار کند

ــردم.... « ــن م ــران( ای ــردم ای ــه هــر ) م ب
کـه قیمتی که شده است باید یـاد بگیرنـد 

بدون ما کاری نمی توانند انجام بدهند و 
راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید کـه 
سرشان به سنگ بخورد و متنبـه شـوند و 

هر بدبختی و زیـانی کـه . قدر ما را بدانند
.... نصیبشان بشـود اسـتحقاقش را دارنـد

هدف اصلی تو باید این باشد که بگـردی 
ـــز، و  و ایرانیـــان فهمیـــده، صـــاحب تمی

پرســت را پیـدا کنــی و ایـران را بــه مـیهن 
کمک آنهـا بـرای مقابلـه بـا خطراتـی کـه 

مبــاد . تهدیــدش مــی کننــد مجهــز ســازی
اغفال شوی و خود را با عجله بـه آغـوش 
. اولین وزیری که به سراغت آمد بیندازی

وزراء و رجال معلوم الحال ایران داخـل 
این توله سگها رسمشان ایـن . آدم نیستند

و استخوانی می ربایند و است که می آیند 
امـا هیچکـدام اهمیـت خاصـی ! می روند
  )  ۱۳.(ندارند

   
   :توضيحات و مآخذ

  
ـــــاهی   -۱ ـــــیس و پادش ـــــت انگل سیاس

رضاشاه، نوشته دکتر هوشـنگ صـباحی، 
تهـران  –ترجمه پروانه ستاری نشر گفتار 

   ۶ص  -  ۱۳۷۹
نخســت وزیــران  –جعفــر مهــدی نیــا  -۲

د علـی زنـدگی سیاسـی محمـ –) ۵( ایران
ــی  ــانوس   -فروغ ــارات پ  - ۱۳۷۱ –انتش

  ۵۳۸ص 
بــر « –عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی  – ۳

انتشـارات » کشور ما چه گذشـته اسـت ؟ 
   ۵۸تا  ۲۵ –صص  – ۱۳۷۹ –علمی 

  
متن کامل قـرار داد ایـران    -٤

  :و انگلیس
  

  قرارداد سیاسی و نظامی –الف  
ــه عــوالم محبــت و دوســتی کــه از  نظــر ب

میــان دولتــین ایــران و  زمانهــای گذشــته
انگلستان بسته است، و با اعتقاد به اینکه 
منافع مشترک و سیاسـی طـرفین ایجـاب 
ـــده  ـــن دوســـتی در آین ـــد کـــه ای ـــی کن م
استحکام یابد و رفاه و سـعادت ایرانیـان 
را به حد اعال افزایش دهد، لـذا ایـران از 
یــک طــرف، و وزیــر مختــار اعلیحضــرت 

ــران ــتان در ته ــاه انگلس ــه( پادش ــام  ک بن
دولت متبوعش این قـرارداد را امضـا مـی 

از طــرف دیگــر، در مــواد و شــرایط ) کنــد
  : زیر توافق کردند

حکومـت بریتانیـای کبیـر بـه  -ماده یـک
صریح ترین و مؤکد ترین بیانی که ممکن 
اســـت قولهـــا و وعـــده هـــایی را کـــه در 
گذشـته بارهــا داده اسـت دایــر بـر اینکــه 

را محترم استقالل و تمامیت ارضی ایران 
بشمارد، همه آن قولها و تعهدات را یکبار 
ــد و  ــونی، تاکی ــرارداد کن دیگــر، ضــمن ق

  » .ابرام می کند

حکومــــت بریتانیــــای کبیــــر  – ۲مــــاده 
برعهده می گیرد که به خرج دولت ایران 
هــــر عــــده مستشــــار و کارشــــناس کــــه 
ـــور و  ـــس از ش ـــران، پ ـــان در ای حضورش
ـــان طـــرفین، ضـــرور  مـــذاکرات الزم می

داده شود، در اختیـار حکومـت تشخیص 
ــران بگــذارد تــا اصــالحات الزم را در  ای
. وزارتخانه هـا و دوایـر دولتـی آغـاز کنـد

استخدام این مستشاران طبق کنتراتهـای 
ــرف آن حکومــت  ــه یــک ط ــه ک دو جانب
ایران و طـرف دیگـرش مستشـاران مـورد 
نظر هستند صـورت خواهـد گرفـت و در 
 انجــام وظــایفی کــه عهــده دار مــی شــوند

ـــه آنهـــا داده  ـــارات الزم و مکفـــی ب اختی
  .خواهد شد

نحوه این اختیارات در همان پیمان نامه 
هائی که قرار است میان حکومـت ایـران 
و خــود ایــن مستشــاران منعقــد گــردد، 

  .تعیین و تصریح خواهد شد
حکومت انگلسـتان متعهـد مـی  – ۳ماده 

شود، به هزینه دولـت ایـران، هـر تعـداد 
از ( ســلحه و مهمــات افســر و هــر میــزان ا

کــه بـه تشـخیص کمیســیون ) نـوع جدیـد
مختلط نظامی برای نوسازی ارتش ایران 
الزم باشـــد در اختیـــار حکومـــت ایـــران 

ایـن کمیسـیون مخـتلط کـه در . قراردهد
آن افســران ایرانــی و انگلیســی بالســویه 
عضویت خواهند داشت، بیدرنگ پس از 
. امضای قرارداد فعلی تشکیل خواهد شد

ایران تشکیل یک چنـین ارتـش حکومت 
ــم در  ــاد نظ ــرای ایج ــکل را ب متحــد الش
داخل مملکت و حفظ تمامیـت و امنیـت 

  .مرزهایش الزم تشخیص می دهد
حکومت بریتانیای کبیـر آمـاده  - ۴ماده 

است اعتبارات مالی الزم را برای اجـرای 
این قـرار داد  ۳و ۲اصالحاتی که در مواد 

ی پیش بینـی شـده اسـت، بـه صـورت وامـ
. کالن دراختیار حکومـت ایـران بگـذارد

وثیقه مکفی برای باز پرداخت این وام را 
دولتین امضا کننده قرار داد، بـا مشـورت 
همدیگر از محـل در آمـدهای گمرگـی یـا 
ــار  ــابع درآمــد مــالی کــه در اختی ســایر من
. دولت ایران هست تأمین خواهنـد کـرد

تا موقعی که مذاکرات مربوط به دریافت 
تکمیــل نشــده اســت، حکومــت ایــن وام 

ـــی دهـــد کـــه  ـــول م ـــر ق ـــای کبی بریتانی
ــــروع  ــــرای ش ــــالی الزم ب ــــارات م اعتب
اصالحات مورد نظـر را علـی الحسـاب از 

  .محل همین وام بپردازد
حکومــت بریتانیــای کبیــر کــه  - ۵مــاده 

ــایل  ــایر وس ــا و س ضــرورت اصــالح راهه
ارتبـــاطی را در ایـــران، هـــم بـــه منظـــور 

جلوگیری  گسترش تجارت، وهم به قصد
ــامال تشــخیص مــی  ــوع قحطــی، ک از وق
دهد، حاضر است بـا دولـت ایـران بـرای 
ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه همکــاری 

این همکـاری شـامل کمکهـای الزم . کند
به دولت ایران برای ساختمان راه آهـن، 
راههــای شوســه و ســایر طــرق مواصــالتی 

سرمایه گذاری در این گونـه . خواهد بود
روط بـه بررسـی قبلـی طرحها همواره مش

آنها توسـط کارشناسـان صـاحبنظر اسـت 
که با موافقت دولت ایران عملـی تـرین، 
ضروری ترین، و سود آورترین طرحهـا را 

  .برگزینند و اجرای آنها را توصیه کنند
دولتــین امضــا کننــده قــرارداد   - ۶مــاده 

موافقند که کمیسیونی مختلط، مرکـب از 
ررسـی و کارشناسان هر دو کشور، بـرای ب

تجدیـــد نظـــر در تعرفـــه هـــای گمرکـــی 
ـــدرنگ تشـــکیل گـــردد ـــن . بی هـــدف ای

کمیســیون، نوســازی تشــکیالت گمــرک 
ایران و ریختن شـالوده ای جدیـد بـرای 
این تشکیالت است که بـا منـافع مشـروع 
ــــادانی اش  ــــاه و آب ــــامین رف کشــــور و ت

  .هماهنگ باشد
  

مشهور بـه قـرارداد (قرارداد مالی  –ب  
  )وام

  
ــاده  ــغ دو  – ۱م ــتان مبل حکومــت انگلس

به ) ۲,۰۰۰,۰۰۰(میلیون لیره استرلینگ
عنوان وام به دولت ایران می پـردازد کـه 
صرف اصالحات منظور در قرارداد اصلی 

  .گردد
این وام در اقساط و تاریخهای معـین کـه 
جزئیات آن را خود حکومـت ایـران پـس 

  از مشاوره با مستشار دارائی انگلیسی
  

  14در صفحه 
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بمناســـبت ،ردا د خـــ ۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص
  »سالگرد تولددکترمصدق

  
تعیــین خواهــد کــرد، پرداخــت خواهــد 

  .شد
 ۲مستشار مزبور که اسـتخدامش در مـاده 

قرارداد اصلی پیش بینی شده اسـت، پـس 
از اینکـــه وظـــایف خـــود را در تهـــران 
تحویل گرفت، نحوه دریافـت ایـن وام و 
محـــل مصـــرف آن را بـــه دولـــت ایـــران 

  .نهاد خواهد کردپیش
حکومت ایران برعهده می گیرد  -۲ماده 

که بهره این وام را ماه بـه مـاه بـه مأخـذ 
هـر آن مبلغـی . پرداخت کند% ۷سالیانه 

ــا  کــه تحــت مــاده یــک ایــن قــرار داد، ت
بـــه دولـــت ایـــران ۱۹۲۰بیســـتم مـــارس 

خواهد % ۷پرداخت شود، مشمول بهره 
از آن تــاریخ ببعــد، دولــت ایــران . بــود
ــان تقســیط بازپر داخــت وام خــود را چن

ــغ وام بهــره  خواهــد کــرد کــه اصــل مبل
کــًال در عــرض بیســت %)  ۷(ســالیانه آن 

  .سال بعدی مستهلک گردد
کلیه درآمدها و عوایـد گمرکـی  – ۳ماده 

کشور که طبق قـرارداد مـورخ هشـتم مـه 
برای بازپرداخت وام قبلـی ایـران  ۱۹۱۱

 ۱,۲۵۰,۰۰۰به میزان ( به دولت انگلیس
ــر ــترلینگلی ــده ) ه اس تخصــیص داده ش

است از این تاریخ ببعد، به عنـوان محـل 
تأدیه وام کنونی تلقی خواهد شد و تمـام 

قـرارداد ( شرایط مندرج در قرارداد فوق 
به قوت و اعتبار سابق خود بـاقی ) ۱۹۱۱

  .خواهد ماند
ــــــونی از محــــــل  بازپرداخــــــت وام کن
درآمدهای مذکور در این مـاده، بـر تمـام 

