
  

در فصل اول اين مجموعه، يك گزارش. يم را به يك كالف سردرگم بدل كرده و خود در آن گير كرده استژخامنه اي ر:انقالب اسالمي
اما فصل دوم نيز، كه وضعيت سنجي است، باز، گرفتار . خبري از ايران را مي خوانيد كه گير كردن خامنه اي را در اين كالف گزارش مي كند

  .مشكل بزرگ  توضيح مي دهد 5در چنبره  يم راژشدن ر
نظامي و نيز سياسي، معامله رقيب مي كرد و برنامه  –نظامي بود و با سازمانهاي سياسي  –اما سپاه، از آغاز تشكيل، يك سازمان سياسي      

. و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بودنداز جمله رقبا، در درون نظام، دو حزب جمهوري اسالمي . كار خود را از ميان برداشتن رقبا قرار داد
از آن . دومي نيز باز توسط خميني منحل شد. اولي، بعد از انفجاري كه گروه بزرگي از كادرهايش را از ميان برداشت، توسط خميني منحل شد

ين انقالب اسالمي كه بعد از سركوب شديد جبهه مشاركت و نيز سازمان مجاهد. پس نيز سپاه مانع از آن شد سازمانهاي سياسي رشد كنند
با . نظامي يك تاز سياست داخلي و خارجي ايران بگردد –مرگ خميني تجديد سازمان كرده بود، هدفي جز اين نداشت كه سازمان سياسي 

ن قسمت از در فصل سوم، سومين و آخري. رساندن احمدي نژاد به رياست جمهوري، سپاه مرحله واپسين تصرف دولت و اقتصاد را سازمان داد
  .گزارش استراتفور را كه در باره سپاه است، مي خوانيد

اين سنجش از اين نظر در خور اهميت است كه روشن مي . در فصل چهارم، قسمت دوم سنجش افكار درباره محبوبها و مغضوبها را مي آوريم
  .ن، هنوز نظر روشني را پيدا نكرده اند و تصميم نگرفته انديم جانشين و مديران آژيم را نمي خواهند اما در باره رژكند ايرانيان مي دانند ر

  3در صفحه      
  

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد دکترسالگرد تولد 

  )٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری

ارات  داور و   بعنوان اسناد تاريخی در مورد تصويب اليحه اختي
اقداماتش در باره  انحالل و افتتاح عدليه و قسمتی از نطق مخالفت  

دامات داور ا برخی از اق ر مصدق  ب ه    ۶دوره  در دکت مجلس مقنن
ر مصدق ولوايح قوا ی دکت نين اصالحی قضائی  توسط  حکومت مل

:  مجلس شورای ملی دراختيارخوانندگان قرار می گيرد١٧در دوره 
   

  انحالل و افتتاح عدليه 
  

ساعت پس از قبول وزارت  48يعني  1305داور روز بيستم بهمن ماه  
 27كـرد و در روز   حـل عدليه كليه تشكياللت قضائي  را در تهران من

اه در جلسه علني مجلس اليحه اختيارات خود را براي مدت همان م
  .چهار ماه تقديم نمود

ب رسيد و داور مجاز شد با اسـتفاده  والمجلس به تص اين اليحه في 
در ايـن  . از اين اختيارات، قوانين و تشكيالت قضائي را اصالح كنـد 

  .ر در تمام شئون قضائي  مملكت بودواليحه، اختيارات دا
  13در صفحه 

 فريد راستگو
  
  يا انقالب فرهنگي دوم سلطه توحش بر دانشگاه

  
موجب شد تا سيد  1388حضور پر قدرت و پيگير دانشجويان در جنبش همگاني مردم ايران بر عليه استبداد مذهبي بعد از انتخابات 

او از طريق تهاجم به علوم انساني . و دانشجويان به نمايش گذاردوحشت خود را از دانشگاه  1388شهريور   8علي خامنه اي يكشنبه 
در واقع دانشگاه و دانشجويان را مورد هجوم قرار داد و به صراحت نگراني خود را از تحصيل دو ميليون دانشجو در رشته هاي 

او گفت . مباني ديني و اعتقادي دانستعلوم انساني بيان داشت و با انتقاد كردن از اين علوم، آنها را مروج شكاكيت و ترديد در 
بسياري از علوم انساني مبتني بر فلسفه هايي است كه مباني آنها مادي گري و بي اعتقادي به تعاليم الهي و اسالمي است و آموزش "

ترويج شكاكيت و اين علوم موجب بي اعتقادي به تعاليم الهي و اسالمي مي شود و آموزش اين علوم انساني در دانشگاه ها منجر به 
ترديد در مباني ديني و اعتقادي خواهد شد زيرا توانايي مراكز علمي و دانشگاه ها در زمينه كار بومي و تحقيقات اسالمي در علوم 

  )1( ".انساني و همچنين تعداد اساتيد مبرز و معتقد به جهان بيني اسالمي رشته هاي علوم انساني در حد اين تعداد دانشجو نيست
مالی حاکم، در پی انتقاد خامنه ای از علوم انسانی یکی پس از دیگری ضمن تائید سخنان رهبرشان به علوم انسانی و  -ی نظامیمافیا

اکثر : "شهریور حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفته است ۱۲دانشگاه حمله ور شدند بصورتیکه پنجشنبه 
گاه های ما ترجمه غربی ها است و این یعنی اینکه با هزینه جمهوری اسالمی فارغ التحصیالن سکوالر منابع درسی علوم انسانی در دانش

   پس از رحیم پورازغدی نوبت امامی کاشانی رسید)  ۲". (تحویل جامعه می دهیم
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  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

  
    ابوالحسن بنی صدر

  وطن دوستی، رابطه برقرار کردن
  با حق است 

  
  
  :پرسش در باره ملی گرائی ٭
  

 جناب آقاي بني صدر سالم  
اخيرا سيد احمد خاتمي در نماز جمعه گفته كه ملي گرايي با     

طن از ايمان هم بعد گفت حب به و اسالم در تضاد است و
مي خواستم بدانم آيا ملي گرايي با  اگر اشتباه نكنم، .استباالتر

اينكه آيا حب به وطن همان ملي گرايي  اسالم درتضاد است و
 آيا منافاتي با هم دارند يا مكمل هم هستند؟ است؟و

ارسال ميلم  اينشاني ه رايم بوالم را بئجواب اين س  خواهشمندم
 .كنيد

  ي خوش براي شماباآرزوي لحظات
  

و سلطه جویانه  انواع ملی گرائی ها وجود دارند٭ 
  :رابطه برقرار کردن با قدرت هستند یشان، بدنبالها
     

  :رایج ترین انواع ملی گرائی ها عبارتند از
  

  :ناسیونالیسمهای سلطه جو 
ناسیونالیسم سلطه جو از نوعی که مدعی است رابطه اروپائیها  – ۱

دانی در . وی زمین، رابطه عالی با دانی استبا سایر مردم ر
خدمت عالی است و با او همان سان که هست باید رفتار کرد 

توجیهی که هگل برای سلطه اروپائیان بر دیگر مردم روی زمین (
نوع نازیست و فاشیست این ناسیونالیسم جنگ ). ساخته است

ه جنگ لینی ندانستند کوهیتلر و موس. جهانی دوم را به بار آورد
افروز سرانجام در شعله های آتش جنگ می سوزد چنانکه آنها 

در دوران ما، صدام در همین آتش سوخت و خمینی نیز . سوختند
ساله را سرکشید و در ایران خونین از  ۸جام زهر شکست در جنگ 

نوع نژاد . خون قربانیان جنگ و استبداد، در خاک تیره خفت
تبعیض نژادی افریقای جنوبی یم ژپرستانه این ناسیونالیسم، ر
با وجود این، این نوع ناسیونالیسم  . بود که از میان برخاست

  .همچنان به رواج است
  2در صفحه 
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 1389 مهر  4شهريور تا  22از758 شماره

  گزارش خبری از ایران پیرامون گیر کردن خامنه ای در کالفی که خود آن را
  ۳  ص:  م کرده استسردرگُ 

  مشکل بزرگ ۵یمی که در درونش، همه با همه در نزاع هستند، با ژر
  ۴  ص:  روبرو است 

  نظامی با مأموریتها –سازمانی سیاسی  ،یمژون فقرات رست ،سپاه 
  ۶  ص: در درون و بیرون از مرزها  

  ۷  ص :امروز ایران  در محبوبترین و منفورترین چهره ها
  شتابان بسوی  ،اقتصاد دررکود ایران: شاخص ها اعالن خطر می کنند 

  ۹   ص : ورشکست و فلج می رود
  از رهگذر استبداد مالتاریا، از انقالب فهرست اسامی اعضای مافیاها که

  ۱۰  ص:  ۱۲ –بدین سو، تشکیل شده اند  
  عبرت آموز می شوند وقتی کسی را بخاطر نزدیکی  ،تجاوزها به حقوق انسان 

 ۱۱ ص:  با هاشمی رفسنجانی وحشیانه شکنجه می کنند

   مدر گُكالف سر 
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ناسيوناليسم سلطه جوئي كـه بـراي    - 2
مسلط ها مأموريت متمدن كـردن بـي   

اروپا، در عصر (تمدنها را قائل مي شود 
استعمار، اين ناسيوناليسم را توجيـه گـر   

  . )سلطه جوئي خويش ساخته بود
ــه    - 3 ــه ك ــلطه جويان ــم س ناسيوناليس

ـ   ك مـرام در  استقرار دين و يا تحـت ي
آوردن جهان را وسيله توجيه خود مي 

شــوروي ســابق و مالتاريــا و   . كنــد
برافكندن ديكتاتوريهـا  ( حكومت بوش 

ــي در    ــردن دموكراسـ ــرار كـ و برقـ
  .از اين نوع هستند) خاورميانه بزرگ

اين سه نـوع ناسيوناليسـم جنـگ را         
روش مــي شناســد و جنــگ تعرضــي و 

ـ جنگ پيشگيرانه را واجـب مـي    . ددان
بديهي است كه با بيان آزادي ناسازگار 

. و برقرار كردن رابطه با قـدرت اسـت  
در اين رابطه برقرار كردن بـا قـدرت،   
غالب موقع سلطه گر و مغلـوب موقـع   

ديناميـك هـاي   . زير سلطه را مي يابند
زير سلطه را در پاسخ  –رابطه سلطه گر 

نگـاه  ( به پرسش هموطني بر شمرده ام
نقالب اسالمي شـماره  كنيد به سرمقاله ا

751(   
  

  :ناسيوناليسم هاي انطباق طلب 
 
ناسيوناليسم انطباق طلب خواسـتار   – 1

رهائي از موقعيت زير سلطه از راه اخذ 
  :مرام سلطه گر و شيوه زندگي او است

ناسيوناليسم انطباق طلب راسـت    - 1.1
ــه در دوران  ــوع ناسيوناليســم تركي از ن

  .آتاتورك است
اليسم انطباق طلـب چـپ،   ناسيون – 2.1

بعــد از اســتقرار دولــت كمونيســتي در 
جامعه هـائي كـه   . روسيه، قوت گرفت

زير سلطه روسـها رفتنـد، از ايـن نـوع     
يم چـين و تـا حـدودي    ژاما ر. نبودند

  . كوبا از اين نوع بودند
ناسيوناليسم مثبت با اين توجيه كـه   – 2

در جهاني كه قدرتهاي بـزرگ وجـود   
زيـرا  . ي معني استدارند، بي طرفي ب

كشور بـي طـرف باجگـذار قـدرتهاي     
رقيب مي شود بـدون اينكـه از امتيـاز    
تعيين جاي خود در روابـط قـدرتهاي   
مســلط و حمايــت يكــي از دو طــرف،  

  . برخوردار شود
ناسيوناليسم منفي با اين تعريف كه  – 3

وقتي دو و يا چند قطب قدرت وجـود  
دارند، اكثريت بزرگ جهانيان هرگـاه  

سازمان كشورهاي غير متعهد، گـرد  در 
هم آيند، مـي تواننـد بـه هيچيـك از     
قدرتهاي رقيب بـاج ندهنـد و از آنهـا    

  .امتياز نيز بستانند
ايـن  : مرامـي   –ناسيوناليسم قومي  – 4

نوع ناسيوناليسم در خاورميانـه، خاصـه   
و  –يـم بعثـي سـوريه    ژدر اسرائيل و ر

توجيـه گـر    –عراق كه از پـا در آمـد   
بديهي است كه . ي دولتها استسياستها

بـراي نمونـه،   . سلطه جويانه نيز هسـت 
انطباق طلبـي اسـرائيل بـا غـرب و در     
همان حال، قائل شدن به تفوق يهودي 

و سـلطه  ) قوم برگزيده(بر غير يهودي 
اولي بر دومي ها و نيـز انطبـاق طلبـي    

يمهاي بعثي، با مرام كردن ملقمه اي ژر
ل قائـل  يها و در همان حـا ژاز ايدئولو

  ).جنگ با ايران (شدن به تفوق عرب 
اين دو نوع ناسيوناليسم نيـز رابطـه        

تفـوق و  : برقرار كردن با قدرت اسـت 
سلطه جستن بر اقوام ديگر و حتـي بـر   

  . قوم خود اگر مرامي ديگر دارد
  

  :ناسيوناليسم مقاومت 
  
ــه    -1 ــت ب ــب بازگش ــم طال ناسيوناليس

و كه خود د» تجديد عظمت«گذشته و 
» مرامــي«يـك نـوع آن،   : نـوع اسـت  

نوع . است» ملي«است و نوع ديگرش 
ــي آن  ــت  «مرام ــد دوران عظم تجدي

ــالم ــود «و » اس ــت يه ــد عظم » تجدي
صهيونيسمي كه مدعي است از فـرات  (

» قوم برگزيده«تا نيل، سرزمين موعود 
صدام حسين نيز وقتي جنـگ بـا   . است

راه  انـداخت،  » قادسيه«ايران را با نام 
تجديـد  « ست از  ناسيوناليسـم  مي خوا

  .سود جويد» عظمت عرب

ناسيوناليسم مقاومت قـومي كـه در    – 2
ــر در  ــال حاض ــين  5ح ــاره روي زم ق

توجيه كننده مبـارزه هـاي مسـلحانه و    
  .غير مسلحانه است

ناسيوناليسم خواستار استقالل ملـي   – 3
. و توجيه گر هويـت فرهنگـي مسـتقل   

تقـدم  اين نوع ناسيوناليسم به اسـتقالل  
نوع مترقـي آن، معتقـد بـه    . مي بخشد

هويت جوئي از راه رشد است و نـوع  
واپس گـراي آن، سـنت گـرا اسـت و     
سنت زور ايجاد كرده را از سنت حـق  

فرهنـگ و  . پديد آورده، تميز نمي نهد
را، بـا  ) فرآورده هاي زور(ضد فرهنگ 

قـدرت  . هم، فرهنگ ملي مـي خوانـد  
 »قـدرت ملـي  «گرا است و استقالل را 

  .تعريف مي كند
ناسيوناليسم مقاومـت كـه خـود را     – 4

اســتقالل و آزادي طلــب تعريــف مــي 
ايـن  . جانبدار ترقـي نيـز هسـت   . كند

ناسيوناليسم نيز، خود به دو نوع تقسـيم  
نوعي كه به آزادي تقدم مي : مي شود

بخشد و در همـان حـال كـه جانبـدار     
هويت فرهنگي است، رشد را نيز اخـذ  

گهـاي ديگـر مـي    فرهن» عناصر خوب«
و نــوع ديگــري كــه اســتقالل و . دانـد 

آزادي را با هم مي خواهـد و از نظـر   
  .هويت، با نوع اول همداستان است

اين ناسيوناليستها نيز ميـان انسـان و         
زيـرا از  . قدرت رابطه برقرار مي كنـد 

. رابطه قوا با ديگران بيرون نمي رونـد 
ــه،    ــن رابط ــد در اي ــي خواهن ــا م تنه

گفـتن  . ير سلطه نداشته باشندموقعيت ز
ندارد كه ناسيوناليسم معتقد به اسـتقالل  
و آزادي، به وطن دوستي نزديك مـي  
شود هرگـاه بـراي اسـتقالل و آزادي    
همان معاني را قائل شود كه بـر اصـل   

  .موازنه عدمي پيدا مي كنند
  
وطن دوستي بر اصـل موازنـه   ٭

عدمي رابطـه برقـرار كـردن بـا     
  :حق است

  
ــن       ــتن از   وط ــرون رف ــتي، بي دوس

زيـر سـلطه و پـذيرفتن     –روابط مسلط 
حق وطن داشتن براي همـه انسـانهاي   
روي زمين و برقـرار كـردن رابطـه بـا     
جامعه هاي ديگر بر ميزان حقوق ملـي  
ــه    ــر هم ــق براب ــان و ح ــوق انس و حق
زيندگان بر زيست در اين كره خـاكي  

  بدين قرار،. است
ستن با رابطه با وطن، رابطه با حق زي 

برخورداري از حقـوق ملـي و حقـوق    
در وطـن، هـر همـوطني،    . انسان است

هويت خويش را در جريان رشـد مـي   
فرهنگ ملي فرهنگ آزادي مي . سازد
يعني فرآورده هـاي آن حاصـل   . شود

خالقيت انسانهاي برخوردار از حقـوق،  
  .در استقالل و آزادي  مي شوند

رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     
كــه هــر بــه يمــن وطــن اســت  زيــرا،

هموطن، صاحب هستي مي شود و گره 
 ييهستي خود را به هستي هـاي نسـلها  

كه از پي يكديگر مي آينـد، گـره مـي    
گذشته، از ازل تا او، در او، حـال  . زند

و نو مي شود و آينـده از او آغـاز مـي    
به يمن وطـن اسـت كـه انسـان     . گيرد

زندگي را جاودان مـي يابـد و بـدين    
است كه اسـتقالل و آزادي   جاودانگي

، انسـاني داراي  مي جويـد و خويشـتن  
فعـال و  ، را مجموعه اي از اسـتعدادها 

  .كندخالق مي 
رابطه با وطن رابطـه بـا حـق اسـت      

زيرا، در وطن است كـه هـر همـوطن    
براي خود حق شركت در اداره جامعه 

). واليت جمهـور مـردم  (قائل مي شود 
ن شركت در اداره جامعه اي كـه انسـا  

عضو آنست، ذاتـي وطمنـدي اسـت و    
. دليل آن در وطمند بودن انسان است

در حقيقــت، هــر عضــو جامعــه كــه از 
رهبري ممنوع شود، در وطن خـويش،  

بــدين ســان، . بــي وطــن گشــته اســت
واليت جمهور مردم تنها رابطه با وطن 

در برابـر،  . است، كه رابطه با حق است

وقتي تنها يك تن صاحب واليـت مـي   
ين واليت را مطلق مي انگارد، شود و ا

است ) زور(= اين واليت مطلق قدرت 
كه برقرار گشته و ايـن جمهـور مـردم    
هستند كه در وطن خويش، بـي وطـن   
شده و حق شهروندي را از دست داده 

  .اند
ــان،         ــر انس ــري ه ــل حــق رهب دلي

استعداد رهبـري در او و دليـل برحـق    
بـــودن شـــركت او در اداره جامعـــه، 

حـال آنكـه دليـل    . او اسـت وطمندي 
واليت يك شخص و يا يـك گـروه بـر    
همگــان، نــه در اســتعداد رهبــري هــر 
انســان و نــه در وطمنــدي او، بلكــه در 

از . تنظيم رابطه انسان با قـدرت اسـت  
اين رو است كه در هر جامعه، به همان 
انــدازه كــه شــهروندان از واليــت بــر 
خويشتن محـروم مـي شـوند، قـدرت،     

. نده رابطه ها مـي شـود  بيشتر تنظيم كن
ميزان رشد كاهش و ميزان ويرانگـري  

رابطه با وطن، رابطـه  . افزايش مي يابد
بخش مسلط جامعـه  . با قدرت مي شود

امـا  . نسبت به وطن، بيگانه تر مي شـود 
بخش زير سلطه جامعه نيز وطنمند نمي 

از اين رو، وطمندي بـه بازيـافتن   . ماند
 اســتقالل و آزادي اســتعداد رهبــري و

برقـرار كـردن واليـت جمهـور مــردم     
  . تحقق مي يابد

رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     
زيرا انسـان، وقتـي بـا نظـام سـتمگري      
مبارزه مي كند كه رابطه انسان با وطن 
خويش را رابطه با قدرت مي كند و از 
وطن آواره مي شود، رابطه با وطـن را  
رابطه با حق گرداندن، نيروي محركـه  

در هـر جـاي جهـان كـه      .او مي شود
باشد، در وطن خويش مي زيد و براي 
آن مي زيـد و مبـارزه مـي كنـد كـه      
وطنش سر زمين برخورداري از حقوق 

  . بگردد
رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     

زيرا، به يمن اين رابطـه اسـت كـه در    
سرتاسر جهان، جامعه ها مـي تواننـد از   
روابط قوا با يكـديگر بكاهنـد و قلمـرو    

تراك بر واليت بـر خانـه خـود، در    اش
نخست، . زمين و فضا، را گسترش دهند

در سطح يك كشور، انسـانهاي مترقـي   
كه رابطه با وطن را رابطه با حـق مـي   
گردانند، مرزهـاي قـومي و نـژادي و    
جنسي را در مي نوردند و بـا يكـديگر،   

و سپس در . هموطنهاي پيشرو مي شوند
ــديگر     ــا يك ــه ب ــورهائي ك ــطح كش س

اكات فرهنگي دارند و سرانجام در اشتر
سطح جهان، بر اصـل موازنـه عـدمي،    
ــامان   ــه س ــاركت در اداره ب ــه مش دامن
زندگي بر روي زمين را گسـترش مـي   

  .دهند
. رابطه با وطن، رابطه با حـق اسـت   

زيرا نابرابري ها، چه رسد به تضادهاي 
. فرآورده روابط قوا پديـد نمـي آينـد   

 اگري و تقونابرابريهائي كه دانش و داد
پديد مي آورند، هموطنـان را در  ... و 

در حقيقـت،  . رابطه قوا قرار نمي دهند
وجود تضادها در جامعه گوياي رابطـه  
قدرت با وطن و گم كـردن دو گـوهر   
ــدن از    ــل ش ــتقالل و آزادي و غاف اس

 بدين سـان، رابطـه  . حقوق ذاتي است
با وطن ما را از آن معني از اسـتقالل و  

ــي   ــاه م ــاني  آزادي آگ ــه مع ــد ك كن
  :ديگرشان، از آن نشأت مي گيرند

اســتقالل تحقــق مــي يابــد وقتــي       
جامعه ملـي بـا جامعـه هـاي ديگـر در      
رابطـه قــوا نباشـد و، در همــان حــال،   
درون مرزها، روابط قـدرت، اسـتقالل   
اعضــاي جامعــه را در گــرفتن تصــميم 

  .محدود نگرداند
به يمن آن استقالل، همـوطن هـا          

آزادي يكديگر را گسـترش مـي   قلمرو 
زمان قدرت كه كوتـاه اسـت و   . دهند

زمان زور كه هم اكنـون و همـين جـا    
است، جاي به زمان بلند، بلنـد تـا بـي    

راسـتي اينسـت كـه    . نهايت مي سپارد
آزادي نياز به مكان و زمان كران ناپيدا 

به يمن وطن است كه انسان مي . دارد
ني تواند بهنگام خلق، با هستي اين هما

اين همـاني بـا هسـتي، آزادي    . بجويد

رهائي از محدودكننده هـا كـه   . است
استقالل است، بـا اينهمـاني جسـتن بـا     

وطن  : هستي كه آزادي است، همزادند
ــتقالل و    ــان از اس ــه  انس ــت ك آنجاس

  .آزادي خويش برخوردار است
رابطه با وطن رابطـه بـاحق اسـت،     

زيرا در وطن است كه عمل به حقـوق  
كرامتمندي، دوسـت داشـتن،   معنوي، 

ــاري و  راســت پنــداري و راســت گفت
ــار،   ــا و صــفا، ايث راســت كــرداري، وف
ــندگي، دادگــري، خــدمتگزاري،  بخش

و وطن دوستي  راه ... خشونت زدائي و
ــوند  ــي ش ــدگي م ــاي . و روش زن فض

زندگي انسـان بـاز و آدمـي دوسـتدار     
هستي هوشمند و آفريده ها مي شود و 

  در مي يابد كه
  اعضاي يك پيكرندبني آدم 

  .كه  در آفرينش زيك گوهرند
  چو عضوي بدرد آورد روزگار

  دگر عضوها را نماند قرار
  توكز محنت ديگران بي غمي
  .نشايد كه نامنت نهند آدمي

  بنا براين،
. رابطه با وطن رابطه بـا حـق اسـت    

زيــرا در وطــن اســت كــه زور تنظــيم 
حـق تنظـيم   . كننده رابطـه هـا نيسـت   

بدين قـرار، هـر   . ا استكننده رابطه ه
اندازه نقش زور در تنظيم رابطه انسـان  
با انسان و گروههاي انساني بـا يكـديگر   

  . كمتر، وطن داري به كمال تر
زيـرا در  وطن رابطه بـا حـق اسـت     

هر همـوطن حـق دارد   وطن است كه 
فـردي و جمعـي    هرآنچه به زندگياز 

وطـن  . او مربوط مي شود، آگاه گردد
اب و كتاب امكانهاي آنجا است كه حس

اقتصادي و نيز نيروهاي محركه، شفاف، 
ترتيــب . در اختيـار همگــان قرارگيـرد  

بكار رفتن نيروهاي محركه در رشد بـر  
. ميزان عدالت، بر همگان، معلوم اسـت 

  و نيز معلوم است كه
رابطه با وطن، براي همگـان رابطـه    

بدين معني كه بخشـي از  . با حق است
را رابطه با قـدرت   جامعه رابطه با وطن

نكند و اگر كرد، جمهور مـردم بدانـد   
كه اين بخش از جامعه با وطن بيگانه و 

و بـر آنهـا   . در كار تخريب وطن است
است كه به دفاع از وطن برخيزند و تا 
رابطه همگان را رابطه بـا حـق نكـرده    

  . اند، از پا ننشينند
وطن محل تبعيض نيسـت و جـائي         

وجـود دارد، آنجـا   كه، در آن تبعيض 
چرا كه تبعـيض فـرآورده   . وطن نيست

رابطه با قـدرت اسـت و قدرتمـداري    
رابطه انسان با وطن را قطع مي كنـد و  
بسا او را به جفا و خيانت به وطن برمي 

  .انگيزد
رابطه با وطن رابطـه بـا حـق اسـت      

ــان شــمول   ــرا  وطــن دوســتي جه زي
هم هـر انسـان حقوقمنـد وطـن     :است

ـ   هـم هـر   . ي داردخويش را دوسـت م
هم همـه  . وطن دوست را ارج مي نهد

. جهانيان را وطن دوست مـي خواهـد  
هم كوشش در عمران طبيعت وطن را 

هم . كوشش در عمران جهان مي داند
وقتي، در همه جاي جهان، رابطه ها بـا  
وطن، رابطه با حق شدند، جهان وطـن  
همگان مي شود و حق انسانها بر صلح ، 

  . تحقق مي يابد
ابطه با وطن رابطـه بـا حـق اسـت     ر 

زيرا رابطه با وطن، رابطه بـا خويشـتن   
وطن بيرون انسان نيست و رابطه . است

انسان با وطن، رابطه بـا خـاك و گيـاه    
چرا كه . وطن درون انسان است. نيست

به يمن وطن است كه آدمي اعتماد بـه  
نفس مي جويد و همـواره پاسـخ ايـن    

پاسخ . پرسش را كه من كيستم مي داند
وطـن از  اين پرسش را مي داند زيـرا،  

باور او، از انديشه راهنماي زنـدگي او،  
از ايــن رو، . جــدائي ناپــذير اســت  

انسانهائي كه وطن در انديشه راهنمـاي  
آنها نيست، به شاخه  بريـده از درخـت   

تبـاه  . خشك و نازا مي شوند. مي مانند
  :مي شوند

هرگاه در وطن، رابطه با وطن رابطه     
ا حق نشد، چنانكه آمد، وطنمندها مي ب

چـون  . بايد به دفاع از وطن برخيزنـد 
بدون رابطه قوا با بيگانه اي سلطه گر و 
يا سلطه پـذير، رابطـه بـا وطـن رابطـه      
باقدرت نمي شود، بسا دفـاع از وطـن،   
ايجاب مي كنـد كـه وطـن دوسـتان،     
بيـــرون از وطـــن، بيـــرق مبـــارزه را 

دنـد و  ايـن مبـارزان وطنمن  . برافرازند
آنها كـه در وطـن، رابطـه بـا وطـن را      

. رابطه با قدرت مي كنند، بـي وطننـد  
اندازه وطن دوستي را نه در وطـن يـا   
ــارزه كــردن، كــه   بيــرون از وطــن مب
صداقت و صميميت در مبارزه و دانش 
و توان ضرور براي مشاركت در واليت 

  .جمهور مردم معين مي كند
رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     
را، در هميشه بهاري كه وطن اسـت،  زي

انســان درخــت ســبز و همــواره بــارور 
ــدگي مــي شــود ــن درخــت. زن از  اي

رهگذر رابطه برقرار كردن با واقعيتها و 
مجموعه تشـكيل دادن بـا آنهـا، سـبز و     

انسان بريـده از وطـن،   . بارور مي ماند
دنياي او، . انسان بريده از واقعيتها است

ن، هـم  بـدين سـا  . دنياي مجازي است
بلحــاظ انديشــه راهنمــا و هــم بخــاطر 
رابطه با واقعيتها، نبود وطن، محروميت 
از هويت و ناتواني از هويت جوئي از 

انســان محــروم، . راه رشــد مــي شــود
درخت خشكي مي شود كه بكـار آنهـا   
مي آيد كه با بكار بردنش، آتش هستي 

  .سوز قدرت را شعله ور مي كنند
اسـت   رابطه با وطن رابطـه بـا حـق    

زيرا وطن داري، بمثابه حقي از حقوق 
انسان، نه تنهـا بـا حقـوق ذاتـي ديگـر      
مجموعه اي پديد مي آورد و غفلت از 
حقي غفلت از مجموعه حقـوق اسـت،   
بلكه وطن داري آن حقـي اسـت كـه،    
بدون آن، عمل به حقوق ديگر، ناميسـر  

بيهوده نيست كه وقتي كسي . مي گردد
تـي  وطن خويش را ترك گفت، تـا وق 

وطن جديدي نجسته است، هم دنيـاي  
او دنياي مجازي اسـت و هـم بيگانـه و    
غريب است و هم امكانهاي الزم بـراي  
. برخورداري از حقوق خويش را ندارد

ــري،   ــه ديگ ــن جامع ــي هم،دروط وقت
تــوطن گزيــد،همچنان مشــكل جــذب 
شدن وهويت جديد را يافتن، برجا مي 

  .ماند
رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     

زيرا، هم بـه ترتيبـي كـه نوشـته آمـد،      
ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مـي  «

ارزش و » كــاريم تــا ديگــران بخورنــد
روش مـي شــود، هــم ويرانگــري ضــد  
ارزش و ممنـــوع مـــي گـــردد، هـــم 
هموطنان يكديگر را رشد مي دهنـد و  
هم رشد، از جمله، بكـار برابـر كـردن    
نابرابرها و نه سلطه پيش افتـاده هـا بـر    

ارزش شـدن  . مانده ها، مي آيـد عقب 
سبقت گرفتن در دانش، در دادگـري،  

، بـا گـذار   ... در تقوي، در كرامت، در
ــابرابري در دانــش و بــه ... دائمــي از ن

برابــري و برخــورداري از امكانهــا كــه 
رشد پديد مي آورد، وطن را فراخناي 

  .صلح و دوستي و بهروزي مي گرداند
ا رابطه حق است زيـر وطن رابطه با  

جنـگ تعرضـي نــاقض حـق، بنــابراين    
در عوض، دفاع از وطـن  . مردود است

بـدين سـان، بـا    . حق و واجـب اسـت  
جامعه يا جامعه هائي نيز كـه رابطـه بـا    
وطــن را رابطــه باقــدرت مــي كننــد،  
براصل موازنه عدمي، رابطـه همچنـان   
رابطه بر وفـق حقـوق ملـي و حقـوق     

دفاع از هر جامعـه اي  . انسان مي شود
طن او تجاوز مي شود و دفـاع  كه به و

از هر انساني كه به حقوق او تجاوز مي 
مـردم وطـن   . شود، وطن دوستي است

دوست تجاوز طلبي ديگري يا ديگران 
را مجوز غفلت از حق  نمي كنـد و بـه   
اين عذر، رابطه خود را با وطن، رابطه 