دیگر دولت ایران، به جز وام  بدهی های
و وامهایی که در آتیه ممکن اسـت ۱۹۱۱

از طرف حکومت انگلستان بـه حکومـت 
ــد  ــدم خواه ــردد، تق ــران پرداخــت گ ای

درصورتی کـه درآمـدهای مـذکور . داشت
در این ماده، بـرای بـاز پرداخـت اقسـاط  
وام کنونی کـافی نباشـد، حکومـت ایـران 
ز برعهــده مــی گیــرد کــه کمبــود آن را ا

درآمدهای دیگـر تـامین کنـدو درصـورت 
لزوم درآمدهای گمرکی تمام نقاط دیگـر 
ایــران را کــه تحــت اختیــارش هســت، بــا 
رعایـــت تمـــام قیـــود و شـــرایطی کـــه در 

تصریح شده، بازپرداخت  ۱۹۱۱قرارداد 
ــن  ــه ممک ــائی ک ــر وامه ــونی و دیگ وام کن
اســت درآینــده دریافــت کنــد، اختصــاص 

  .دهد
ق دارد وام حکومــت ایــران حــ -۴مــاده 

کنونی را هر موقع که مایل بـود از محـل 
اعتبار  وامهای جدید که ممکـن اسـت از 

  .انگلستان بگیرد، مستهلک سازد
ــماره ( -۵ ــند ش ــه  ۷۱۳= ۴س در مجموع

   ۳۴و  ۳۳صص  -) اسناد 
تلگــراف مــورخ یــازدهم اوت ســر پرســی 

که رونوشـت آن بـه ( کاکس به لرد کرزن
مــورد  در) هندوســتان نیــز مخــابره شــده

ــین  ــالی و تعی ــه م ــار عالیرتب ــزام مستش اع
اعضای هیئت نظـامی اشـاره شـده اسـت 

  : که تاکید می کند
  جناب لرد،

در اجرای قـراردادی کـه دو روز پـیش بـا 
ــات الزم  ــد، ترتیب ــته ش ــران بس ــت ای دول
نسبت به این دو مورد که ذکـر مـی کـنم، 
بایــد بیــدرنگ و بــدون فــوت وقــت داده 

  :شود
  عالیرتبه مالی  اعزام مستشار – ۱
  تعیین اعضای هیئت نظامی  – ۲

در مورد هیئـت اخیـر، مسـائل عمـده ای 
ــد  ــاتش را بای ــم و ترتیب ــیش داری کــه در پ
هرچه زودتر بـدهیم، بـه حسـب اهمیـت 

  :عبارتند از
تعیین شماره نفراتی که در : در درجه اول

ارتــش جدیــد ایــران الزم اســت، تشــکیل 
واحــدهای نظــامی  و نحــوه پخــش ایــن 

احدها در سراسر کشور، تقسـیمات ایـن و
نحــوه  -) هنــگ، تیــپ، لشــگر(واحــدها

جذب کردن واحـدهای موجـود، ادغـام 
ــان، و تأســیس  ــو بنی ــادر واحــدهای ن آنه
ــت افســران و  ــئله تربی ــوین، مس ــش ن ارت

  .سربازان در تشکیالت جدید

تـــأمین مهمـــات، ســـاز و : در درجـــه دوم
ـــل، ایجـــاد  ـــل و نق ـــایل حم ـــرگ، وس ب

یر تأسیسات نظامی برای جا پادگانها و سا
  .دادن سربازان و افسران

هیئــت مستشــاری نظــامی، ســتاد تصــمیم 
گیرنده خواهد بود و طرح سازمانی ایـن 
هیئــت، بــا کمــی تغییــر و تبــدیل، بایــد از 

در تشکیالت نظامی ( »ستاد لشگر«الگوی
( در این کمیسیون . اقتباس شود) بریتانیا

یـر افسـران ز) یا هیئت مستشاری نظـامی 
  :عضویت خواهند داشت

  )رئیس هیئت( فرمانده ارتش  –۱
قـائم مقـام ( یک افسر عالیرتبه سـتاد – ۲
  ) او
  ) معاون اول( ژنرال آجودان – ۳
ژنــرال مســئول تســلیحات و سررشــته  – ۴

  )معاون دوم( داری 
  افسر ارشد نیروی هوائی سلطنتی  – ۵
  افسر ارشد توپخانه – ۶
  افسر سیاسی  – ۷
  زشکی و بهداشتی افسر پ – ۸

اعضای این هیئت، پس از آشـنا شـدن بـا 
وضــع واحــدهای مســتقردر پایتخــت، بــه 
واحدهای استانها نیز سرکشی کننـد تـا از 
نزدیــک،و پــیش از تســلیم گــزارش نهــائی 
خود، بـا اوضـاع و ترتیبـات محلـی  آشـنا 

  .گردند
از نظـــر پیشـــرفت کـــار، خیلـــی بهتـــر و  

ن مناسبتر اسـت کـه اعضـای انگلیسـی ایـ
ـــین افســـرانی کـــه ســـابقا در  هیئـــت از ب
هندوستان خدمت کرده اند و از سیسـتم 
ــد  ــه دســت اول دارن ــا تجرب ــامی آنج نظ
برگزیده شوند و نیز آشنائی کامل به یکـی 
از دو زبان فارسی یا فرانسه، جزء شـرایط 

  .اصلی گزینش آنها باشد
از آنجا که موفقیت یا شکست قـراردادی  

رتبـاط کامـل بـا که بـا ایـران بسـته ایـم، ا
نحوه گزینش عادالنه مـأموران انگلیسـی 
خواهد داشت کـه بایـد مـواد آن را اجـرا 
کننــد، لــذا ایــن فرصــتی را کــه بــه دســت 
آمده مغتنم می شمارم تا با کمال احتـرام 
ــر و حکومــت  ــای کبی از حکومــت بریتانی
هندوســـتان هـــر دو اســـتدعا کـــنم ایـــن 
حقیقت را تشـخیص بدهنـد کـه مـن، بـه 

شـــغلی خـــود، در بهتـــرین علـــت وضـــع 
موقعیتی هستم که می توانم در باره نـوع 
افرادی که برای مشاغل مورد نظر الزمند 

از این جهـت . قضاوت یا اظهار نظر کنم
انتظــار دارم کــه بــه هنگــام گــزینش ایــن 
افراد وزن و اعتبـار الزم بـه توصـیه هـای 

کــه متضــمن مصــالح عــالی ( شــخص مــن
کسـانی  قایـل شـوند و) بریتانیا هم هست

را کــه مــن صــالح مــی دانــم بــر دیگــران 
ترجیح دهند، و از همه مهمتـر اینکـه بـه 
هــیچ وجــه افــرادی کــه دلیــل یــا دالیــل 
خاص علیـه اسـتخدام آنهـا در تشـکیالت 

  .جدید ایران دارم به من تحمیل نکنند
  

  کلنل فضل الله خان آق اولي 
  
فضل الله خان آق اولي فرزنـد امـان  - ۶

شمسـي  ۱۲۶۵ر سـال الله خـان طبيـب د
در اصفهان متولد شد و پس از تحصيالت 

ــت ــه رف ــه فرانس ــدماتي ب تحصــيالت . مق
. عالي نظامي را در آنجا به پايـان رسـانيد

ــران  ــه اي ــع انقــالب مشــروطيت ب در موق
ـــاري  ـــان مستش ـــرد و در زم ـــت ک مراجع
شوســتر وارد خــدمت در ژانــدارمري کــل 
کشور شد و به معاونت ژاندارمري خزانه 

ــوب  ــد از رفــتن شوســتر از . شــدمنص بع
ايــران، ژانــدارمري خزانــه از ژانــدارمري 
کل کشـور جـدا شـد و کلنـل آق اولـي بـه 
ــــوداني آن دو انتخــــاب  ــــت و آج معاون

بــا ژنــرال پارلمارســن همکــاري . گرديــد
داشت و براي خلع سالح عشاير لرسـتان 

در مراجعـت . به آن منطقه اعـزام گرديـد
بـــه ســـمت معاونـــت و آجـــودان ژنـــرال 

رمانــده کــل ژانــدارمري ايــران انتخــاب ف
با شروع جنگ جهـانی اول و رفـتن . شد

افســران ســوئدي، کلنــل آق اولــي مــاًمور 
خدمت در ژاندارمري يزد گرديد و مدتي 
در استانهاي ديگر از جمله مازنـدران بـه 

ــد ــغول گردي ــاد . خــدمت مش ــع انعق موق
کميســـيون مختلطـــي از  ۱۹۱۹قـــرارداد 

تشکيل شـد کـه  افسران ايراني و انگليسي
چون کلنل فضـل اللـه خـان بـه زبانهـاي 
فرانســه و انگليســي تســلط داشــت، بــراي 

ـــيس  ـــون رئ ـــرال ديکس ـــا ژن ـــاري ب همک
ولـي از انعقـاد . کميسيون انتخاب گرديد

ناراضي بود و تحمل نمـي  ۱۹۱۹قرارداد 
کرد که افسران ايراني زير دسـت افسـران 

با بررسي اسناد و مدارک . انگليسي باشند
اي نوشت و اظهار داشت که مسئول  نامه

ــي نيســت و در ســن  ــار مــن کس  ۳۴انتح
منـزل او توسـط . سالگي خـود کشـي کـرد

افسران ايرانـي و انگليسـي بازرسـي شـد و 
خود کشي کلنل . اسناد و مدارک را بردند

فضل الله خان در آن روزها موجب سر و 
ــوردن  ــم خ ــد و در به ــادي ش ــداي زي ص

  . تي داشتاثر بسيار مثب ۱۹۱۹قرارداد 
شـماره  - ۱۳سـند شـماره  -همانجا  - ۷

نامـــه مـــورخ ) در مجموعـــه اســـناد  ۷۱۷
لرد کرزن  بـه سـر  ۱۹۱۹/ سیزدهم  اوت 

   ۴۵تا  ۴۲صص ) پاریس ( جرج گراهام 
  
درهمــین  ۱۶ســند شــماره  -همانجــا - ۸

در مجموعــه   ۷۲۰شــماره  -).مجموعــه 
/ تلگراف مـورخ چهـاردهم  اوت ) اسناد 
ی کــاکس بــه  لــرد کــرزن  ســر پرســ ۱۹۱۹
   ۴۷تا  ۴۶صص 