  . با قدرت، نمي كنند
مردم وطن دوست مـي داننـد كـه         

بطه با وطن را رابطـه بـا   را"بايستي در 
از آنجا . ، الگو بگردانند"حق گرداندن

كه حقوق انسان ذاتي او هستند، نقـش  
: تعيين كننده در تحول جامعه مي يابند

انسانها بـر آن مـي شـوند    در جامعه ها، 
 كه وطن دار و وطن دوست بگردند،

  
  16در صفحه      

  

 وطن دوستی، رابطه برقرار کردن با حق است
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در فصل پـنجم، داده هـا و اطالعـات         
يت اقتصـادي را گـرد آورده   گوياي وضـع 

اين داده ها و اطالعات حاكي از آنند . ايم
يم اقتصاد كشـور را نيـز بـه كـالف     ژكه ر

  .سردرگمي بدل كرده است
در فصل ششـم، قسـمت ديگـري از          

مـالي   –فهرست اسامي مافياهاي نظامي 
. را از نظـــر خواننـــدگان مـــي گـــذرانيم

مافياهائي كه خود يك كالف سر در گـم  
ــران  و م ــاز اي ــزرگ و مشــكل س شــكل ب

  .معاصر هستند
در فصل هفتم، خبرهاي تجاوزها بـه        

  :  حقوق انسان را جمع آورده ايم
  

ــري از  ــزارش خبـ    گـ
پيرامـــــون  ايـــــران

ــه اي  ــردن خامن گيرك
دركالفي كه خـودآن  

كـــرده  مراســـردرگُ
 اي علـي خامنـه  :است
  بي بيت«فتارگر و بيمار

   :»سامان
  

بـا  او را كـه  ست ابيماري خامنه اي  
ايـن روزهـا،   . نگاه مي دارنددارو سرپا 

خود » بيت«درون در كشمكش  گرفتار
اثر داروها گاه سبب مي . نيز شده است

شود سخناني را بر زبان بياورد كه نبايد 
چنانكه خطاب به دانشجويان . مي گفت

در  ، سخناني گفت كـه و سران سه قوه
داده قـرار   »مقام معظم رهبري«سايت 

او در محاصره است و اطالعات . ندنشد
ــد   ــي رس ــه او م ــي ب ــاري معين . از مج

اطالعات طوري تهيه مي شوند كـه بـه   
سـابق كمتـر از   . مذاق او خوش بيايند

امـا  . بيت او به خارج خبر درز مي كرد
حاال، بخاطر كشمكش هـا، خبرهـا درز   

  .مي كنند
ايــن روزهــا خبــر از تعليــق قاضــي  

ــوي  ــي مرتض ــداد و و قاض ــيح  قاض
احتمـال   . انتشار يافتـه انـد  حيدري فر 

مــي دهنــد ايــن ســه تــن بــه دادگــاه 
قاضي مرتضـوي يـار   . ه شوندفراخواند

مـأمور او   وفادار سيد علي خامنـه اي و 
بــه امــا دارد . در ســركوبگريها بــود 

سرنوشت سعيد امامي و قاضي نـوميري  
اگـر   .گرفتار مي شـود و قاضي شريفي 

در  احتمـاال  ،در دادگاه محاكمه نشـود 
يك تصادف به قتل خواهـد رسـيد يـا    
اينكه در نيمه شبي سكته بـه سـراغ وي   

 همـانطور كـه بـه سـراغ     . خواهد آمد
نوربخش و فردوسـي پـور و زواره اي   

  . رفت
كه بعـد از   حاكي از آنند شنيده ها  

سيد علي ، سخنراني سردار مشفق نتشارا
، به تكاپو افتاده و سپاه و شوراي نگهبان

سردار مشفق سبب شـكايت  سخنان . اند
تن از اصالح طلبان در باره تقلب در  6

. انتخابات و برنامه گذاري سركوبها شد
بـا كودتـاي   فهمانـد كـه   سردار مشفق 

. از پيش طراحـي شـده بـود   انتخاباتي 
سرداران سپاه و سـيد علـي سـخت بـه     

اند تا از كالفي  را بگشايند تكاپو افتاده 
  . دكه خود آن را سر در گم كرده ان

ياران  ،يئسخنراني رحيم مشا پيدر  
دست بكـار  با وفاي سيد علي خامنه اي 

 مصـباح يـزدي و حسـن فيـروز    : شدند
بادي و حسين شريعتمداري به ميدان آ

و در برابر محمود احمدي نـژاد  آمدند 
ي حمايت ئقرار گرفتند كه از رحيم مشا

 طـي احمدي نـژاد   برابر، در .دنمي ك
ه ويژه خود در نمايند ي، مشائي راحكم

كه دهن كجـي تلقـي   . كردخاور ميانه 
زيـرا، چنـد   . شد به سيد علي خامنه اي

واليتي را به عنوان روز پيش از آن، او 
لبنان و سـوريه و   به ،نماينده ويژه خود

نتيجه اين شد  .بودكرده فلسطين اعزام 
كــه وقتــي هيــأت وزيــران، بــه اتفــاق 
احمدي نژاد نزد خامنـه اي رفتنـد، او   

مدي نژاد را بخاطر ايجـاد مجرائـي   اح
غير از وزارت خارجه، به صراحت و در 
  . باره امور ديگر، غير صريح، انتقاد كرد

احمــدي نــژاد قاضــي مرتضــوي را  
. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كرده بـود 

بايد ضربه اي به احمدي نژاد وارد مي 
گزارش در باره زندان كهريـزك،  . شد

ــود آورد  ــت را بوج ــم  ا. فرص ــر مه م
ديگــري نيــز اتفــاق افتــاده بــود و آن 
گزارش سردار كرمي در باره رفتـاري  
بود كه با خـود وي در زنـدان انجـام    

  . گرفته بود
داستان از اين قرار بود كـه سـردار       

كرمي به ديدار هاشمي رفسنجاني مـي  
ي ئو شـكنجه هـا  خود رود و بازداشت 
 .او گزارش مي كنـد  كه شده بود را به

را بـا   ماجرااو مي گويد كه  هاشمي به
در . مـي نويسـد  او  .خط خود بنـويس 

ــا خامنــه اي  جلســه اي كــه هاشــمي ب
شته است، هاشـمي رفسـنجاني بـه او    دا

احمـدي نـژاد در    حكومت: مي گويد
بـرو و  آحال از بـين بـردن باقيمانـده    
نامـه   و. حيثيت  و مشروعيت شما اسـت 

 .كرمي را به خامنه اي مي دهد سردار
نامه را مي خواند و به قـول   خامنه اي
 به عمق فاجعـه پـي   رفسنجاني هاشمي

 رفسنجاني به قول هاشمي مي برد و باز
او مي پرسـد  خيلي متاثر مي شود و از 

چه بايد كرد؟ حاصل رأي زني اين مي 
محسـني اژه   نزدمحمد كرمي  شود كه 

دادستان كـل كشـور    ه ايژا .ودبراي 
محسني اژه اي هم كه دلخوشي  .است

احمدي نـژاد در جريـان بركنـاري     از
بـه   ،نـدارد  بـر واواك خود از وزارت 

 .حرفهاي محمد كرمي گوش مي دهد
ــا اجــازه  ،نآبعــد از  محمــد كرمــي ب

دادستان كل كشور نامـه اي در مـورد   
بـــازجويي و  وچگـــونگي بازداشـــت 

شكنجه خود را بر روي وب سـايت هـا   
خـش  به ايـن ترتيـب، ب  . قرار مي دهد
انـدي كـه زيـر نظـر     ب –قضايي كودتا 

تحت  -احمدي نژاد و سپاه فعال است 
  .مي گيردفشار قرار 

از جملـه آمـده   در نامه محمد كرمـي  
است كـه او را شـكنجه كـرده انـد تـا      

روابط نامشروع با فائزه و فاطمـه  بگويد 
   .داشته استهاشمي 

سيد علـي خامنـه اي در جلسـه اي      
كه با حضور سران سه قوه و سيد حسن 

هاشمي رفسنجاني برگزار مي  خميني و
از همه مي خواهد كه به وحدت  ،شود

ي كـه از نظـام دور   ئنهـا آفكر كننـد و  
 .شده اند را به درون نظـام برگرداننـد  

اما  نجفقلي حبيبي كه دبير كل هيـأت  
مؤتلفه است، كساني را كه مي گوينـد  
در انتخابات رياسـت جمهـوري تقلـب    

بنـا بـر   . شده اسـت، خـائن مـي دانـد    
كسـب   89شـهريور   13عي كه در اطال

شد، موسوي گفتـه اسـت بـه كمتـر از     
حبيبي . انتخابات آزاد رضا نخواهد داد

گفتــه اســت برخــي از طرفــداران    
احمدي نژاد به كمتر از حذف هاشمي 
رفسنجاني تن نمي دهند و خانه كروبي 

شب و روز پياپي مورد حمله با سنگ  5
و آتش و گلوله قـرار گرفـت و روزي   

روز قدس، سپاه و بسيج مـدعي  پس از 
. شدند آنها  از اين دو نهاد  نبـوده انـد  

دولت واليت . عناصر خود سر بوده اند
فقيه را ببين كـه افـراد خـود سـر مـي      

روز، بـا حضـور افـراد     5توانند بمدت 
ــي و    ــه كروب ــامي، خان ــاي انتظ نيروه
همسايگان او را به رگبار سنگ و خانـه  

ورودي او را به گلولـه ببندنـد و درب   
طرفه اين كـه  ! خانه اش را آتش بزنند

ــا    ــتن ب ــخن گف ــام س ــه اي، بهنگ خامن
دانشجويان، عمل رفتن چماقداران بـه  
برابر مجلس و ناسزا گفتن به مجلسيان و 

  . تهديد آنها را تأييد كرده بود
فـدا كـردن سـه مهـره      بـر تصميم    
از جملـه بـراي اينسـت كـه     » قضـائي «

آنهـا بـي   بگويند خامنه اي از جنايـات  

همـانطور كـه در   . اطالع بـوده اسـت  
مورد جنايتهاي سياسي كه خـود آن را  

مــي خواندنــد، » قتلهــاي زنجيــره اي«
سعيد امـامي و يكچنـد از مـأموران بـه     

غافل از . انجام جنايتها را سپر بال كردند
آنكه زندان كهريزك زندان خامنه اي 
شــد و مانــد همــانطور كــه جنايتهــاي 

 .شـدند و ماندنـد  سياسي جنايتهـاي او  
برابـر دسـتور عمـل     چرا كـه مجريـان  

زياده روي آنها در جنايـت،  . كرده اند
ولو بـدون دسـتور، نيـز نتيجـه قهـري      

دستور قتلهاي . واليت مطلقه فقيه است
. سياسي را شخص خامنه اي داده است

هنوز كاره اي نشده، بنا بر قول احمـد  
قابل، در اوايل انقالب، بـه دسـتور او ،   

  . تندآدم كش
دانستني است كه بعـداز لـو رفـتن         

ــران و    ــي آم ــي و معرف ــاي سياس قتله
هاشمي مأموران توسط دفتر بني صدر، 
د چند ئيرفسنجاني پيشنهاد كرده بود بيا

قاچاقچياني را كـه حكـم اعـدام     نفر از
نها اعتراف بگيـريم  آ دارند بياوريم و از

ــد    ــوده ان ــات ب ــن جناي ــل اي ــه عام ك
 .سرو صداها بخوابـد تا  كنيم شاناعدام

آمران و مأموران جنايـت لـو رفتـه     اما
بـراي ايـن كـه انـدازه اختيـار      . بودند

اينگونه قاضيان معلوم شود، يادآور مي 
شــويم كــه وقتــي مهنــدس ســحابي را 
گرفتند، قاضي حداد كه اينـك معلـق   
شده است، به اين نتيجه رسيده بودكـه  

اجـازه خواسـته   . سحابي برانداز نيست
كند اما خامنه اي گفته بود  بود آزادش

ايـن   .خيربرانداز است و نگاهش داريد
ماجرا را مهندس سحابي خود بازگفتـه  

  .است
  

ــان   ــالي ايراني ــوراي ع ش
چند سره  -خارج از كشور

ــاي   ــه ه ــدن وزارتخان ش
   »حساس«
  
وزارتخانه هاي حسـاس از دو   ٭

مركز و بسا از چنـد مركـز اداره   
  :مي شوند

  
ــود    ــا وج ــور ب ــهوزارت ام ، خارج

احمدي نژاد نمايندگان ويژه معين مي 
كند و مورد اعتـراض خامنـه اي قـرار    

وقتــي در كشــوري بلبشــو : مــي گيــرد
حاكم باشد و هـيچ كـس تـابع قـانون     

در حوزه اختيار خود، نباشد و هر كس 
واليت مطلقه پيدا كند، وضـعيتي بـدتر   

بوجود مي ملوك الطوايفي از وضعيت 
كــه  وضــعيتي بوجــود مــي آيــد. آيــد

نيروهاي مسلح و وزارت خانه هـا پيـدا   
  :كرده اند

وزيران وزارت خانـه هـاي   همواره      
 .بايد انتخاب كنـد » رهبر«را » حساس«

تا دستورها مستقيم به او ابالغ شود و او 
امور خارجه  ووزراي كشور . اجرا كند

از ســـوي  واواك و نفـــت ودفـــاع  و
سيد علـي   و بعد از او، از سويخميني 
در دوره  .، تعيين مـي شـدند  اي خامنه

نصب اين وزيـران  سيد علي خامنه اي 
  .از سوي او آشكار تر انجام مي گيرد

هاشـمي   دوره رياست جمهوريدر     
بر سر اين وزيـران مشـكلي    ،رفسنجاني

زيرا هاشمي رفسنجاني . پيش نمي آمد
وزيران را بر مي گزيد و خامنه اي هم 

ــرد   ــي ك ــد م ــت در دور. تأيي ه رياس
، سعي بـر  سيد محمد خاتمي هوريجم

اين بود كه وزراي اين وزارتخانه ها با 
از . موافقت خامنـه اي انتخـاب شـوند   

اين زمان ببعد، وضـعيت دوره خمينـي   
  . شروع به بازسازي شدن كرد

ــال،        ــراي مث ــر ب دري  واواك،وزي
او در فهرست وزيران . شدبادي آنجف 

 آنهائي را كـه او پيشـنهاد  . خاتمي نبود
كرده بود، خامنـه اي تصـويب نكـرده    

بادي معرفـي  آتا اينكه دري نجف . بود
خامنه اي با اما و اگر وزير شدن او . شد

از مأموريــت او در  . را تصــويب كــرد
بعد از آن . قتلهاي سياسي همه آگاهند
  . قتلها مجبور به استعفاء شد

 او را. شدعبداهللا نوري وزير كشور،      
اين شـد  . ده بودخامنه اي تصويب نكر
ــاجراني  ــر ارشــاد(كــه او و مه را ) وزي

بعـد از بركنـاري عبـداهللا    . كتك زدند
. وزير كشـور شـد  موسوي الري  ،نوري

او آن انتخابات رسوا و نكبـت را اداره  
كرد كه حاصل آن مجلس اصول گـرا  
و رياست جمهوري يافتن احمدي نژاد 

عبداهللا نوري كه به دستور رهبري . شد
ن لو رفت آر شود و قضيه قرار بود ترو
سال زندان محكوم شـد   5در نهايت به 

وزارت دفاع بر عهده . و به زندان رفت
سردار علي شمخاني بود كه مورد تاييد 

امور خارجه كمـال   وزيرو  .بودهر دو 
كه نسبتي فـاميلي بـا سـيد     شدخرازي 

 وعلي خامنه اي داشت و مورد تاييـد ا 
  .بود
از  ،ژادمحمــود احمــدي نــ هدر دور    
خامنـه اي احمـدي نـژاد را    نجا كـه  آ

در دســت نشــانده خــود مــي دانســت، 
. را بـاز گذاشـت   اوانتخاب وزرا دست 

ــاي   ــه هـ ــر از وزارت خانـ ــه غيـ البتـ
وزيران ايـن وزارتخانـه هـا    . »حساس«

سـيد   بايد مورد تأييد خامنـه اي و نيـز  
   .قرار بگيرندمجتبي 

سال اول ميان برخـي   4اما در طول    
ــن  ــوزرا و راز ايـ ــورئـ  ي،يس جمهـ

پـور   در نتيجـه،  . مـد آاختالفاتي پيش 
ــور در دوره اول محمــدي ــر كش ، وزي

رياست جمهوري احمدي نژاد، بركنار 
به جاي وي عوضـعلي كـردان بـه     .شد

مــــدرك دزدي و . وزارت رســــيد
مجلــس فســادهايش بــر مــالء شــدند و 

سردار صادق محصولي  .دكر شبركنار
 وزيــر كشــور شــد و تقلــب بــزرگ در

خـرداد   22انتخابات رياست جمهوري  
   . ، را تصدي كرد88
از  .بودمحسني اژه اي  واواكوزير      

زيـرا  . بي كفايت بودنظر احمدي نژاد 
نتوانست ماننـد  ، 88 خرداد كودتاي در

ــد  ــپاه عمــل كن ــد از ، در نتيجــه .س بع
ميـان   يئرحيم مشا بر سربرخوردي كه 

او و احمدي نژاد بوجود آمد، بركنـار  
ــ ــت و  . دش ــلحي گرف ــاي او را مص ج

دربســت در اختيــار ســپاه   واواك را 
پاسداران قرار داد و خود در حد يـك  

  .معاون به كار مشغول شد
زيـرا  . وزير دفـاع مشـكلي نداشـت        

انتخـاب مـي شـد و بايـد      سپاهوزير از 
مــورد تصــويب خامنــه اي قــرار مــي  

امـا وزارت نفـت، چـون همـه     . گرفت
نگران سـهمي   مالي –مافياهاي نظامي 

هستند كـه از درآمـد نفـت پيـدا مـي      
كنند، عالوه بـر خامنـه اي و احمـدي    
نژاد، مافياهاي گونـاگون نيـز بايـد بـا     

تعيـين وزيـر   . وزير آن موافقـت كننـد  
نفت گوياي غلبه يك دسـته بـر دسـته    

وزيـر كنـوني وزارت را از   . ديگر بـود 
 –غلبه سپاه، در واقع مافياهاي نظـامي  

  .مالي يافته است
وزارت امـــور  ،يكـــي از مشـــكالت 

تن بـه  هيچگاه خامنه اي . استخارجه 
واگذاري تمام مسـئوليت هـا بـه ايـن     

، ولو وزير مورد تأييد كامـل  وزارتخانه
بيـت او وزارت   .او باشد، نـداده اسـت  
بـاوجود ايـن، او   . خارجه خود را دارد

به احمدي نژاد اعتراض مي كنـد كـه   
... نـه و چرا نماينده ويژه بـراي خاورميا 

  !معين كرده است
را وزير احمدي نژاد منوچهر متكي      

علي خامنه اي . مطلوب خود نمي داند
، لذا. قابليت نداردمتكي  مي دانستنيز 

در كنـــار وزارت خارجـــه، دو وزارت 
ــه اي و   ــت خامن ــي در بي ــه، يك خارج
ديگري در رياست جمهـوري بوجـود   

يم را ژاز آنجا كه موقعيت در ر .آمدند
ه با قدرتهاي خـارجي معـين مـي    رابط

ــد وزارت   ــد، در حــال حاضــر، چن كن
  :خارجه وجود دارند

 بـه خصـوص   مهـم،  بين الملليامور *  
ــه  ــوط ب ــور مرب ــوريه و   ام ــان و س لبن

خامنـه اي، اداره  كشورهاي منطقـه را  

علـي   ،وزير امور خارجه بيت. مي كند
  :استاكبر واليتي 

مربوط مختلف نظامي و سياسي  امور   
افريقايي  وعربي  –شورهاي منطقه كبه 

  - كشورهاي امريكاي التين از و برخي
اداره سـپاه قـدس   خامنه اي توسط را 

 .مي كند
ــده       ــته اي پرون ــا را  هس  و گفتگوه

معرف  تصدي مي كند كهسعيد جليلي 
  .بوده استواليتي  او به خامنه اي، 

نيز امام زماني احمدي نژاد  حكومت* 
رجي را تصـدي  بخشي از سياسـت خـا  

  : مي كند
اعتراض خامنه اي نسـبت بـه تعيـين       

نماينده هاي ويژه، در واقع اخطـار بـه   
سياسـت خـارجي   : احمدي نـژاد بـود  

ــوط نيســت در آن   ــه شــما مرب نظــام ب
با وجود ايـن، احمـدي   . دخالت نكنيد

ــه، يعنــي آن   ــژاد وارد قلمــرو ممنوع ن
بخش از سياست خارجي كه خامنه اي 

از . ، نيز مي شـود خود تصدي مي كند
   : اين رو، برخورد بوجود مي آيد

او  سالهاســت كــه نماينــدگان ويــژه    
 .سياست خارجي را تصدي مـي كننـد  

 محل پـرداختن بـه سياسـت خـارجي،    
سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي 

ــگري  ــودو گردش ــرا  .ب  در تصــديزي
نظر  كس ازمطمئن ترين  ،يئرحيم مشا

 ،حاضـر در حـال   .احمدي نـژاد، بـود  
نيز مشاوران ويژه  محمود احمدي نژاد

بـدين  . خود را منصـوب كـرده اسـت   
ــته   ــب، دو دس ــده «ترتي ــژه » نماين وي

يك دسـته را خامنـه   . بوجود آمده اند
اي و يك دسته را احمدي نژاد معـين  

با وجود اعتراض خامنه اي، . كرده اند
احمدي نژاد نماينده هاي ويـژه خـود   

   .  را بركنار نكرده است
عالوه بر نمايندگان ويـژه، در مـورد       

 پرونده اتمي، نماينـده احمـدي نـژاد    
  .استعلي اصغر سلطانيه 

احمدي نژاد در امور نماينده ويژه       
مربوط به ونزوئال و برخـي كشـورهاي   

اكبر محرابيان خـواهر   ،امريكاي التين
ــتزاده  ــه    .او اس ــوط ب ــور مرب در ام

ــه ــا  ،خاورميان ــيم مش ــفنديار رح  يئاس
  .استنماينده ويژه 

رياسـت  ه كه در دوردانستني است       
 وبـر سـازمان ميـراث فرهنگـي      مشائي

اين سازمان  ،صنايع دستي و گردشگري
در حال حاضر و  به نابودي كشيده شد

 .مـي گذرانـد  دوران احتضار خـود را  
رياست يافـت و   حميد بقايي و، بعد از ا

با نصب برخي افـراد غيـر متخصـص    او 
ي سـاز  بـه ايـن ويـران    ش،ودمانند خ

لبـاس   -يك روحـاني  نصب .ادامه داد
مـوزه كـاخ    رياسـت شخصي پوش بـه  

يك خـانم كارمنـد ارشـاد     وباد آسعد 
مــوزه كــاخ  رياســت بنــدر عبــاس بــه 

يك دبير زبان كه دبير زبـان   ونياوران 
موزه ايران باستان  رياستبقايي بود به 

انتصــابهاي ايــن شــخص از جملــه ... و
  .كفايت است نادان و بي

احمدي نژاد در امور  نماينده ويژه      
ـ ر، حميـد بقـائي،   سـيا آمربوط به  يس ئ

ــي و  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــريك  س ش
الزم به ذكر . استي ئچپاول رحيم مشا

 فسـاد است كه حميد بقـايي بـه دليـل    
  .واواك اخراج شده استجنسي از 

در امور نماينده ويژه احمدي نژاد       
خـزر سـيد محمـد    مربوط بـه دريـاي   

  .استخوند زاده آمهدي 
در امـور  احمدي نژاد  نماينده ويژه     

افغانستان ابوالفضل زهره وند  مربوط به
وي قبال مـدير حراسـت وزارت    .است

امور خارجـه و سـفير ايـران در ايتاليـا     
كه در واقـع   دهها نماينده ديگرو  .بود

ســفراي جديــد ايــران در كشــورهاي 
ــا وزراي ديگــر مــي باشــند كــه عم وم

ــت ــا   حكومـ ــژاد يـ ــدي نـ اول احمـ
، از نمايندگان دور قبل مجلس بوده اند

   .سوي او منصوب شده اند
اهميت بي سـابقه اي كـه سياسـت         

ــدا كــرده اســت، بخــاطر   خــارجي پي
  خارجي شدن دولت از ملت و ربط 

يم به رابطـه  ژمستقيم پيدا كردن بقاي ر
بــا قــدرتهاي خــارجي و نيــز موقعيــت 

  هاي خانوادگي و مافيائي جستن شبكه
  4در صفحه      

  

مكالف سردرگُ  
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در دولت از رهگذر ارتباط با قدرتهاي  
  .خارجي است

   :بخش ويژه وزارت امور خارجه* 
 وزيــر آنوزارتخانــه امــور خارجــه     

غير از امور اداري  .است منوچهر متكي
كشـورهايي   و كنسولي، تصدي رابطه با

ــائو و    ــه بيسـ ــور و گينـ ــد كومـ ماننـ
ــ ــي  بوركينافاس ــتان و برخ و و تاجيكس

و   منطقه اي –ديگر از كشورهاي عربي 
نهـم  آ. با وزارت خارجه استافريقايي 
  . خامنه اي و احمدي نژاد با تصويب

در رابطه بـا كشـورهاي اروپـايي و         
امريكا و ديگر كشـورهايي كـه روابـط    
كمتري وجود دارد وزير امور خارجـه  

ن آتنها عامل ارتباط و نامه رسان ميـان  
يس جمهور مـي  ئو ر كشورها و رهبري

ديگري نيـز بـر    »امور مهم«البته  .باشد
عهده وزير امور خارجه مي باشـد كـه   

  :عبارتند
پرداخت و پرداخت حقوق كاركنان    

حق ماموريت نمايندگان ويژه معرفـي  
ب و برق و گاز آپرداخت پول  و شده 

و تلفــن ســفارتخانه هــاي موجــود در  
ـ  وكشورهاي ديگر  د بلـيط جهـت   خري

نمايندگان ويـژه مشـاوران و خـانواده    
اجاره محـل اقامـت نماينـدگان     ونها آ

مشـاوران و برخـي مسـئوالن و     وويژه 
ــانواده  ــافرت و آخـ ــا جهـــت مسـ نهـ

جستجو و شناسايي  واستراحت و تفريح 
دانشگاه هايي كه مدرك را به صـورت  
جعلي بـه نماينـدگان و مشـاوران مـي     

ـ  ودهند  ژه جهـت  اجاره خانه هاي وي
نمايندگان ويژه بـه خصـوص در امـور    

 ومربوط به ترور يا مذاكرات محرمانـه  
دريافت ويزا و رواديد نمايندگان ويژه 

جعــل پاســپورت جهــت  وو مشــاوران 
اعزام نيروهاي ويژه ترور و شناسايي به 

  ....كشورهاي ديگر  و
  

شــوراي عــالي ايرانيــان 
  خارج از كشور 

  
د ايرانيـان  اين شورا كه در واقع سـتا    

ســيد  هخـارج از كشـور بـود و در دور   
محمد خاتمي جهت جلب نظر ايرانيان 
خارج از كشـور و تحـت نظـر صـادق     

احمدي نژاد بـه   هدر دور ،خرازي بود
شورايي تبديل شد كه دهها معاونـت و  

. ورده استآبخش مختلف را به وجود 
بيشتر و احمدي نژاد  كارش تبليغ بسود

ل ايـن سـتاد   مح. خامنه اي كمتر است
كــه در وزارت امــور خارجــه بــود در 
دوران تصدي احمدي نژاد بـه عنـوان   

يس ايـن شـورا و جانشـين او رحـيم     ئر
رياست جمهوري انتقال  به دفتر ،يئمشا

  .يافت به سرعت رو به گسترش نهاد
در نشســت اخيــر ميهمانــان دعــوت      

مسائل جالبي اتفاق افتاد  ،شده به ايران
سيد  هدر دوراگر  ا نهآكه هر كدام از 

به راحتي روي مي داد، محمد خاتمي 
ــت   ــاري وي از رياسـ ــب بركنـ موجـ
ــيم و    ــايي عظـ ــوري و راهپيمـ جمهـ
سراسري كفن پوشـان در كشـور مـي    

احمدي نـژاد غيـرت    حكومتاما  .شد
 لـذا، .كفن پوشان را كيسه كرده اسـت 

بدون هـيچ وحشـتي ايـن جلسـات را     
د و نماينــدگان بــا غيــرت كــربرگــزار 
كه دم از امام زمان مي زنند نيز مجلس 

 ،با شنيدن اوضاع و احوال اين نشسـت 
زبان به دهان گرفته و سكوت مرگباري 

  .ندكردرا اختيار 
ميليـارد تومـاني    100هزينه حـدود      

اين نشست و مسـائل زيـر نيـز خـم بـر      
نمايندگان وارد نساخت و هـيچ   يابرو

   :اعتراضي به اين نشست نكردند
 .ميليـارد تومـان   100هزينه حـدود   

 50ن آالياس نادران مي گويد بودجـه  
 نگفـت البتـه   .ميليارد تومان بوده است

ــر    ــاي ديگ ــل ه ــه از مح ــابقي هزين م
  .پرداخت شده است

 600تعداد دعـوت شـدگان حـدود     
نفر بوده اند كه هر كدام مـي توانسـته   

امام  حكومتبا هزينه نيز نفر را  يكاند 
بياورنـد   زماني احمدي نژاد بـه ايـران  

چنـد روزي را در ايـران    ووردند آكه 

و نقـاط ديـدني   به ديدار خويشاوندان 
 .كشور پرداختند

رفت و برگشـت   زاد بودنآضمانت  
نها داده شده آقبل به  كليه ميهمانان از

و نـه سـپاه    واواكبود و در نتيجـه نـه   
پاسداران و نه اطالعات سپاه پاسداران 

اطالعات  و نه اطالعات قوه قضاييه و نه
حـق بررسـي   ... نيروي انتظـامي و نـه   

نهـا  آ. وضعيت ميهمانان را نداشـته انـد  
مدند و با سالم و صلوات بعد از چنـد  آ

قيمـت   با دريافت هدايايي گران ،روز
نكه مشكلي براي آاز ايران رفتند بدون 

در پايـان جلسـه و   . يـد آنها به وجود آ
هنگامي كه رفتند سردار حسـن فيـروز   

دار حسـين شـريعتمداري   بادي و سـر آ
اعالم كردند كه برخي از اين افـراد از  
عوامــل ضــد انقــالب و مســئله دار و از 

چـرا   .سران كودتـاي نـرم بـوده انـد    
در ايـن امـر    واواكنيروي انتظامي و 
 ند؟دخالت نكرده ا

در ميان ميهمانان برخي چهره هـاي   
بـا ورود بـه    .ه انـد ساواكي وجود داشت

افتاده سي ساله ايران كليه حقوق عقب 
كفـن پوشـان    .خود را دريافت كردند

كجا بودند كه ببينند چگونـه سـاواكي   
براي دريافت حقـوق   ،هاي دوران شاه

معوقــه خــود در صــف بانكهــا ايســتاده 
 .بودند

برخي چهره هاي  ،در ميان ميهمانان 
بـه  ، ضـد انقـالب   ،به قول حاميان نظام

وارده  خسـارت هـاي   ، كهمدندآايران 
را به دليل فرار از ايران طلـب  به خود 

باز كفن پوشان بـا غيـرت    ،كرده بودند
 يحامي رهبري و لبـاس شخصـي هـا   

حملــه كننــده بــه دانشــجويان و زنــان 
جنتي  شيخ احمدبيگناه و از همه مهمتر 

كه بوي دالر را به خوبي مي شناسـد و  
از دريافــت يــك ميليــارد دالر توســط 
سران جنبش خبر دارد كجا بودند كـه  

ينند چگونه دالرهـاي سـبز از ايـران    بب
ساواكي ها و ضـد انقـالب    توسط اين 

 .خارج مي شود
صحنه حضـور ايرانيـان   جالب ترين  

كـه بـراي    -خارج از كشور در ايران، 
غيرتمندان چماقـدار و بخـش سياسـي    

 -صدا و سيما بايـد خيلـي مهـم باشـد     
ــروب    ــص و مش ــم رق ــزاري مراس برگ

نها آخواري در هتل هاي محل اقامت 
معترضـين  . !در ماه شعبان المبارك بود

روز عاشورا به دليل اينكه به قول بخش 
سياسي صدا و سيما كـف و سـوت مـي    

در خيابانهـاي   ، محـارب شـدند و  زدند
تهران ناجوانمردانه به شهادت رسـيدند  

واليـت  اما اين ميهمانان ويـژه دولـت   
ــروب   ــتند مش ــه، حــق داش ــه فقي مطلق

الياس نادران سردار . بخورند و برقصند
ــدگان از برخــي  و ــر نماين ــه ايــن ام ب