  : و نگاه کنید به
برابــر بــا ســند شــماره (  ۶ســند شــماره 

ـــــی    ۷۱۲ ـــــناد سیاس ـــــه  اس در مجموع
  ) بریتانیا

لـرد  ۱۹۱۹تلگراف  مـورخ یـازدهم اوت 
  کرزن به سرپرسی کاکس

جنـاب وزیـر عطـف : که در آن آمد اسـت
ــه تلگرافهــای مــورخ نهــم و دهــم اوت  ب

  :جنابعالی
پایان موفقیت آمیز مذاکرات مربوط  – ۱

به عقد قرارداد ایـران و انگلسـتان را کـه 
در کلیه شئون و مراحل آن با یک چنـین 
لیاقــت فــوق العــاده شــرکت و نظــارت 
داشــته ایــد، از صــمیم قلــب تبریــک مــی 

  .گویم
از اینکــه امضــای قــرارداد را بــرای  – ۲

تغییردادن یکی دو کلمه در متن آن که از 
لدوله پیشنهاد شده بـود، بـه طرف وثوق ا

تأخیر نینداخته اید، ممنونم و عملتان را 
  .د ر این مورد تصویب می کنم

نســبت بــه انتشــار مــتن قــرار داد، در  – ۳
یکی از تلگرافهـای اخیرتـان اشـاره شـده 
اســت کــه دولــت ایــران مــی خواهــد ســه 
ـــد ـــار ده ـــناد را انتش ـــن اس ـــره از ای . فق
یـن خواهشمندم بیدرنگ تلگراف کنیـد ا

ــران در صــدد  ــت ای ــه حکوم ــنادی  ک اس
  انتشار آنهاست، کدام است؟ 

( تصــور مــی کــنم مــتن دو فقــره قــرارداد 
و نیـز نامـه ) قـرارداد وام -قرارداد اصلی 

ــته  ــران نوش ــر ای ــت وزی ــه نخس ــه ب ای ک
مربــوط بــه خواســته هــای ایــران در (ایــد

بـه هـر حـال بایـد ) باره تغییـرات مـرزی 
ـــوند ـــر ش ـــمار. منتش ـــه ش ـــی نام و  ۴ه ول

تضمین نامه هایی که به شـاه و ارگـان (۵
ـــت ـــده اس ـــه داده ش ـــت ) ثالث ـــر اس بهت
ــردد ــی گ ــه تلق ــه . محرمان ــه نام ــبت ب نس

ـــران و ( ۲شـــماره  ـــین ای ـــات دولت مطالب
من برای انتشارش ) انگلستان از همدیگر

لطفا اعالم کنیـد دولـت . مانعی نمی بینم
ــاره چــه  ــن ب ــرای خــودش در ای ــران ب ای

یا چه اقدامی در نظر اقدامی کرده است، 
  ) ۳۳تا  ۳۲صص   -همانجا (دارد بکند؟

جـــزء ( ۴ســـند شـــماره (-همانجـــا  - ۹
نامــه  مــورخ  ) ۷۳۴ضــمایم ســند شــماره 

ســر پرســی کــاکس بــه   ۱۹۱۹/ نهــم  اوت 
   ۳۱تا  ۳۰صص   -وثوق الدوله 

  ۴سند شماره ( -همانجا  -۱۰
جـــزء ( ۵ســـند شـــماره  -همانجـــا  - ۱۱

ــماره  ــند ش ــمایم س ــه  ۷۳۴ض در مجموع
رونوشت سه فقـره ) اسناد سیاسی بریتانیا

ــاریخ نهــم اوت  / نامــه، نامــه ای کــه در ت
بــه امضــای ) روز امضــاء قــرارداد(  ۱۹۱۹

سر پرسی کاکس وزیـر مختـار بریتانیـا در 
ــر امضــاء  ــران و هــر کــدام از ســه وزی ته

ــرارداد ــده ق ــه ( کنن ــرزا حســن خــان ب می
اکبـر میـرزا  –وثوق الدولـه نخسـت وزیـر

و فیروز میرزا  –م الدوله وزیر دارائی صار
تسـلیم شـده ) نصرت الدوله وزیر خارجـه

ــا  ۳۱ -صــص - –. اســت و نگــاه  -  ۳۳ت
  . همان منبع ۴۷تا  ۱۵کنید به صص 

 ۱۹دیپلماسی ایرانـی يکشـنبه : منبع -۱۲
  ۱۳۸۶اسفند 

-دکتر محمد جواد شیخ االسالمی  -۱۳
جلــد اول  –ســیمای احمــد شــاه قاجــار «
   ۲۹۳ص  –۱۳۷۵ -ار نشر گفت»
   

خبرها که در مجموعه 
 یدنخوانده ا

هم اکنـون، شـدت : ینستسوم ا یلدل 
درآمــد، ســبب انصــراف  یو کمــ یگرانــ
ــدارانخر ــداز خر ی ــد ی . کاالهــا شــدن ان

ــزن ینســنگ یــاتهرگــاه مال ــاناز بازار ی  ی
را بــر  یــاتمال یــزانگرفتــه شــود و آنهــا م

از شـــمار  یفزاینـــد،کاالهـــا ب یمتهـــایق
در . شـــود یبـــازهم کاســـته مـــ انیمشـــتر

کنـد کـه  یمـ ار یوارونه کـار یمژر یران،ا
 یم یگرفتار بحران اقتصاد یدر کشورها

 .کنند
را مصمم به بسـتن  یانبازار یمژچون ر
ــا ــهرها د یبازاره ــه ش ــد،هم ــکروز  ی  ی

ــنبه  ــرت ۲۰ش ــا، در  ی ــه گرم ــه بهان  ۲۱را ب
   . اعالم کرد یلاستان کشور تعط

ــژاد ر یحکومــت احمــد٭  ــه ن و ب
خامنــه  »یــتب«رود و  یضــعف مــ

 :آشفته بازار است ی،ا
 

 یحکومـت احمـد یاقتصـاد یاستس 
ــ ــژاد ب ــپاه را  یشن ــم، س ــانده«از ه » پاش
 یـرپـول ز یخـتنکـه ر یمعنـ ینبـد. است

سران سپاه، سبب شده است  یدست و پا
نفــر کــه بــه ثــروت  یــکهــر  یکــه در ازا

ــانفــر  یناســت، چنــد یدههنگفــت رســ  ی
از  یسـهم یـراز یننـدب یخود را مغبـون مـ

 چـون یـااسـت و  یدهرانت ها به آنها نرس
 یتهـایمخالف آلوده شـدن سـپاه بـه فعال

هسـتند، بـا وضـع  یو فسـاد مـال یاقتصاد
البتـه اعتـراض خـود را . موجود مخالفند
ــه ا ــه خامن ــ یمتوج ــد یم ــد . کنن ثروتمن

ها که در خورد و بـرد انـدازه نگـاه  ینتر
 . ستندیتن ن ۳۰از  یشتردارند، ب ینم

نـژاد و حکومـت  یحمله ها به احمـد 
ــترش  ــهاو گس ــد یافت ــا. ان ــتس یجنت  یاس

ــنا یاقتصــاد ــت و ن ی ــزحکوم بحــران  ی
دارند خود را  یدهاو تهد یمو تحر یهاساز

نـژاد  یحکومـت احمـد. دهنـد ینشان م
 ینمـ یـزن یشده اسـت و خامنـه ا یفضع

حکومـــت  یـــنتوانـــد چـــون گذشـــته از ا
 .کند یتحما

 ینـــدگانکـــه نما ســـتینظـــاهر امـــر ا 
دهند و به دستور  یم یرأ یاهامجلس ماف

امـا . گردند یخود باز م یاز رأ یخامنه ا
 یکـه چـون آنهـا هـم مـ ینستباطن امر ا

کـس  ینژاد بـ یو احمد یدانند خامنه ا
پولـدار شـدن،  یشده اند، فرصـت را بـرا
بنـــا بـــر خبـــر، . مغتـــنم شـــمرده انـــد

 یندرآورتـر پولدوره،  ینا »یندگاننما«
ــدگاننما« ــس ر »ین ــمژمجل ــا  ی ــاز ت از آغ

ــروز هســتند ــه ا. ام ــنطرف ــ یکــه رأ ی  یم
 یمـ یبطـرح تصـو. یرندگ یدهند پول م
 !یرندگ یلغو آن، پول م یکنند و برا

آشـفته بـازار شـده   یخامنـه ا »یتب« 
 :است

اخـتالف  یکـدیگردامادهـا بـا  یپدرها
است، بـه  یثمکه پدر زن م یخراز: دارند

و  یا یختـهخـون ر: گفتـه بـود یخامنه ا
در . یمــردم را از خــود منزجــر کــرده ا
نـژاد  یعوض، خوشوقت طرفدار احمـد

 یاســت و حــداد عــادل مخــالف احمــد
 .نژاد

دسـت بـاال  ید،وح – یرحجازیگروه م 
معـاون  یـدوح یمصـطف. کرده اند یدارا پ

ــ ــتب یاجرائ ــئول  ی ــرادر او مس اســت و ب
 . یتدستگاه شنود ب

و ســـه  و دو یـــک یافـــراد حلقـــه هـــا 
ــه ا ــررا تغ یحفاظــت خامن ــد یی . داده ان

ــت ا ــتعل ــدت  ینس ــول م ــا در ط ــه آنه ک
انـد کـه  یافتـهدست  یخدمت به اطالعات
خطـر سـاز کـرده  یـت،وجودشـان را در ب

در  یهاکـه جنـاح بنـد ینعالوه بر ا. است
 یتوانــد بــه حفاظــت خامنــه ا یمــ یــتب

  .وارد کند یصدمه جد
 

مدودو  یگرحاال د: یبحران اتم٭ 
دارد  یراندهد که ا یهشدار م یزن

 یبـــه ســـاختن ســـالح هســـته ا
  :شود یم یکنزد

 

ــــهژ ۱۲در   ــــزارش ۲۰۱۰ وئی ــــه گ ، ب
 یمیتــریفرانســه، د یلومونــد و خبرگــزار

گفتــه  یه،روســ یجمهــور یسمــدودو، رئــ
اســت بــه داشــتن  یــکنزد یــرانا«: اســت
ــائ ــو یتوان ــکژتکنول ــ ی ــه م ــد در  یک توان

ــدتول ــ ی ــالح اتم ــار رود یس ــناو ا. »بک  ی
 یهروســ یراناظهــارات را در اجتمــاع ســف

مختلـف جهـان در مسـکو،  یدر کشورها
 .بعمل آورده است

رفتـار  یـرانداده اسـت کـه ا یحاو توض     
 یحــل معضــل اتمــ یرا بــرا یدر خــور
دارد و  یمجازاتهــا هــدف یبتصــو. نــدارد
گفتگوهـــــا  یـــــانکـــــه جر ینســـــتآن ا
بـود  و  یباشک یدبا ینکا. شود یختهبرانگ

 . را زود از سر گرفت یرانگفتگو با ا
ـــــهژ ۷در   ، ســـــه ســـــناتور ۲۰۱۰ وئی
و  ینو جون مک ک یبرمنجو ل یکائی،امر
رفتند در باره  یلگراهام به اسرائ یندسیل