 .اعتراض كردند
چند هواپيماي چارتر  ،در طول سفر 

خرين مدل و صـدها  آو دهها اتوبوس 
در اختيار اين  ،اتوموبيل ويژه ميهمانان

نها را به شهرهاي آگروه قرار گرفت تا 
 .تفريحي و سياحتي ببرند

در  اصـلوب خـرين  آهتل هـايي بـا    
نان قـرار  آشهرستانها در اختيار تهران و 

 .گرفت تا بعدها به ريش ما بخندند
ــه      ــان ب ــن ميهمان ــي از اي ــه برخ ب

نهــايي كــه بــيش از همــه آ ،خصــوص
 سـتايش دستمال به دست داشتند و در 

احمدي نژاد شعر مي خواندند و ماننـد  
بردگــان دوره روم باســتان در پيشــگاه 

ند شداين ديكتاتور زانو زدند و مدعي 
دادهاي چند ميليـوني را تنهـا بـه    قرار

خـارج   ردليل اهانت به احمدي نژاد د
هديـه  ...  و  امضاء نكرده انـد از كشور 

كليـد يـك واحـد     اي ويژه كه شـامل 
 .مسكوني بود پاداش دادند

شوراي عالي ايرانيان خارج  از قرار، 
آزاد از كشــور در برخــي امــور ماننــد 

دستگير شدگان و متهمان ايراني  كردن
 ،ايتاليادر از جمله  ،كشورهاي ديگر در

 معصـومي نـژاد و  . عمل مي شـود وارد 
بيرون از زندان اين شورا چيلو را  دمير

 .آورده است

ــرار،  ــان از ق ، برخــي از ايــن ميهمان
دالالن سياسي و پيام رسـان بـه وزراي   

 .كشورهاي اروپايي و امريكا بوده اند
افـراد بانـد   الزم به ذكر اسـت كـه    

 ،با دريافت كارت ميهمان ،يئرحيم مشا
از خـارج  ميهمانان  همچوندر جلسات 

و به هنگام سـخنراني  آمده، مي نشستند 
ها كف و سوت مي زدند و هلهلـه مـي   

ذكر اين نكتـه خـالي از لطـف     .كردند
، بخـاطر برپـا   يئنيست كـه رحـيم مشـا   

كردن اين اجتماع و صحبتهائي كه در 
آن كرد، به خود وعده رسيدن به مقام 

ــي داد  ر ــوري را م ــت جمه ــا . ياس ام
عجالتا بخاطر همان اظهارات، از هر سو 

  .مورد حمله است
  

يـم مسـئله هـا كـه     ژو ر: انقالب اسالمي
مشــكل بــزرگ  5ســاخته اســت،از آنهــا، 

كالف سردرگمي شده اند كـه خـود نيـز    
  : نمي داند چگونه سر و ته آن را بجويد

  
  

ــه در  ژر ــي كــ يمــ
ـ   هدرونش، همه با هم

 5ند، بـا  در نزاع هسـت 
مشكل بـزرگ روبـرو   

  :است
  
  
ــت    ــت والي ــعيت حاكمي ــي وض بررس

   :مطلقه فقيه
با توجه به روش حكومتداري حاكمان 
بر ايران در طول سال گذشته و نيز بـه  
طور كلي دولـت منتصـب ولـي فقيـه     
يعني دولت بي برنامه و تند خـو و بـي   
منطق احمدي نـژاد كـه ماننـد عكـس     

خود  برگرداني از شيوه حكومت داري
ايـران در شـرايط    ،ولي فقيه مي باشـد 

كنوني با چنـد چـالش بـزرگ روبـرو     
است كه حاكميت فعلي قادر بـه حـل   
ــارو   مشــكالت موجــود و مشــكالت پيش
بدون پرداخت هزينه هاي گزاف نمي 

  .باشد
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  : بين المللي
  

بخـاطر فايـده تكـرار، يـاد آور مـي          
يـم چـون مـي    ژشويم كه بانيان اين ر

ــين   ــتبداد خــود را جانش ــتند اس خواس
اســتبداد شــاه كننــد، نيازمنــد بحــران 
سازي در سطح كشـور و سـطح جهـان    

گروگانگيري كه تجاوز عراق را . شدند
به دنبال آورد و انواع افتضاحهاي بين 
المللــي و گســترش دائــره مداخلــه در 
امور كشورها و تبديل دولت به دولـت  

تمي، بحران تروريست و اينك بحران ا
ــه ر  ــتند ك ــري هس ــران ويرانگ ــم ژاي ي

  . بوجود آورده است
بحران اتمي را ادامه داده است تـا    

اينكه شوراي امنيت قطعنامـه چهـارمي   
تحـريم هـاي   . را تصويب كند و كـرد 

امريكا و اروپـا بـر تحريمهـاي مصـوب     
اپن نيـز  ژ. شوراي امنيت افزوده شدند

اينـك  . تحريمهاي جديـد وضـع كـرد   
فرانسه اميدوار است چـين را  حكومت 

 .با وضع تحريمهاي جديد موافق كنـد 
ــپتامبر  3در  ــه هــائي كــه 2010س ، نقش

اسرائيل براي حمله به تأسيسـات اتمـي   
ايران تهيه كرده است، موضوع بحـث  

 . مطبوعات غرب شدند
يم در سطح منطقـه نيـز بـه انـزوا     ژر 

كارها كه توسـط سـپاه   . درآمده است
ق و افغانستان و قدس و واواك در عرا

لبنان و فلسطين و كويت كرده اسـت،  
بسيار بيشتر از آنكـه سـبب بسـط نفـوذ     

يــم شــود، موجــب انــزوايش گشــته ژر
كار را به جائي رسانده است كه .  است

تا حكومت بوش بركار بـود، نتوانسـت   
قطعنامــه تحــريم ايــران را از تصــويب 

امــا تشــديد . شـوراي امنيــت بگذرانـد  
حكومت اوباما امكـان  انزواي ايران، به 

ــاندن   ــه تصــويب رس ــر ب ــالوه ب داد ع
اپـــن و ژقطعنامـــه چهـــارم، اروپـــا و 

ــال    ــه اعم ــه را ب ــورهاي خاورميان كش
  . تحريمهاي بيشتر وادارد

ميلياردهــا دالر خــرج برنامــه اتمــي  
كرده است و اينك درمانـده اسـت بـا    
اورانيومي كه غني كـرده اسـت، چـه    

ا تـا  زيرا سوخت نيروگاه بوشهر ر. كند
ــد   10 ــي كن ــأمين م ــيه ت ــال، روس . س

نگاهداري اورانيوم غني شـده كـاري   
خطرناك است از ايـن جهـت كـه در    
صورت حمله نظامي به تأسيسات اتمي، 

. جان ايرانيان را به خطـر مـي انـدازد   
 90اگـر بخواهــد ايـن اورانيــوم را تــا   

درجه غني كنـد و بـا آن بمـب اتمـي     
بســازد، اوال ً وجــود بمــب عامــل نگــاه 

اشتن ايران در انزوا و در نتيجه فـرار  د
مغزها و سرمايه ها از ايـران و از پـا در   

و . آمدن كامل اقتصاد كشور مي شـود 
ثانيا ً تسليحات اتمي هزينه هاي نظامي 

. را در ايران و منطقه افزايش مي دهـد 
هـزار ميليـارد دالر    12سـال،   20ظرف 

ــه، بخــاطر   ــان كشــورهاي خاورميان زي
. جنگ شده اسـت حالت جنگ و خود 

سال آينده، اين زيان بزرگ تر  20در 
  . نيز خواهد شد

يم با ايـن ادعـا كـه ابـر قـدرت      ژر 
خاورميانه است، در عمل، ايران را روز 

يمـي  ژر. به روز ضعيف تر كرده اسـت 
ميليـارد دالر را   400سـال،   5كه ظرف 

خرج مي كند و اقتصاد كشور را ويران 
اي  د، نه قدرت كه ضعف منطقهنمي ك
يم با پـول  ژدر طول زماني كه ر. است

نفت به تخريب اقتصاد كشـور مشـغول   
بود، تركيه اقتصاد خود را رشد مي داد 
و امــروز وزنــه اي در خــاور و آســياي 

با وجـود ايـن، در منطقـه،     .ميانه است
پول خرج مي كند تا ايران را بـيش از  

 :پيش منزوي كند
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. ي امريكا را از اين كشور بيرون بردقوا
اما از انتخابات بـدين سـو، گرايشـهاي    
سياسي كه در مجلس نمايندگان دارند، 
هنوز نتوانسته اند بر سر نخست وزيـر و  

 . تركيب هيـأت وزيـران توافـق كننـد    
ــار   ــان گرفت ــران و همچن ــوري وي كش
جنگ داخلي و خشونت كـور، عرصـه   

. نـد زور آزمايي دولتهاي منطقه شـده ا 
آنها با امريكا و اسرائيل و تركيه بـر سـر   
پايان دادن بـه نفـوذ ايـران در عـراق     

ــتانند ــردم . همداس ــاي ســنگين را م به
عراق، بخصوص شيعه مي پردازد زيـرا  

فساد . فرصت رشد را از دست مي دهد
و خشونت مثل سـرطان كشـور را فـرا    

 . گرفته اند
ميـان  جنگـي بـس خـونين    : يمندر 

ايـن كشـور و دولـت    شيعه ها و دولت 
حامي اين دو دولت . سعودي روي داد

يـم  ژامريكا بود و حامي شـيعه يمـن، ر  
امـا نتوانسـت    .مالي –مافياهاي نظامي 

سازماني چـون سـازمان حـزب اهللا در    
بهـاي آن را  . مرز عربستان ايجاد كنـد 

 . شيعه يمن پرداخت
ــرين در  ــان  : بحـ ــورد ميـ زد و خـ

شدن حكومت شيخ با شيعه ها، به كشته 
شيعه ها و تشديد مهار اين حكومت بـر  
آنها  و پايگاه نظـامي دادن بـه امريكـا    

 . شد
ماجراي پول سفيد كردن : كويتدر 

سپاه و كشف آن، يـك مـاجرا اسـت و    
ماجراي حضور قواي امريكا در كويت 

ماجراي كنتـرل   ماجراي دوم است و 
شيعه هاي ايـن كشـور مـاجراي سـوم     

شـيخ  است و مـاجراي حمايـت مـالي    
يـم  ژكويت از تجاوز قواي تحت امر ر

صدام به ايران و ترسي كه شيخ در بهار 
آماده بود به ايـران  پيدا كرده و  1360

ــي از   ــاال، يكـ ــد و حـ ــت بدهـ غرامـ
اسـت كـه هرگـاه جنگـي     ي ئپايگاهها

روي دهد بر ضد ايران مورد اسـتفاده  
 . قرار مي گيرد، ماجراي چهارم است

ني خورد از فريبي كه خمي: لبناندر 
كمـر بنـد   «و بدان باور كرد مي تـوان  

را از بهم پيوستن ايران و عـراق  » شيعه
سـاله بـراي جانشـين كـردن      8جنگ (
و ) يم صدام با يك دولت شيعه بـود ژر

بوجـود آورد و مـدعي    سوريه و لبنان 
. خالفت بر مسلمانان جهان شد، آگاهيم

در عـوض،  . آن كمر بند بوجود نيامـد 
نظامي  –ن سياسي حزب اهللا يك سازما

اال اين كه اين سـازمان و  . نيرومند شد
ــد   ــان، نيازمن ــوب لبن ــوقعيتش در جن م
. حمايت مالي و تسليحاتي دائمي است

حزب اهللا مانع استقرار دموكراسـي در  
نتيجــه اينســت كــه . لبنــان نيــز هســت

بخصوص جنوب لبنان رشـد اقتصـادي   
مـردم شـيعه تحـت    . بايسته را نمي كند
هرگـاه  . ب اهللا هستندواليت مطلقه حز

اسرائيل به ايران حمله كند، حتي اگـر  
ــن    ــود، اي ــگ نش ــزب اهللا وارد جن ح
احتمال كه اسـرائيل فرصـت را بـراي    
تسويه حسـاب بـا حـزب اهللا و جنـوب     

. لبنان مغتنم بشمارد، بسيار قـوي اسـت  
ــن   ــيخ حس ــان ش ــر، مي در حــال حاض

حـزب اهللا نيـز    2نصراهللا و مرد شـماره  
  . اختالف است

، دو 2010سـپتامبر   1در : فلسطينرد 
، دو طــرف »روز قــدس«روز پــيش از 

اسرائيلي و فلسـطيني، در واشـنگتن، بـا    
حضور اوباما و مبارك و ملك عبـداهللا،  

جلسـه  . گفتگوهاي خود را آغاز كردند
در شـارم الشـيخ    بعدي، دو هفته ديگـر 
قرار است هر دو . مصر تشكيل مي شود

ي پيش از روز. هفته يكبار، گفتگو كنند
روز قدس، حماس مخالفت خـويش را  

در روز قـدس،  . با مذاكرات اظهار كرد
نوبت به احمدي نژاد رسيد كه بگويـد  
محمود عباس حق نـدارد بـا اسـرائيل    

طرفه اينكه نتان يـاهو، در  . گفتگو كند
نطــق خــود بمناســبت آغــاز گفتگوهــا 

ــت ــور  : گفـ ــران در امـ ــت ايـ دخالـ
، كشورهاي منطقه و تالش تسـليحاتيش 

نگراني اسرائيل را بابت امنيت خـويش  
ــت  ــزايش داده اس ــاس را . اف وي حم

يــم ژدســت نشــانده ايــران خوانــد و ر
يمي توصـيف كـرد كـه از    ژايران را ر

طريق سـازمانهائي چـون حـزب اهللا و    
  . حماس امنيتش را بخطر انداخته است

واقعيت اينسـت كـه ايـران امكـان          
مالي و نظـامي الزم را بـراي حمايـت    

ارساز از فلسطينيان در برابـر اسـرائيل   ك
كشورهاي عرب ايـن امكـان را   . ندارد

امـا آنهـا، بـه جـاي حمايــت،     . ندارنـد 
. حماس را تحت فشـار قـرار داده انـد   

مصر مرز غزه را مي بندد و كشـورهاي  
نفت خيز حاضر به دادن كمـك مـالي   

نتيجه اينست كـه  . به حماس نمي شوند
يل دسـت  يم مافياها تنها براي اسـرائ ژر

 .آويز مي سازد
در آغاز، يعني بهنگـام  : افغانستاندر  

حمله روسيه به افغانستان، ديـدار سـفير   
ــا خمينــي و ســخنان  شــوروي ســابق ب
خميني را روسها و افغانهـا چـراغ سـبز    

در . حمله بـه افغانسـتان تلقـي كردنـد    
ــيه در    ــواي روس ــه ق ــدتي ك ــول م ط

يـم  ژافغانستان مي جنگيدند، سياسـت ر 
ستان، با نيازهاي قـواي روسـيه   در افغان

دليل جنگ ايران و . انطباق مي جست
يـم  ژدر آن دوران، كـار ر . عراق بـود 

جــدائي افكنــدن در جبهــه مجاهــدان 
حاصل اين روش جنگي شـد كـه   . بود

روسها قواي خـود  . تا امروز ادامه دارد
را بيرون كشيدند و گروههاي مسلح بـه  

 از آن سو، با پول. جان يكديگر افتادند
عربستان و حمايـت انگلسـتان و دسـت    

قـول بـي   (اندركاري ارتش پاكسـتان  
، طالبـان شـكل   )نظير بوتو بـه لومونـد  

اين . گرفتند و بر افغانستان دست يافتند
يم بـه مخالفـان طالبـان كمـك     ژبار، ر
عمليات تروريستي القاعده دسـت  . كرد

  باز . آويز جنگ امريكا با افغانستان شد
ز اســتقرار يــم جلــوگيري اژسياســت ر

صلح در افغانستان از راه توافق افغانها با 
  يم با افغانهاي ژرفتار بد ر. يكديگر شد

  
  5در صفحه      

مكالف سردرگُ  
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پناهنده به ايران، كار را باز هـم بـدتر   
يم ايـران در افغانسـتان   ژامروز، ر. كرد

  . منفور است
ــان، ر  ــق  ژدر آذربايج ــا منطب ــم ب ي

كردن سياست خود با سياسـت روسـيه   
اي ميانــه، ســبب شــد كــه    در آســي

آذربايجانيها كه نخست تظـاهرات مـي   
كردند براي پيوستن به ايران، اينك بر 

يـم در ايـن   ژسر قره بـاغ و سياسـت ر  
  . باره، از ايران بيزار شده اند

يــم در گرداگــرد ژبــدين ســان، ر      
ايــران، در خاورميانــه و آســياي ميانــه، 

ــز در كــار . دشــمن تراشــيده غــرب ني
تـا ايـن زمـان،    . مها اسـت تشديد تحري

روسيه و چـين نيـز بـه  قطعنامـه هـاي      
ــد   ــت رأي داده ان ــوراي امني ــه . ش ب

تازگي، نـاظران غـرب بـه ايـن نتيجـه      
رسيده اند كه ممكن است جنگ سـوم  

سـئوال  . جهاني از ايران شـروع شـود  
يمــي كــه ايــن وضــعيت را ژر: اينســت

بوجود آورده است، نمي تواند خود و 
اما آيا مردم . ببرد كشور را از آن بيرون

ايران نيز مي بايد فعـل پـذير بماننـد و    
  حيات ملي خود را به آتش بسپرند؟

   
مشـكالت   ي كـه چالش بزرگـ  -2

  :هستنداقتصادي  كشور 
  
ميليارد دالر  400حيف و ميل شدن   

سال، گوياي اين واقعيت است  5ظرف 
كه ميزان رانت خواري كه زنـده يـاد   

يد ناخالص درصد تول 40دكتر عظيمي 
بـه رقمـي   . داخلي برآورد كـرده بـود  

نزديك شـده اسـت كـه تـوكلي مـي      
در اقتصــادي كــه . درصــد 60: گفــت

رانت خواري به اين اندازه اسـت، در  
سال، ميزان نقدينه سه برابر مي  5طول 
تورم و بيكاري و فقر افزايش مي . شود
بدهي هـاي دولـت و شـركتهاي    . يابد

دروازه . دولتي برهم افزوده مي شـوند 
ها بروي واردات باز مي شود و  توليـد  
داخلي گرفتار ركود و پس رفـت مـي   

  . شود
تدابير اقتصادي كه در دو سال اول  

انقالب به اجرا گذاشـته شـدند، توليـد    
. داخلــي را محــور اقتصــاد مــي كــرد
. توزيــع درآمــدها را برابــر مــي كــرد

ــانكي و  ــارات ب تركيــب بودجــه و اعتب
توليـد داخلـي   واردات را بسـود رشـد   

اما بـا روي كـار آوردن   . تغيير مي داد
حكومت رجائي و كودتا براي طوالني 

يـــم ژكـــردن جنـــگ و بازســـازي ر
ــا بــه اقتصــاد ژاســتبدادي، ر يــم كودت

دوران شاه بازگشت و حاكمان بنا را بر 
برخــي  . رانــت خــواري گذاشــتند  

روحانيون و سرداران سـپاه وارد داد و  
كـار تـا   ايـن  به و  ندستدهاي مالي شد

در ايـن  . مرگ خمينـي ادامـه دادنـد   
ميليـارد دالر پـول    105دوره بود كـه  
با رهبر شدن خامنه اي !  كشور گم شد

هاشــمي  و رياســت جمهــوري يــافتن 
، قلمرو فساد گسترده تر شد و رفسنجاني

 .ميزان رانت خـواري افـزايش يافـت   
ميـان بيـت   بنابر تقسـيم امـوال مـردم    

ــري  ــنجاني رهبـ ــاي رفسـ و و مافياهـ
 هايخانـدان از برخـي  (مافياهاي ديگـر  

سـرداران سـپاه و    از برخـي و روحاني 
  .شد) مقامات واواك 

» خودي هـا «اين تقسيم اموال ميان     
تا بر سر كار آمدن حكومت اصولگراي 

اما بخصوص . احمدي نژاد، ادامه يافت
در اين حكومت است كه اقتصاد كشور 
به تصرف سپاه در آمد و رانت خواري 

ي رسيد كه فعاليتهـاي توليـدي و   بحد
. ســرمايه گــذاري را بــي محــل كــرد 

افزايش فوق العاده در آمـد حاصـل از   
فــروش نفــت بــه جــاي آنكــه ســرمايه 
ــد، كيســه هــاي   گــذاري را بيشــتر كن

.  مالي را پر تر كـرد  –مافياهاي نظامي 
مافياها هر چه را توانسـتند خوردنـد و   
ــود در   ــابهاي خـ ــه حسـ ــابقي را بـ مـ

كـار  . تلف واريز كردنـد كشورهاي مخ
به جـايي رسـيد كـه قبـل ازانتخابـات      
دهمــين دوره رياســت جمهــوري كــه 
اعتمادي به برنده شدن مجدد احمدي 
نژاد نداشتند، بخشي از اموال خـود را  

قسـمتي از  . به دالر و طال تبديل كردند

آن را با كانتينر به قصد سـوريه از مـرز   
آن ثروت . زميني تركيه خارج ساختند

. حكومــت تركيــه توقيــف شــد توســط
طيب اردغان، نخست وزيـر تركيـه، در   
كنگره حزب خود، از اين ثروت سخن 

شخصي به اسم صابر نيز خـود را  . گفت
ــد ــا در. مالــك آن خوان جــا ســر و  ام
ايـن كـانتينر نيـز    . صداها را خواباندند

همان سرنوشت را يافـت كـه كـاميون    
اول طـال بـود بعـد    . حامل طال جسـت 

رانجام مـس گشـت و بـه    مفرغ شد و س
امـوال  . دست فراموشـي سـپرده شـد   

به اين سرنوشـت دچـار شـده     بسياري
مهمتر از همه سهم ايـران از نفـت   : اند

درياي شـمال و سـهم ايـران از منـابع     
ميليـارد دالري كـه    105درياي خزر و 
ميليـارد دالري كـه    400گم شد و اين 

يم نمي تواند بگويد به چـه مصـرف   ژر
  ...رسانده است و

در حال حاضر، اقتصاد ايران گرفتار  
بيكاري و فقر و گرانـي در  . ركود است

دســتگاههاي توليــدي . افــزايش اســت
فرسوده مي شوند و سرمايه الزم بـراي  

دولت بدون درآمد . تجديد آنها نيست
اقتصاد ايران نيز . نفت، ورشكست است

. بدون ايـن درآمـد ورشكسـت اسـت    
ـ   ت حتي با وجود در آمد نفـت ورشكس

بحرانـــي و وضـــعيت چنـــان . اســـت
ــاك  ــت خطرنـ ــه اسـ ــد از كـ يكچنـ

ــدگان« ــي  ومجلـــس  »نماينـ از برخـ
 و گروهـــي ازسياســـيون بـــا ســـابقه 

از  ،مراكـز پژوهشـي  و نيز اقتصاددانان 
مرتـب   ،جمله مركز پژوهشهاي مجلس

از جملـه مـي    .خطر مـي كننـد  اعالن 
  :گويند

ــودگي   - ــتخراج نفــت و فرس اگــر اس
ادامـه   تيـب ترچاههاي نفت به همـين  

ــد ــال  ،ياب ــه  آدر ده س ــران ب ــده اي ين
ــديل    ــت تب ــده نف ــوري وارد كنن كش

  .خواهد شد
، بدون تصويب مجلس حكومت،اگر  -

ــازه   1389از ســال  ــه هــر ت ــه بعــد، ب ب
پرداخـت  يك ميليون تومـان  متولدي 

كند، غير از تشويق افـزايش جمعيـت،   
ميليارد دالر ايجاد  75هزينه اي بالغ بر 

توانا ينده آ متهايحكو كه خواهد كرد
  .به پرداخت آن نمي شوند

واگذاري قراردادهاي بزرگ نفتي و  -
گازي به سپاه پاسداران با توجه به عدم 

نه تنها باري از  سپاه،توانايي و تخصص 
بلكـه   نمـي دارد، دوش ملت ايران بـر  

بـه  . بسـيار ببـار مـي آورد   هزينه هـاي  
تصرف سپاه دادن اقتصاد، تنهـا ميـزان   

بـه  . ي را افزايش مي دهـد رانت خوار
اين دليل ساده كه سپاه موقعيت متفوق 
دارد و رانت را كس يـا سـازماني مـي    

  .برد كه موقعيت متفوق دارد
جملـه،   از ،واردات بي رويه به كشور -

، سـبب شـده اسـت    ترس تحريم هااز 
صنعت و حتي كشاورزي كشـور لطمـه   

اجناس بي كيفيت چيني  شديد ببينند و
 موجــب تعطيــل دد وبگــروارد كشــور 

ــدن ــات و   شـ ــياري از كارخانجـ بسـ
   .بشوندكارگاههاي توليدي كشور 

يم مافياها ويران كننده ژبدين سان ر    
اقتصاد كشور، البته به بيرون بردن ايـن  
اقتصاد از بحران شديد ركود و بيكاري 
و گراني و فقر و رانت خواري كه همه 
حاصل فروش ثروت ملي  هستند، توانا 

ايرانيان هستند كه مي بايـد  . نمي شود
ــي   ــات ملــي خــويش را از كــف ب حي

مالي خـارج   –كفايت مافياهاي نظامي 
  .كنند

  
هـا و  اختالف ي كهچالش بزرگ -3

   :يم استژي درون ردرگيري ها
 
وجـود   يـم ژربزرگتـرين مشـكل    بسا   

 –اختالفات و درگيـري هـاي داخلـي    
باشد  -داخل جناحي  و بيرون جناحي 

ن افـزوده  آز بـر وسـعت   كه روز به رو
با نگاهي بـه درگيـري هـاي    . مي شود

چند هفته اخير به خوبي مي تـوان بـه   

عدم توانايي حاكميت در حل مشكالت 
يك در زير . و اختالفات داخلي پي برد

درون ها و برخوردهـاي  اختالف چند از
  :را مي آوريمجناحي 

اختالف و درگيري در بيت رهبـري   
فتارهاي بعـد  به دليل برخي اعمال و ر

از انتخابات و حذف برخي چهره هـاي  
مدن برخـي  آسابقه بيت و بر سر كار  با

نيروهاي تازه به دوران رسيده از جمله 
 –مقــدم  –وحيــد و ســعيد  –حقانيــان 

محمـدي   -طائـب  –موحد  رضا محمد
 –حجــازي  و كــم اثــر شــدن ميــر... و

 –محمـدي گلپايگـاني    –ناطق نـوري  
 ...رسولي محالتي و 

شـديد ميـان اليـه هـاي      ياهتالفاخ
ــزي بيــت   ــه ايمرك از جملــه  خامن

بادي آاختالف ميان سردار حسن فيروز
از نزديكترين و  ،و حسين شريعتمداري

با ديگـر   خامنه اي،مطمئن ترين ياران 
ژاد در بيت رهبري بر حاميان احمدي ن

ي نزديكتـرين و مطمـئن   ئسر رحيم مشا
ترين يار احمـدي نـژاد  كـه بـه نظـر      

سد قابل حل نباشد و در ايـن بـين   مير
ــد يكــي ســر ديگــري را بخــورد و   باي
احمدي نژاد نشان داده اسـت كـه بـر    
روي نيروهاي وابسته به خود حاضر بـه  

مدن نيست چه برسد به رحـيم  آكوتاه 
مشائي كه در واقع مـراد وي محسـوب   
مي شود و او را واسط با امام زمان مي 

ــد ــود در  . دان ــژه خ ــده وي او را نماين
اورميانه كرد و اين امر، سـبب تـذكر   خ

خامنه اي، بهنگام ديدار هيأت وزيـران  
 .با او شد

كاهش حمايت هـاي خامنـه اي از    
رئيس جمهوري منتصب بـه دليـل بـي    
كفايتي ها و درگيـري هـاي احمـدي    
نژاد و طرفـداران او بـا ديگـر اصـول     
گرايان و نيز فشار روحانيون و مراجع و 

همچنـان بـه او   اينان . ياران خامنه اي
هشدار مي دهند با طناب احمدي نژاد 

رسـايي نماينـده مجلـس    . به چاه نرود
يس جمهـور بـه درسـتي ايـن     ئحامي ر

كاهش حمايت را آشـكار كـرد وقتـي    
ـ رهبري در كل عملكـرد ر : گفت يس ئ

و با برخـي از   جمهور را تاييد مي كند
كارهاي وي موافق و با برخي مخـالف  

در ديدار بـا  خامنه اي، خود نيز، . است
دانشجويان در روز آخر مرداد، موضـع  

كاهش حمايـت  . مشابهي را اتخاذ كرد
از احمدي نـژاد را مجـوز برخـورد بـا     
برخي مواضع احمـدي نـژاد و يـاران    

ابـالغ مصـوبات   : وي، گزارش مي كند
ــاني  و    ــي الريج ــوي عل ــس از س مجل
ــا ســخنان رحــيم مشــائي و   مخالفــت ب
ــوايح و   ــا برخــي ل مخالفــت مجلــس ب

خنراني ها در مجلس بر ضد احمدي س
 ...نژاد و حكومت او و

بروز اختالف ميان دولـت و مراجـع    
تقليد كه گسترش و ادامه يافته و سـبب  
سردي و دوري آنها از خامنه اي شـده  

از » بيت رهبر«اختالف مراجع با . است
بعد از انتخابات گسترده شـده اسـت و   

. روز به روز اين شكاف بيشتر مـي شـود  
به جايي رسيده كه، به جـز برخـي    كار

مراجع جيره خـوار خامنـه اي، ديگـر    
مراجع دست از حمايـت خامنـه اي و   

يس جمهـوري منصـوب او برداشـته    ئر
جالـب اينكـه در مـاجراي رحـيم     . اند

مشــائي حتــي فريــاد اعتــراض مصــباح 
يزدي، كسي كه پاي خامنـه اي را نيـز   
بوسيده و حامي احمدي نـژاد  اسـت،   

  . استنيز برخاسته 
ــان    ــري مي ــتالف و درگي ــت «اخ بي

اين اخـتالف  : »بيت خميني«با  » رهبر
كه از سالها قبل و بعد از روشـن شـدن   
قتل سيد احمد به دستور خامنه اي بـه  
وجود آمده بود، در جريان انتخابات و 

، 88در پــي كودتــاي انتخابــاتي ســال 
گسترش يافت تا جايي كـه در خـرداد   

ــال   ــاه س ــانع از   89م ــي م ــام حت انج
سخنراني سيد حسن خميني بر سر قبـر  
ــده و حتـــي برخـــي از   خمينـــي شـ
تندروهاي حامي رهبر و كودتاچيـان،  
ــه خمينــي كــه مصــطفوي مــي   او را ن

در سخنراني قم  وي را فرزند . خوانند
اختالفـات ايـن دو   . خلف نام نهادند نا

بيت تـا جـايي پيشـرفته اسـت كـه در      
ــد     ــهر ري مجي ــي در ش ــم ختم مراس

محتشمي پور هر دو وابسته به  انصاري و
بيت خميني مـورد حملـه چماقـداران    
بيت رهبري قرار گرفتنـد و ايـن تـازه    

 .است ابتداي كار
يه ئاختالف ميان حكومت با قوه قضا 

، در گيري احمدي هايكي از درگيري –
يس ئنژاد و همدستان و دستياران او با ر

اين اخـتالف روز  . يه مي باشدئقوه قضا
تنش هاي ميان ايـن دو قـوه   به روز بر 

ـ تا جايي كـه ر . افزوده است يس قـوه  ئ
يه از احمدي نژاد مي خواهـد بـا   ئقضا

و احمدي نژاد نيز . نزاكت صحبت كند
خورد و بردها و زمين خـواري جـواد   

 .الريجاني را به رخ او مي كشد
اختالف و شكاف ميان قوه مجريـه و   

از بعد از انتخابات، و پـس از  : قوه مقننه
كــه معلــوم شــد علــي الريجــاني،   آن

تلفني، پيروزي مهندس موسـوي را بـه   
وي تبريك گفته بود، و رفتار او بعـد از  

لب بزرگ، به تـدريج، كـار   قمشاهده ت
اختالف ميان او بـا احمـدي نـژاد بـاال     

خودسري هاي احمدي نژاد و . گرفت
ــديد    ــل تش ــاي وي عام ــي ه گردنكش

چنـد از سـرداران    يـك . اختالف شـد 
ز بركناري علـي الريجـاني   كودتاچي ا

سردار مشفق . نيز سخن به ميان آوردند
برخي از . او را مهره نيم سوخته خواند

نمايندگان حامي كودتا تالش كردند با 
به رياست مجلس رساندن حداد عادل، 

امـا  . مجلس را به اختيار خود در آورند
بهنگام رأي دادن، اكثريت به الريجاني 

در  .دنــدرأي داد و آنهــا شكســت خور
هفته هاي اخير، اختالفات ميان اين دو 
به حدي رسيد كه علي الريجاني خود 
راسا اقدام به ابالغ مصوبات مجلس بـه  

كار او با مخالفـت  . روزنامه رسمي كرد
از ســويي، . احمــدي نــژاد روبــرو شــد

سخنراني هاي برخي نماينـدگان و بـه   
خصوص علـي مطهـري بـرادر همسـر     

ي رسـاند كـه   الريجاني كار را بـه جـاي  
وردن ضـربه  آاحمدي نژاد براي وارد 

به الريجاني اقدام بـه شـكايت از علـي    
 .مطهري كرد

اختالفات ميان مجلس با حكومت، به     
خواست خامنـه  . تدريج بيشتر مي شود

اي از دو قوه براي نزديك تر شدن بـه  
يكديگر صورت سـازي و حفـظ ظـاهر    

زيرا احمدي نژاد هماننـد سـيد   . است
او . قــانوني ميدانــد د را فــراعلــي خــو

مجلسي را كـه خمينـي بـاالتر از همـه     
خواند، البته براي كودتا بـر ضـد بنـي    
ــمارد و     ــي ش ــوچ م ــيچ و پ ــدر، ه ص

اگـر بـا   . الريجاني رئيس مجلس اسـت 
احمدي نژاد مقابلـه نكنـد، كسـي مـي     

الزم را ندارد و مهـره   قاطعيتشود كه 
 .نيم سـوخته، تمـام سـوخته مـي شـود     

ين احمدي نژاد مدعي است عالوه بر ا
 25كه خـود بـه تنهـايي در انتخابـات     

اگر او نباشد، . ميليون راي آورده است
پـس  . اصول گرايان پـوچ مـي شـوند   

 . مجلس بايد تابع او باشد
اختالف و شكاف در ميان سـرداران   

اين اختالف با انتخـاب  : سپاه پاسداران
. خاتمي به رياست جمهوري، بيشتر شد

ابـات نهمـين دوره رياسـت    بهنگام انتخ
زيرا برخـي  . جمهوري بازهم بيشتر شد

از سرداران موافـق حضـور و دخالـت    
سـپاه در انتخابـات، بخصـوص تصـدي     

ــد  ــب، نبودن ــا  . تقل ــات ت ــن اختالف اي
ــت    ــين دوره رياسـ ــات دهمـ انتخابـ
جمهوري ادامه يافت و در پي كودتاي 
خامنــه اي و ســرداران ســپاه و كشــتار 

شور، شدت بـاز  جوانان در خيابانهاي ك
هم بيشتري يافت و منجـر بـه حـذف و    
بركناري برخي از سـرداران بـا سـابقه    

 . سپاه شد
ــل از       ــه قب ــت ك ــر اس ــه ذك  الزم ب

انتخابــات، حمايــت ســرداران ســپاه از 
مهندس موسوي و مهدي كروبي، آتش  
اختالف ميان اين پاسداران را تيـز تـر   

زيرا حاميان موسوي و كروبي از . كرد
داراني بودند كـه از امكانـات   جمله سر

سپاه استفاده نكردند و در دوران بعد از 
انتخابات و بروز كودتاي انتخابـاتي بـه   

كروبــي ادامــه  حمايــت از موســوي و
فرمانده سپاه نيز به حمايت آنان . دادند

بعـد  . از موسوي و كروبي اعتراف كرد
از انتخابات، برخـي از ايـن سـرداران     

سي هاي خود مورد ضرب و شتم هم لبا
بعضي نيز دستگير و روانـه  . قرار گرفتند
 .زندان شدند

برخوردها ادامـه داشـتند تـا كـه بـا         
حضور علي شمخاني در صدا و سـيما و  
مناظره پر بازتاب او با مجري و اين كه 
او، بر خالف نظر سرداران كودتـاچي،  
گفت در جنگ بني صدر خيانت نكرده 
 است و گفت كه جنـبش را فتنـه نمـي   

داند و در مخالفت با برخـي سـرداران   
جنگ نرفته و مدعي فعل سخن گفـت،  

 . از پرده بيرون افتادند
با انتشار سـخنراني يكـي از سـرداران     

كودتاچي، با نام مستعار مشفق، دخالت 
سرداران سپاه در كودتاي انتخاباتي، از 

كـار  . زبان يك سردار سپاه، بازگو شـد 
سپاه  او سبب شد كه برخي از سرداران

بر كودتاچيان فشار وارد سازند و سـپاه  
بخاطر ايـن  . را وادار به واكنش نمايند

فشار بود كه سردار يـداهللا جـواني، از   
عوامل اصلي كودتا، نـاگزير از توجيـه   

 .شد
اختالف ميـان حاميـان حكومـت بـا      

از : حكومت كودتا، از كودتا بدين سـو 
جمله مشكالتي كـه حكومـت و يـاران    

ــژاد   ــدي ن ــد،  احم ــود آورده ان بوج
اختالفاتي است كه در جريـان هنگـام   
انتخابات، بخشي از آنها وجود نداشتند 
و بخشي ديگر مخفي نگـاه داشـته مـي    

  :شدند
شــبكه هــاي تــارعنكبوتي روابــط       

شخصي قـدرت، وقتـي بـا يكـديگر در     
اختالف و نزاع مي شوند، مهره آسـيب  
پذير يك شبكه را مورد حمله قرار مـي  

 نكه مهـره آسـيب پـذير تـار    چنا. دهند
عنكبــوت روابــط شخصــي خامنــه اي، 
مجتبي خامنه اي است و مهـره آسـيب   

شــبكه تــارعنكبوتي خــانواده    پــذير
خميني، حسـن خمينـي اسـت و مهـره     
آسيب پذير شبكه تـارعنكبوتي روابـط   
شخصي احمـدي نـژاد، رحـيم مشـائي     

از ايـن رو، شـبكه هـاي رقيـب     . است
 حملــه هــاي خــود را بــر روي رحــيم

در آغـاز،  . مشائي متمركـز كـرده انـد   
ـ احمدي نـژاد او را معـاون اول ر   يس ئ

حملـه هـا از هـر سـو     . جمهوري كـرد 
موجب شد كه سيد علـي خامنـه اي از   

ايـن   احمدي نـژاد بخواهـد وي را از  
احمـدي نـژاد چنـد    . مقام بركنار كند

. روزي دستور خامنه اي را اجرا نكـرد 
بانـد مخـالف احمــدي نـژاد، در بيــت    

بـه دليـل   . ه اي، نامه را انتشار دادخامن
گوش ندادن احمدي نژاد بـه دسـتور   

در او چنـد از وزراء بـا    خامنه اي، يك
ســرانجام، احمــدي نــژاد . گيــر شــدند

. يس دفتر  خود كـرد ئرحيم مشائي را ر
  . در عمل، قائم مقام احمدي نژاد شد

ــرد        ــزاري گ ــد از برگ ــĤ بع ي ئهم
اني ايرانيــان خــارج از كشــور و ســخنر

رحيم مشائي در آن، پيرامون ايرانيـت  
به گونه اي . برخورد به اوج خود رسيد

كه برخي از حاميان احمدي نـژاد كـه   
در جريان كودتا بسيار فعال بودنـد در  
مقابل وي قرار گرفتند و دست به انتقاد 

 .اعمال او و رحيم مشائي زدند از
ــا و احــزاب    ــان گروهه اخــتالف مي

ــا احمــدي  ــا ب ــژاد حــامي كودت ــا : ن ب
ــا   ــام كودت ــات و انج ــزاري انتخاب برگ
گروههاي حامي احمدي نژاد، در پـي  
عدم توجه وي بـه نامـه خامنـه اي در    
باره تغيير رحيم مشائي، هيـات موتلفـه   
اسالمي در نامه اي خطر مقابله با فرمان 
ــه   ــه اي را ب ــي خامن ــيد عل ــم س و حك

نامـه هيـأت   . احمدي نژاد گوشزد كرد
احمـدي نـژاد    مؤتلفه با كـم تـوجهي  

با وجود اين، مؤتلفه گهگـاه  . روبرو شد
تا هنگامي كـه  . تذكراتي به او مي داد

  يكي از رهبران جامعه اسالمي 
  يعني سيد مرتضي نبوي در   مهندسين

  
  6در صفحه      

مكالف سردرگُ  
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مصاحبه اي از اسالم بـدون روحانيـت   
  ياران احمدي نژاد سخن به ميان آورد 

هـاي  و مدعي شد كه آنها تـز اسـالم من  
روحانيــت را دارنــد بــه عمــل در مــي 

تقريبا شبيه همين  ادعا را علـي  . آورند
مطهــري تحــت عنــوان گــروه فرقــان 
مطرح كرد و مـدعي شـد كـه دولـت     
شبيه گروه فرقان مخالف روحانيت مي 

  . باشد
مخالفت با تز اسالم بدون روحانيـت     

حكومت، كار را به جـايي رسـاند كـه    
امي برخــي از سياســيون و احــزاب حــ

احمــدي نــژاد ديگــر تــاب نيــاورده و 
شروع به انتقاد عملكرد حكومت و گفته 

  . هاي  ياران وي كردند
اخــتالف ميــان حكومــت بــا برخــي 

برخـورد هـاي ناشـيانه    : سرداران سپاه
احمــدي نــژاد بــا برخــي افســران     
كودتاچي وابسته به سپاه سبب شد كـه  

. آنها به صـف مخالفـان او روي آورنـد   
مــد بــاقر ذوالقــدر از بــراي مثــال، مح

عوامل اصـلي  كودتـاي نهمـين دوره    
او در حمايت از احمدي . انتخابات بود

پس از شروع . نژاد سنگ تمام گذاشت
ــيس    ــوان رئ ــژاد بعن ــدي ن ــار  احم بك

معاون وزير كشـور   جمهوري، ذوالقدر
امــا همكــاري احمــدي نــژاد بــا . شــد

محمدي وزير كشور ديـر   مصطفي پور
القـدر نيـز از مقـام    در نتيجه، ذو. نپائيد

و نيـز، سـردار حسـن    . خود بركنار شد
آبادي، رئـيس سـتاد فرمانـدهي     فيروز

ــتاد كــل    ــات س ــه امكان ــوا كلي كــل ق
نيروهاي مسلح را بكار كودتا گرفـت و  
حسين صفار هرندي نيز براي پيـروزي  

اما بر سر . احمدي نژاد بسيار تالش كرد
ي، با احمدي نژاد بگـو مگـو   ئرحيم مشا
  . حكومت كناره گرفتكرد و از 

در انتخابات دهمـين دوره رياسـت        
جمهوري، حسـن فيـروز آبـادي و بـه     

. همراه ديگر سرداران، كودتـا كردنـد  
صــفار هرنــدي در توجيــه و تاييــد    
انتخابات تقلبـي، در دانشـگاهها سـخن    

اما اين دو و فرماندهان ديگـري  . گفت
جعفري، فرمانده كـل سـپاه، بـه    چون 

اند كـه بـر سـر كـار      اين نتيجه رسيده
آوردن احمدي نژاد، از ابتدا، يعنـي از  
نهمين انتخابات رياسـت جمهـوري، از   

 .خطاهاي بزرگشان بوده است
اختالف ميان حاميان احمدي نـژاد،   

به دليل افشا شدن فساد مالي، از جملـه  
اختالفهائي است كه رفع كردنش بسيار 

ــت  ــوار اس ــي از  . دش ــه برخ هنگاميك
ــه  ــدارهائي ك ــده«پاس ــس » نماين مجل

هستند و حامي احمدي نژاد بودند، پي 
بردند كه هزينه انتخاباتي احمدي نژاد 
از محل رشوه هاي كالني تأمين شـده  
اســت كــه رحــيم مشــائي و دوســت و 
همكالس دانشـگاهي وي محمـد رضـا    

برخـي گيرنـدگان وامهـاي     رحيمي از
ــاوه و   ــأمين شــده اســت، نوب كــالن، ت

در پي افشا .. .زاكاني و الياس نادران و
شدن ماجرا، در مجلس، لب به اعتراض 

اما بـا مخالفـت خامنـه اي و    . گشودند
بـا وجـود   . احمدي نژاد روبـرو شـدند  

اين، پرونده رشوه گيري هاي رحيمي 
در . يه ارسـال داشـتند  ئرا به قـوه قضـا  

برابر احمـدي نـژاد نيـز بـا شـكايت از      
شاكيان محمدرضـا رحيمـي نشـان داد    

تـا  «ساد ياران خود، ف حمايت از كه در
 .»آخر خواهد رفت 

اگـر  : الياس نـادران گفـت   ،در برابر    
رسيدگي به اين پرونده صورت نگيـرد  

 .دست به افشاگري خواهم زد
بروز اختالفات ميان نيروهاي وابسته  
يم، در پي افشاگري هاي سـردار  ژبه ر

يكي از مقاصد بر زبـان نيـاورده   : مشفق
دنبال كودتا،  خامنه اي، اين بود كه به

كليــه افــرادي را بركنــار كنــد كــه از 
امـا خـود   . تبعيت وي سرباز مـي زننـد  

جرات آن را نيافت كه بگويـد بعـد از   
حذف اصالح طلبها، نوبـت بـه اصـول    

سـردار  . گراهاي مزاحم رسـيده اسـت  
مشفق عهـده دار آشـكار كـردن نيـت     

علي الريجاني و : خامنه اي شد و گفت
دار محسـن  محمد بـاقر قاليبـاف و سـر   

رضايي از جمله افرادي هستند كه اول 
. صف حذف شوندگان قرار گرفته انـد 

اين شـد كـه انتشـار سـخنراني سـردار      
مشفق علي الريجاني و محسن رضـايي   

و محمد باقر قاليباف را به خود آورد و 
  .متوجه خطر حذف شدن كرد

اختالف ميان مجلسي ها با حكومـت   
ـ    دي بر سر عملكرد چنـدين سـاله احم
وغ رنژاد و اعتراض آنها به اعالم آمار د

يكي از شيوه هاي حكومـت احمـدي   
نژاد، پوشـاندن ويرانگريهـاي خـود در    
اقتصــاد، ســاختن و انتشــار دادن آمــار 

بيكاري و تورم و فقـر و    هدروغ در بار
ــره ارزي و    ــندوق ذخي ــودي ص موج
ميزان درآمـدهاي كشـور و چگـونگي    

... هزينــه كــردن درآمــدهاي نفتــي و
با اين حال، هنوز نتوانسته اسـت  . است

ــرف   ــار مص ــارد دالري را  400آم ميلي
سال بـه   5بسازد و منتشر كند كه ظرف 

در ايـن روش،  . مصرف رسـانده اسـت  
احمدي نژاد مقلد سيد علي خامنـه اي  

مگر نه خامنـه اي، در سـخنراني   . است
هاي خود از نبود مشكل و حل مسائلي 

مــي ســخن ... ماننــد بيكــاري و فقــر و
ــد؟ ارا ــگوي ــوي  ئ ــار دروغ از س ه آم

احمدي نژاد سبب شد كـه نماينـدگان   
مجلس به صورت علني از دروغ بـودن  

يس جمهـوري  ئه شده توسط رئآمار ارا
انتقاد كنند و با اسـتناد بـه آمـار كمتـر     
قالبــي توضــيح بدهنــد كــه كشــور در 
وضعيت بسيار بدي است و چرا در اين 

اعتــراض نماينــدگان . وضــعيت اســت
نه اي را بر آن داشت كه خامنه اي خام

با وجود ايـن،  . نمايندگان را انتقاد كند
ه شـده  ئنمايندگان معتقدند كه آمار ارا

نــان صــحيح هســتند و ايــن آاز سـوي  
حكومت اسـت كـه بخـاطر سـاختن و     
انتشـار آمـار دروغ مــي بايـد ســرزنش    

  . شود
اختالف ميان سيد علـي خامنـه اي و   

علــي ســيد : اكبــر هاشــمي رفســنجاني
خامنه اي را، اكبر هاشمي رفسنجاني با 
جعل نامه از قول خمينـي خطـاب بـه    
مشكيني، رئيس وقت مجلس خبرگـان،  
كه چند قول دروغ را نيز چاشـني آن  

قـانون اساسـي   .  كرد، به رهبري رساند
خامنــه اي رهبــر و او . را تغييــر دادنــد

وقتـي خواسـت   . رئيس جمهوري شـد 
شود، براي سومين بار رئيس جمهوري ب

از آن پس، به . خامنه اي مخالفت كرد
كـه در  » روحاني«تدريج ميان اين دو 

سازش پنهاني بر سـر  (خيانتهاي بزرگ 
گروگانها كه افتضاح اكتبر سورپرايز را 

و  60ببــار آورد و كودتــاي خــرداد   
افتضــاح ايــران گيــت و ادامــه جنــگ 

سال در سود انگلستان و امريكا  8بمدت 
ــاه دا ــرائيل و نگ ــران در و اس ــتن اي ش

و فسـاد هـاي بـزرگ    ) بحران دائمـي  
پديد آوردن مافياها و رانت خـواري  (

درصــد توليــد ملــي و بيشــتر  40را تــا 
و جنايتهاي بـزرگ  ...) افزايش دادن و

همكــار بودنــد، ...) كشــتار زنــدانيان و(
انتخابات نهمين  در. اختالف بزرگ شد

دوره رياست جمهوري، خامنه اي همه 
ــا كــه  ــار كــرد ت ــب در  ك ــه زور تقل ب

انتخابــات، هاشــمي رفســنجاني را از   
از آن به بعد، . ميدان به در كند و كرد

اين روابط با توجه به حمالت محمـود  
احمدي نژاد بـه هاشـمي رفسـنجاني و    

يد رهبري صـورت  ئخانواده او  كه با تا
. مي گرفت شكل حاد تري پيـدا كـرد  

سال اول رياست جمهوري  4در طول 
اشـمي نيـز دسـت از    احمدي نـژاد، ه 

ــر  ــومتش ب ــرد او و حك ــاد از عملك  انتق
  . نداشت

در انتخابات دهمـين دوره رياسـت        
هاشمي  جمهوري، اختالف خامنه اي با

بـه گونـه   . رفسنجاني شدت تمام يافت
اي كه چنـد روز مانـده بـه انتخابـات،     
ــه    ــال نام ــا ارس ــنجاني ب ــمي رفس هاش
سرگشاده اي به سـيد علـي نسـبت بـه     

وهــاي نظــامي و امنيتــي و دخالــت نير
اطالعاتي و برخي چهره ها اعتـراض و  
ــب در     ــدهاي تقل ــي آم ــه پ ــبت ب نس

سيد علي خامنـه  . انتخابات،  هشدار داد
در جريــان . اي وقعــي بــه نامــه ننهــاد

سـركوب هـاي بعــد از انتخابـات ايــن    
گرفـت   اختالف شدت بيشتري به خود

به گونه اي كه سيد علي خامنـه اي بـا   

خــرداد از  29جمعــه حضــور در نمــاز 
وجود اختالف ميـان خـود و هاشـمي    

در همـان نمـاز   . سخن بـه ميـان آورد  
اعالم كرد كه مواضع محمود احمـدي  
نژاد نزديك تر به مواضع خـود او مـي   

  . باشد  تا مواضع هاشمي رفسنجاني
روز قـدس و  . اختالفات ادامه يافت     

ت ماما. نماز جمعه در اين روز رسيدند
كـه تـا امـروز، آخـرين      آن نماز جمعه

نماز جمعه به امامت هاشمي است، او به 
طــور علنــي خواســتار تغييــر در شــيوه 
حكومتداري و برخورد با مخالفان شـد  
ــل    ــراي ح ــود را ب ــنهادهاي خ و پيش

مقايسـه جمعيـت   . اختالف ارائـه كـرد  
 20عظيم آن نمـاز جمعـه بـا جمعيـت     

نفـري نمـاز جمعـه و     هزار 30حداكثر 
يـم  ژل، شدت انزواي رراه پيمائي امسا

 .نمايان مي كندرا در سطح جامعه ملي 
اختالف ادامه يافتـه و شـدت نيـز           

ــت  ــه اس ــاهد   . گرفت ــا ش ــن روزه اي
ديدارهايي از سوي برخي نماينـدگان  
خبرگان رهبري با يكديگر بر سر بركنار 
كردن هاشـمي رفسـنجاني از رياسـت    

البتـه از سـوي   . مجلس خبرگان هستيم
تي پيرامون ديدار برخي از ديگر، شايعا

نمايندگان مجلس خبرگـان، بـا هـدف    
. حمايت از هاشمي شـنيده مـي شـوند   

بعيد به نظر مي رسد در دوران حضـور  
ــان هاشــمي   ــژاد رابطــه مي احمــدي ن
رفسنجاني با سيد علي خامنه اي بهبـود  

ايـن دو حـذف    يابد مگر اينكه يكي از
 .گردند

يمي كه در آن، همه بـا همـه در   ژر    
خــتالف و نــزاع هســتند، چگونــه مــي ا

تواند ادامه حيـات بدهـد؟ از خـرداد    
از يـم غيـر   ژسال گذشـته تـا امـروز، ر   

تشديد تحريمها بر ضد ايران، بـه هـيچ   
حتـي نتوانسـته   . كاري توانا نشده است

است مانع از شدت گرفتن اختالف هـا  
خامنه اي بيش از آنچـه تصـور   . بگردد

ر هـم  با هر. شود، بي اعتبار گشته است
مداخله مي كند، بسود فاسدترين هـا و  
بي كفايت ترين ها و جنايت كـارترين  

ايــن او اســت كــه مــانع از . هــا اســت
رسيدگي به پرونده هاي فساد احمدي 
نژاد در شهرداري تهران و همكاران او 

 . در دوران رياست جمهوري او است
چالش بزرگ زنـده مانـدن جنـبش     -

ركوب ملت ايران و عدم توانايي در س
يكي از بزرگتـرين چـالش   : اين جنبش

هاي پيشاروي حاكميت واليت مطلقـه  
جنبش ملت ايـران و رشـد و بالنـدگي    
حركت عظيم مردمي مي باشد كـه بـا   

همچنـان   ،نآماه از  15گذشت حدود 
صبور و مقاوم و استوار پا برجـا مانـده   

 .است
  .ادامه دارد

اينـك ببينـيم نگـاه از    : انقالب اسـالمي 
  –سپاه بمثابه سازماني سياسي بيرون به 

نظامي چگونه نگاهي است؟ اين قسـمت،  
تحليـل    –قسمت سوم و  پاياني گزارش 

  :است) 2010وئنژ 21(استراتفور 
  
  

ســپاه، ســتون فقــرات 
ــازماني ژر ــم، ســ يــ

ــي ــا  –سياس ــامي ب نظ
مأموريتها در درون و 

  :بيرون از مرزها
  
  

نقش اصلي سپاه پاسـداران انقـالب    
ـ  ين ارتـش شـدن بمثابـه    اسالمي، جانش

يـم حـاكم بـر ايـران     ژستون فقـرات ر 
كشورهاي ديگـر خاورميانـه نيـز    . است

ــامي   ــامي و انتظ ــازمان نظ ــدين س چن
ــد ــكيل واواك در  . دارن ــان تش ــا زم ت

ــا   1984 ــپاه تنه ــات س ــازمان اطالع ، س
ــاتي ر ــازمان اطالع ــم در درون و ژس ي

اطالعـات  . بيرون از مرزهاي ايران بود
ز همكاري افسران سپاه با برخورداري ا

ساواك در از ميان برداشتن سازمانهاي 
سياسي همچون حزب توده و سـازمان  

  . مجاهدين خلق، استفاده كرد
كه فعاليتهاي اطالعاتي بـه   1984در     

واواك سپرده شد، سـازمان اطالعـات   
بـا سـازمان   . سپاه، در سايه بـاقي مانـد  

ــتگاههاي   ــيتها و دس ــت از شخص حراس
اد، بمثابه واحدهاي دولتي كه تشكيل د

مخالفان . اطالعاتي بكار خود ادامه داد
ــتگير و در    ــان را دسـ ــه طلبـ و تجزيـ

  .زندانهاي سپاه زنداني مي كرد
، 2006اداره اطالعات سپاه در سـال   

از آن پـس،  . عضو داشت 2000حدود 
. اعضايش  محتمالً بيشتر نيـز شـده انـد   

مشكل مي توان فعاليتهاي اين اداره را 
بـا  . فعاليتهاي سـپاه جـدا كـرد    از ديگر

وجود اين، ايـن اداره مسـئول امنيـت    
يعني اين كـه  . برنامه اتمي ايران است

حفظ امنيت دانشمندان و فن دانـان و  
تأسيســات اتمــي ايــران، بــا ايــن اداره 

مراقبت از اينكه اين دانشـمندان  . است
ــه اســتخدام در  را كشــورهاي ديگــر ب

ـ  ا عامـل  نياورند و يا از كشور نروند و ي
. بيگانه نشوند، با اطالعـات سـپاه اسـت   

اين اداره با بسيج در داخل كشور و بـا  
سپاه قدس در خارج از ايران، كار مي 

، در مـاجراي انتخابـات   2009در . كند
رياست جمهـوري، اطالعـات سـپاه بـا     
حسين طائب، فرمانده بسـيج آن روز و  
مسئول امروز اطالعات سپاه، در حذف 

بـه نتـايج انتخابـات    اعتراض كنندگان 
از آن پس، اطالعـات  . همكاري داشت

ــه    ــتري در مجموع ــدرت بيش ــپاه ق س
  . سازمانهاي اطالعاتي ايران يافت

اطالعات سپاه و واواك دو سـازمان   
و .  اطالعاتي و امنيتـي مـوازي هسـتند   

يم مي گويند اطالعات سپاه ژمخالفان ر
محافظه كـارتر و خشـن تـر از واواك    

ين ارزيابي اغـراق  ممكن است ا. است
اما روشن است كه اطالعات . آميز باشد

سپاه با قدرت تمام به فعاليت اطالعاتي 
ايران بـاز پرداختـه   و امنيتي در درون 

  . است
ــاتمي،  1997در       ــد خ ــي محم ، وقت

االسالم ت رئيس جمهوري پيشين، حج
ــر واواك كــرد،   علــي يونســي، را وزي
ن روحانيان از روا ديدن فعاليت مخالفا

تصـفيه واواك  . سياسي ناراضي شـدند 
يـم  ژرهبـر ر . آنها را ناراضي تـر كـرد  

تصفيه شده ها را به خـدمت اطالعـات   
سپاه درآورد و به اين اداره اجازه داد 

قتلهــاي سياســي . كــار واواك را بكنــد
همچون قتلهاي سياسـي   1990سالهاي 
را اطالعات سپاه سازمان  1980سالهاي 

يس وقتـــي احمـــدي نـــژاد رئـــ. داد
ه اي وزيـر  ژجمهوري شد و محسـني ا 

واواك گشــت، بطــور موقــت، واواك 
ــت  ــود را بازياف ــت خ ــرو فعالي او . قلم

. سركوب مخالفان را خود تصدي كرد
اما آب او با احمدي نژاد از يك جوي 

ــد  ــار ش ــت و بركن ــران . نرف ــك اي اين
چندين سازمان اطالعاتي دارد كـه در  
ــديگر    ــا يك ــه و ب ــديگر مداخل ــار يك ك

  . ئي مي كنندرويارو
  
  :سپاه قدس ٭
  

در آغاز، سازماني كـه بـه فعاليتهـاي     
اطالعاتي و عمليات پوشيده در بيـرون  
از مرزها دست مي زد، سـازمان بـرون   

، وقتي 1990در . مرزي خوانده مي شد
گروه سازمان رسمي گشت، فرماندهان 

سـپاه  . سپاه آن را سپاه قدس نام نهادند
ـ  154قدس را بـه اسـتناد اصـل     انون ق

بنـا بـر ايـن    . اساسي تشـكيل داده انـد  
اصـــل، هرگونـــه مداخلـــه در امـــور 

ــت  ــوع اس ــر ممن ــورهاي ديگ در . كش
عوض، در هر جاي جهان، ايـران مـي   

بايد از مبارزاني كه براي استقالل خود 
از سلطه قدرتهاي متجاوز مبـارزه مـي   

 . كنند، حمايت كند
پس از تشكيل سـپاه قـدس، صـدور     

از ايجاد سـازمانهاي  انقالب عبارت شد 
. نظامي در كشـورهاي ديگـر   –سياسي 

لبنان نخسـتين كشـوري اسـت كـه در     
، ســپاه قــدس بكــار 1980ســالهاي اول 

از آن . ايجاد چنين سازماني پرداخـت 
پس، سـپاه قـدس چنـدين اداره پيـدا     

اداره هــاي عــراق و فلســطين و : كــرد
ــتان و   ــه و افغانس ــان و اردن و تركي لبن

فريقاي شمالي و شبه پاكستان و هند و ا
يمن و مصر و سودان  جزيره عربستان و

كشــورهاي آســياي ميانــه و اروپــاي  و
و كشورهاي غرب شامل امريكا و شرقي 

  . امريكاي التين و سومالي و حبشه
مهم ترين مراكز تعليم و تربيت سپاه     

قدس عبارتند از دانشگاه امام علـي در  
شهر قم و پايگاههاي شـهيد كـاظمي و   

دانشجويان خارجي . شتي و ولي عصربه
كه داوطلب مي شوند بعنوان مأموران 
اطالعاتي و يا عمليات مخفي به خدمت 
در مي آيند، در پايگاه هاي شرق ايران 

مخفـي   ربيـت ، تعليم و تو در دانشگاهها
ســـپاه قـــدس در . داده مـــي شـــوند

كشورهاي ديگـر، در لبنـان و سـودان،    
كـرده   نيز، پايگاههاي تعليمـاتي ايجـاد  

مأموريتهاي سپاه قـدس   يكي از . است
تعليم دادن به افراد سازمان اطالعـاتي  

افـراد  . امنيتي حزب اهللا لبنان اسـت  –
ــه هــاي حــزب اهللا   ايــن ســازمان نخب

مركز سپاه قدس در لبنان، دره . هستند
راه اتصال دمشـق بـه ايـن    . بقاع است
در اين دره است كـه سـپاه   . دره است

اهللا، با سازمانهاي قدس، عالوه بر حزب 
سياسي ديگر نيز ارتباط برقرار  –نظامي 

ــد  ــي كن ــده  . م ــگ كنن ــتاد همĤهن س
ــده    ــدس در دهك ــپاه ق ــاي س فعاليته

  . مستقر گشته است Zabadaniزبداني 
در سالهاي اخير، سپاه قـدس بيشـتر    

در . در عراق و افغانسـتان فعـال اسـت   
عراق، سپاه قدس با گروه هاي متعدد و 

. ا يكديگر، كار مـي كنـد  بعضا مخالف ب
مأموريت سپاه قدس اينست كه دولـت  
عراق را بي ثبـات كنـد تـا وقتـي كـه      

. دولتي دوست ايران بر سـر كـار آيـد   
پيش از رفتن قواي امريكا و بخصـوص  
بعد از رفتن اين قوا، ايـن دولـت مـي    

افراد سـپاه قـدس   . بايد استقرار بجويد
كه در عراق عمليـات مـي كننـد تـابع     

ر هستند كه در اهـواز ايجـاد   پايگاه فج
در نجـف نيـز يـك پايگـاه     . شده است

افراد قدس با ابومصـيب  . عملياتي دارد
الزرقاوي، با رهبر القاعده در عراق كار 

غيـر از القاعـده، بـا سـازمان     . مي كنند
هواداران مقتدا صدر و ارتش المهدي 
او و سپاه بدر، بـازوي نظـامي مجلـس    

ر مـي  اعالي انقالب اسالمي عـراق كـا  
، بـه  2007عمليات سپاه در سـال  . كنند

در آن . منتهاي وسعت و شـدت رسـيد  
ــه    ــل، ب ــا، در اربي ــواي امريك ــال، ق س
كنسولگري ايران حمله بردنـد و  تنـي   
چند، از جمله حسن عباسـي، فرمانـده   

. سپاه قدس در محل را دستگير كردنـد 
اين شخص مشاور استراتژيك احمـدي  

  .نژاد نيز بود
  : نيروي بسيج ٭
  

در داخــل كشــور، ســپاه پاســداران  
امنيت را عمده از طريق نيـروي بسـيج   

بسيج دسـتيار سـپاه در   . برقرار مي كند
بسيج در . فعاليتهاي اطالعاتي نيز هست

نيــروي مقاومــت «، بــا نــام 1980ســال 
در آغاز جنگ ايران . تشكيل شد» بسيج

و عراق، آيت اهللا خميني فتوائي صادر 
ـ  سـاله بـه    12ران كرد كه بنا بر آن، پس

بسـياري  . باال مي بايد به جبهه ها بروند
از اين نوجوانان، توسط سازمان بسـيج،  
به موجهاي انساني بدل شـدند كـه بـا    
عبور از ميدانهاي مين بسـوي دشـمن،   
راه را بر قواي حمله آور، همـوار مـي   

ميليون عضو بسـيج   3بسياري از . كردند
به  جبهه ها گسيل شدند و ده ها هـزار  

از آنها كه زنده . تن از آنها كشته شدند
  ماندند، بسياري به عضويت سپاه در 

  
  7در صفحه      

مكالف سردرگُ  



                                                                                                                                                                                       

 

 
7 
 

 
 

سپتامبر  26تا   13  2010      1389 مهر 4تاشهريور 22زا758شماره 

 