بحث کنند کـه  یعیچشم انداز جنگ وس
توانـد بـه راه  یمـ یـران،بـار بـر ضـد ا ینا

 ینگونــهســه مرتــب ا یــنا. انداختــه شــود
 .دهند یسفرها را انجام م

 یـنبحث را گشـود بـا گفـتن ا ینمک ک    
مکـرر  یلاسـرائ ینکـهسخن که با وجـود ا

کــرده  یبــه حملــه نظــام  یــدرا تهد یــرانا
. یسـتحملـه ن یناست، در شرف انجام ا

به باور من، : درجا، گفت یبرمن،سناتور ل
 یکــاحملــه نکنــد، امر یلاگــر هــم اســرائ

 یــداو تأک. هســت یــرانآمــاده حملــه بــه ا
ــه از هــر ر ــرد ک ــت، نبا اهک ــده اس  یــدش

. یابـددست  یبه سالح اتم یرانگذاشت ا
نشـد، از  یاقتصـاد یاگر از راه مجازاتها

بـه  یرانا یابیمانع از دست یدراه جنگ با
 .شد یسالح اتم

 یلاگـر اسـرائ: سناتور گراهام هـم گفـت 
ــه ا ــرانب ــد، کنگــره حــام ی ــه کن او  یحمل
 .است

کاسـترو در  یدل، ف۲۰۱۰ وئیهژ ۱۲در  
شرکت کرد و در آن،  یزیونیتلو یگفتگوئ

برسر  یرانبابت احتمال وقوع جنگ با ا
 .ابراز کرد ینگران یش،برنامه اتم

 یــمژر یزیــون، تلو۲۰۱۰ وئیــهژ ۱۳ در 
دان  یزیکف یری،اعالن کرد که شهرام ام

، در عربستان، ربـوده ۲۰۰۹که در  یرانیا
بـرده شـده بـود، پـس از  یکاشده و به امر

 یامـــأموران ســـ آنکــه توانســـت از دســت
به سفارت پاکستان در واشنگتن  یزد،بگر

ــده شــد ســفارت پاکســتان حــافظ . پناهن
ــرانحقــوق ا  ینآخــر. اســت یکــادر امر ی

ــاک ــزارش ح ــه ام یگ ــریاز آن اســت ک  ی
تــرک  یــرانرا بــه مقصــد ا یکــاخــاک امر

ســفارت  یمقــام پاکســتان. کــرده اســت
ــتان ن ــزپاکس ــه  ی ــاه  بدرق ــا فرودگ او را ت
ــود ــر  ۲۳ز چهارشــنبه روی و .نمــوده ب تی

   . وارد فرودگاه تهران شد
رفــت  یــروتبــه ب یاحمــد جنتــ٭ 

را  یعلـ یداسباب مرجع شـدن سـ
 :جور کند، افتضاح ببار آورد

 
 یبــرا یــأتیدر رأس ه ی،احمــد جنتــ

بخـــاطر  یشـــرکت در مراســـم ســـوگوار
 یــروتفضــل اللــه، بــه ب یخدرگذشــت شــ

چون نوبت بـه نمـاز بـر جنـازه . رفته بود
خــود را جلــو انــداخت کــه  شــد، او یخشــ

به او خاطر . یردامامت نماز را بر عهده گ
کـرده اسـت  یتوص یخنشان کردند که ش

احمـد از  یخشـ. برادرش بر او نماز گزارد
کــه نمــاز را او  یــدرو نرفــت و اصــرار ورز

امــر  یولــ« ینــدهبخوانــد کــه نما یــدبا
 یــغتبل یبــرا. اســت» جهــان ینمســلم
 یرفتــه بــود و نمــ یخامنــه ا یــتمرجع

.. دل بکند یتتوانست از خواندن نماز م
آن مرحـوم هرچـه : بار، بـه او گفتنـد ینا
حاال . یدشما کش یمژبکشد از دست ر یدبا
بـر ضـدش شـعار . یـدراحتش بگذار یگرد

 .دادند و کنارش زدند
ان ان  یاست کـه مسـئول سـ یو دانستن

ــــش خاورم ــــه،در بخ ــــر  یان ــــون خب چ
فضل الله  یخجنازه ش ییعدرگذشت و تش

کار بـاب  ینرا با آب و تاب منتشر کرد و ا
نبود، آن  یکادر امر یشو الب یلطبع اسرائ

ــد ــار کردن ــار برکن ــئول را از ک ــزو ن. مس  ی
 یتدر ســا یــروت،انگلســتان در ب یرســف

: فضل الله نوشته بـود یخخود، در باره ش
رفــتم، در بازگشــت  یهــر وقــت نــزد او مــ

وزارت خارجـه . بودم یافتهاضافه  یزیچ
 یتاظهار نظر را در سا ینا یزتان نانگلس

 یلفشـار اسـرائ. وزارت خارجه درج کـرد
ســبب شــد کــه وزارت خارجــه انگلســتان 

 .خود را سانسور کند یرسف
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ــــــازی  ــــــل بازس عوام
ــــــتبداد، بعــــــد از  اس

چـه کسـانی  ۵۷انقالب 
 )۸(بودند؟

  
شدن مسئولیت افراد و نیروهـای سیاسـی 
آن دوران در خشونت ایجاد شده بعـد از 

بر خالف تصـور برخـی . است ۵۷ب انقال
ــویژه  از فعــاالن سیاســی اوائــل انقــالب ب
پیــروان خــط امــام آنچــه درآن زمــان رخ 
داده اســـت، ربـــط مســـتقیم بـــه جنـــبش 
آزادیخواهانه کنونی مردم ایـران و آینـده 
ـــدون  ـــده ای ب ـــیچ آین ـــرا ه آن دارد، زی
برخورد به گذشته متصورنیسـت، مردمـی 

الزامـًا که گذشته خـود را فرامـوش کننـد 
ممکــن اســت . آنــرا تکــرار خواهنــد کــرد

ــه  برخــی مــدعی شــوند گذشــته متعلــق ب
گذشته است؛ این خالف تمام داده های 
ــاریخی و ســیر تکامــل بشــریت اســت . ت

آیا مـا حملـه . گذشته هیچگاه نمی گذرد
اســـکندر مقـــدونی، اعـــراب عربســـتانی و 
چنگیزخان مغول و تقسیم ایـران توسـط 

ـــیس را در د ـــیه و انگل ـــار روس وران قاچ
فراموش کرده ایم؟  مسلماً جـواب منفـی 

اگر ما از حمله اسکندر مقدونی به . است
ــیش از دو هــزار  ــران بعــد از گذشــت ب ای
ســال یــا حملــه اعــراب بــه ایــران بعــد از 
هــــزارو چهارصــــد ســــال و کودتــــای 

ــی ــرداد  ۲۸آمریکــائی  -انگلیس بــر  ۳۲م
علیه دولت ملی مصدق نفرت داریم چـرا 

ــد از غصــب  ــد نبای ــورمان توســط چن کش
آخوند روزه خوان و ایادیشان بی تفاوت 
گذر کنیم و جنایات و خیانت هـای آنـان 

ــیم ــوش کن ــریبیم و . را فرام ــود را بف و خ
بگوئیم گذشته، گذشته است؛ پـس بـر مـا 

آیــا میشــود گذشــته را !!   چــه مــی گــذرد؟
ــر ــرد؟ خی ــاک ک ــتبداد . پ ــته اس ــه گذش ن

 شاهی و نه گذشته استبداد مـذهبی پـاک
تحریــف گذشــته و عــدم . شــدنی نیســتند

تجربــه انــدوزی از آن زمینــه ســاز تکــرار 
بـاز خـوانی تـاریخ . تجربه و فاجعه است

برای به صالبه کشیدن دیگران و یا نمـک 
نگارنـده بـر . پاشیدن بر زخـم هـا نیسـت

این باور است که خوشبختانه هم اکنون 
ـــومتی و  ـــان حک ـــالح طلب ـــی از اص بخش

نقالب عصای دست افرادی که در اوائل ا
خمینی بودند هنـوز نـه آنگونـه کـه بایـد، 
ولی به گذشته خود انتقاد دارند و تـالش 
. دارند خود را در صف مردم قـرار دهنـد

ــته   ــه گذش ــورد ب ــاج زاده در برخ ــل ت عم
پـس . نمونه ای از ایـن تالشـها مـی باشـد

برخورد به گذشـته فقـط و فقـط بایـد بـه 
جهت شناخت حقیقت و درس آموزی از 
تجربه باشد تـا از تکـرار فاجعـه ممانعـت 

 . بعمل آوریم و الغیر
صداقت اصالح طلبان و پای بنـدی آنـان 
به حقـوق مـردم و آزادیهـای ذاتـی آنـان، 
تنها زمانی حاصـل خواهـد شـد کـه آنـان 
وقــــوع جنایــــات دهــــه اول انقــــالب و 
ـــه  ـــات ب ـــان را در آن جنای ـــئولیت ش مس
رسمیت به شناشند و اطالعات خود را از 

ــادقانه و آ ــرور ص ــت و ت ــالهای وحش ن س
شــفاف ونــه از راه مصــلحت اندیشــی، در 

 .اختیار عموم قرار دهند
ــان از  ــان چن ــه اصــالح طلب ــا ک ــا دریغ ام
دادگاه های انقالب و به گیـر و ببنـدهای 
مخالفین توسط سپاه پاسـداران و اعـدام 
گسترده آنان سخن مـی گوینـد کـه گـوئی 
عامــل اصــلی خشــونت هــای دهــه حــزب 

رهبــر فقــط روح اللــه، / خــزب اللــه فقــط
دیگران بوده اند و یا بقـول آقـای گنجـی 
دوران انقالبی بوده است و انقالب یعنی 
خشونت و در جو خشـونت همـه شـرکت 

بـه معنـای دیگـر، سـرکوبگر و . داشته اند
ــرار مــی  ســرکوب شــده در یــک ردیــف ق
گیرند و چه بسـا بـه راحتـی جایشـان مـی 

 .تواند عوض شود
که یکی از امنیتـی و اطالعـاتی علوی تبار 

های خشن اوائل انقالب در شیراز و یکی 
ازعاملین سرکوب دانشجویان در انقالب 
فرهنگی شـیراز اسـت در زمینـه خشـونت 

گفتمان غالـب در «اول انقالب می گوید 
مبتنی بر خشونت و اقتدارگرایی  ۶۰دهه 

ها در رفتــار همــه  بــود، ایــن نــوع ضــعف
ت در آن دوران كسانی كه در عرصه سیاس