ــد    ــري يافتن ــات افس ــد و درج . آمدن
احمدي نژاد يكي از بسيجي ها بود كه 
در غرب كشور فعاليت مي كـرد و بعـد   

  . عضو سپاه و افسر شد
، بســــيج تحــــت 2007در ســــال  

بســيج . فرمانــدهي ســپاه قــرار گرفــت
بهمــان دليــل بوجــود آمــد كــه ســپاه 

هدف آن بود كـه قـواي   . بوجود آمد
نظامي و انتظامي و دسـتگاه اطالعـاتي   

يم شاه، ساواك، به سرعت بـا قـواي   ژر
نظامي و انتتظامي و دستگاه اطالعـاتي  

بـا  . يم آيت اهللا ها جـايگزين شـوند  ژر
اين تفاوت كه سپاه از افـراد نخبـه اي   

تند تشـكيل  كه بايد تعليم نظامي مي ياف
شد حال آنكـه افـراد بسـيج داوطلـب     
بودند و مي بايست تعليم و تربيت غيـر  

  . نظامي و اندكي نيز نظامي مي يافتند
، فرمانده بسيج، حسين 2006در سال  

همداني، با افتخار، از نيروي اطالعـاتي  
اين جمعيـت  . ميليوني سخن گفت 36

نيمي از جمعيت ايران را تشـكيل مـي   
ن، نيمي از جمعيت ايران بدين سا. داد

جاسوس نيمي ديگر از همين مردم مي 
ــروي  ! شــدند ــديهي اســت چنــين ني ب

نقـش بسـيج   . اطالعاتي وجود نداشـت 
منصرف كننده . منصرف كنندگي است

  .از برخاستن مردم به اعتراض
بسيج بهمـان ترتيـب سـازمان يافتـه      

است كـه حـزب هـاي كمونيسـت در     
ــورهاي داراي ر ــتي  ژكش ــم كمونيس ي

در سطوح مختلـف  . ازمان مي يافتندس
جامعه مدني، افراد بسـيج حضـور مـي    

هر شهر ايران كه تا حدي بزرگ . يابند
باشد كه قابل تقسيم به منـاطق باشـد و   
حتي شهرهاي كوچك تر و قصبه هـا و  

ايـن  . روستاها، واحدهاي بسيج دارنـد 
واحدها در جامعه و در مؤسسات دولتي 

  . ور دارندو اداري و نيز در ايلها، حض
بسيج تيپ هاي عاشورا را از مـردان   

و تيپ هاي الزهرا را از زنـان تشـكيل   
افراد بسـيج  افـرادي دارد   . داده است

خوانده مـي شـوند و   » عضو ويژه«كه 
افرادي دارد كه عضو مرتب هسـتند و  
افرادي نيز دارد كه براي خود كار مي 
كننــد و بــرگ عضــويت بســيج را نيــز 

ه آنها هسـتند كـه از   اعضاي ويژ. دارند
بدين سـو، در ازاي كـاري    1991سال 

كه مي كنند از سـپاه حقـوق دريافـت    
سال پيش از آنكه بسـيج   16.  مي كنند

تحت اداره سپاه قرار بگيرد، افراد بسيج 
را ائمه مساجد و يا كساني بـه عضـويت   
مي پذيرفتند كه در مسـاجد مـوقعيتي   

بدين ترتيب، بسـيج  . بهم رسانده بودند
ــوذ   در ــا نف ــراد ب ــان و اف ــار روحاني مه

  .  مساجد بود
، شمار 2005بنا بر برآوردها، در سال  

هـزار تـن    90افراد فعال بسيج، حدود 
بـالقوه، توانـائي بسـيج يـك     . بوده اند

ميليون يا بيشـتر از افـراد داوطلـب نـه     
بسـيج بـا   . چندان فعال، وجود داشـت 

اين توان مانع از كارگر شدن چنـدين  
، در 1979در . يم شده استژضربه به ر

پاوه، قيام كردهـا را خوابانـد و يـا در    
گروهي نفوذ كـرد كـه قصـد داشـتند     

ــو  ــاي ن ــد ژكودت ــام ده آن . ه را انج
كودتــاي ناكــام را نظاميــان و افســران 
ساواك شـاه، تحـت رهبـري آخـرين     
نخست وزير شاه، شاپور بختيار سـازمان  

انويـه  ژو در  1980وئيه ژدر . مي دادند
تحــاد كمونيســتهاي ايــران و   ا 1982

بسـيج  . مائوئيستها، در آمل قيام كردنـد 
مدعي است همه اين ضربه ها را خنثي 

  . كرده است
هــر يــك از ايــن ســه ضــربه، مــي       

يـم  ژچراكـه ر . توانستند كارگر باشـند 
. ايران نوپا و فاقد سازمان اطالعاتي بود

موفقيت بسيج در خنثـي كـردن ضـربه    
مثابه نيروي پليس ها، موقعيت بسيج را ب

ــرد  ــت ك ــران  . تثبي ــمي اي ــيس رس پل
آنســان كــه بايــد ) نيروهــاي انتظــامي(

در . يم را راضـي نمـي كننـد   ژسران ر
، 2009قيام مردم تهـران در عاشـوراي   

آيــت اهللا خامنــه اي بــر آن شــد كــه 
نيروهــاي انتظــامي و واواك قــادر بــه 

افـراد بسـج   . مقابله بـا وضـعيت نيسـتند   
  . انقالبي دارندكارآمدند زيرا حرارت 

ــا دور از     ــش در پادگانه ــراد ارت اف
در . مراكز پر جمعيـت بسـر مـي برنـد    

ديگر كشورهاي خاورميانه نيـز دولتهـا   

يك نيروي مسلح دومـي دارنـد بـراي    
  . جلوگيري از كودتاي نظاميان

گروههاي ديگر چون انصـار حـزب    
اهللا بيشتر از افراد بسيج خشن و كمتر از 

اينها بكـار ضـربه   . اند آنها سازمان يافته
زدن به مخالفـان مـي آينـد امـا بكـار      

از . برقــرار كــردن امنيــت نمــي آينــد
زماني كه سپاه بيشتر به امنيـت داخلـي   
مي پـردازد، از تـوان و عمليـات ايـن     

سـپاه بسـيج   . گروهها كاسته شده است
ــرار    ــلي، در برق ــروي اص ــه ني را، بمثاب

  . كردن نظم و امنيت بكار مي برد
ــاتي بخـــالف   ــتگاههاي اطالعـ دسـ

موازي، بسيج به نيروي عمده مقابلـه بـا   
در سـال  . جنبش مردم بدل شده است

يم به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     ژ، ر2007
. سازمان ديگري نمي تواند تكيـه كنـد  

اينست كه بسـيج را تحـت فرمانـدهي    
فرمانـده جديـد سـپاه،    . سپاه قـرار داد 

سردار محمد علي جعفـري، آن زمـان،   
تژي عمـده سـپاه اينـك    اسـترا «: گفت

اينــك مقابلــه بــا تهديــد . ديگــر اســت
آن . داخلي وظيفه اصـلي سـپاه اسـت   

يـم تهديـد در حـال بـزرگ     ژزمان، ر
شدني را مشاهده كرد و مدعي شد كه 

ــار آننــد  . دولتهــاي خــارجي آتــش بي
ســركوبهاي آن ســال و ســركوبهاي   
جنبش اعتراضي اخير گويـاي قابليـت   

ه آن با انطباق سپاه عناصر تركيب كنند
يـم مـي   ژر. وضعيتهاي متفـاوت اسـت  

تواند سپاه و بسيج را براي هر مصـرفي  
اساساً سپاه و بسيج برخـوردار  . بكار برد

از خبرچينان در اختيار نيـروي امنيتـي   
ايران شده اند كه هـم كـار اطالعـاتي    
مي كند و هم به مقابلـه جنـبش مـردم    

يــم را ژمــي رود و هــم مخالفــان ر  
يم جمهوري ژه رسركوب  مي كند تا ك
  . اسالمي برقرار بماند

      
خامنــه اي مشــتري و فرمانــده    ٭

  :سازمانهاي اطالعاتي
  

خامنه اي، در عين حـال، مشـتري و    
فرمانــده ســازمانهاي اطالعــاتي ايــران 

ــال  . اســت ــات س ــي انتخاب  2009در پ
ــرداد ( ــبش  ) 88خـ ــتن جنـ و برخاسـ

بيــت «يــم  در ژاعتراضــي، رهبــر ر 
ــري ــد »رهب ــدي پدي ــه ، واح آورد ك

كــارش در عــين حــال، جلــوگيري از 
كشيدن كار رقابت واواك و اطالعـات  
ســپاه بــه برخــورد و جلــوگيري از    
برخاستن مردم به جنبش و در صـورت  

  . وقوع، فرو خواباندن جنبش است
رئــيس دفتــر خامنــه اي محمــد     

ايـن شـخص   . محمدي گلپايگاني است
ــيش از   ــوده و پـ ــان واواك بـ از بانيـ

ياسـت دفتـر خامنـه    منصوب شدن به ر
  . اي، معاون واواك بوده است

 101واحد همĤهنگ كننـده را واحـد    
خوانده مـي شـود و سرپرسـتي آن بـا     

ــت   ــازي اس ــغر ميرحج ــز از . اص او ني
ــه خامنــه اي و از مقامــات  وفــاداران ب

ــوده اســت درخــور . پيشــين واواك ب
بيـت  «توجه اسـت كـه دو مقـام مهـم     

  . ند، نه از سپاه كه از واواك هست»رهبر
گرچه خامنه اي وفـاداران خـود را    

به مقامات مـي گمـارد امـا سـازمانهاي     
ــه او و   ــا، ب ــاتي تحــت اداره آنه اطالع

يم همواره راست نمي ژديگر مقامات ر
تحت 101هدف از ايجاد واحد . گويند

اداره يك مركز قرار دادن سـازمانهاي  
اطالعاتي و جلوگيري از همـان خطـر   

ــرو    ــا آن روب ــاه ب ــه ش ــت ك ــداس . ش
گزارشهاي نادرست ساواك شـاه را از  
نارضــائي عميــق مــردم و جنبشــي كــه 

حـال  . برخاست، بي اطالع نگاه داشت
چرا . اين كه بسا نتيجه وارونه ببار آورد

كه شاه نيز چنـين واحـدي را بوجـود    
آمد اما نتيجه آن بي اطالعي بيشـترش  

  .از واقعيتهاي جامعه شد
بودنـد  سازمانهاي اطالعاتي توانسته      

امـا اداره  . يم را مهار كننـد ژمخالفان ر
آنها از بيت رهبري ايـن خطـر را دارد   
كه اطالعات صحيح و جامع در اختيـار  

او قرار نگيرند و بر او همان رود كه بـر  
  . شاه رفت

تعادل ميان واواك و سـپاه بسـتگي    
دارد به ارزيـابي روحانيـان حـاكم در    
ــت   ــي و حماي ــدهاي داخل ــاره تهدي ب

يم و صدا و ژرهبر ر( اي خارجي قدرته
سيما اصرار مي ورزند كه امريكا حامي 

) است» جنگ نرم«و » انقالب مخملي«
تعادل كنوني و نيز تعادلي كـه  . از آنها

از دوران شاه ببعـد برقـرار مـي شـده     
است، به تنش در درون سازمانهائي نيـز  

يـم ميانشـان تعـادل    ژبستگي دارد كه ر
، فعاليتهـاي  در حقيقت. برقرار مي كند

ــك   ــار ي ــاه در انحص ــاتي هيچگ اطالع
از ايــن رو، نگــاه . ســازمان نبــوده انــد

داشــتن تعــادل ميــان ســازمانهائي كــه 
فعاليــت اطالعــاتي انجــام مــي دهنــد، 

امـروز، تعـادل   . كاري هميشگي اسـت 
مداخلـه  . بسود سپاه برهم خورده است

روز افزون سپاه در بيشتر ابعاد زنـدگي  
ن به جاسوسي و مردم ايران و  پرداخت

ضد جاسوسي در سطح ملي، واواك را 
  .تحت الشعاع سپاه قرار داده است

  
سلطه سپاه بـر واواك را  : انقالب اسالمي 

بيـت  «رو آمدن افراد متعلق به سـپاه در  
و كم نقش تـر شـدن محمـدي    » رهبري

گلپايگاني و ميرحجازي، نيـز، بـازگو مـي    
يـم  ژبا وجود اين، انزجار از سران ر. كنند

سران سپاه گوياي گرايش مـردم ايـران    و
يم به ترتيبي است كه اينك ژبه تضاد با ر

يم ژدر پي باالندن نيروي جانشين براي ر
هرچند هنوز مردم در باره دولت . هستند

و مديراني كه مي خواهند جانشين دولت 
مافياها كنند، به تصميم نرسيده انـد، امـا   

يـم، حـاكي از   ژجا و مقـام منفورهـا در ر  
يــم ژعــي شــدن  مخالفــت مــردم بــا رقط

  :هستند
  

ــوبترين و  محبـــــــ
 منفورترين چهره هـا 

  :امروزايران  در
  
ــرين    ٭ ــور ت ــوبترين و منف محب

  : چهره هاي ورزشي
  

ــدن        ــوب شـ ــوب و مغضـ در محبـ
دوري  يانزديكي ورزشكاران نيز، معيار 

. يـم اسـت  ژاز رورزشكاران و مربيـان  
ارزش اينگونه سـنجش هـا، نـه بلحـاظ     

ي آن از نظر تشخيص محبوبها و نا گويائ
محبوبها كه از نظـر نشـان دادن تقابـل    
ملت بـا دولـت واليـت مطلقـه فقيـه و      

. خصومت آميز شدن اين تقابـل اسـت  
يم همه عرصه هاي زندگي را عرصه ژر

ورزشكار و هنرمنـدي  . زور كرده است
يــم ژكــه اظهــار سرســپردگي نكنــد، ر

و اگـر  . زندگي را بر او سخت مي كند
ر سرســپردگي كنــد، مــردم از او اظهــا

كار بـه جـائي رسـيده     .بيزار مي شوند
دسـت  از راه بكه كسـب افتخـار   است 

، اگـــر ورزشـــكار بـــه وردن مـــدالآ
ــداري ر ــد، ژجانب ــاهر كن ــم تظ ــر  ي ب

و اگـر  . محبوبيت ورزشكار نمي افزايد
مدال بدست نياورد اما خود را مردمي 

 .بخوانند، محبوبيت بدسـت مـي آورد  
چنانكـه  . نيز چنـين شـد   در دوران شاه

كشتي گيران ديگري هـم مـدال طـال    
. محبوب شـد و مانـد  تختي گرفتند اما 

زيرا مصـدقي بـود و جانـب مـردم را     
   .گرفت و تا پايان زندگي

  
  :محبوبترين چهره هاي ورزشي 

  
غالمرضا تختي محبوبترين ورزشكار - 1

لـق و  بـه دليـل همـان خ    معاصر ايران
  .مردميخوي 

ز محبوبترين چهره هاي علي دايي ا -2
ورزشي كه بسيار تالش نموده تـا خـود   
را از حاكميت دور نگاه دارد و مسـتقل  

كه البته تاكنون  چنـدان موفـق    بماند
  .نشده است

ــان و    -3 ــان جه ــاعي قهرم ــادي س ه
ــه از اعضــاي   ــدو ك ــك در تكوان المپي
شــوراي شــهر تهــران و از حاميــان    

  .اصالحات مي باشد
فوتباليسـت   از ،مهدي مهدوي كيـا  -4

هاي لژيونر كه به دليل بستن مـچ بنـد   
سبز در بازي هـاي ملـي از تـيم ملـي     

وي هم اكنون عضو تيم . اخراج گشت
  .ذين تهران مي باشدآستيل آ
قهرمان وزنه برداري  ،حسين توكلي -5

المپيك كه به دليل افكار و نظرياتش از 
سوي فدراسيون وزنه برداري اخـراج  

 .شد
هرمان كشتي كه عضو ق ،عليرضا دبير -6

 .شوراي شهر تهران مي باشد
از فوتباليسـت هـاي    ،جواد نكونـام  -7

ايران كه در تيم اوساسونا توپ مي زند 
و به دليل بستن مچ بند سـبز در زمـين   
فوتبال مدتي مـورد خشـم فدراسـيون    

 .فوتبال بود
مربـي تـيم ملـي كشـتي      ،محمد بنا -8

فرنگي ايران نيز به دليل دور بـودن از  
 .اكميت داراي محبوبيت نسبي استح
مربي و فوتباليست  ،خداداد عزيزي -9

سابق تيم ملي كه بـه دليـل اعتراضـات    
خود به وضعيت موجـود ورزش بارهـا   

 .توبيخ شده است
بـان اسـبق    دروازه ،ناصر حجازي -10

تيم ملي ايران و از مربيان با سابقه كـه  
بارها به دليل انتقـاد از فوتبـال كشـور    

مهري قرار گرفت اما از سوي مورد بي 
  .مردم حمايت شد

مي  ،عالوه بر مربيان و بازيكنان فوق    
مهـرداد   وتوان به نامهايي چون برزگر 

 وسـرهنگ محمـود يـاوري     وكاظمي 
غـالم  و علـي كريمـي    وذوالفقار نسب 

حسـين   وفـردين معصـومي    وپيرواني 
نيــز نــام بــرد كــه از محبوبيــت كعبــي 

 .برخوردارند
 

   :نا محبوب هاي ورزشيچهره  
 
كـه چنـدين مـدال     ،رسول خـادم  -1

بــه را  زادآقهرمــاني جهــان در كشــتي 
وي عضـو شـوراي    .ه استوردآدست 

  .استشهر 
 ،برادر رسول خادم ،امير رضا خادم -2

نماينــده ســابق مجلــس كــه مــدالهاي 
مختلفي در رشته كشـتي در جهـان بـه    

اما به دليل نزديكي  .ه استوردآدست 
 .مردم نيستمورد توجه  يم،ژربه 
ــا زاده -3 ــين رض ــه  ،حس ــان وزن قهرم

برداري جهان و المپيك كـه بـه دليـل    
وابستگي به حاكميت و قرار گرفتن بـر  
كرسي رياست وزنه بـرداري و اخـراج   

ــه برخــي ورزشــكاران ــان نمون  ،و مربي
 .محبوبيت خود را از دست داده است

ــايلي كهــن  -4 ــيم  ،محمــد م ــي ت مرب
جمله منفورترين مربيان فوتبال سايپا از 

 .ايدئولوژيك ورزش كشور مـي باشـد  
م ملـي فوتبـال   تـي  مربـي  زماني كه او

مســـائل زيـــادي از   بـــود، ايـــران
برخوردهاي ايدئولوژيك ميـان وي و  

 .مدآبازيكنان پيش 
قهرمــان چنــدين  ،حميــد ســوريان -5

دوره كشتي فرنگي كه به دليل حمايت 
از احمدي نژاد محبوبيـت خـود را از   

 .داده است دست
مربي سابق تيم استقالل  ،قلعه نوعي -6

سـپاهان بـه دليـل    تـيم  و مربي فعلـي  
ــه  ــا در  يــمژرنزديكــي ب و تزويــر و ري

  . محبوب مردم نيستمراسم مذهبي 
يس سـازمان تربيـت   ئر ،باديآعلي  -7

بدني سابق و از ياران احمدي نژاد كه 
كليـه   ،با قـرار گـرفتن در ايـن پسـت    

ورد و آبه سـر كـار   اعضاي خانواده را 
 .شـت موجب تضـعيف ورزش كشـور گ  

يس كميته المپيك ئوي درحال حاضر ر
  .كشور مي باشد

ــو  -8 ــعيد ل ــي س ــود  ،عل ــاور محم مش
ـ احمدي نژاد و ر يس سـازمان تربيـت   ئ

بدني كه مسئول تضعيف ورزش كشـور  
  .مي باشد

يس فدراســيون ئــر ،علـي كفاشــيان  -9
فوتبال كشور كه به دليـل قرارگـرفتن   

 گرفتارفوتبال كشور را  ها،مافياد باندر 
 .استكرده ضعف 

به دليـل   ،محمد حسن انصاري فر -10
افتـاده  مردم  يم، از چشمژبه رنزديكي 

وي سالها بـازيكن تـيم فوتبـال     . است
پرسپوليس و تيم ملـي فوتبـال سـالني    
بوده و در حال حاضر مسئول تـيم راه  

 . هن مي باشدآ
كت سا وافرادي چون افشين قطبي     
  .نيز نامحبوبند... جرلو وآ وكاشاني  و
  
محبــوبترين و منفــورترين چهــره ٭

   :هاي هنري
  
 هنــگآدر هــر كشــوري موســيقي و    

. مردم آن هسـتند  سازي بخشي از هنر 
، تــا انقــالبايــران موســيقي بخشـي از  

زيـرا مسـتقل از   . صفت ملي پيدا كـرد 
موسـيقي نيـز   . يم و نيازهاي آن شدژر

ه ديگــر هنرهــا پديــد آمــد كــه همــرا
برانگيزنده مردم بود و افق ديگـري را  

   .بروي مردم مي گشود
در جريان انقـالب و نيـز در دوران        

ي مرجع انقـالب، موسـيقي نـوع سـوم    
رشد كرد اما به زودي، استبداد دينـي  

كودتا كه شـد  . موسيقي را تحريم كرد
و دولت واليت فقيـه كـه برقـرار شـد،     

امكـان بـه   بيشترين . موسيقي حالل شد
موسيقي داده شد كه بكار استبداد مـي  

اما مردم ايران به دو نوع موسيقي . آمد
تحول هنر . ديگر نيز ميدان رشد دادند

موسيقي و ديگـر هنرهـا، سـمت يـابي     
تحــول سياســي جامعــه ايرانــي را نيــز 

چنانكـه از كودتـاي   . مشخص  مي كند
بدين سو، موسيقي نـوع   88خرداد  22

  . سوم، جهش كرده است
، موسـيقي  قلمـرو در در حال حاضر،     
هاي حماسي ساخته مداحي و  يم ازژر

يـم مـي آينـد    ژرا كه بكـار ر  و مذهبي
ــد  ــي كن ــت م ــاد،  . حماي ــيقي ش موس

موسيقي حماسي كـه بكـار بـرانگيختن    
مردم به جنبش آيد و موسيقي كـه نـو   
آوري و برانگيزنده به نوآوري است، از 

از ديـد  . يـم محـروم اسـت   ژحمايت ر
يم، موسيقي نبايـد بـا مـردم رابطـه     ژر

يم ژمستقيم برقرار كند بلكه مي بايد با ر
رابطه مستقيم برقرار كند و از ابزار مهار 

بـا برگــزاري   از ايـن رو، . مـردم باشـد  
ئي كه در آنها، موسيقي زبان كنسرت ها

مردم مي شود، مخالفت شـده اسـت و   
  . مي شود

  
محبوبترين چهره هاي موسـيقي   
   :يهنگسازآو 
  
معروفتـرين   ،محمد رضـا شـجريان   -1

هنر موسيقي را زبان خواننده ايران كه 
از  .مردم و ترجمان آزادي كرده است

ــرداد   ــاي خ ــو، او  88كودت ــدين س  ب
يم، علنـي كـرده   ژا رمخالفت خود را ب

يم ددمنشـانه  ژدر آن روزها كه ر .است
آهنـگ   مي كرد، اوسركوب  مردم را 

وازي كرد را آ »تفنگت را زمين بگذار«
  . كه در ايران و جهان طنين افكند

از ديگر خواننـدگان   ،شهرام ناظري -2
نيـز رو بـه مـردم و    او . محبوب مـردم 

 .پشت به حاكميت نموده است
عليزاده از ديگر خواننـدگاني بـود    -3

كه در انتخابات از مير حسين موسـوي  
حمايــت كــرد و گرفتــار دام دشــمني 

 .شد يمژر
ــين   -4 ــيد عبدالحسـ ــادمخسـ از  ،تابـ

خواننـدگاني بـود كـه ابتـدا از ســوي     
حاكميــت بــراي مقابلــه بــا ديگــر     
خوانندگان ظهور كرد و براي تحصيل 

ن در مقابل آبه انگلستان رفت و بعد از 
ــات از  آ ــت و در انتخاب ــرار گرف ــا ق نه

  .اصالحات حمايت كرد
  

  8در صفحه      
  

مكالف سردرگُ  
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ــان  -5 ــين زم ــه   ،حس ــده اي ك خوانن
  آنكه عد از دوراني مداحي مي كرد و ب

ــز   ژر ــان را ني ــالح طلب ــود اص ــم وج ي
بــه خواننــدگي پرداخــت و برنتافــت، 

 .يم شدژگرفتار خشونت ر
ــر -6 ــه در  ،كلهـ ــدگاني كـ از خواننـ

 نامزدهــاي اصــالح طلــبانتخابــات از 
قـرار   يـم ژر قهـر حمايت كرد و مـورد  

 .گرفت
هنگساز كـه سـالها   آ ،پرويز مشكاتيان-7

هنـگ  آدر كنار شـجريان بـه نـواختن    
ـ  م يـم  ژرن اشغول بود و به صـف مخالف

اينـك چشـم از جهـان فـرو      و  پيوست
 .بسته است

از جملــــه  ،شــــاهين نجفــــي  - 8
خوانندگاني است كه از سـوي مـردم   
مورد استقبال قـرار گرفتـه و از سـوي    
حاكميت حتي حكم شالق نيز دريافت 

 .كرده است
از خوانندگان جديدي كـه   ،هماي-9

بـا   يئوازهـا آاين روزهـا بـا خوانـدن    
با استقبال  ،مورد پسنداشعاري پر معنا و 

  .مردم روبرو گرديده است
دگاني كـه  ناز خوان ،محمد نوري -10

ــه ايــران ــا خوانــدن تران محبوبيــت  ،ب
ــردم داشــت  ــان م ــه . خاصــي در مي ب
  . تازگي، او چشم از جهان فرو بست

درگذشـته كـه نامشـان     خوانندگان    
همچنان در ياد  مردم اسـت و آنهـا را   

اننده محبوب مي شـمارند، بنـان و   خو
ــتند   ــده هســ ــش و هايــ و از . دلكــ

خواننــدگان در حيــات كــه در ايــران 
ــتند،  ــوش نيس ــامجو و داري ــي ا ون  وب

در يادهــا  شــكيال و ســتار و گوگــوش 
ــا را    ــدگان، آنه ــخ دهن ــتند و پاس هس
ــي    ــويش م ــوب خ ــدگان محب خوانن

  .شمارند
 

  :موسيقي نامحبوب چهره هاي 
  
ــي  -1 ــور ارض ــيار  خوا ،منص ــده بس نن

بيـت  و روضـه و نوحـه خـوان    معروف 
در  و مساجد و هيئتهاي مذهبي رهبري

بشدت ضد آزادي  ، اوبسياري از مراسم
  . است

ــداديان  -2 ــعيد ح ــدگان  ،س از خوانن
انصــار حــزب اهللا و از عوامــل ايجــاد  
درگيري در برنامه هاي مختلف ماننـد  

سازي در دانشگاه صنعتي شريف و  گور
  .مذهبي مراسمدر همچنين 

از مداحان  ،محمد حسين حداديان -3
   .خامنه ايمورد تاييد بيت 

از چماقداران  ،حسين سيب سرخي -4
جلســات انصــار  نوحــه خــوانو  يــمژر

  .حزب اهللا
سردار سـپاه و   ،حاج محمود سازور -5

   .يمژدر خدمت ر نوحه و روضه خوان
از برادران طاهري  ،محمد طاهري -6

  .يت جوربيت وال انخواننوحه و از 
ــاهري  -7 ــا ط ــرادران از  ،محمدرض  ب

  .يمژرمورد تاييد  مداح ،طاهريمحمد 
محبـوب   مـداح  ،مجيد بني فاطمـه  -8
   .يم و نا محبوب مردمژر
از مداحان بيت واليت  ،احد قدمي -9

و داماد پروين احمدي نژاد و خواننده 
   .باند چماقداران

از خواننـدگان و   ،محمود كريمي -10
  .يمژر مايتمداحان مورد ح

افرادي چون سـيد بهـروز   جز اين ها،  
 وسـيد يوسـف    وسيد معبـود   ويوسفي 

  . شناخته اما نا محبوب هستند ،خلج
  

محبوبترين و منفـورترين چهـره   �
   :رسانه اي –هاي مطبوعاتي 

  
روزنامه نگاران، بيشتر از هنرمنـدان و     

ورزشكاران، بميزان دوري يـا نزديكـي   
  :نديم سنجيده مي شوژبه ر

  
ــاي   ــره هــ ــوبترين چهــ محبــ

   :مطبوعاتي
  

 مطبوعـاتي محبوبترين چهـره هـاي       
ايران يا در زندان هستند يا به خارج از 

آنهـا كـه   . كشور مهـاجرت كـرده انـد   

بلحاظ فعاليتهاشـان، همـه روز، در يـاد    
كسـاني كـه   : مردم هستند، دو دسته اند

مهــاجرت گزيــده انــد و يــا در ايــران 
ــرداخ   ــتند امــا از  پ تن بــه كــار  هس

مطبوعاتي ممنوع هستند، اما مردم آنها 
را به صفت ديگري مي شناسند و به ياد 
دارند و آنها كه تنها به صـفت روزنامـه   

آنهـا كـه بـه صـفت     . نگار شـناخته انـد  
روزنامه نگار شناخته اند و مردم آنهـا را  

  محبوب خود مي شمارند، عبارتند از
به شـش سـال    كهبادي آاحمد زيد -1

 : شده استمحكوم زندان 
شجاع روزنامه نگار  ،عيسي سحرخيز -2

خامنـه  بود كه به دليل نوشتن نامـه بـه   
دستگير و به شـدت مـورد شـكنجه     اي

 .محاكمه و محكوم شدقرار گرفت و 
از روزنامه نگاران  ،عمادالدين باغي -3

دفـاع از حقـوق   شجاع كـه بـه دليـل    
انجمن حجتيـه و  زندانيان و مخالفت با 

، ســالها هــاي زنجيــره اي قتــلافشــاي 
 .زنداني بود

از شـجاعترين   ،بدرالسادات مفيـدي -4
ايران كـه بـه دليـل    روزنامه نگار زنان 

هم اكنون در  ،مخالفت با وضع موجود
 .زندان به سر مي برد

از  ،بهمــــن احمــــدي عمــــويي -5
نويسندگان مبارز داخل كشور كه دهها 
ــارش     ــه نگ ــام ب ــاي نظ ــه در افش مقال

م اينـك در زنـدان   ورده است و هآدر
 .به سر مي برد

، گرچه مـردم او را  سعيد حجاريان -6
فعال سياسي نيز مي دانند امـا در نظـر   
آنها، وجه نويسندگي و روزنامه نگـاري  

   . او غلبه دارد
، گرچه فعال سياسي است طبرزدي -7

اما بخاطر فعاليتهاي مطبوعاتي است كه 
 .است در ذهن و ياد مردم 

ــميمي  – 8 ــوان صـ ــارزان  ،كيـ از مبـ
مطبوعاتي ايـران كـه هـم اكنـون در     

 .زندان به سر مي برد
غير از اينها، روزنامـه نگـاراني چـون       

و محمد رضا تاجيك  وشمس الواعظين 
داوري  وعبـاس عبـدي   و فقيه رضوي 

  .محبوبيت دارند
 
محبــوبترین رســانه ای هــای ٭

  :خارج از کشور
  

از نظــر ايرانيــاني كــه بــه مطبوعــات و 
ا و وب سـايت هـاي خـارج از    رسانه ه

مي توان برخي  ،كشور دسترسي دارند
نام از مبارزان رسانه اي را به شرح زير 

  :برد
از جمله نويسـندگان و   ،اكبر گنجي-1

رسانه اي هاي مبارز در داخـل كشـور   
بود كه مجبور به ترك كشور گرديد و 
در حــال حاضــر در خــارج از كشــور  

اي نظام مشغول به انتشار مقاالتي در افش
 .است

ــدي -2 ــي واح ــابق  ،مجتب ــردبير س س
اعتماد ملي كه مجبور بـه مهـاجرت بـه    

  .ه استدشخارج از كشور 
از نويســـندگان  ،حســين باســتاني   -3

مقاالت سياسـي در داخـل كشـور كـه     
و هـم اينـك    شـد مجبور به مهـاجرت  

  .مشغول افشاي حاكميت ميباشد
ــادي -4 ــندگان  ،ميردامـــ از نويســـ

در  ،در هجـرت مطبوعاتي مهـاجر كـه   
  .مقاالت مي باشد كار نوشتن

از نويسـندگان و   ،ايرج مصـداقي   - 5
   .افشاگران ايراني در خارج از كشور

ــود  -11 ــعود بهن ــندگان و  ،مس از نويس
مطبوعاتي هاي با سابقه كه مطالب وي 

  .در ايران با استقبال روبرو است
جز اين هـا، كسـاني در سـالهاي     -12 

ار مطبوعـاتي  اخير، مردم آنهـا را دركـ  
 –برخـي از آنهـا را سياسـي    . ديده اند

مطبوعاتي مـي شناسـند چـون احمـد     
سالمتيان و شماري ديگر را روزنامه نگار 

  و  نقره كـار شـيرازي  مي شناسند چون 
و محمــد جــواد اكبــرين و بابــك داد 

  .شكوهي راد ويوسفي اشكوري 
  

  :مطبوعاتيمنفورترين چهره هاي 
  
ير مسئول و مد ،حسين شريعتمداري -1

كـه  كيهـان   روزنامهنماينده رهبري در 
از ديــد مــردم اســتاد پرونــده و دروغ 

ــت  ــازي اس ــريعتمداري   .س ــين ش حس
سالهاي سال در سمت بازجو در زندانها 

وي  .به كار تواب سازي مي پرداخـت 
دسـت  سردار سپاه و از جملـه عوامـل   

در قتل هاي سياسي در داخل  اندر كار
 تماني معاونو زاست و خارج از كشور 

واواك را برعهده داشـت  بررسي هاي 
  .بودسعيد امامي  و همكار

دبير سياسي روزنامه  ،مهدي جعفري -2
  .كيهان

ــماعيلي -3 ــز اس ــريه  ،پروي ــردبير نش س
جوان مي ، بنام وابسته به سپاه پاسداران

  .باشد
 روزنامـه  مرتضي نبوي مدير مسئول -4

صـاحب ايـن روزنامـه، آذري    . رسالت
از او به جهـت اينكـه منتقـد    . قمي بود

بعضي از سران رژيم گشـت، خلـع يـد    
شد و روزنامه اش تحويل بانـدي شـد   

مالي  –كه در خدمت مافياهاي نظامي 
  .هستند

ســردبير  ،محمــد كــاظم انبــارلويي -5
رسالت كـه   همانبسيار منفور و فريبكار 

توليـد و  مشغول  مقامدر اين  ستسالها
 پخــش دروغ و بهتــان و ديگــر رزائــل

  .اخالقي است
 سـردبير  ،محمد حسين روزي طلب -6

مورد توجـه و  او . روزنامه دولتي ايران
  .استمحمود احمدي نژاد  مطلوب

ــام  -7 ــين الهـ ــاران و  ،غالمحسـ از يـ
هواداران كودتا كه در بسياري از امور 

وي  .از جمله مطبوعـات دخيـل اسـت   
ــام  ــا ن ــالها ب ــه دســت " س ــا ب در  "عص

چماق كشي خيابانهاي تهران مشغول به 
بود و بعد به استادي دانشـگاه رسـيد و   
بعد به عضـويت در شـوراي نگهبـان و    

ـ وزارت دادگستري و نمايندگي ر يس ئ
... جمهور در ستاد مبارزه بـا قاچـاق و   

نويسنده معروف نشريه يالثارات الحسين 
ش فاطمـه رجبـي   كه در كنـار همسـر  

مقاالت وب ، "عالمه علي دواني"دختر 
  .منتشر مي سازد سايت رجا نيوز را

فاطمه رجبي همسر غالمحسين الهام  -8
از نويسندگان وابسته بـه حاكميـت در   
نشريه يالثـارات الحسـين و وب سـايت    

  .هايي مانند رجانيوز
سردار سپاه كـه   ،عبدالحميد محتشم -9

مدير مسئول نشـريه يالثـارات الحسـين    
در  ، ميباشد و در سالهاي ابتداي انقالب

  .داشت شركتران اسيد پاشي به دخت
از نويسـندگان و   ،مسعود ده نمكي -10

مديران مسئول و چماقداران كه سـالها  
بعـد وارد كـار    .بدين كار مشغول بـود 

و هـم اينـك در كنـار     شـد فيلم سازي 
محمدرضا پناهيان و عزت اهللا ضرغامي 

يسـه دانشـكده هنـر مـي     ئعضو هيات ر
  .باشد

از جمله مطبوعاتي هـاي وابسـته بـه       
 وجـوانفكر  كه نا محبوب هسـتند  يم ژر

مهـرداد  و صفار هرندي  وحسين بهداد 
  .از آن جمله اند بذرباش

  
منفورترين چهـره هـاي صـدا و     

  :سيما 
  
 ســردار ســپاه   ،عــزت اهللا ضــرغامي -1

كــه صــدا و ســيما را كارگــاه توليــد و 
 . پخش دروغ  كرده است

معــاون سياســي صــدا و  ،خونــديآ -2
اســـي و اخبـــار سيو متصـــدي ســـيما 

  .گردهاي تلويزيوني گزارشات و ميز
ــوالي -3 ــار  ،ب كــه  20.30مســئول اخب

ــد از     ــي را بع ــار سياس ــئوليت اخب مس
  .خوندي بر عهده داردآ
برادر همسر  ،حسن خجسته باقرزاده -4

صـدا را   او اداره. سيد علي خامنـه اي 
ــر    ــالوه ب ــت و ع ــار داش  ،نآدر اختي

مسـئول خريـد هـاي لـوازم صـوتي و      

بـه دليـل    .دا و سيما اسـت تصويري ص
اينكــه نماينــدگي كاالهــاي ســوني را  

  .دارد
مجـري برنامـه    ،وحيد يـامين پـور   -5

ترتيـب  فـردا كـه بـا     –امروز  –ديروز 
گفتگوهاي صـد در صـد جهـت    دادن 

از خود شـده   موجب نفرت مردم  ،دار
  .است

مســئول شــبكه ســوم  ،پورمحمــدي -6
امـل اصـلي برنامـه    وع كـه صدا و سيما 

از مأموريتهايش يكي لـوث  . ودبچراغ 
ــي   ــاي سياس ــردن قتله ــا و (ك فروهره

 .بود) نويسندگان
مدير خبرگـزاري    ،محمود سرافراز -7

سـپاه و  وي  از سرداران  –تي  –پرس 
  .وابسته به هيات موتلفه اسالمي

از مديران شبكه هاي  ،رجبي معمار -8
  .يمژروابسته به 

مشـاور الهـام و    ،علي اكبر ،جوانفكر-9
و شـوراي سياسـت گـذاري سـتاد     عض

عضـو شـوراي   و انتخاباتي صدا و سيما 
   .معاونت سياسي صدا و سيما

معـاون   وسردار سپاه  ،علي دارابي -10
ــد    ــته بان ــو برجس ــيما و عض ــدا و س ص

  .ايثارگران
و چپريـان   وتپـه رشـي    غير از اينها،    

صوفي و ابراهيم زادگان  وزابلي زاده 
نامحبوبهـا  در شـمار   اصغر غالمرضايي و

  .هستند
  

   :منفورترين وب سايت ها 
  

وقتي وب سايت گويا كار خـود را        
ــا مطبوعــاتي هــا و وب ســايت هــا و   ب

 ،غـاز كـرد  آ يـم ژشخصيتهاي مخالف ر
ــا ســوء اســتفاده از يــم، ژوابســتگان ر ب

را وب سـايت گويـاآ    ،مشابهت اسـمي 
برخــي وب ســايت هــا و  .فعــال كــرد

حاكميت مطبوعات و اشخاص وابسته به 
با اسـتفاده  مگر ن قرار داد تا آ دررا بر 

را  نامراجعـه كننـدگ   اسمي از شباهت
به وب سايت هاي وابسته به خود جلب 

. دشـ با شكست روبرو  در اين كار. كند
به اين دليل كـه وب سـايتهاي معرفـي    

  .شده در گوياآ مغضوب بودند
بــدين ســو، از چنــد ســال گذشــته      

فيلتر گذاري بر عالوه بر يم ژمأموران ر
ــري    ــاي خب ــايت ه زاد آروي وب س

دسـت بـه تالشـي     ،داخلي و خـارجي 
 . خبري دادن زدگسترده جهت پوشش 

وب سايت هايي را طراحـي كـرد كـه    
ضـد اطالعـات، آميختـه    كارشان انتشار 

ــود  ــت و دروغ ب ــروف . اي از راس مع
ترين اين وب سايتها كه تنها از كسـاني  

بـه وب   كه با رايانه سر و كـار دارنـد و  
سايتها مراجعه مي كننـد، در بـاره آنهـا    

  . نظر خواسته شده است، عبارتند از
وب ســـايت خبرگـــزاري فـــارس  -1

خبرگزاري و وب سايت مرتبط با سـپاه  
اداره مي شـود  توسط مقدم فر  است و

  . و كارش پخش ضد اطالعات است
وب سايت اين  :وب سايت رجا نيوز -2

. اسـت وابسته به گـروه احمـدي نـژاد    
ــئوليت  ــاد  آمس ــي دام ــداد نيل ن را مق

، يكـي از سـه   يسـي ئر »حجت االسالم«
مأمور قتـل عـام زنـدانيان در    » قاضي«

يه و وحيد ئمعاون قوه قضا و 1367سال 
 يامين پور مجري ديـروز امـروز فـردا    

ــد و از  ــده دارن ــه برعه ــت فاطم حماي
ــام   ــين الهـ ــي و غالمحسـ ــز رجبـ نيـ

  .برخوردارند
ــوز -3 ــان ني ــ ،وب ســايت جه وب ه ك

سايت مرتبط با سردار عليرضـا زاكـاني   
  .است مجلس  »نماينده«
رسـمي  وب سايت ايرنا خبرگزاري  -4
عالوه بـر خبرگـزاري نشـريه    يم كه ژر

ايران و وب سـايت ايرنـا را در اختيـار    
ــزاري   .دارد ــن خبرگ ــئوليت اي ــامس  ب

ــون   ــرادي چـ ــژاد و افـ ــدي نـ احمـ
علـي   وغالمحسـين الهـام    واشتهاردي 

در حـال   .زي طلب استسعيد لو و رو
مدن مشـكالت  آبعد از به وجود  ،حاضر

، اداره آن برعهـده  نآمالي و فساد در 
  .گذاشته شده استجوانفكر 

ــجويان    -5 ــه دانش ــايت خبرنام وب س
ايران كه در برابر خبرنامه دانشـجويان  

كــارش  .ايجــاد شــده اســت اميركبيــر
 ضد اطالعات در بـاره فعاليتهـاي  انتشار 

  .دانشجويان است
ــناد    -6 ــز اس ــري مرك ــايت خب وب س

اين سايت تحـت نظـر    :انقالب اسالمي
اداره مــي شــود و  روح اهللا حســينيان 

ــدادهاي   ــار و روي ــار اخب ــارش انتش ك
  .فريبكارانه و دروغ است

وب سايت سـپاه نيـوز  وب سـايت     -7
وابسته به سـپاه پاسـداران كـه در امـر     
تهديد و فريب دست به انتشار اخبـار و  

 سـپاه  مختلف با مسـئوالن  مصاحبه هاي 
  .مي زندآن و وابستگان به 

وب سايت فـرارو كـه توسـط پسـر      -8
  .خوشوقت اداره مي شود»يت اهللا آ«
وب سايت الف كـه توسـط احمـد     -9

توكلي و ديگران راه انـدازي شـده و   
  .اداره مي شود

وب سايت بيت رهبري كـه كليـه    -10
را اخبار و اطالعـات مربـوط بـه بيـت     

  .هدانتشار مي د
 يمژر ،عالوه بر وب سايت هاي فوق    

در اقدامي هزينه ساز تعـداد بيشـماري   
وب سايت جهت تخريب افكار عمومي 

يك چند از آنهـا  كه كرده است ايجاد 
ــوز ،تريبون،شــيعه عبارتنــد از  ديلــم ني

 پايگاه خبري رسانه، كانون انديشه،،نيوز
 بـولتن نيـوز،   سايت ساجد، پالك نيوز،
رصـد   اه خبري موعـود، پايگ جام نيوز،

پايگاه خبـري   شبكه خبر دانشجو، نيوز،
 پايگاه خبري نظام آباد، عمليات رواني،

سـايه   دولت نيوز، پايگاه خبري ضالين،
 روايـت نيـوز،   قلم پرس، گرداب، نيوز،

ــوز،  ــا ني ــوز،  دن ــوثر ني ــادم نيوز،ك  خ
پايگـاه   مردميـار،  خبرگزاري راه رجـا، 

سـحرنيوز و پايگـاه    خبري گـام سـوم،  
  .خبري جانا

  
  :محبوبترين وب سايت ها 

  
سهام نيوز وب سايت وابسته به گروه  -1

كروبي كـه بـا وجـود فيلتـر شـدن در      
داخل مشغول اطالع رسـاني و افشـاي   

  .ماهيت نظام مي باشد
ــالمي  -2 ــالب اس ــايت انق وب  ،وب س

يس جمهور ئسايت مرتبط به بني صدر ر
اول ايران كه با وجود فيلتـر بـودن از   

ــوادا ــور  ه ــوبي در داخــل كش ران خ
 .برخوردار است

وب سايت مرتبط  ،وب سايت جرس -3
با هواداران مير حسين موسوي كـه در  
داخل كشور فيلتر مي باشد اما مردم بـا  
استفاده از فيلتر شكن اخبار و اطالعات 

 .ورندآن به دست مي آخود را از 
ــا ميــر  ،وب ســايت كلمــه -4 مــرتبط ب

  .حسين موسوي
ــ -5 ــل از وب ســايت ن وروز كــه از قب

كودتاي انتخاباتي به كار اطالع رساني 
 .مشغول بود

از جملـه وب   ،وب سـايت روز نـت   -6
سايت هايي اسـت كـه در امـر اطـالع     

 .رساني هواداراني دارد
  .وب سايت ايرج مصداقي -8
   .زاده وب سايت نوري -9

ــر     – 10 ــوز از پ ــا ني ــايت گوي وب س
 .خواننده ترين وب سايتها مي باشد

اخبار  ،عالوه بر وب سايت هاي فوق    
 ووب ســايت عبــداهللا شــهبازي  و روز 

وب سايت جماران وب سـايت هـادي   
وب  ووب سايت بـاالترين    وخرسندي 

ــدي   ــاس عب ــايت عب ــت  س از محبوبي
  .برخوردارند

  
ـــورترین ٭   ـــوبترین و منف محب

   :نویسندگان و شاعران
  

ــاره  ــاعران در ب ــندگان و ش ــز، نويس ني
ه مردم بكار مي برند، سياسـي  ميزاني ك

  : يم استژو نوع رابطه با ر
  

  9در صفحه      

مكالف سردرگُ  
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  :محبوبترين نويسندگان وشاعران 
  

ــي        ــاعري م ــه ادب و ش ــه ب ــا ك آنه
پرداختند و از دنيا رفته انـد و يـا مـي    
پردازند و نزد مردم محبوبيـت دارنـد،   

  : عبارتند از
واليـت   يـم  ژراحمد شاملو  از نظر  -1

محسـوب   نـامطلوب فردي  يه،فق مطلقه
  .است

ـ بانوي  ،سيمين بهبهاني -2 زل ايـران  غ
همـواره   ،كه با توجه به سن و سال باال

بـه  او . است در برابر حاكميت ايستاده 
  .تازگي ممنوع الخروج شده است

  .سهراب سپهري -3
  .فروغ فرخزاد -4
   .باديآمحمود دولت  -5
كتابهـاي وي  كه هوشنگ گلشيري  -6

ه فروش در نمايشگاه كتاب امسال اجاز
  .يافتندرا ن

ــي  -7 ــاس معروفــ ــه   ،عبــ از جملــ
نويسندگاني است كه كتابهـاي وي در  

   .دنايران خوانندگان خود را دار
  .فهيمه رحيمي -8 

  .شهرنوش پارسي پور  - 9
  

   :نا محبوب نويسندگان و شاعران 
  
 يمژرعلي معلم از شاعران وابسته به  -1

پرستي موسـيقي  كه به تازگي بعد از سر
صدا و سيما از سوي احمدي نـژاد بـه   

 گمارده شدهسرپرستي فرهنگستان هنر 
  .است

مـدح  غاسي كه اشعار زيـادي در  آ -2
  .يم سروده استژر
نزديـك  حميد سبزواري از شاعران  -3

   .كه فوت كرده استبه خامنه اي 
حســـن رحـــيم پـــور ازغـــدي از  -4

 كـه نويسندگان مـورد نظـر حاكميـت    
 حمايت از واليت مطلقه فقيـه در  هاكتاب

   .انتشار داده است
معـروف بـه    ،محمد تقي گيوه چـي  -5

مصــباح يــزدي از نويســندگان پركــار 
كتابهاي توجيه خشونت با سرمايه بيـت  

  .المال
نماينده مجلس  ،روح اهللا حسينيان - 6

از  ،اسناد انقالب اسالمي يس مركزئو ر
كه كـارش جعـل تـاريخ     ينويسندگان

بقول خودش يك پا قاتل  است و البته
  . است

فاطمه رجبي همسر الهام و نويسنده  -7
حامي واليت كـه كتـاب نابغـه هـزاره     

از او مـي   ،احمدي نـژاد  پيرامون سوم
  .باشد

 ،محمــد محمــدي نيــك ريشــهري  -8
اسـالمي و   –نويسنده كتابهاي عرفـاني  

ــده   ــد كنن كتابهــاي مــورد نظــر و تايي
  .مطلقه فقيه واليت

معروف  ،رتي سنگسريسيد صادق زيا-9
نويسنده تاريخ جعلي  ،به حميد روحاني

انقالب اسالمي و مدير موسسه پژوهشي 
  .خرداد 15انقالب اسالمي و نشريه 

  
ــــورترین ٭ ــــوبترین و منف محب

  :سپاه پاسدارانچهره های 
  
محبــوبترين هــا انــدك هســتند امــا    

  :بسيارندسرداران منفور 
  

  : سپاهمنفورترين چهره هاي 
  
فرمانـده   ،دار محمد رضا نقـدي سر -1

يس حفاظـت اطالعـات   ئفعلي بسيج و ر
يس جمهور در سـتاد  ئاسبق و نماينده ر

ــاال و ارز از    ــاق كـ ــا قاچـ ــارزه بـ مبـ
جنايتكارترين چهره هاي نظامي كه در 
كشتار  و شكنجه مردم نقش اساسـي اي  

وي  .ه اسـت و دارد را بر عهـده داشـت  
سالها در رهبري باند كبيـر بـه سـرقت    

تجاوز و قتل دست مي زد كه  ،لحانهمس
خامنـه  د اما به دليل حمايت شدستگير 

  .زاد شدآ ،از وي اي
فرمانـده نيروهـاي    ،احمدي مقـدم  -2

انتظــامي و از ســرداران جنايتكــار و از 
مسئوالن جنايت در خيابانهاي تهـران و  

وي  .زندان كهريزك و ديگـر زنـدانها  
، سالها در نقـش فرمانـده بسـيج تهـران    

  .سركوب دانشجويان بود مأمور
جانشين احمدي  ،احمد رضا رادان -3

مقدم از پليد ترين چهره هـاي نظـامي   
در تاريخ بعد از انقـالب كـه خـود در    
برخي مواقع به شـكنجه زنـدانيان مـي    

  .زدپردا
فرمانده يكـي از   ،سردار علي فضلي -4

لشگرهاي تهران كه سـابقه فرمانـداري   
كوب نظامي استان قزوين به هنگام سـر 

وي در  .ن استان را بر عهـده داشـت  آ
 در 88جريــان بعــد از كودتــاي ســال 

تهران دستور قتل مبارزان را  خيابانهاي
  .دكرصادر 

ــاري  -5 ــراهيم جب ــردار اب ــاون  ،س مع
سردار علي فضلي كه در جريان كشتار 

نقش مهمي بـر   88بعد از كودتاي سال 
  .عهده داشت

كـه در   ،سردار محمد باقر ذوالقـدر  -6
 .ه استايت هاي بسياري دخيل بودجن

ـ هم اينـك مشـاور ر   يه ئقـوه قضـا   يسئ
 عضو برجسته انجمـن حجتيـه   او. است

  .نيز هست
فرمانده سـابق   ،سردار حسين طائب -7

يس حفاظت اطالعـات سـپاه   ئبسيج و ر
پاسداران از جنايتكارترين چهره هايي 
كه در نظام حاكم بر ايران بـه منصـب   

ر لبـاس  وي د .فرماندهي رسيده است
  .آخوندي هم تشريف دارد

فرمانـده   ،باديآسردار حسن فيروز  -8
كل نيروهاي مسلح كه در كليه جنايات 

گذشته تحت فرمانده كل قـوا   هايسال
ه شــركت داشــتســيد علــي خامنــه اي 

  .است
فرمانده نيـروي   ،سردار رجب زاده -9

كشـتار   انتظامي تهـران بـزرگ كـه در   
 .مردم نقش مهمي را بر عهـده داشـت  

از سـوي جوانـان    شد و شناسايي يكبار
  .و بركنار شد كتك خورد

يس بخش ئر ،سردار يداهللا جواني -10
سياسي سپاه پاسداران كه در بسياري از 

و شـكنجه   امور مربـوط بـه دسـتگيري   
  . شركت داشته است و دارد سياسيون 

سردار محمد علـي   بعد از افراد باال،    
 و جعفري فرمانده كل سپاه پاسـداران 

 وسردار اسدي معاون سـپاه پاسـداران   
سردار حسين نجات فرمانـده حفاظـت   

ي از ئسردار حسين فـدا  وبيت رهبري 
ســردار  ومســئوالن زنــدان كهريــزك 

دست انـدر  احمد ذوالقدر از سرداران 
ســردار غالمعلــي  وكشــتار مــردم  كــار

اطالعات سپاه  رمضاني فرمانده حفاظت
ار سـرد  وسردار عبـداللهي   وپاسداران 

 و سردار عراقي وحسين زاده حجازي 
سردار اسـماعيل   وسردار سعيد قاسمي 

 وخــاكپور  وكــوثري محمــد ســالمي 
مغضـوبان مـردم   سردار سـاجدي نيـا    

  .هستند
  

   :سپاهمحبوبترين چهره هاي  
  

مردم چهره محبوبي در سـپاه نمـي       
آنها كه مي شناسند، يـا چشـم از   . يابند

يگـر در سـپاه   جهان فرو بسته اند و يا د
لشـگر   سراز ارتشي ها، شهيدان . نيستند

در سرهنگ فكـوري   وولي اهللا فالحي 
ــتند ــا هس ــداران،. ياده ــردار  از پاس س

 وسردار داوود كريمـي   ومحسن رشيد 
ــدم  ــردار مق ــان  وس ــردار حجاري  وس

كساني هستند كـه مـردم   سردار صنيعي 
  .آنها را آدمهاي خوب مي شمارند

كـه در فهرسـت   اسـامي  : انقالب اسالمي
معلـوم   هـم محبوبها و منفورها آمده اند، 

مي كنند گروه هاي اجتماعي را كه نظـر  
معلوم مي كنند ضابطه اي  همداده اند و 

كه در سنجش بكار رفتـه و تضـادي كـه    
 و هميم و مردم پديد آمده است، ژميان ر

د كه محبـوب شـدن و يـا    نمعلوم مي كن
تر منفور گشتن، كمتر از عملكردها و بيش

منهـاي  . يم مايه مي گيرندژنسبت با راز 
يم،  سنجش در جامعه اي ژنوع رابطه با ر

آزاد و به ترتيبـي كـه بيـانگر نظـر همـه      
مردم بگردد، معلوم خواهد كرد كه ايـران  
شخصـــــيتهاي محبـــــوب بســـــيار و 

بـا   .شخصيتهاي نـا محبـوب انـدك دارد   
ــه حاكميــت ســپاه و مافياهــاي   توجــه ب

د، مغضوبها گوياي مالي بر اقتصا –نظامي 
بيــزاري شــديد مــردم از ســلطه آنهــا بــر 
اقتصاد و نارضـائي عميقشـان از وضـعيت    

  :اقتصادي خويش است
  
  

ــالن   ــا اع ــاخص ه ش
: خطـــر مـــي كننـــد
ــود ــاد در ركـ  ،اقتصـ

ايران شـتابان بسـوي   
ورشكست و فلج مـي  

  :رود
  
  
اثـــــرات پیـــــدا و پنهـــــان  ٭

  :ها بر صنعت ایران تحریم
 

ــپتامبر  5در   ــه  ، د2010س ــه ول ويچ
رغـم اظهـارات    به: گزارش كرده است

هاي ايراني مبنـي بـر اينكـه     مكرر مقام
المللي بر اقتصاد ايـران   هاي بين تحريم

اثر است، يـك كارشـناس فعـال در     بي
هاي پيدا و پنهان  صنعت كشور از هزينه

ها و اوضاع وخيم صنعت كشـور   تحريم
 .گويد مي
 شوراي امنيت عـالوه  1929قطعنامه     

بــر ايجــاد محــدوديت شــديد بــر      
ــد ــت   خري ــران، فعالي ــامي اي ــاي نظ ه
نقـل   هـاي اقتصـادي، حمـل و    شركت

دريايي و نيز مراودات بانكي ايـران را  
نيز هدف قـرار داده و محـدود كـرده    

 .است
 خبر«ي وبسايت  حال به نوشته با اين     

ــن ــام»آنالي ــي موضــع  ، مق هــاي ايران
ــريم   ــن تح ــر اي ــي در براب ــا  محكم ه

ها بر  اين تحريم«اند  اند و مدعي گرفته
محمـود  . »اثـر اسـت   اقتصاد ايران بـي 

جمهور ايـران گفتـه    يسئنژاد ر احمدي
ارزد و  ها پشـيزي نمـي   كه اين قطعنامه

وزيــر اقتصــادي و دارايــي هــم اعــالم 
هــا بيشــتر از آنكــه  كــرده ايــن تحــريم

اقتصادي باشند، سياسي هستند و حتـي  
ــ  ــي خــود را هــم از دس ــاثير روان ت ت

 .اند داده
ــاني، دبيركـــل       ــين ساسـ ــا حسـ امـ

ــه   ــران بـ ــنعت ايـ ــيون صـ كنفدراسـ
اينكـه گفتـه   «گفته است » خبرآنالين«

ها هيچ اثري بر صـنعت   شود تحريم مي
ـ  . ندارد  درسـت نيسـت   والن ئبايـد مس

بينانه بـه ايـن مشـكل نگـاه      كشور واقع
ها اسـت   كنند چرا كه با ديدن واقعيت

ت و ريـزي درسـ   تـوان برنامـه   كه مـي 
هـا اتخـاذ    جامعي براي مقابله با تحريم

 ».كرد
در اين ميان علي الريجـاني، رئـيس      

ــار    ــز فش ــالمي ني ــوراي اس ــس ش مجل
ــرين خطــر  اقتصــادي غــرب را مهــم ت

موجود براي جمهوري اسالمي ايـران  
ــت  ــته اس ــه   . دانس ــت ك ــه اس او گفت

كشـورهاي  (هـاي آنهـا    گيـري  سخت«
تـاثير   هـا بـي   در بحث قطعنامـه ) غربي

تــوان تهديــدها را بــه  ســت امــا مــيني
 ».فرصت تبديل كرد

از نظر دبيركل كنفدراسيون صـنعت     
فرصت بودن تحـريم بـر روي   «ايران، 

تـوانيم   زمـاني مـي  . كاغذ ممكن اسـت 
تهديد را به يك فرصت تبـديل كنـيم   
كه شرايط محيطي به ما اجازه تفكـر را  

امــا متاســفانه در حــال حاضــر . بدهــد
 ،آن قـراردارد  شرايطي كه صـنعت در 

يك شرايط عادي نيست بنـابراين روي  

كاغذ اين حرف منطقـي اسـت امـا در    
 ».عمل نه

 
  ها هاي پيدا و پنهان تحريم هزينه

 
حسين ساساني بـه خبـر آناليـن گفتـه     

هــايي كــه  تحــريم بــر  هزينــه«اســت، 
يكي : كند دو نوع است صنعت وارد مي

هــاي پنهــان كــه كســي بــه آن  هزينــه
مدت تـاثير   و در بلند كند توجهي نمي

بســيار زيــادي بــر عملكــرد واحــدهاي 
هاي  گذارد و ديگري هزينه صنعتي مي

هـاي پنهـان    يكي ازهزينه .است آشكار
توضـيح  . است» تغيير بازارها«ها  تحريم

ــه   ــن ك ــه  اي ــدگان، چ ــه توليدكنن چ
كنندگان بر  صادركنندگان و چه  وارد

اثر تحريم بازارهـاي قبلـي خـود را از    
هنـد و مجبـور هسـتند كـه     د دست مي

بازارهاي جديد را براي  ادامه فعاليت 
ــر      ــن تغيي ــه اي ــد ك ــدا كنن ــود پي خ

كنـد   هايي را بر آنها تحميل مـي  هزينه
آيد بلكه  كمتـر   كه نه تنها به چشم نمي

كسي در باره آن اين روزهـا صـحبت   
هاي پنهان  يكي ديگر از هزينه .كند مي

كــــاهش ريســــك « ،هــــا تحــــريم
 .است »گذاري سرمايه

اولين جـايي  «: هاي آشكار هزينه اما    
كه يك واحد توليدي و صنعتي بـه آن  

كند بانـك   براي شروع كار مراجعه مي
ها نـه   است كه متاسفانه با اعمال تحريم

تواننــد  هــاي داخلــي نمــي تنهــا بانــك
ــه     ــد بلك ــاز كنن ــنادي ب ــارات اس اعتب

هاي جهاني  نيز حاضر به همكاري  بانك
 ».با ما نيستند

هاي جهاني حاضـر   علت اينكه بانك     
هـا و صـنعتگران ايرانـي     نيستند با بانك

هـاي سـنگيني    همكاري كننـد جريمـه  
است كه در صورت تخلف بايد تحمـل  

بـراي مثـال اگـر يـك شـركت      . كنند
ــا شــركت هــاي  آمريكــايي بخواهــد ب

ايراني ارتباط برقرار كنـد، كسـي كـه    
ها را رعايت نكـرده محكـوم بـه     تحريم
خت  يـك ميليـون دالر جريمـه و    پردا

 .شود سال زندان مي 25تحمل  
را از » هزينه بـاالي حمـل و نقـل   «     

گـران   ديگر معضالت و مشكالت صـنعت 
زيـرا   .هسـتند ايراني در دوران تحريم 

تواننـــد از طريـــق  صـــنعتگران نمـــي
ــران   ــتيراني جمهــوري اســالمي اي كش
كاالهاي خـود را مثـل گذشـته حمـل     

شـتيراني جمهـوري   كنند و اگر حتي ك
اسالمي ايران نـام خـود را هـم تغييـر     

پذير نيست  هم اين كار امكان باز ،دهد
و اگـــر صـــنعتگري از طريـــق يـــك 
كشتيراني و هواپيمايي ديگر  به غيـر از  

 10اي را حمل كند بين  ايران محموله
هـاي او افـزوده    درصد  برهزينـه  30تا 

 ».خواهد شد
 

  :اوضاع وخيم صنعت
 
ــاني در   ــعيت  ساس ــت وض ــاره وخام ب

وضـعيت صـنايع   « : گويـد  مـي صنعت، 
و دولتـي وخـيم اسـت      دولتي و نيمـه 

تحريم اين وخامـت را بيشـتر نيـز مـي     
هــاي صــنعتي بخــش  واحــدامــا . كنــد

از  ،رغــم كــوچكي  خصوصــي علــي 
وضــعيت بــدتري برخــوردار هســتند و 
متأسفانه ارائه تسـهيالت و يـا اسـتمهال    

تي فقط اقـداما  ،بدهي برخي از صنايع
است كه پشتوانه خوبي نـدارد و شـايد   
فقط مانند مسكني در كوتاه مدت براي 

  ».بهبود صنايع عمل كند
  
ــته  ٭ ــی ورشکس ــای ایران بانکه

  :هستند
 

ــهريور  7در   ــن 89شـ ، روز آن اليـ
بانــك هــاي «: گــزارش كــرده اســت

بحران جهـاني ورشكسـت    بر اثرايراني 
اين گفته از آن وزيـر اقتصـاد     ».نشدند

بـر  ورشكستگي بانك هاي ايراني . است
بحران مالي جهاني، موضوعي بـود   اثر

كه تقريبا هيچ كارشناسـي آن را پـيش   
چرا كـه بانـك هـاي    . بيني نكرده بود

ايراني كمترين ارتباط را بـا بازارهـاي   
طبعا نـه سـودي از    مالي جهان دارند و

ولــي . ميبرنــد نــه زيــاني بحــرانايــن 
ورشكست شدن بانك هـاي ايـران بـه    
خــاطر عــدم تــوازن در پرداخــت    

وامهـا كـه بنـا بـر     (  تسهيالت دسـتوري 
قانون بودجه، بانكها مجبورند بدهنـد و  
ــه    ــا را ب ــه حكومــت آنه ــا ك ــز وامه ني

ميزان  و )پرداخت آنها مجبور مي كند
سرمايه اين بانك ها، موضـوعي اسـت   
 كه هماره مـورد اشـاره كارشناسـان و   