شـد و لـذا بـه نظـرم   فعال بودند دیده می
باید نسبت به خشونت اعمال شده در آن 

در . ... زمان یك توبـه ملـی صـورت گیـرد
اول انقالب نـه تنهـا حکومـت اقتـدارگرا 
بــــود بلکــــه اپوزیســــیون موجــــود نیــــز 

طلب بــود و جنــگ  اقتــدارگرا و خشــونت
اول انقالب را باید جنگ اقتدارگرایان و 

 ).۱(» شونت طلبان دانستخ
ایــن یعنــی گــرد و خــاک کــردن بــرای 

ــایق ــراین اســتدالل . پوشــاندن حق ــا ب بن
ــتان  ــا دوس ــن دانشــجو و ی ــه، م طلبکاران
ــدون دلیــل  دانشــجویم کــه از دانشــگاه ب
اخــراج شــده ایــم و از رفــتن بــه دانشــگاه 
ـــان موســـوی  ـــم و آقای محـــروم شـــده ای
تبریزی و علی مشکینی که فرمایشات زیرا 

رمــوده انــد در یــک ردیــف قــرار مــی را ف
 . گیریم

یکـی از احکــام جمهــوری اســالمی ایــن " 
است که هر کس در برابر این نظـام امـام 

بایسـتد، ) منظورش خمینی اسـت( عادل 
اش را  و زخمــی. کشــتن او واجــب اســت

ایـن ... تر کرد کـه کشـته شـود باید زخمی
چیزی نیست کـه تـازه . حکم اسالم است

 )۲. (باشیم  آورده
 : گفتند ایم که می  آیا فراموش کرده

هر کس در خیابـان و در هـر جـای دیگـر 
علیه حکومت اسالمی قیام کرد در همان 

 )۳. (جا باید حکم اعدامش صادر شود
گـذاران دسـتگاه  حجاریان هم که از پایه

 ۶۰ی  اطالعــاتی و امنیتــی رژیــم در دهــه
 : گوید است، امروز صادقانه می

ده نداشـت، دولـت اما نكن، نكـن فايـ...
ــه  ــك مرتب ــت، ي ــار نداش ــدرت مه ــم ق ه

حتـا گفـت . اسلحه كشيد و همه را كشـت
ــد زخمی ــالص بزني ــر خ ــا را تي ــر !. ه ظه
خرداد بــود، ايــن را راديــو گفــت،  ســی
شــان را هــم نپرســيد كــه چــه كســانی  اسم

ــتند ــرعي. هس ــه ش ــدا  توجي اش را هــم پي
 )۴. (كردند 

آقــای مصــطفی تــاج زاده در مصــاحبه   
! ببینید" نادر فتوره چی می گوید  خود با

انقالب که شد چه اتفاقی افتاد؟ آیـا امـام 
اعالم کرد که هـیچ نیرویـی حـق داشـتن 
روزنامــه و حــزب نــدارد؟ یــا اینکــه تمــام 

اگـر مـا از روز اول . گروهها آزاد بودنـد؟
آمده بودیم جلـوی آنهـا را گرفتـه بـودیم 
می توانستید بگوئید که ما قصاص قبل از 

اما واقعیـت آن اسـت کـه . کردیم جنایت
تا ما چشم باز کردیم، دیدیم کـه پادگـان 

داعیــه . هــا در مهابــاد غــارت شــده اســت
تجزیـــه طلبـــی در خوزســـتان و تـــرکمن 

سال  ۲تازه ... صحرا به راه افتاده است و
و نیم که گذشت در سال شصت اطالعیـه 

مــاده ای دادســتانی کــل کشــور صــادر  ۱۰
ایـن بـود کـه محتوای آن چـه بـود؟ . شد

هــر گروهــی کــه مــی خواهــد فعالیــت «
و » سیاسی کند حق داشتن اسلحه نـدارد

اگر می خواهـد اسـلحه را انتخـاب کنـد، 
ــق اســلحه دارد ــلحه، منط ــا اگــر . اس ام

منطق سیاسی است باید بیاید کار سیاسی 
در مجلـس چـه کسـانی رد  ۵۸سـال . کند

شدند؟ جز اعضای حـزب تـوده کـه نمـی 
مانی قســم بخــورد توانســت بــه کتــاب آســ

ــی صــالحیت  کــس دیگــری رد شــد؟ حت
. مسعود رجوی تایید شد امـا رای نیـاورد

ــاز  ــا هــم ب بعــد از اشــغال ســفارت آمریک
صالحیت آنها تایید شد و حتـی برخـی از 
اعضای نهضت آزادی به مجلس رفتنـد و 

ایـن .( نیـز در مجلـس بودنـد ۶۳تا سـال 
جمالت همـان شـیر و شـیردان را بـا هـم 

لطفـا جملــه بـاال را بــا .ســتیکـی کـردن ا
دقت دوباره بخوانید تا متوجه شوید کـه 
چگونه راست ودروغ را به هم می بافد تا 
). توجیهی برای جنایتکاری ساخته باشد

حتی می تـوان بـه نطـق بازرگـان دربـاره 
او گفـت . دور دوم انتخابات استناد کـرد

که اعتراض ما آن است که نمی گذارند ما 
م یا پوسـترهای مـا را میتینگ برگزار کنی

پاره می کنند نه آنکـه مـا را رد صـالحیت 
یعنی ما یک فـراز و نشـیب .(....)می کنند

طــوالنی داشــته ایــم کــه بخــش زیــادی از 
ــاثیر  عملکــرد نیروهــای انقــالب تحــت ت

اپوزیســیونی کــه . اپوزیســیون بــوده اســت
. خشـــونت را بـــه انقـــالب تحمیـــل کـــرد

مـا در  بنابراین من این ادعا را می کنم که
کـه اوج  –هم  ۶۰تا  ۵۷همان سال های 

ـــود  ـــه نســـبت تمـــام  –درگیـــری هـــا ب ب

ــد،  نیروهــای سیاســی کــه در کشــور بودن
، نـه !)و دروغی دیگر(دموکرات تر بودیم 

اینکــه کــار خطــایی نکــرده ایــم یــا در 
با این . جاهایی خشونت نشان نداده ایم

حال منطق ما آن زمان هم منطـق گفـت 
توانید به مناظره های وگو بود و شما می 

البتـه . تلویزیونی آن سال ها رجوع کنیـد
همــان زمــان هــم مجاهــدین خلــق مــی 
گفتنــد کــه در منــاظره شــرکت نخواهنــد 

یعنـــی از همـــان زمــان بـــه جـــای . کــرد
منــاظره تلویزیــونی و صــندوق رای مــی 
خواستند در خیابان عـرض انـدام کننـد، 
که جامعه به سمت خشونت برود و چون 

ــی کر ــر م ــن فک ــای خش ــه در فض ــد ک دن
متشکل هسـتند، مـی تواننـد پیـروز شـوند 
ولی در پای صـندق رای مـی دانسـتند کـه 

چون اکثریـت مـردم . شکست می خورند
 ) ۵." (آنان را قبول نداشتند

ــــاج زاده جــــوری از آن دوران  ــــای ت آق
ــل انقــالب و  ــتناک اوائ ــاک و وحش هولن

حرف می زند که بنظر مـی رسـد  ۶۰دهه 
است و کسی نه کشـته و نـه  اتفاقی نیفتاده

ـــران بســـوی  دســـتگیر شـــده اســـت و ای
دمکراســـی حرکـــت مـــی کـــرده اســـت و 
خمینی و یـارانش دمکـرات تـرین نیـروی 

پـس بـا ایـن .  سیاسی آن دوران بوده انـد
ـــه  ـــاده ای  ۱۰حســـاب صـــدور اطالعي م

دادســتانی بــرای اعــدام و کشــتار مــردم و 
او . مخــالفین دیگــر چــه صــیغه ای بــود؟

مــاده ای جــوری  ۱۰عیــه درمــورد اطال
ــه   حــرف می ــن اطالعی ــه انگــار ای ــد ک زن

هديه ای بـرای بـازکردن فضـای سياسـی 
ــال  ــرای اعم ــانونی ب ــای ق ــه مبن ــود و ن ب

ــيانه ــتارها و بســتن فضــای  وحش ترين کش
سیاســـی و تعـــرض همـــه جانبـــه حـــزب 
جمهوری اسـالمی و سـازمان مجاهـدین 
انقـالب اســالمی بــه دیگـر نیروهــا جهــت 

خفقـان امـا در پوشـش تشدید سـرکوب و 
مناسب عوامفریبانه ای برای کسب تـام و 

ماده ای  ۱۰اطالعيه . تمام قدرت سیاسی
ــروزی و  ــان ام ــالح طلب ــتانی را اص دادس
احمدی نژادهای صـدر انقـالب طراحـی 

درعــین ایــن کــه جنــاح . " کــرده بودنــد
) اصــالح طلبــان( موســوم بــه خــط امــام 

مــاده ای دادســتانی  ۱۰طــراح اعالمیــه
در زمـان شـهید قدوسـی در بهـار  انقـالب
ــــود ۱۳۶۰ ــــا ).  ۶" (ب ــــرای آشــــنائی ب ب

اطالعیــه ده مــاده ای دادســتانی  بــه ایــن 
 )۷(سایت رجوع کنید 

ــدم  ــک ق ــاجزاده ی ــای ت ــراً آق ــه اخی البت
ـــته و در  ـــادی برداش ـــده انتق امیدوارکنن

 یادداشت تحلیلی خود 
مــی » پــدر، مــادر، مــا بــاز هــم متهمــیم« 

بعضـی بـازجو هـا  به عنوان مثال" نویسد 
مــی کوشــیدند بــا یــادآوری مــواردی از 
افراط کاری های دهه نخستین انقـالب، 
مرا و خط امامی هـای آن دوره و اصـالح 
» طلبان کنونی را فاشیسـت معرفـی کننـد

توضیح " و در جای دیگر می افزاید ). ۸(
دادم که همـه مـا در آن دوران خطاهـای 

 آقای تاج زاده اعمال) ۹" (جدی داشتیم
بکــار گرفتــه شــده و مجــازات هــای بکــار 
برده شده برعلیه دگراندیشـان در دوران 
طالئــی امــام راحــل، کــه حکــم  جنایــت 
ــما  ــازجوی ش ــریت را دارد و ب ــه بش برعلی
بدرسـتی گفتــه اســت فاشیسـتی بــوده انــد 
قبول ندارید؟ شما و دیگر یـاران خمینـی 
را به سخنان هادی غفاری اصالح طلـب 

ع مـی دهـم کـه در دو آتشه امروزین رجو
در میان چماقداران  ۱۳۵۹تیر  ۳۰تاریخ 
ــا کنــون فاشیســت بــازی در " گفــت  مــا ت

نیــاوردیم ولــی از ایــن بــه بعــد فاشیســت 
تصـمیم مـا بـراین .... بازی در می آوریم 