 .هست اقتصاد دانهاي ايران بوده و
بسياري از خبرگان اقتصاد معتقدنـد      

بانك هاي دولتـي طبـق اصـول علـم     
اقتصــاد ورشكســته هســتند ولــي چــون 
 دولتي هستند، دولت با چاپ اسكناس و

آنهـا را بـه طـور     ،شارژ نقدينگي ريـال 
اصـوال   .كاذب از بحران نجات ميدهـد 

بحران مالي جهاني به يـك كليـد واژه   
ل پهلو در بيانات مديران دولتي بـد  دو

آنجايي كه اقتصاد كشور بنا  .شده است
بر عدم ارتباط با بازار هاي دنيـا هـيچ   

بـه   درايـت و  آسيبي نديد به هـوش و 
مدل بانكـداري اسـالمي   به تازگي هم 

مربوط ميشود ولي آنجايي كه افـزايش  
كاالها به مردم روا  قيمتي در خدمات و

. بحران جهاني نام ميگيرد ،ميشود علت
زيـــر اقتصـــاد بـــه گـــزارش ايســـنا و

دهـد   هاي ما نشان مي بررسي«:ميگويد
پاشـي   در بحران اقتصاد جهاني و فـرو 

ها و ورشكسـتي   بازارهاي مالي و بورس
هـاي   يك از بانـك  هيچ ،ها پياپي بانك

ايران كـه براسـاس قواعـد بانكـداري     
ــي ورشكســت  ،شــوند اســالمي اداره م

نشدند و در اين ميان شاخص بازارهاي 
 ».تمالي رشد داشته اس

عمليـات غيـر ربـوي و    « :به گفتـه او    
تطبيق ابزارهاي مالي با شرع از اهداف 
بانكداري اسالمي است و مصون ماندن 

هـاي اسـالمي و نهادهـاي مـالي      بانك
ناشـي از   ،هاي اخيـر  اسالمي از بحران
ضـمن اينكـه بانـك     .همين امـر اسـت  

هـاي   توسعه اسالمي آسـيبي از بحـران  
 وي ادامــه داده ».اخيــر نديــده اســت

الگوي رايج و قالـب در كشـور   «: است
ما بانكداري اسـالمي اسـت و پذيرفتـه    
نيست كه عمليات ربوي در شبكه بانكي 

ــرد  ــالي . كشــور شــكل بگي در نظــام م
هـاي موجـود    اسالمي بايد از خالقيـت 

ها انواع  استفاده و در تامين مالي پروژه
ابزارها به كار گرفته شـود و تنـوع در   

 .»نه بوجود بيايداين زمي
 

  :ايستادن روي پا با پول نفت 
 

گفته هاي وزير اقتصاد در مورد اينكـه  
بانك هاي ايران ورشكستگي را تجربـه  

بهمـن   در نكردند در حالي اسـت كـه  
به طور ورشكست بانكها شايعه  ، 88سال 

باعث هجوم مـردم بـه    جدي مطرح و
بانك ها براي برداشت سپرده هايشـان  

ناسان امر همان وقت هـم  اما كارش. شد
ورشكستگي بانك هاي ايران را به علت 

بـه  . دولتي بودن غير ممكن ميدانسـتند 
طور نمونه دكتر حسن منصـور اقتصـاد   
دان در گفتگــو بــا راديــو زمانــه گفتــه 

ها راه به  از چهارسال قبل بانك«: است
اند و تنها با  سوي ورشكستگي را پيموده

سـرپا  تزريق منابع دولتي و پول نفـت  
اند، اما اگـر بخـواهيم عملكـرد     ايستاده
هاي ايراني را در قالب يك بنگاه  بانك

هـا در   اقتصادي تحليل كنيم، اين بانك
هايي زيـان ده و ورشكسـته    عمل بانك

 ايـن گـزارش در   .»شـوند  محسوب مي
اگـر بـه مشـكالت    «: ادامه مـي افزايـد  

ها، اعـم از فشـار بـر آنهـا      داخلي بانك
الت تكليفي، واقعي براي پرداخت تسهي

 نبودن نرخ سود، اعمال نظرهـاي غيـر  
كارشناسي دولتمردان محدوديت ها و 
فشارهاي خارجي ناشي از تحريم هاي 

المللـي را اشـاره    بانكي در سـطح بـين  
اوضاع براي نظام بانكي ايران به  ،كنيم

  ».شود مراتب دشوارتر مي
  10در صفحه      

مكالف سردرگُ  
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درصـد  ۱۸٬۷۳بیکاری باالی  ٭
  :است

 
: ايلنـا ، به گـزارش  89شهريور  8در  

درصدي جمعيـت فعـال    41اگر نسبت 
  سال در پايان  10به كل جمعيت باالي 

  را به عنوان شاخصي براي  1384سال 
  

حركت و مبدا بپذيريم، نرخ بيكاري در 
 86درصد، در سال 12.55برابر  85سال 

حدود  87درصد، در سال 13.16معادل 
 16.42ا تقريبــ 88درصــد، در ســال  17

بـا جمعيتـي    89درصد و در پايان بهـار  
هزار بيكـار بـه    767ميليون و  4حدود 
 15 حدودا(درصد خواهد رسيد  18.73

البتـه ايـن آمـار چنـدان     ). ميليون نفر
غيرمترقبه نيست چرا كـه در شـرايطي   

ميليـون نفـر بـه جمعيـت      5كه بيش از 
هـاي   سال ايـران در سـال   10باالتر از 

 59ه شده است، فقط مورد اشاره افزود
شغل به مشاغل موجـود در   982هزار و 

. افـزوده شـده اسـت    1384پايان سال 
كه بايـد اشـاره كـرد كـه از      ضمن اين

شاخص بيكـاري در كشـور    1384سال 
دستخوش تحول بنياديني شد و شـاغل  

روز در هفتـه كـار دارد،    2از كسي كه 
ساعت كار كنـد   1به كسي كه در هفته 

با اين حـال نـه تنهـا     تقليل يافت، ولي
گرهي از مشكالت بيكاري باز نشد بلكـه  

 .اين روند بدتر و بدتر شد
آنچه به ايـن نـرخ بيكـاري ابعـاد      و    

بخشد مربـوط بـه    تري مي كننده نگران
بـر اسـاس   . نرخ بيكاري جوانان اسـت 

هاي  هاي بانك جهاني، در سال گزارش
درصد جمعيـت ايـران    70اخير حدود 

مركـز آمـار   . دارنـد سال سـن   35زير 
 29.6ايران ميزان بيكـاري جوانـان را   

درصد اعالم كرده كه بيش از دو برابـر  
نرخ متوسط بيكاري اعالم شده از سوي 

  .مركز آمار است
كارشناسان اقتصادي بر ايـن باورنـد      

كه ايران براي غلبه بر مشـكل بيكـاري،   
درصـد   8نيازمند رشد اقتصادي بـاالي  

ست كه در طول است و اين درحالي ا
هاي گذشته متوسط رشد اقتصادي  سال

درصـد گـزارش شـده     5تـا   3كمتر از 
هـاي مولـد    است كه بـيش از فعاليـت  
هـاي بـاالي    اقتصادي، مرهـون قيمـت  

  .نفت بوده است
  

هـــزار میلیـــارد  ۱۴۰بـــدهی ٭ 
  :تومانی دولت

  
ــهريور  3در   ــاب  89ش ــايت آفت ، س

برخالف گـزارش  : گزارش كرده است
آمارهـاي مسـتند بانـك     ،سايت دولت

كـاران دولـت نشـان     مركزي و طلـب 
 127دهــد دولــت بســيار بيشــتر از  مــي

ميليارد دالر بدهي داخلـي و خـارجي   
: دارد كه هنوز پرداخت ننموده اسـت 

دقيقه؛ خبري در  55و  12امروز ساعت 
رساني دولت درج شـد بـا    پايگاه اطالع

بانـك مركـزي ادعـاي    : اين عنوان كه
االري درباره بدهكاري س روزنامه مردم

ــارد دالري دولــت را خــالف  127 ميلي
در ادامه اين گزارش . واقع اعالم كرد

ادعـاي روزنامـه    در بـاره : آمده اسـت 
حجـم  «كـه   مبني بر اينساالري  مردم
هاي دولـت دهـم بـه نهادهـاي      بدهي

ميليـارد دالر   127داخلي و خارجي، به 
هاي  بدهي «: ، بايد گفت»رسيده است
لت در حال حاضـر حـدود   خارجي دو

هـــزار  230ميليـــارد دالر معـــادل  23
ميليارد ريال است كه بايد ساالنه بخشي 
از آن پرداخت گردد و عجالتا امسـال  

هــا  ميليــارد دال از ايــن بــدهي 8بايــد 
 ». پرداخت شود

اما بديهي هاي دولت به نظام بـانكي     
اين گزارش در كشور چه اندازه است؟ 

بـر   مركـزي مبنـي   حالي به اعالم بانك
ميليارد دالري  127كذب بودن بدهي 

كه هيچ گزارشي  مي كنددولت استناد 
از بانك مركزي يا مسئوالن اين بانـك  

ميليـارد   127در مورد تكـذيب بـدهي   
دالري دولت در پايگاه ايـن بانـك يـا    

هـا درج   هـا و رسـانه   ساير خبرگـزاري 
نشده و مسئوالن روابط عمـومي بانـك   

از درج اين گزارش مركزي هم خبري 
در سايت دولت ندارند و معلوم نيسـت  
سايت دولـت ايـن خبـر را بـه نقـل از      
كدام مسـئول و مقـام بانـك مركـزي     

  ؟ه استكرددرج 
ــر رو،   ــايت  به ــزارش س ــرخالف گ ب

آمـار مسـتند بانـك مركـزي و     ، دولت
دهد دولت  كاران دولت نشان مي طلب

ميليـارد دالر بـدهي    127بسيار بيشتر از 
ــ ــوز  داخل ــه هن ــارجي دارد ك ي و خ

دولت با وجـود  : است نكردهپرداخت 
هزار ميليارد تومـاني   256 نهزينه كرد

تـا   84از اول مرداد  ،سال گذشته 4در 
هاي سـنگيني   ، بدهي1388آخر مرداد 
هـاي   هـا و كشـور   ها، شركت به سازمان

ــن   ــق اي ــم دقي خــارجي دارد كــه رق
هـزار ميليـارد    140ها به بيش از  بدهي

ــان ــي توم ــي  م ــد فعل ــا رون ــد و ب  ،رس
سال  10ها بيش از  پرداخت اين بدهي

 . كشد طول مي
  
اقتصاد ایـران : بانک مرکزی ٭

  :راکد نیست، کساد است
 

ــهريور  5در   ــزارش  1389ش ــه گ ، ب
براســاس اســتانداردها خبــر آن اليــن، 

اقتصــاد  اقتصــاد ايــران ركــود نــدارد،
ــاهش    ــي از ك ــادي ناش ــران از كس اي

 .برد مي تقاضاي موثر رنج
بانك مركزي در پاسخ بـه اظهـارات      

دكتر مستخدمين حسـيني ـ مـديرعامل    
موسســه توســعه و معــاون ســابق بانــك 

وگـو بـا ايسـنا     مركزي ـ كـه در گفـت   
كـاهش تـورم در   "عنوان كـرده بـود   
توضـيحاتي ارائـه    "ركود هنـر نيسـت  

بانك مركزي بـا   ،به گزارش ايسنا: كرد
ي كه اشاره به سخنان مستخدمين حسين

وضــعيت كنــوني اقتصــاد ايــران را در 
حال ركود توصيف و ادعا كـرده بـود   
اهتمام كافي براي سوق دادن اقتصـاد  
به سوي رونق وجـود نـدارد، در پـنج    
بخش به تشريح وضعيت اقتصـاد كشـور   

 :آيد پرداخته است كه در ادامه مي
كه يـك   ـ بر اساس تعريف، براي آن  1

شـته  اقتصاد در شرايط ركودي قرار دا
باشد، الزم است نـرخ رشـد اقتصـادي    

. براي حـداقل دو مقطـع منفـي باشـد    
آخرين آمارهاي رسمي و انتشار يافتـه  

دهد نرخ رشد اقتصادي ايران  نشان مي
 2.7حـدود   1387در نيمه نخست سال 

براسـاس   1388درصد و براي كل سال 
ــدماتي مثبــت اســت  . برآوردهــاي مق

ــر   ــتانداردهاي معتب ــب اس ــدين ترتي ب
المللي معرف حاكميـت ركـود بـر     بين

الزم به ذكر اسـت  . اقتصاد ايران نيست
كـه ايـن دسـتاوردها در دوره بحــران    
فراگيــر اقتصــاد جهــاني و ســرايت    

هاي منفي رشد اقتصادي به غالـب   نرخ
ــر     ــده و از منظ ــل ش ــادها حاص اقتص

 .اي و جهاني ارزشمند است منطقه
ــران، : انقــالب اســالمي رشــد اقتصــاد اي

و گاز كه فروش ثروت كشور منهاي نفت 
ميـزان منفـي شـدن    . است، منفي اسـت 

ــرا   رشــد اقتصــاد بيشــتر شــده اســت زي
درآمدهاي بخـش دولـت و كسـر بودجـه     

) استقراض از نظام بانكي كشور و خـارج (
بزحمت مـي تواننـد شـدت رشـد منفـي      

 :اقتصاد كشور را بپوشانند
هاي موجـود، اقتصـاد    ـ طبق تحليل  2

) شتاب توليـد كاهش (ايران از كسادي
ناشــي از كــاهش تقاضــاي مــوثر رنــج 

كسـادي مـذكور بـيش از هـر     . برد مي
عاملي در نتيجـه بـروز بحـران فراگيـر     
اقتصادي و مالي در سطح جهان پديـد  
آمده كـه تـاثيرات منفـي خـود را بـر      
ــروش   ــت ف ــدهاي ارزي و قابلي درآم
توليــدات داخلــي در بازارهــا برجــاي 

يد بـاره و شـد   تغيير يك. گذارده است
محيط پر رونق اقتصاد جهاني از اواسط 

به سوي ركود شديد، سبب  2007سال 
كاهش قابل توجه تقاضاي جهاني حتي 

ــاال و   ــده ك ــادركنندگان عم ــراي ص ب
خــدمات، شــد و اقتصــاد ايــران نيــز از 
. تبعات اين پديده فراگير در امان نبود

در كنار آن، عواملي همچـون تشـديد   
پـر   هاي خارجي و ركود بخـش  تحريم

اهميت ساختمان و مسكن از نيمـه دوم  
نيز  1388و به ويژه در سال  1387سال 

 بر شـدت اثرگـذاري عوامـل محـدود    
  .كننده خارجي افزود

ــالمي  ــالب اس ــاي  : انق ــا، دروغه در اينج
ــز دروغ   ــژاد و همكــاران او و ني احمــدي ن

تصـديق مـي   ) عامل اول(بودن ميزان رشد 
 معلوم مي شود بحـران جهـاني دامـن   . شود

اقتصاد ايران را گرفته است و تحريمها نيـز  
امــا يــك دليــل كــاهش . مــؤثر افتــاده انــد

تقاضا، نابرابر تـر شـدن توزيـع درآمـدها و     
 80كاهش قـدرت خريـد اكثريـت بـاالي     

دليل ديگر آن كاهش . درصد جامعه است
توليــد دســتگاههاي توليــدي و بنــا بــر ايــن 

دليل سـومش جهـت   . خريدهاي آنها است
مالي و پولي دولت است كـه   يابي سياست

 .فرصتهاي رانت خواري را بيشتر مي كنند
اغلب واحدهاي توليدي در كشـور  -3

به منظور هموار كـردن   1387در سال 
نوســانات توليــد و فــروش خــود و در 
پاسخ به كمبود تقاضاي موثر اقدام بـه  

ــديل  ــزايش(تع ــار و ) اف موجــودي انب
سـازي كاالهــاي سـاخته شــده    ذخيـره 
مار موجود نيز مويد آن است آ. كردند

كه افزايش موجـودي انبـار كاالهـاي    
هاي توليدي رشد  ساخته شده در بنگاه

  ...ه استشديد كرد
يعني واحـدهاي توليـدي   : انقالب اسالمي

 .از توليد خود كاسته اند
ـ بانك مركزي به عنوان مقام پولي و  4

اعتباري همواره تالش كرده نقـدينگي  
ها  وليدي و بنگاهمورد نياز واحدهاي ت

اي  هاي مختلف و بـا هزينـه   را به روش
 .كمتر از نرخ تعادلي بازار فراهم كنـد 

ميزان نقدينگي در چرخش اقتصـاد در  
نسبت به پايـان سـال    1388پايان سال 

درصد رشد داشـت   23.9معادل  1387
كه هشت واحد درصـد فراتـر از رشـد    

. اين متغير براي دوره مشابه قبلـي بـود  
بـات از بخـش غيـر دولتـي     حجم مطال

) آتـي   هـاي  بدون سود و درآمد سال(
درصد رشد نسبت به پايان سال  15.8با 

 13.9معـادل  (قبل و با سـهمي فزاينـده  
مهمتـرين عامـل رشـد    ) واحد درصـد 

نقدينگي بوده است كـه در مقايسـه بـا    
واحـد   12سـهم  (رقم مشابه سـال قبـل  

 1.9بـه ميـزان   ) درصد رشـد نقـدينگي  
. دهـد  ايش نشـان مـي  واحد درصد افز

ي به بخش غيـر  ئافزايش تسهيالت اعطا
عمـــدتا بـــا  1388دولتـــي در ســـال 

گيري كمـك بـه بخـش واقعـي      جهت
اقتصاد و برطرف كردن نيازهاي مـالي  
واحدهاي توليـدي بـه اقتصـاد كشـور     
بوده و بدين ترتيب سيستم بانكي كشور 
و در راس آن بانك مركزي، از ايفـاي  

اهـداف   تعهدات خود در جهت تحقق
اقتصاد كالن و تقويت رشـد اقتصـادي   

  .كشور فروگذار نكرده است
يعني نقـدينگي، بنـا بـر    : انقالب اسالمي

اين، قدرت خريد افزايش يافته و با وجود 
اين، ميزان تورم، به قـول بانـك مركـزي    

يعني اقتصاد نه تنها در . پائين آمده است
ركود است بلكه با خطر ورشكست و فلـج  

 .روبرو است
ـ كاهش قابل توجه نرخ تورم در دو   5

سال اخير كه به دليل همزماني وقـوع،  
بعضا دليل كاهش نرخ رشـد نيـز تلقـي    

شود، نتيجه مستقيم اقـدامات مـوثر    مي
بانــك مركــزي در تنظــيم مناســب    

هاي اعتباري و نظم بخشـي بـه    سياست
هـا و موسسـات    چارچوب فعاليت بانك

بـه مـوازات آن   . اعتباري بـوده اسـت  
فزايش انضباط مـالي و كـاهش قابـل    ا

توجه فشار تورم وارداتي بـه تثبيـت و   
هاي داخلي كمك  بخشي سياست  نتيجه

الزم به تاكيـد اسـت كـه    . كرده است
هـاي ايـن بانـك،     گيري سياست جهت

همچنان انبساطي و مساعد رشد توليـد  
بوده و به موازات آن، باز تنظيم فضاي 

شـود   كار فعاالن اقتصادي نيز دنبال مي

تا اعتمـاد ارزشـمند آحـاد جامعـه بـه      
ــتخوش   ــادالت دس ــالمت فضــاي مب س

  .اي نشود ترين ابهام و مخاطره كوچك
تصـديق مـي كنـد كـه     : انقالب اسـالمي 

كاهش نرخ تورم از رهگذر كاهش ميـزان  
ــت  ــد اس ــائي  . رش ــال، ادع ــان ح در هم

تنظــيم سياســتهاي : متنــاقض مــي كنــد
 اعتباري از سوي بانك مركزي و انبساطي

بودن اين سياست كه به ضرورت تـورم زا  
با وجـود ايـن، تـورم پـائين آمـده      . است
و اگر مقصود از كاهش فشـار تـورم   . است

وارداتي، كاستن از واردات باشد، با وجـود  
كاهش تقاضا، بمعناي اينسـت  كـه هـم    
واردات كمتر شـده و هـم توليـد داخلـي     

در اين صـورت، چگونـه   . كمتر شده است
  بت بوده است؟ رشد  اقتصاد مث

عامــل و نيــز عاملهــاي ديگــر  5ايــن      
اقتصاد كشور بطـرف  : اعالن خطر هستند

  .ورشكست و فلج مي رود
  
ـــا  ۸۴از  ٭ رشـــد متوســـط ۸۷ت

ــي  ــهري منف ــانوار ش ــه خ هزين
   :است  بوده

 
نتايج طـرح   :ايسنا، 89شهريور  8در  

بررســي متوســط هزينــه خــالص يــك 
د، ده خانوار در مناطق شهري نشان مي

برخالف افزايش متوسط واقعـي سـاالنه   
درصد طـي   9/5ها به ميزان  كل هزينه

ــال ــاي  س ــا  1379ه   ، در دوره1383ت
ايـن رقـم بـه     1387تا  1384هاي  سال

طرز چشمگيري كاهش يافته و به عـدد  
 !منفي يك دهم درصد رسيده است

دهـد بيشـترين    اين نتايج نشـان مـي     
دوره ها در مقايسه اين دو  كاهش هزينه

بــه حمــل و نقــل و ارتباطــات مربــوط 
به طـوري كـه نـرخ رشـد ايـن       .است

ــش از  ــه   4/17بخ ــد دوره اول ب درص
درصد در دوره بعـد رسـيده    8/0منفي 
در دوره اول بيشـترين متوسـط   . است

نرخ رشد واقعي ساالنه پس از حمـل و  
ــاال و    ــه ك ــه هزين ــات ب ــل و ارتباط نق

درصد و پس از  3/15خدمات متفرقه با 
درصـد   2/10بهداشت و درمان بـا  آن 

ايـن در حـالي   . رشد تعلق داشته است
است كـه در دوره دوم، متوسـط نـرخ    
رشد واقعي ساالنه در بيشـترين حالـت   

درصـد و   8/3مربوط به هزينه مسكن با 
درصد مربـوط   7/3بهداشت و درمان با 

بر اساس گزارش منتشر شـده در  . است
ان نشريه برنامه، كمترين ميز 377شماره 

رشد در دوره اول نيز مربوط به هزينـه  
درصد و در دوره  6/5دخانيات با منفي 

دوم مربوط به هزينـه لـوازم و اثـاث و    
درصد رشد  7/5خدمات خانوار با منفي 

 . بوده است
   
کاهش آهنـگ رشـد قیمتهـا،  ٭

چه وقت گویای خطرناک بـار 
ــدن وضــعیت اقتصــای مــی  ش

  : شود؟
  

زي گفتـه  به گزارش ايلنا، بانك مرك 
نرخ تورم در دوازده ماه منتهـي  : است

نسـبت بـه دوازده مـاه     1389به مرداد 
ــرداد   ــه م ــي ب ــادل  1388منته  8/8مع

 .درصد است
بانك مركزي ايران،خالصه نتايج بـه      

دست آمده از شاخص بهـاي كاالهـا و   
ــاطق شــهري   خــدمات مصــرفي در من

 1383=100ايران را براساس سال پايـه  
در مـرداد  ) و خـدمت   قلم كـاال  359( 

شـاخص بهـاي    .منتشـر كـرد   1389ماه 
كاالها و خـدمات مصـرفي در منـاطق    

نسبت  1389شهري ايران در مرداد ماه 
در . درصد افزايش يافت 1.2به ماه قبل 

مقايسه با ماه مشابه سال قبـل، شـاخص   
 .درصد رشد داشته است 9.6مذكور 

بر اساس گزارش بانك مركـزي، نـرخ   
ه ماه منتهـي بـه مـرداد    تورم در دوازد

نسبت به دوازده مـاه منتهـي بـه     1389
 .درصد است 8/8معادل  1388مرداد 

با توجه به اينكه نرخ تورم در تيـر مـاه   
درصـد بـوده اسـت،     9.1برابر با  1389

روند كاهشي نرخ تـورم در مردادمـاه   
  .نيز ادامه يافته است 1389

تورم كـه همـان آهنـگ    : انقالب اسالمي
اسـت، اوالً  وقتـي ميـانگين     رشد قيمتها

كـاال مـي شـود،     359افزايش قيمتهـاي  
واقعيت را مي پوشاند و آن اين كـه تنهـا   

. كاال مصرف همگـاني دارنـد   40حداكثر 
بقيــه، كاالهــائي هســتند كــه خــواه وارد 
شوند و يا در داخل توليد شـوند، بلحـاظ   
بحران اقتصادي در جهان، كاهش قيمـت  

رد كاالهـائي كـه   اما در مـو . نيز يافته اند
مصــرف روزانــه توســط جمهــور مــردم را 

  .دارند، ميزان تورم بسيار باال است
اگر هم چنين نبـود، كـاهش ميـزان         

رشد قيمتها، عالمت رفـتن اقتصـاد بكـام    
بودجـه   – 1: خطري بزرگ اسـت وقتـي  

دولت افزايش مي يابد و اعتبارات بـانكي  
افزايش اين دو بمعناي بـزرگ شـدن   . نيز

. خريدي است كه ايجاد مـي شـود  قدرت 
ــدازه اي   – 2 ــه ان ــد ارزي ب ــاه درآم هرگ

نباشد كه بتوان از طريـق واردات، قـدرت   
. خريد را جذب كرد، قيمتها باال مي روند

و مي دانيم كه هم بودجـه دولـت و هـم    
اعتبارات بانكي افزايش يافتـه انـد و هـم    

 3. درآمد ارزي دولت كاهش يافته اسـت 
قيمتهـا كـاهش    پس اگر آهنگ رشـد  –

يافته باشد، مي بايـد بـه سـراغ عاملهـاي     
ــت ــر رف ــذاري   - 4: ديگ ــرمايه گ ــر س اگ

بيكاري افـزايش   - 5كاهش يافته باشد و 
توزيـــع درآمـــدها  – 6يافتـــه باشـــد و 

ناعادالنه تر شـده باشـد بـه ترتيبـي كـه      
ــردم   ــد  قشــرهاي وســيع م ــدرت خري ق

توليـد داخلـي    – 7كاهش يافته باشـد و  
صـنايع كـه بـا    (رفته باشد نيز كاهش پذي

ــد و    40 ــي كنن ــار م ــت ك ــد ظرفي درص
ــاورزي  ــامطلوب كشـ ــعيت نـ  8، و )وضـ

تحريمهـاي اقتصــادي چنـان باشــند كــه   
اپن بگويند به صنعت نفت و گاز ژغرب و 

ايران يك پيچ نيز نمـي فروشـيم، يعنـي    
سرعت رفتن اقتصاد بطـرف ورشكسـت و   

ايـن عاملهـا همـه    . فلج بيشتر شده است
اقتصاددانان است كه نسـبت  جمعند و بر 

به رفتن اقتصاد كشور بسوي ورشكست و 
فلــج، آنهــا بــرغم در آمــد نفــت، هشــدار 

   .بدهند
  

ــامي  فهرســــت اســ
اعضاي مافياها كـه از  
رهگـــذر اســـتبداد  
مالتاريــا، از انقــالب  
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

  12 –شده اند 
  
فرج هللا  از نيروھای اطالعاتی  -مراديان  

  .نظامی –
وی  ع –مرتض الب  –يد س تان انق دادس

ران ات از . تھ وادث انتخاب س از ح پ
ژاد  دی ن اور احم زل  ومش تانی ع دادس
ی  زحکم تعليق ر ني ال حاض د و در ح گردي

 . گرفته بخاطر جنايات زندان کھريزک
انی   -شيخ حسين  –مرتضوی  اجی زم ح

الم – ت االس داھای  –حج ای زن از روس
 . ايران عضو مافيای قضايی

وی  ولت  –مرتض ور   –ص ل ام دير ک م
دانھا  ازمان زن تاندار  –اداری س اس

 .خراسان جنوبی
باجناق منوچھر متکی  –مجتبی  –مردانی 

 .سرکنسول ايران در حيدر آباد  –
دی  د  –مرش ی  -احم ای جاسوس از نيروھ

د امنيتی  ه بان در خارج از کشور وابسته ب
  اطالعاتی –

  11در صفحه   

مكالف سردرگُ  
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رادر عفت مرعشی  –حسين  –مرعشی  ب
نجانی ھ – می رفس ر ھاش ر اکب دو  –مس

س  ده مجل ازمان  –دوره نماين يس س رئ
د سياسی  –ميراث فرھنگی  از اعضای بان

 .امنيتی نظام واليت –
ی  ت  –مرعش می  –عف ر ھاش ر اکب ھمس

از زنان شريک در کليه امور  –رفسنجانی 
 .مافيايی در کنار ھمسر و فرزندانش

وزير بھداشت اسبق   –عليرضا  –مرندی 
 . گروه جبھه متحد –اينده مجلس نم –

ی  –مرويان حسينی  از اعضای  –سيد عل
اران  ران و از ي تانی تھ ته دادس برجس

 . ٦٠اسدهللا الجوردی  از سال 
ز  –مريخی  ای جاسوسی  -پروي از نيروھ

د امنيتی  ه بان در خارج از کشور وابسته ب
 .اطالعاتی –

توفی  روی  –مس پاه در ني ردار س س
زرگ انتظامی بخش اطالع ات، از حاميان ب

الت  ه در حم انی ک ای خياب د سرکوب ھ بان
ان مورد  اين باند به مردم مواظب بود تا آن

 .حمله واقع نشوند
 . معاون پارلمانی وزيارت نيرو –مروی 

جدی  اس –مس ای  -عب رکوب ھ د س از بان
 .خيابانی، از گروه رايحه خوش خدمت

رور   ای  –مس اران دادگاھھ ه دادي از جمل
 .معاون دادستان بندر انزلی بود انقالب و

ی  عودی خمين ر  –مس ی اکب از  -عل
ت  ام والي ايی نظ د قض ه بان تگان ب  -وابس

الم ت االس باح . حج ان مص وی از نزديک
 .يزدی می باشد

لم ت -مس ت امني نل معاون اغل در . پرس ش
اداره عمليات آن معاونت، عضو باند ترور 

 .و اطالعات
ايخی  د  -مش ازمان بس -مجي يس س يج رئ

 .سردار سپاه –ورزش کشور 
فقی  د  –مش د  –محم ای بان از اعض

 .اطالعات خارجی مستقر در فرانسه
ی  ھدی تفرش يح  –مش ای  –مس از اعض

مشاور جوان  –ھيات مديره پارس خودرو 
 از گروه رايحه خوش  خدمت –
باح   د از  -مص ت بع دان رش دير زن م

ال  دامھای س بال در اداره .  ٦٧اع او ق
 .به کار بودآگاھی مشغول 

معاون قضايی و حقوقی  –محمد  –مصدق 
ای مسلح  ازمان قضايی نيروھ حجت  –س

 .االسالم
ری  ا  –مص ت  –عبدالرض اه دول ر رف وزي

ت  ام والي الھا در نظ ه س ژاد ک دی ن احم
مافياھا و نمايندگی مجلس آن نظام مشغول 

وده است ران . ب ه در اي د است ک وی معتق
د  ی کن دگی نم ر زن ط فق ر خ را کسی زي زي

ان  ٥٠تا  ٢٥حداقل حقوق يعنی  ھزار توم
 .دريافت می کنند

د  –مصطفوی  ه بان ته ب ای وابس از نيروھ
ياری از  ه در بس انی ک ای خياب رکوب ھ س
رکت  ردم ش جويان و  م ه دانش الت ب حم

 . داشت
طفوی  ات  –مص ازمان ارتباط يس س رئ

روه انصار  ه گ د پاي اسالمی از اعضای بلن
 .حزب هللا

طفوی  د  –مص ا محم تاندار  –رض اس
تان  ل  –لرس دير ک دانھا م ازمان زن س

 .زندانھای استان خراسان
لحی   د  -مص ه بان ته ب ای وابس از نيروھ

 .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 
ری  د  –مطھ ه بان ته ب ای وابس از نيروھ

 . حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 
ی  –مطھری  د آيت هللا مطھری  –عل فرزن

رادر زن  – انی ب ی الريج ده  –عل نماين
ا  –مجلس  د سياسی مافياھ از  –عضو بان

 .گروه  رايحه خوش خدمت
اکم شرع دادگاھھای انقالب  –مظاھری  ح

 . آيت هللا –اسالمی در اصفھان 
وزير آموزش و پرورش  –حسين  –مظفر 

ی  د امنيت ای بان ام  –از اعض ی نظ سياس
 .واليت

ر  ثم   -مظف يس  –مي وان رئ اور ج مش
ور  ای جمھ رکوب ھ د س ای بان از اعض
 . فرزند حسين مظفر. خيابانی