اســت تمــام دفاتروســازمانهای غیــر خــط 
 )۱۰" (امام را بگیریم 

کلیه اصالح طلبـان و هوادارانشـان بایـد 
اتی که پیروان خـط امـام در بدانند اقدام

دهــه اول انقــالب انجــام داده انــد خطــا 
محسوب نمی شوند آنان اعمالی فاشیستی 
بودند که بـر علیـه جوانـان و  نوجوانـان 

آیـا از نظـر . ایرانی بکار برده می شده اند
شــما اصــالح طلبــان و رویزیونیســتهای 
اصالح طلب، شکنجه کردن مخالفین تـا 

ذاشتن زنان در نقص عضو کردن آنها و گ
تابوتی در روزهـای متـوالی تـا شخصـیت 
آنان شکسـته شـود و حتـی بعضـی از آنهـا 
روانی شوند و اعدام کردن آنان و تجـاوز 
به دختـران بـاکره قبـل از اعـدام توسـط 
ــــی از  ــــان برخ ــــزء هم ــــدانبانان، ج زن

خطاهائی محسوب میشود کـه آقـای تـاج 
زاده از آنان نام مـی برنـد یـا ایـن اعمـال 

ــد؟ جنایــت ــه بشــریت ان ــرین . علی بزرگت
خیانت به حقوق انسانها و شرافت بشری 
و کرامت انسـانی ایـن اسـت کـه جنایـات 
جنایتکاران را بر علیه دیگـر انسـانها، بـه 
سطح خطا و یا مقابله به مثل و یـا دفـاع 

 . از خود نزول دهیم
بدنبال اطالعیـه ده مـاده ای دادسـتانی، 

برای وزارت کشور در زمان مهدوی کنی، 
محدود کردن فعالیـت گروههـا، طرحـی 
ــامال در جامعــه  ــان را ک ــا خفق ریخــت ت
 :مُستولی سازد، این طرح از این قرار بود

ای کـــه از ســـوی  طـــی اطالعیـــه -۱         
گـردد بـه کلیـه  دادستان انقالب صادر می

گروههای مسلح که علیه نظام جمهوری 
ــیده ــلحه کش ــت داده  اســالمی اس اند مهل

های خود را بـه مراکـز  سلحهشود که ا می
ــد  ــد و متعه ــل دهن ــه تحوی ــپاه و کمیت س
گردند تا پس از این در چهارچوب قانون 
اساســـی و قـــوانین جـــاری مملکـــت بـــه 

 فعالیت خود ادامه دهند، 
در صـــورت عـــدم تحویـــل ســـالح،  -۲

گروههای مسـلح، غیرقـانونی اعـالم و بـا 
 آنان بشدت مقابله خواهد شد،

ــا   - ۳ نزده روزه ســپاه و قبــل از اعــالم پ
ــی،  ــرادر تهران ــه تحــت سرپرســتی ب کمیت

وزیر، کلیه سران  معاون اطالعاتی نخست
گروههـــای متخاصـــم مســـلح بالفعـــل 
شناســایی و دســتگیر شــوند و مهلــت در 
زنــدان خواهنــد داشــت تــا رســماً اعــالم 
ـــه اســـلحه  ـــد کـــه دیگـــر دســـت ب نماین

 نخواهند برد، 
 قبل و بعد از اعالم دادستانی فعالیت- ۴

ــرادر  تبلیغــاتی وســیع تحــت مســئولیت ب
ــر ارشــاد جهــت ســه  ــه، معــاون وزی زنگن

 : منظور به شرح ذیل انجام خواهد شد
فـــراهم شـــدن زمینـــه اجتمـــاعی  -الـــف

ـــا ایـــن ســـازمان ها و  جهـــت برخـــورد ب
 گروهها، 

مشخص کردن گروههـای متخاصـم  -ب
 مسلح بالفعل، 

ــــه برخــــورد  -ج ممانعــــت از هــــر گون
ــا ایــن ها و  ســازمان گروههــای مردمــی ب

ــــــــــــدت  ــــــــــــا در م روزه  ۱۵گروهه
الله بـا  جلوگیری از برخورد حزب(مهلت

ـــه  ـــذاری آن ب ـــلح و واگ ـــای مس گروهه
 ، )مسئوالن

ــتانی،  - ۵ ــالم دادس ــس از اع بالفاصــله پ
موج وسیع حمایت دولت و کلیه نهادهـا 
و گروههــای خــط امــامی از ایــن حرکــت 

طــی مصــاحبه و اعالمیــه و نمــاز جمعــه (
ـــه تحـــت م.... ) و ـــای زنگن ـــئولیت آق س

 معاون وزیر ارشاد، 
ــا  - ۶ پــس از ســر آمــدن مــدت مهلــت، ب

شـــدت تمـــام کلیـــه ســـران و کادرهـــای 
ــه اشــد  ســازمان دســتگیر و محاکمــه و ب

ها کـه  مجازات برسند و حتا کلیه سمپات
در حین فروش روزنامه، پخش اعالمیه و 
پالکارت و یا هرگونه فعالیت به نفع ایـن 

رجهـــت ارشـــاد گروههـــا، دســـتگیر و د
 مجازات شوند، 

 ها باید علنی باشد،  محاکمات این  - ۷
ــه، وزارت کشــور اعــالم   - ۸ طــی اطالعی

ــی جامعــه  ــرایط فعل ــت ش ــه عل ــد ب نمای
ــگ( ــاله جن ــی ) مس ــیچ حــزب و گروه ه

... اجـــازه تظـــاهراًت و متینـــگ ندارنـــد
)۱۱( 

 
بخاطر اینکه مجازات انجـام شـده علیـه 

ئـــی مـــردم و معترضـــین را در دوران طال
ـــد  ـــولی از محم ـــل ق ـــیم نق ـــام بشناس ام
محمدی گیالنی می آوریم تا روشـن شـود 
معنی طبق موازین، محاکمـه و مجـازات 

گیالنـی  شوند یعنی چه؟ محمد محمدی 
ــه در  ــی ک ــار نظــری رســمی و علن در اظه

 : جراید هم انتشار یافته بود گفت
تعزیر بایـد پوسـت را بـدرد و از گوشـت "

" رهـم بشـکندعبور کنـد و اسـتخوان را د
)۱۲( 

و اشــد مجــازات در جمهــوری اســالمی 
ــدترین وجهــی  ــه ب ــائی جــز کشــتن ب معن

نمونــه اش زنــدان کهریــزک مــی . نــدارد
 .باشد

افرادی که در آن زمان این طـرح را پایـه 
ریزی کرده بودند و در جلسه اول حضور 

اللـــــه  آیت: داشـــــتند عبارتنـــــد اســـــت
ــدوی ــور و (کنی   محمدرضــا مه ــر کش وزی

، )های انقــالب اســالمی یتــهسرپرســت کم

ـــی  ـــاقری کن ـــه انقـــالب (ب مســـئول کمیت
فرمانـده (، مرتضی رضایی )اسالمی مرکز

، )اســالمی وقــت پاســداران انقالب  ســپاه
کل  دادستان(اردبیلی  عبدالکریم موسوی

، علـی )کشور وقت و مرجع تقلید کنـونی
، )کل انقـالب اسـالمی دادسـتان(قدوسی 

نی شــهربا سرپرســت (مصــطفی میرســلیم 
وزیــر مشــاور (، بهــزاد نبــوی )کــل کشــور

محمد علی رجائی نخست وزیـر تحمیلـی 
، محســـن ســـازگارا )در امـــور اجرایـــی

، علـی قـوچ )معاون سیاسی وزیـر مشـاور(
مسئول واحد احزاب و گروههـای (کانلو 

ــی ــت سیاس ــانگرد ) معاون و نصــرالله جه
مسئول بخش تحقیقات واحد احـزاب و (

  جلســهدر ). گروههــای معاونــت سیاســی
ــدالله  ــه اس ــدی از جمل ــراد جدی دوم، اف

، )دادســـتان انقـــالب مرکـــز(الجـــوردی 
، )مسـئول زنـدان اویـن (محمد کچـویی 

معاون اطالعات و امنیـت (خسرو تهرانی 
معــاون (، صــباح زنگنــه )نخســت وزیــری
عضـــو (، حســـین غفـــاری )وزیـــر ارشـــاد

و صــفر ) شــورای سرپرســتی صــدا و ســیما
) اسـدارانپ  فرمانده سـتاد سـپاه(صالحی 

ـــــــــوق اضـــــــــافه  ـــــــــه جمـــــــــع ف ب
خمینی و عوامل بازسـازی )۱۳.(شوند می

استبداد، خود عامل اصلی دامن زدن بـه 
ــد ــوده ان ــونت ب ــای . خش ــان دادگاهه آن

ـــیس  ـــداران را تاس ـــپاه پاس ـــالب و س انق
کردند تا خشونت را بر کشور حاکم کنند 
و اکنون بخاطر انحراف افکار عمـومی و 

ن از حق به جانـب گـرفتن و تبـری جسـت
ــا  ــه خــود ب ــه و خائنان اعمــال جنایتکاران
بهتان زدن و دروغ پراکنی، اعمال خـود 
را چنین توجیه مـی کننـد کـه گروههـای 
مخالف، دست به مبارزه مسـلحانه زدنـد 
و چون می خواسـتند حکومـت جـوان را 
سرنگون کنند، حکومت هم بـرای دفـاع 

 . از خود مقابله به مثل کرد
رنــد کــه هــر ایــن افــراد شــاید اطــالع ندا

حکومتی ضامن حقوق شـهروندان خـود 
است، مسئولیت و وظائف دولـت مقابلـه 
به مثل با مخالفان خـود نیسـت و دولـت 
ـــالفینش  ـــر مخ ـــی اگ ـــت حت مجـــاز نیس
تروریست باشند خود به اعمال تروریستی 

مردم انقـالب نکـرده بودنـد . دست بزند
تـــا فرزندانشـــان توســـط خمینـــی و ســـر 

ــدام ــکنجه و اع ــپردگانش ش ــوند س از . ش
نظر حقوقی، حکومتگران حـافظ آزادی 
های شهروندان و مـال و جـان آنـان مـی 
باشند حتی اگر آنان مخالف نظام حاکم 

مهم این نیست که خشونت را چه . باشند
کسی شروع کرده است، مهـم ایـن اسـت 
ــونت  ــد خــود خش ــومتگران نبای ــه حک ک
ــه  ــروز باشــند و دســت ب طلــب و آتــش اف

 . اعمال تروریستی بزنند
در باره خشونت های دهه وحشت و ترور 
خمینی، آقای علی مزروعـی عضـو هیـات 
رهبری جبهه مشـارکت در وبـالگ خـود 

ولی اگر قرار بر پاسـخگویی : " می نویسد
دقیق باشد و واقعا بخـواهیم موضـوع را 
از همه ابعـاد و جوانـب مـورد ارزیـابی و 
داوری قرار دهـیم، بایـد دسترسـی کامـل 

ــه اطالعــات و م ــن ب ــه ای ــوط ب ــائل مرب س
ــرغم  ــده علي مســئله داشــته باشــیم کــه بن
تالش و مطالعـه در ایـن بـاره هنـوز نمـی 
توانم پاسخگوی سئوال شما باشم چـون 
همه اطالعاتی که تـاکنون در ایـن زمینـه 
. منتشــر شــده، نــاقص و جهــت دار اســت

فراموش نکنیم که وقتـی مـا خشـنونت را 
 محکوم می 

همـه کنیم ایـن محکومیـت شـامل حـال 
خشــنونت گرایــان مــی شــود کــه از جملــه 
بارز ترین آنها سـازمان مجاهـدین خلـق 
است و همکاری آنها با دشـمن تجـاوزگر 
بعثی و حمله نظامی به ایران بـا حمایـت 

، وضــعیت خاصــی را ۶۷صــدام در ســال 
بوجود آورد که در درون آن وضعیت این 

 ) ۱۴. (واقعه اسفبار رخ داد
بـر فـرض . نـداین حرفهـا عـوام فریبانـه ا

اینکه گروههای سیاسی همگـی خشـونت 
گرا بوده انـد وظیفـه دولـت و حاکمیـت 
آن نیســت کــه بــه خشــونت دامــن بزنــد و 

وظیفـه .  خشونت ورزی را گسترش دهـد
دولتمــردان گســترش آزادی هــا و آگــاهی 
رسانی به منظور خشونت زدائـی اسـت تـا 
آرام آرام همبستگی ملی در جامعه فزونی 

  آن خشونت گران در یابد و بدنبال
  16 در صفحه 
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ــــــازی  ــــــل بازس عوام
ــــــتبداد، بعــــــد از  اس

چـه کسـانی  ۵۷انقالب 
 )۸(بودند؟

  
جامعه منزوی شوند و دسـت از خشـونت 
بردارند؛ مگر می شود تفکر را با تفنگ از 

دولـت بایـد از حقـوق ذاتـی و . بین برد؟
در . آزادی شهروندان خود حمایـت کنـد

بان چون صورتیکه با استدالل اصالح طل
حکومتگران صاحبان قدرت هستند آنان 
برای حفظ قدرت خود وظیفه دارند زور 
بکار برنـد و مخـالفین خـود را بـا اعمـال 
خشونت آمیزی چون اعدام سر به نیسـت 
ــا  ــد کشــیده و ب ــه بن ــان را ب ــا آن ــد و ی کنن
. شکنجه کردن مطیع امیال خـود سـازند

کاری که خمینـی کـرد و امروزخامنـه ای 
از روش و مکتـب او انجـام مـی در پیروی 

بـه معنـای دیگـر همـه دیکتاتورهـا . دهد
حـــق دارنـــد دیکتـــاتوری کننـــد و همـــه 
ــد  ــا اب ــند و ت ــتبد باش ــد مس ــتبدین بای مس
خونخــواهی و خــونریزی در دســتور کــار 

واقعاً شـرم . تمامی دولتمردان عالم باشد
آور است که جای قاتل بـا مقتـول عـوض 
شـــود و یـــا ســـرکوبگر و ســـرکوب شـــده 

در اینصـورت . همردیف هم قـرار گیرنـد
ــه محمــد رضــا  ــه پینوشــه، ن ــه صــدام، ن ن
پهلوی، نه هیتلر، نه استالین، نه خمینی، 
ـــه  ـــامیر، ن ـــحاق ش ـــه اس ـــارون، ن ـــه ش ن
ـــدها  ـــه ص ـــو و ن ـــه فرانک ـــولینی، ن موس
جنایتکاری که در طول تاریخ بشـریت تـا 
بــه امــروز شــهروندان خــود را بعنــوان 

ارآویختـه توطئه و خیانت و خشونت به د
اند و یا آنـان را در حـد مـرگ سـرکوب و 
ـــی  ـــاهی و جرم ـــد گن ـــرده ان شـــکنجه ک

 !.ندارند
اینها که مدعی اند خشـونت انجـام شـده 
در اوائـــل انقـــالب از طـــرف مجاهـــدین 
خلق شروع شده است باید سند بیآورنـد 
که سازمان مجاهدین خلق کجـا قبـل از 

یک گلوله شلیک کرده  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰
 ۳۰ی این سازمان تا قبل از اعضا. است؟
همچــون دیگــر ســازمان  ۱۳۶۰خــرداد

های سیاسی همواره تحت پیگرد قـانونی 
ـــــیاری از  ـــــد وبس ـــــه بودن ـــــرار گرفت ق
هوادارانشان در اوائل انقـالب در زنـدان 

و . بسر می بردند و شکنجه مـی شـده انـد
علیرغم تمام سرکوبگریهای پیروان خـط 

اسی امام و خود امام، اکثر سازمانهای سی
اگـر . از اعمال خمینی حمایت می کردند

رجــوع شــود بــه همــین ســری از مقــاالت 
، ما شـاهد حمایـت همـه جانبـه ۳شماره 

نیروهــای سیاســی از اقــدامات خمینــی و 
یارانشان از دادگاه های غیر انسـانی و در 

و اکثـر ایـن . بسته انقـالب خـواهیم بـود
گروههـــا علیـــرغم دارا بـــودن تفکـــرات 

  قدرت پرستانه، 
تالش می کردند آرامـش جامعـه را حفـظ 

سازمان پیکار به هـواداران خـود و . کنند

"  دیگر نیروهای سیاسی توصـیه مـی کنـد 
ــد  ــارزه بای ــن مب ــه در ای ــی اســت ک طبیع
آنچنـــان اشـــکالی از مبـــارزه را در پـــیش 
گرفت که توده ها را از کشاندن به عرصه 
نبرد قطعـی و وارد شـدن بـه درگیریهـای 

ـــالی  ـــذر دارد بر... احتم ـــا ) ۱۵(ح " و ی
کشاندن توده هـا بـه یـک حرکـت کـور و 
درگیــری زودرس و قهرآمیــز بــا ارتجــاع، 

بـــا در نظـــر داشـــت تناســـب قـــوای ..... 
ــلماً دســت  ــرایط، مس ــن ش ــاتی در ای طبق
ارتجــاع را در ســرکوب انقــالب و در هــم 
شکستن نیروهای انقالبـی بـازتر خواهـد 

ــی از افراطــی ). ۱۶" (کــرد ــن نظــر یک ای
نیروهـــای سیاســـی ایرانـــی در آن  تـــرین

حال برای آگاه شـدن . دوران بوده است
ـــان زدن عوامـــل  ـــی و بهت از دروغ پراکن
نظام والیت فقیه بـه مخـالفین خـود، بـه 
نشریات دیگر گروهها رجوع می کنیم تـا 
بــا نظــرات  آنــان در آن دوران نســبت بــه 
ــویم ــنا ش ــپاه پاســداران آش ــی و س . خمین

یشنهاد همکاری برخی از آنان به خمینی پ
بــا ســپاه پاســداران را اعــالم مــی دارنــد و 
برخــی دیگــر مثــل فــدائیان اکثریــت و 
ــدان  ــن دن ــا ب ــتگاه ت ــوده از دس حــزب ت
مســلح خمینــی حمایــت مــی نماینــد و از 
هیچگونه همکـاری بـا کمیتـه هـا و سـپاه 

بـرای . پاسداران روی گردانی نمـی کننـد
 :نمونه

در : شــرکت در انتخابــات قــانون اساســی
جنـبش بـرای آزادی  ۵۸مرداد  ۱۷ریخ تا
جنــبش انقالبــی مــردم مســلمان ایــران  –
سـازمان –جنبش مسلمان مبارز -) جاما (

ــــورا  ــــالمی ش ــــاش ( اس ــــازمان ) س و س
مجاهدین خلق ایران، نامه سرگشاده ای 

در قســـمتی از ایـــن . انتشـــار مـــی دهنـــد
حضرت آیت اللـه : "اطالعیه می خوانیم 

کننــده   امــام خمینــی، گروههــای امضــاء
نامه حاضر در پاسخ به دعوت شـما مبنـی 
ــرای  ــس ب ــات مجل ــر شــرکت در انتخاب ب
ـــات  ـــه در انتخاب ـــانون اساســـی، فعاالن ق
مزبورشرکت کـرده و بـه معرفـی کاندیـدا 

 ...نیز اقدام نمودند 
اســـتدعا داریـــم گمـــان : حضـــرت امـــام

نفرمائید که امضاء کنندگان نامـه حاضـر 
ثیت که به غایت درجه به سرنوشت و حی

انقالب و مکتب و شخص خود شما عشق 
می ورزند از این مطالـب خـدای نـاکرده 
قصد کار شکنی و تالفـی جـویی در برابـر 

 )۱۷..." (خیر . عدم انتخاب خود دارند
مجموعـــه  ۱۴۱مجاهـــدین در صـــفحه 

جلـد دوم اطالعیـه دیگـری در  -مواضع 
ــیر  ــادگی الزم  در مس ــب آم خصــوص کس

ی درج شـده پیکار مشترک ضد امپریالیست
 :که در قسمتی از آن می خوانیم

ــه "  ــا ب ــدواریم ت ــا امی ــب، م ــن ترتی ــه ای ب
ــی  ــازمان کوچــک انقالب ــک س ــوان ی عن
تحــت فرمانــدهی عــالی امــام خمینــی در 
خطــــوط ضــــد اســــتعماری از هرگونــــه 
ــده  ــرادران رزمن ــاری ب ــاعدت و همک مس
. ارتشی و پاسداران نیز، برخوردار باشـیم

" 
عمــل و  همچنــین، بــه منظــور وحــدت" 

تمرکز فرماندهی، کلیه افراد خـود را هـر 
کجا که باشند موظف ساخته ایـم، تـا در 
ــتی  ــد امپریالیس ــترک ض ــار مش ــیر پیک مس
برحسب وظایف مکتبی خود که هرگونـه 
خـــودبینی و تنـــگ نظـــری گروهـــی را 
محکوم کرده اسـت، بـی چـون و چـرا از 

برادران پاسدارشـان بـر علیـه امپریـالیزم 
ــوده و حــر ف شــنوی داشــته حمایــت نم

 )۱۸. " (باشند
به رهبری فـرخ ) اکثریت( فدائیان خلق 

نگهدار و جمشید طاهری پور در کار می 
ـــند  ـــق " نویس ـــدائیان خل ـــت( ف ) اکثری

اســتوارتر از همیشــه تحــت رهبــری امــام 
ـــار  ـــت ک ـــای جنای ـــه آمریک ـــی علی خمین
قاطعانــه مــی رزمنــد، ایــن مشــت محکــم 
. ماســت بــر دهــان مــزدوران امپریالیســم

اداران سازمان هـم دوش و همـراه بـا هو
دیگر نیروهـای مـدافع انقـالب و مـدافع 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران، بایـــد تمـــام 

حرکـات . هوشیاری خود را به کار گیرند
شـــبکه مـــزدوران امپریالیســـم آمریکـــا را 
دقیقـاٌ زیـر نظـر بگیرنـد و هـر اطالعــی از 
طرحهـــا و نقشـــه هـــای جنایـــت کارانـــه 

وراً سـپاه و جریانات بـه دسـت آوردنـد فـ
 ) ۱۹. (سازمان را مطلع سازند

ما ابتدا طی تماس تلفنی با مقامـات شـهر 
اعالم کردیم و گفتیم رفقـای بـه خـدمت 
رفتــه و از جبهــه برگشــته، آمــاده گــرفتن 

بگذارید در کنـار بـرادران . اسلحه هستن
از مـا . سپاه و بسیج مسلحانه عمـل کنـیم

مـــا فعاالنـــه در ســـطوح . تشـــکر کردنـــد
ـــترده  ـــتیمگس ـــت داش ـــامی . حرک در تم

محــالت و نقــاط در گیــری، رفقــای مــا و 
حزب، در سازماندهی کارها نقش مهمـی 

 )۲۰. (داشتند
آنسوتر، احـزاب و سـازمان هـای سیاسـی 
مخــالف جمهـــوری اســالمی در قبـــل از 

وبعــد ازآن در اوج  ۱۳۶۰کودتــای ســال 
سرکوب های حکومتی خطـاب بـه افکـار 

ــد کــه اعضــا ــی دارن ء و عمــومی اعــالم م
فعالین آن ها پـس از دسـتگیری از سـوی 
دستگاههای اطالعاتی نهاد های امنیتی، 
مــورد شــکنجه هــای وحشــیانه قــرار مــی 

ـــد ـــار و . گیرن احـــزاب اپوزیســـیون، اخب
گزارشاتی مبنی بر اعمال شکنجه و اعدام 
اعضــاء و هـــواداران خــود را در زنـــدان 
های جمهوری اسالمی منتشر می سـازند، 

ی و پی گیری تنـی چنـد فشار افکار عموم
ــومتی و در  ــای درون حک از شخصــیت ه
ــوری،  ــیس جمه ــی صــدر رئ ــا بن راس آنه
ــاتی را  ــی دارد کــه هی ــر آن م ــی را ب خمین
. مامور رسیدگی به وضع زندان ها سـازند

محمد منتظری که غضو آن کمیته کـذائی 
بود در تلوزیون ظاهر شد وگفـت دالئلـی 

ــد ــه ان ــر وجــود شــکنجه نیافت ــد از !! ب بع
دتا نیز از آن جایی که هیچ نهاد مدنی کو

مستقل و هیچ رسانه ای ناظر بر پیگیـری 
موضوع نبود، دادستانی انقالب با صـدور 
اطالعیه ای اساسا منکـر اعمـال هرگونـه 
ــوری  ــای جمه ــدان ه ــکنجه ای در زن ش

 .اسالمی می شود
ســازمان فــداییان اکثریــت نیــز بــا صــدور 
اطالعیه ای با اسـتناد بـه گـزارش هیئـت 
اعزامی، خطـاب بـه افکـار عمـومی ملـت 

ــران اعــالم داشــت کــه  ــدان هــای ”ای زن
جمهـــوری اســـالمی مبتنـــی بـــر شـــکنجه 

در بحبوحه ایـن رویـداد هـا و در “ نیست
اوج سیاســـــت شـــــکوفایی جمهـــــوری 
اسالمی، رهبری سازمان به بـاور حفـظ و 
تثبیت دست آورد های انقالب، خواستار 
تسلیح سپاه پاسداران بـه سـالح سـنگین 

 )۲۱. (می شود
ــماره  ــردم ش ــه م ــوده در نام ــزب ت  ۱۱ح

 ۱۳۵۸اردیبهشــت  ۱۹بتــاریخ   ۶صــفحه 
در دفــــاع خــــود از ســــپاه پاســــداران و 

دادگـاه " دادگاههای انقالب مـی نویسـد 
های انقالب و سپاه پاسـداران انقـالب از 
ــرکوب ضــد  ــای س ــیله ه ــرین وس ــم ت مه

ایــن حــزب در دفــاع از ". انقــالب انــد
رهبـری خمینـی در  جمهوری اسالمی بـه

 ۱۲مــــورخ  ۵۰۱نامــــه مــــردم شــــماره 
می نویسـد  ۸در صفحه  ۱۳۶۰اردیبهشت 

حــزب تــوده نیــازی بــه تکــرار و اثبــات " 
طرفداری همواره و بی تزلزل و حمایت 
صمیمانه خود از انقالب ضد امپریالیستی 
و مردمی ایـران بـه رهبـری امـام خمینـی 
نمی یابد و ما این اعتقـاد را نـه در حـرف 

نشـان داده ..... که با خون و ایثارجـانبل
البتـه حـزب تـوده فرامـوش کـرده ."  ایم

است لـو دادن مخـالفین و معترضـین بـه 
دستگاه های امنیتی و سـپاه پاسـداران و 
همچنین همکاری خود را با سرکوبگران 
ـــای  ـــی آق ـــد ول ـــر کن ـــران  ذک ـــردم ای م
رفسنجانی در کتـاب عبـور از بحـران مـی 

ـــد ـــانور: نویس ـــان کی ـــوئی از آقای ی و عم
رهبــران حــزب تــوده آمدنــد و اطالعــاتی 
ــا  ــات ب ــا دادن اطالع ــوًال ب ــد، معم آوردن

و ). ۲۲(مسئوالن رابطه برقـرار مـی کننـد 
کیـانوری و : یا در روزی دیگر مـی نویسـد
گزارشـی از . عموئی از حزب توده آمدنـد

فعالیـــت ضـــد انقالبـــی یـــک گروهـــگ 
کمونیستی به نام اتحادیـه کمونیسـت هـا 

 ) ۲۳. (دادند
حال علیرغم دفـاع بزرگتـرین سـازمانها 
ونیروهای سیاسی آن دوران از دو سـتون 
پایه استبدادی یعنی دادگاههای انقـالب 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، خمینی 
و یارانش جهت استحکام قـدرت سیاسـی 
خــود چنــان وحشــتی بــر جامعــه حــاکم 
کردند که حتی سازمان فدائیان اکثریت 

رخ نگهدار و حـزب تـوده بـه به رهبری ف
رهبری کیانوری علیرغم اینکه صدها بار 
خــوش رقصــی و سرســپردگی خــود را بــه 
رژیــم جمهــوری اســالمی و نظــام والیــت 
فقیه به رهبری خمینی اعالم کرده بودند 
ــدن در  ــته ش ــکنجه و کش ــرکوب و ش از س

 :بطوری که . امان نماندند
ــور  ــارج از کش ــاوری و بخــش خ ــی خ عل

ــا  ۶۱بهمــن  ۲۷تــاریخ حــزب تــوده در  ب
ای روی ایـن نکتـه تکیـه  صـدور اطالعیـه

بنا به اصرار و تأکید مقامات «: کردند که
ـــل  ـــور، فهرســـت کام رســـمی وزارت کش
اعضـــای رهبـــری، مشخصـــات و آدرس 
کامل آنان را به وزارتخانه دادیم و بسیار 
متأسفیم که این مشخصـات در بازداشـت 

  .»رهبران ما مورد استفاده قرار گرفته
چنین بود تشکیل دو ستون پایه از سـتون 
پایه های اسـتبداد و بازسـازی اسـتبداد و 
حمایت بخـش وسـیعی از تحصـیل کـرده 
هــا و نیروهــای سیاســی از آنــان و چنــین 
است قصه پر غصه تکرار تاریخ در ایـران 

تا وقتی دیگر به سـومین سـتون پایـه . من
اســتبداد یعنــی شــورای انقــالب فرهنگــی 

 . خواهم پرداخت
 

  سرافراز و پیروز باشید
Fa_rastgou@ yahoo.com 

  
 

 ۱۳۸۲آبـان  ۲۵سایت امـروز يکشـنبه = ۱
 علیرضا علوی تبار

سید حسین موسـوی تبریـزی کیهـان = ۲
 ۱۳۶۰شهریور  ۲۹
علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگـان = ۳

 ۱۳۶۰بهمن  ۷رهبری کیهان 
مقالــه مســئولیت شــما چــه مــی شــود =  ۴

مصـداقی، برگرفتـه آقای سـازگارا؟ ایـرج 
ازمصاحبه حجاریان با نشریه چشم انداز 

 ،  ۱۳۸۴اردیبهشت  ۳۱شماره 
روشــنفکران دینــی و ســالهای کشــتار = ۵

  اول انقالب، رضا معینی
۶=  

http://norooznews.info/news/17
839.php         =  

  ۷ =  
http://www.vatanemrooz.ir/138
8/12/3/VatanEmrooz/364/Page/

10/Index.htm   = 
۸= 

http://norooznews.info/news/17
839.php   = 

 همانجا= ۹
ـــالمی اول = ۱۰ ـــوری اس ـــه جمه روزنام

 ۱۳۵۹مرداد 
بـه نقـل از نشـریه  ۱۰۷نشریه پیکـار = ۱۱

کار سازمان چریک هـای فـدائی اقلیـت، 
صــورت جلســه کلــی جلســه همــاهنگی 
 مقابله با احزاب و گروههای ضد انقالب

ــئولیت شــم= ۱۲ ــه مس ــود مقال ا چــه میش
آقای سازگارا؟ ایرج مصداقی برگرفتـه از 

 ۱۳۶۰شهریور  ۲۸کیهان 
 همانجا= ۱۳
وبالگ متولد مهر یادداشـت هـای =  ۱۴

 علی مزروعی 
نشریه پیکار ارگان سازمان پیکـار در = ۱۵

ــــماره  ــــارگر ش ــــه ک  ۱۱۰راه آزادی طبق
 ۲۶صفحه 

 همانجا= ۱۶
ســـایت ذره بـــین بررســـی مواضـــع = ۱۷

 خلق ایران سازمان مجاهدین
 همانجا= ۱۸
دهـم تیـر  ۱۱۶کار اکثریت شـماره = ۱۹

۱۳۶۰  
بهمــن  ۱۴۷کــار اکثریــت شــماره = ۲۰

۱۳۶۰  
سایت عصر جدیـد، در خانـه شیشـه = ۲۱

ای بنشـینیم و مســئوالنه سـخن بــه کشــف 
 حقیقت بگوئیم، دانش باقر پور

ــــــور از بحــــــران، خــــــاطرات = ۲۲ عب
   ۷۳رفسنجانی چاپ نهم ص 

   ۱۹۰همانجا صفحه = ۲۳ 
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