از نيروھای اطالعات  –سعيد    -مظفری 
 .در دھه شصت

ری  تان  –مظف تاندار کردس ازمان  –اس س
 . روابط عمومی –زندانھا 
ه  –کيانوش  -مظفری  از اعضای انصار ک

د  د مانن اد ش دا معت اگری، ابت ل افش ه دلي ب
ر ه ض پس ب ی و س ين خمين يد حس ب س

ری  گلوله مجروح شد و از عاقبت وی خب
 .در دست نيست

ری  تان -مظف ری اس اه کيف ار دادگ مستش
 . تھران

نماينده  دور سوم  –حسين  –مظفری نژاد 
 . در مجلس

نماينده دور اول  –عبدالمجيد  –معاديخواه 
الب  – تانھای انق اد  –از دادس ر ارش وزي

المی  اد  –اس دليل فس ام ب ن مق او را در اي
داخالق ار کردن وی . ی از پست وزارت برکن

ران  ابق تھ ھردار  س چی ش ی کرباس  –داي
 . اکنون رئيس بنياد تاريخ ايران است

دی  د –معتم يد احم ر  -س اون وزي مع
 .مخابرات
از اعضای اطالعات  –مصطفی  –معتمدی 

 .خارجی مستقر در فرانسه
دی  وش  –معتم رکوب  –مھرن د س از بان

 .خدمت ھای خيابانی ، عضو رايحه خوش
زی الم  -مع ت االس ز  -حج يس مرک رئ

دن  المی لن ت  –اس ی بي ئول فرھنگ مس
رکوب  د س امی بان ران ح ری و از س رھب

  .ھای خيابانی
ايی  -معصومی  د قض ه بان تگان ب از وابس

ت  ام والي الم -نظ ت االس وی از . حج
 . شاگردان مصباح يزدی است

ومی   ين  -معص واھر   -حس وھر خ ش
ان  ئوالن ت –فالحي ور از مس رور و ام

 .حجت االسالم -اقتصادی در آن دوران 
ی اصغر   -معصومی  از حکام شرع  –عل

ات  ا وزارت اطالع رتبط ب ت  –و م حج
 . االسالم

ی  دان  –معلم داران و زن پاه پاس ط س راب
 .عادل آباد شيراز

ولی  پاه –معم ردار س ه . س ل حمل از عوام
د  ا مفاس ارزه ب ان مب ردم در جري ه م ب

 .اجتماعی
ری  د  -معي ه بان ته ب ای وابس از نيروھ

 .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 
از نيروھای اطالعات  –عليرضا  -معيری 

 .در دھه شصت
ه  اد  –مغني ارجی  –عم ای خ از نيروھ

 .وابسته به باند ترورھای خارجی
ه ای  د  –مغيس الم  –محم از  –حجت االس

د  و بان ران، عض دانھای اي ای زن روس
 .مافيايی قضايی

ی مغي المی و  –س الب  اس تان انق دادس
ال  پاه درس ی س ئول سياس ت -٥٩مس حج

 .االسالم
اح  اس  –مفت اج عب د  -ح داحان بان از م

 .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
تح  ادق -مف د ص د  -محم ای بان از اعض

اقتصادی نظام واليت مافياھا،پسر آيت هللا  
روزی انقالب  د از پي ل  بع مفتح که در اوائ

 .ترور شد
ای قضايی  -حسين –يد مف از اعضای مافي

 .نظام واليت
دی  ن  –مفي رع  –حس ام ش از حک

دادگاھھای انقالب و شورای عالی قضايی 
 . آيت هللا –

دايی  ی  –مقت ايی در  –مرتض د قض از بان
ت  ه شص ت هللا –دھ دام . آي ل اع وی عام

 .صدھا مبارز در کشور بود
دايی  رم  –مقت ه ج ه ب ت آ ک د آي فرزن
ادی اختالس ب د دری نجف آب ه ھمراه فرزن

 .دستگير شد... و واعظ طبسی و
دم  ای  -مق رکوب ھ د س داحان بان از م

 .خيابانی نظام واليت
از نيروھای سرکوب ھای   -بيژن  –مقدم 

 .خيابانی
دم  ين  –مق اج ام د  -ح داحان بان از م

 .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از اعضای باند سرکوب ھای  -رضا -مقدم
ا دی خياب اب محم دائيان ن روه ف  –نی و گ

امی و داود  عيد ام تان س واب از دوس ن
 .واقفی
روی انتظامی  –مقدم   –معاون فرھنگی ني

 .عضو باند رسانه ای نظام واليت
  –از فرماندھان سپاه در بھشھر  –مقيمی 

  .سردار سپاه
ی  ی –مقيم د تق الب  –محم تان انق دادس

  .٥٩سبزوار و اسفراين  در سال 
  . ئيس زندان دشتستانر –مالکی

ک زاده  ا  –مل زب  –رض و ح عض
ی و  د سياس ای بان ارگزاران از اعض ک

  . اقتصادی
ير ک س د  –مل ورای  –حمي و ش عض

  .سرپرستی و نظارت صدا و سيما

اھی  ار   –ملکش ل  –هللا ي يس ک رئ
 .حجت االسالم -دادگستری استان لرستان

ه  –حجت االسالم  –ملکی  از وابستگان ب
ا  –باند قضايی  ام واليت مافياھ سياسی نظ

ه انقالب  – اداران ب عضو گروه جمعيت وف
  .اسالمی
ی  اس  –ملک ی در   –عب اون واليت مع

ه دوران وی ل . وزارت خارج از عوام
  . دخيل در ترورھای خارجی

ار  ی تب اء هللا   –ملک ديران  –عط از م
د رسانه  –سازمان صدا و سيما  عضو بان

  .ای
  . وزيرکارمعاون پارلمانی  –ملکی تبار 

ان  د  –ملکي ه بان ته ب ای وابس از نيروھ
  .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 
ی  الم نجم ت االس ان  –حج ده خبرگ نماين

يس  وی و رئ ه خ ام جمع ری، ام رھب
  . دانشگاه آزاد خوی

وتی  ابق در  –ملک ری س ده رھب نماين
  . خبرگان  امام جمعه

اقر –ممجد ه در  –ب الين انجمن حجتي از فع
  .خوزستان
د ی  –ممج د تق و وزارت ( –محم عض

يف هللا داد واھر س وھر خ ات، ش  –اطالع
  )معاون سينمائی وزيرارشاد خاتمی

دوحی  وه  –حسن  –مم ه ق از وابستگان ب
  .حجت االسالم –قضائيه 
از باند خشونت طلب مصباحيه،  –مويدی 

  .حجت االسالم
  .٥٩وزير بھداشت سال  –ھادی  –منافی 

ائم  ر ق ين  –منتظ ای  از –حس نيروھ
ه  ان حمل ه در جري وابسته به باند نظامی ک
ته  بس کش ه ط ايی ب ای امريک ھليکوپترھ

  .سازمان مجاھدين انقالب اسالمی. شد
از نيروھای اطالعات  –محمد  –منتظری  

  .در بخش کودتا يابی
ری  طفی   –منتظ ه  –مص روف ب مع

انی" ه " فرق ھور ب ربيانی"مش ، از "ش
  . ارجیاعضای باند ترورھای داخلی و خ

ری امی  –منتظ تان نظ اون اول دادس مع
  .تھران

وری  واد  –منص وادی  –ج از  –ج
داران  پاه پاس ه س دھان اولي و از  –فرمان

ای سياسی  د ترورھ ل در بان ای دخي نيروھ
ئوليت  دھا مس ور، وی بع ارج از کش در خ
ور  ناد وزارت ام ز اس ه و مرک کتابخان
ه  ت ب ت و نھاي ده گرف ر عھ ه را ب خارج

ران فيری اي وب  س ين منص ور چ در کش
  .گرديد

د  –حاج مھدی  –منصوری  داحان بان از م
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

اقر –منصوری  د ب د  –محم داحان بان از م
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

  .نماينده امام در استراليا –محمد  –منھاج 
اجر  رز  –مھ د  –فرام ای بان از اعض

نجا می رفس اح ھاش ادی در جن نی در اقتص
  .کار زمين و مسکن است

اجرانی  ن  –مھ يد محس ديران  –س از م
ا  ت مافياھ د والي انه ای بان اون  –رس مع

  .صدا وسيما
 –نماينده مجلس  –عطاء هللا  –مھاجرانی 

اتمی  المی دوره خ اد اس از  –وزيرارش
ام  ی نظ د سياس ه بان ته ب ای وابس نيروھ

  .ھمسر جميله کديور –مافياھا 
اجری  د  –مھ انه ای ا –محم ش رس ز بخ

  .وزارت اطالعات
اجری  يح  –مھ ای  –مس ای مافي از اعض

انه ای  ی  –رس ئول  –امنيت دير مس م
  .حجت االسالم. روزنامه جمھوری اسالمی

دی  اقر  –مھت يد ب پاه  –س ردار س از  –س
ک  ه اين انی ک ای خياب رکوب ھ ان س بزرگ
ی  ه م ران در نيکاراگوئ امی اي اردار نظ ک

  .باشد
از حکام شرع  –سن سيد ابوالح –مھدوی

  .حجت االسالم –دادگاھھای انقالب 
از نيروھای جاسوسی  –مھرداد –مھدوی 

د امنيتی  ه بان در خارج از کشور وابسته ب
  .اطالعاتی –

ژاد  دوی ن پاه  –مھ ردار س ده   -س فرمان
  . ارشد مراکز سپاه در استان قم

ی  د رضا  –مھدوی کن ده دور  –محم نماين
ان  ورای نگھب ر –اول ش ور  وزي  –کش

المی  الب اس ه انق يس کميت يس  –رئ رئ
ازاعضای برجسته  –دانشگاه امام صادق 

ی  ای سياس د ھ ی  –بان ام  –امنيت الی نظ م
  .واليت مافياھا

از اعضای وابسته به  –عفت  –مھرآبادی 
ام  انی نظ باند سياسی و سرکوب ھای خياب

  .واليت مافياھا و عضو جامعه زينب
زاده  ر علي ن  –مھ رکت نماين –محس ده ش

باجناق پرويزکاظمی . سرمايه گذاری شاھد
  . وزير سابق دولت احمدی نژاد

  . مديرکل زندانھای استان مرکزی –مھربان

  
يمـي در گيـر كـالف    ژر: انقالب اسـالمي 

سردرگمي كه خـود بوجـود آورده اسـت،    
  :جز تشديد سركوب چه مي تواند كرد؟

  
  

تجاوزها به حقوق انسان، 
عبرت آموز مـي شـوند   

تــي كســي را بخــاطر وق
نزديكـــي بـــا هاشـــمي 
ــيانه   ــنجاني وحشـ رفسـ

  :شكنجه مي كند
  

 
، به گـزارش فعـالین ۸۹شهریور  ۱در  

حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تمـامی 
زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در بنـد 

هفته ممنـوع  ۴زندان اوین پس از  ۳۵۰
المالقــات بــودن، توانســتند بــا خــانواده 

 .دهای خود مالقات کنن
ــهریور  ۱در  ــو ۸۹ش ــزارش رادی ــه گ ، ب

ـــش سلســـله  ـــن از دراوی ـــنج ت کوچـــه، پ
اللهی گنابادی ساکن سروستان بـه  نعمت

اتهام اخالل در نظم عمـومی و مشـارکت 
در تخریـــب امـــوال عمـــومی از ســــوی 

 .اند دادسرای این شهرستان احضار شده
، بــه گــزارش هرانــا، ۸۹شــهریور  ۳در  

انشـگاه نیما نحـوی، فعـال دانشـجویی د
صــنعتی نوشــیروانی بابــل در اعتــراض بــه 
آنچه کـه نقـض حقـوق وی در زنـدان بـر 
پایه اساسنامه و مقـررات سـازمان زنـدان 
ــه  ــد، دســت ب ــی باش ــور م ــل کش ــای ک ه

  . اعتصاب غذای نامحدود زده است
ــــهریور  ۳در   ــــی، ۸۹ش ــــزه کرم ، حم

ه ای ژرنجنامــه ای خطــاب بــه محســنی ا
در  نوشـــته و در آن، شـــکنجه شـــدنهایش
  : هنگام دستگیری را شرح کرده است

در  ۸۸/۰۳/۲۷جانـــب را در تـــاریخ  این   
ــــرم در حــــال  ــــزل دخت حالیکــــه در من
ــک  ــاعت ی ــک س ــودم، نزدی ــتراحت ب اس
نصف شب بطور فجیعی با محاصـره کـل 
منطقــــه از ســــوی نیروهــــای امنیتــــی و 
شکســـتن درب ورودی ســـاختمان و وارد 
 شدن به آپارتمان دخترم با کفش و بدون

ارائــه حکــم و بــد اخالقــی و فحاشــی بــه 
دختر و داماد و همسرم، دسـتگیر نمـوده 

زنـدان  ۲۴۰و سپس به بنـد  ۲۰۹و به بند 
 .اوین منتقل نمودند

ـــیم در  ۱۳۸ ـــاه و ن ـــار م ـــی چه روز یعن
بازجویی ها از همـان . انفرادی بسر بردم

ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگـد آغـاز 
. ن بودنـدنفـر بـازجوی مـ ۷از ابتدا . شد

چهار نفر از آنان پس از یکی دو ماه دیگـر 
ــا  نیامدنــد، امــا دو یــا ســه نفــر از آن هــا ت
ــــده این ــــانی پرون ــــب  مراحــــل پای جان

 .بازجویی می نمودند
در طول مدت بازجویی پـانزده بـار در     

. حین بازجویی یا پس از آن بیهوش شدم
بازجویی ها همراه با فشار های روحـی و 

شـی از آن  را بـه شـرح جسمی بـود کـه بخ
 :زیر به استحضار میرساند

از جمله فشارهای روحی، تهدید بنـده  -
به اعدام و مرگ بود که هـر روز بـازجوی 
بنده، مرا بخاطر همکاری با هاشمی هـا، 
ــت و نویــد آن را  ــرگ میدانس ــتحق م مس

مســأله دیگــر تهدیــد بــه تجــاوز و . میــداد
همچنــین تهدیــد بــه اســتعمال بطــری 

یا تهدید بـه ارسـال . ها بود توسط بازجو
و اعزام بنده به بندهای عمـومی مخـوف 
ــراد خــالف در آن روزگــار ســپری  کــه اف
میکنند و ظاهراً حسب گفته بازجوها، در 
آن بند ها به افراد جدیـد الـورود تجـاوز 

 .جنسی مینمایند
تهدید به اینکه همسر و دختر و دامادم  -

ــه  ــور، ب ــری مســائل مزب ــل پیگی ــه دلی را ب

زداشت و زنـدانی شـدن بنـده دسـتگیر با
ــد یــک روز صــدای خــانمی از . مــی نماین

ــر حــین  ــد ســلول آن طــرف ت فاصــله چن
آمد که در حال گریه و زاری  بازجویی می

بود و بازجویم اعالم کرد که ایـن صـدای 
دختر شما زینـب اسـت کـه دارد شـکنجه 

شود و من با شنیدن این خبـر دنیـا بـر  می
م فرزنــدی زیــرا دختــر. ســرم خــراب شــد

خردسال دارد و تا یکماه به لحاظ روحی 
زیـرا وقتـی . و روانی به هـم ریختـه بـودم

می نمودنـد … بنده را تهدید به تجاوز و 
؟ از طرفی !با دختری جوان چه میکردند

نگران فرزند دخترم بودم که بدون مادر 
تـا اینکـه پـس از . چگونه سـپری مینمایـد

م و یک ماه، تماس تلفنی بـا منـزلم داشـت
متوجه شـدم بـازجویم دروغ مـی گفتـه و 

 .دخترم دستگیر نشده است
اصرار بازجویم با فحش و کتـک کـاری  -

مخصوص خـود مبنـی بـر اینکـه اعتـراف 
هایی که ایام انتخابات  کنم با کلیه خانم

ام،  اند رابطـه داشـته با بنده تماس داشـته
کـــه بابـــت پیگیـــری …از جملـــه خـــانم 
ت و با مـن تمـاس داشـ… صحت مدرک

 .. ها فائزه و فاطمه هاشمی و یا خانم
ــائل شخصــی و خصوصــی  - ــیش مس تفت

هــا هــر از  همــراه بــا فشــار و شــکنجه، آن
ـــانم  ـــالن خ ـــد ف ـــالم میکردن ـــاهی اع گ
خبرنگار که دستگیر شده است، اعتراف 
کرده که با تو رابطه داشته است و بـدین 

از . صورت مـرا شـکنجه روحـی میکردنـد
زمــین و زمــان نظــر بــازجو هــا، بنــده بــا 

 . ام مگرخالف آن ثابت شود رابطه داشته
ها اعالم کردند اگر روز دادگاه، من  آن -

مــتن مــورد نظــر بازجوهــا را نخــوانم، 
خـــانمی در جلســـه علنـــی دادگـــاه بلنـــد 
خواهـــد شـــد و علیـــه تـــو در دادگـــاه 
افشاگری خواهد کرد که تـو بـا او رابطـه 

هــا  بــدین صــورت آن!! ای و غیــره  داشــته
جبـور کردنـد بخـاطر حفـظ آبـروی مرا م

خــانوادگی ام مــتن مــورد نظرشــان را در 
دادگاه بخوانم و بالفاصله آن را که علیـه 
مهدی هاشمی و خودم تنظیم شده بـود، 

ــد ــون پخــش کردن ــه . از تلویزی در حالیک
بعدها شنیدم که مقـام معظـم رهبـری بـا 
پخش دادگاه هـا از صـدا و سـیما موافـق 

 .نبودند
ا بــه تــک نویســی علیــه اصــرار بازجوهــ -

جانب علیه دیگران  ها از این آن. دیگران
تک نویسی میخواستند و وقتـی مـن نمـی 

می نوشتم بـاز هـم . نوشتم کتکم میزدند
ای ولــی  کــتکم میزدنــد کــه تــو نوشــته

ــا اعصــاب و !. اش را ننوشــته ای همــه و ب
 .روان من بازی میکردند

از جمله کارهایی که بازجوها میکردند  -
جانـــب در کنـــار دیـــوار،  ی ایننگهـــدار

های متمـادی  بصورت ایستاده تـا سـاعت
ــا ســیلی، پــس . بــود کتــک کــاری، زدن ب

ــایر  ــه شــکم و س ــی، لگــد و مشــت ب گردن
اعضـای بــدنم بـه طــوری کـه بنــده در دو 
مرحله دچار خون ریزی شـدم و چنـدین 

در آن ایـام . روز خون ریزی ادامه داشت
کـردم مـرا بـه پزشـک و  هر چه اصـرار می

هـا  دکتر نشان بدهند تا معاینـه کننـد، آن
( پزشـک نـدارد  ۲۴۰به بهانه اینکـه بنـد 

فاقد پزشـک و بهـداری  ۲۴۰آنموقع بند 
 ۲۰۹بود و بیماران را برای معاینه به یند 

از رسیدگی پزشـکی طفـره مـی ) می بردند
 .رفتند

ــد و  - ــته بودن ــناریویی نوش ــا س بازجوه
رد ها، بنده باید در مو حسب سناریوی آن

مسائل بهینه سازی مصرف سـوخت علیـه 
هاشمی و خودم اقـرار مـی نمـودم و ایـن 
. کار را با شکنجه از من طلب مـی کردنـد

یکــی از بازجویــان بارهــا گلــوی مــرا مــی 
فشرد، در حدی که بیهوش می شـدم و بـا 

 .کتک و لگد مرا شکنجه می نمود
فرو کـردن سـرم در چـاه توالـت و آزار  -

 .زمینهجنسی و روحی در این 
محروم کردن بنـده از داشـتن وکیـل و  -

سایر حقوق قانونی در مرحله اول دادگاه 
ها در متن هـا  و تجدید نظر و دخالت آن

. هایی کـه بـه دادگـاه مـی نوشـتم و پاسخ
زیرا در موقع صدور حکم بنده، هنـوز در 

ــــودم ۲۴۰ ــــدانی ب ــــتن . زن ــــام داش اته
انحرافــات اخالقــی توســط وکــیلم آقــای 

  اطبایی مبنی بر اینکه وی علیزاده طب
و اعـالم ! دچار انحرافـات اخالقـی اسـت

اینکه او دچـار انحرافـات جنسـی و مـانع 
ــط  ــده توس ــت بن ــذیرش وکال ــدن از پ ش

  16در صفحه     نامبرده و هر وکیل دیگر

مكالف سردرگُ  
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 سلطه توحش بر دانشگاه
  يا انقالب فرهنگي دوم

  
  

ــه  ــاز جمع ــمن  ۱۳و او در نم ــهریور ض ش
در بـاب علـوم  حمایت از گفته خامنه ای

ــت  ــانی گف ــوم "انس ــت عل ــدریس و تربی ت
انسانی بسیار اهمیت دارد و نباید اینگونه 
باشد که علوم انسانی بـه شـیوه غربـی در 
دانشگاه های کشور تدریس شود و فـردی 
که دکترای علوم انسانی را اخذ می کنـد، 
از حقــایق و معــارف اســالمی بــی خبــر 

ه از همه جالب تر ایـن بـود کـ) ۳".(باشد
شناسـی،  های جامعه علوم انسانی و نظریه

یکــی از محورهــای اصــلی کیفرخواســت 
دادســتان تهــران علیــه اعضــای حــزب 
مشارکت و سازمان مجاهدین انقـالب در 
ـــه  ـــوم ب ـــاه موس ـــتین دادگ ـــان نخس هم

در شهریور مـاه سـال » کودتای مخملی«
و در آن کیفرخواسـت از   )۴.(گذشته بود

ـــورگن  ـــر و ی ـــاکس وب ـــانی چـــون م کس
نام " فتنه"هابرماس نیز به عنوان عوامل 

حملــه بــه علــوم انســانی . بــرده بودنــد
ــه« ــازمان یافت ــه اســت» س ــیش رفت در . پ

سخنانی خطـاب بـه گروهـی از اسـتادان، 
ـــوی صـــفت  ـــین موس ـــازمان «میرحس س

را در توصیف یورش حکومـت بـه » یافته
علــوم انســانی بــه کــار بــرد تــا دشــمنی 
. حکـــومتگران را بـــا علـــم نشـــان دهـــد

ـــــر  ۳۰، "کلمـــــه"ســـــایت ( ). ۱۳۸۹تی
صـــــادق  ۱۳۸۹تیرمـــــاه  ۲۴پنجشـــــنبه 

ــه بیســت و  الریجــانی در مراســم اختتامی
المللی قـرآن  هفتمین دوره مسابقات بین

کـریم از تــرویج علــوم انســانی و بــه ویــژه 
های روانشناسـی و جامعـه شناسـی  تئوری

در ایران انتقـاد کـرد و آن را نـاهمخوان 
ــا پیش ــی دان فرض ب ــای دین ــته او در . س

انتقــاد از تــرویج علــوم انســانی در کشــور 
در کشوری کـه بنـای آن توحیـد و "گفت 

ایمان به حق تعالی بوده و براساس قرآن 
شکل گرفتـه، آیـا درسـت اسـت بـر علـوم 

های آن به  انسانی اتکا کند که پیش فرض
هیچ وجه الهی نیست؟ چه معنی دارد در 

هـــــایی دربـــــاب  کشـــــور خـــــود تئوری
شناسـی تـرویج کنـیم  و جامعهروانشناسی 

هایی استوار است که به  که بر پیش فرض
هــای دینــی مــا  وجــه بــا پــیش فرض  هــیچ

  )۵" (هماهنگی و همخوانی ندارد؟
ایــن گفتــار درســت یــک هفتــه بعــد از 
سخنان سر دسـته طالبـان ایرانـی محمـد 
تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان 

بیچاره آن ملتی که چنین عتیقه فـراری ( 
ز غارهای ماقبل تـاریخ جـزء خبرگـانش ا

و رئـیس موسسـه ) ر -ف. محسوب میشود
، بـــه  آموزشـــی و پژوهشـــی امـــام خمینـــی

پژوهشگران علوم انسانی در ایران تاخت 
ها  بسیاری از کسانی که در فتنـه: "و گفت

شــدگان  نقــش کلیــدی داشــتند، از تربیت
های حقـوق  همین اساتید فاسد دانشکده

و خواســتار ) ۶." (و علــوم سیاســی بودنــد
کــامران دانشــجو . انقــالب فرهنگــی شــد

مـالی حـاکم  -وزیر علوم مافیـای نظـامی
با استفاده از تعطیالت تابستانی شروع به 

دانشگاه مـی کنـد و در  ۲۰تصفیه روسای 
قول می دهـد بـزودی  ۱۳۸۹اول خرداد 

دانشگاه دیگـر  ۳۸تعویض روسای حدود 
را نیـــز در دســـتور کـــار خـــود قـــرار مـــی 

ــ ــرش )  ۷.(دده ــوئی اخی ــذیان گ او در ه
اگر دانشگاهی وجود داشته باشد « گفت

کـــه در آن متـــدینین فرهنـــگ انتظـــار و 
فرهنگ بسیج مورد تمسـخر قـرار گیـرد، 
اگــر دانشــگاهی وجــود داشــته باشــد کــه 
ــه  صــدای اذان ظهــر در آن بلنــد نشــود ب

هـای درس آسـیبی  بهانه اینکـه بـه کالس
ــگاهی وجــود دا ــر دانش ــاند، اگ ــته نرس ش

باشد که روحانی نتواند در آن وارد شود، 
اگر دانشگاهی باشـد کـه نـه تنهـا مسـجد 
بلکه یک نمازخانه نیـز نداشـته باشـد کـه 

، اگـر ...بتوان نماز جماعت را اقامه کـرد

دانشگاهی وجود داشته باشد که نـه تنهـا 
در تمام ماه محـرم و صـفر بلکـه در تمـام 
طول سال کوچکترین مراسم مذهبی نیز 

ر آن برگــــزار نشــــود و بــــه جــــایش در د
چهارشنبه آخر سال گفته شود که اشـکال 

در یک ... ندارد برقصید و پایکوبی کنید 
ـــالم می ـــین  ک ـــت چن ـــوب اس ـــویم خ گ

دانشگاهی اصالً وجود نداشته باشد چون 
اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم 
ــان  ــران، دانشــجویان، اســاتید و کارکن ای

» .کننـد ک یکسان میدانشگاه آن را با خا
سـال  ۳۰کامران دانشجو نگفـت کـه ) ۸(

است نظام والیت مطلقه فقیه دانشگاه را 
به خاک و خون کشیده است تا فرهنـگ 

او . تــوحش را بــر دانشــگاه حــاکم کنــد
نگفت علیرغم ایجاد رعب و وحشـت در 
دانشگاه های ایران چه در دوران طالئـی 
خمینـــــی و چـــــه در دوران خامنـــــه ای 

ــت ــگ واالی نتوانس ــاس فرهن ــه پ ــم ب ه ای
ــه  ــت مطلق ــان، ضــد فرهنــگ والب ایرانی
. فقیـــه را بـــر دانشـــگاه مســـتولی ســـازیم

سـال  ۳۰خمینی با یاری عصـا بدسـتانش 
پــیش بــا طــرح انقــالب فرهنگــی و بســتن 
دانشـگاه هــا و تصــفیه و اخــراج اســتادان 
دانشـگاه هــا قصــد داشــت بــه قــول آقــای 
دکتـــر عبـــدالکریم ســـروش بـــوی عطـــر 

" را در دانشگاه ها پراکنـده کنـد اسالمی 
از ابتدایی که فریـاد انقـالب فرهنگـی در 
ایــن مــرز و بــوم برخاســت و دانشــجویان 

دوراندیش ما خواستار آن شدند  متعهد و
ها همگام بـا انقـالب اسـالمی  که دانشگاه

چه   کنند، از همان ابتدا آن ایران حرکت
در ذهن و ضـمیر و بـر زبـان دانشـجویان 

ملت انقالبی ما بود،   ت همهبود و خواس
باید سراپا عطر  ها می دانشگاه این بود که

ی اسـالمی را بـه خودشـان  اندیشه و بوی
و ایـن گلسـتان، گلسـتان معطـری  بگیرند
ای وارد  هرگـاه کسـی و جوینـده باشد که
شود، از همان ابتدا مشامش به این  آن می

و  ) ۹....".(عطـرآگین شـود نواز بوی دل
رژیم مافیائی وحشت زده از اکنون سران 

جنبش دانشجوئی و جنبش آزادیخواهانه 
ایرانیان در پیروی از خمینی برنامه پشت 
ــانی و  ــوم انس ــه عل ــد و ب ــی ریزن ــه م برنام
دانشگاه می تازند تا شاید بتوانند بـا یـک 
انقــالب فرهنگــی دیگــری نفکــر طالبــانی 
مصـــباح یـــزدی را بـــر دانشـــگاه حـــاکم 

انقالب فرهنگی یکی از اهداف . گردانند
نابودی علوم انسانی " طالئی امام"دوران

بوده است و سی سال است رژیم جهـل و 
استبداد با زور سر نیزه تـالش دارد علـوم 
انسانی را مبدل به علوم اسـالمی نمایـد و 
سی سـال اسـت مسـتبدینی چـون محمـد 
تقـــی مصـــباح یـــزدی از دولـــت بودجـــه 
دریافــت مــی کنــد تــا علــوم انســانی را بــه 

غـالم عبـاس . م اسالمی تبدیل نمایـدعلو
ــوم  ــردن عل ــالمی ک ــورد اس ــلی در م توس
انسانی در دوران انقالب فرهنگی اول در 

  :یک مصاحبه می گوید
کسی شما را دعوت به همکـاری کـرد؟ "  

. اغلب اعضای ستاد من را مـی شـناختند
آقـای بــاهنر، دکتـر شــریعتمداری، دکتــر 
سروش، جـالل الـدین فارسـی و سـایرین 

ی مـن را مـی شـناختند و در جریـان همگ
فکر کـنم . انقالب با هم کار کرده بودیم

ــای شــریعتمداری حکــم مــن را امضــا  آق
من از قبل در جلساتی که در وزارت . کرد

علوم برگزار می شـد شـرکت مـی کـردم و 
حسم این بود که اگر از رشته های علـوم 
انسانی مراقبـت نکنـیم، انگیـزه و اصـرار 

. رشـته هـا زیـاد اسـتبرای نـابودی ایـن 
خیلــی هــا آن زمــان مــی گفتنــد مــا علــوم 
انسانی نداریم و باید علوم اسالمی داشته 

  ".باشیم
چــه کســانی ایــن مباحــث را مطــرح مــی 

بخشـی از . کردند؟ افراد متعددی بودنـد
ــجویان ایــن مســئله را مطــرح مــی  دانش

از افراد شاخص یکی آقای محـی . کردند
نرانی الدین حائری شیرازی بود کـه سـخ

کردند که ما هـم از میـان جمعیـت بلنـد 
شــدیم و جــواب شــان را دادیــم کــه در 

یکــی . نهایــت تبــدیل بــه منــاظره ای شــد
آقای جوانی به نام منیرالـدین بـود کـه از 
نجف آمده بـود و جلسـاتی تشـکیل داد و 
دعوی اقتصاد اسالمی داشت و می گفـت 
امام به من گفته اند روی اقتصاد اسـالمی 

ــد ایشــان هــم عــده ای را دور . !کــار کنی
مـا چنـد جلسـه ای . خود جمع کرده بود

با هر کدام این آقایان گفت و گو کـردیم 
ــده و  ــه ای ــد ک ــرم آم ــه نظ ــت ب و در نهای

یکی ازاینهـا بحـث . برنامه خاصی ندارند
سیستم مـی کـرد و معتقـد بـود کـه اسـالم 
یک سیستم است و تمام اجزایش بـه هـم 

اساسـا وصل است کـه مـن گفـتم سیسـتم 
بــه مــرور ایــن . یــک مفهــوم غربــی اســت

افــراد بــه حاشــیه رفتنــد امــا طرفــدارانی 
داشتند که بـه وزارت علـوم مـی آمدنـد و 
بــرای بــه کرســی نشــاندن حــرف هایشــان 

  . البی می کردند
با قم و حوزه علمیه در ارتباط بودید؟ در 
آنجا بحثـی دربـاره اسـالمی کـردن علـوم 

ند کـه انسانی مطرح نمی شد؟ کسانی بود
بــه وزارت علــوم مــی آمدنــد و اصــرار مــی 
کردند که ما به قم برویم و از علما کمک 

  .بخواهیم تا درس ها عوض شود
خود حـوزه علمیـه در ایـن بـاره موضـعی 
ــه کــه کلیــت  داشــت؟ خــود حــوزه علمی

ــت ــوده و نیس ــه ای نب ــوزه . یکپارچ در ح
از میــان . افــراد مختلفــی وجــود داشــتند
ــی برنا ــای برجســته، کس مــه خاصــی علم

ــی،  ــایینتر علم ــطوح پ ــا در س نداشــت ام
طالبی بودند که هم نزد علما مـی رفتنـد 
ــی  ــار م ــد و فش ــی آمدن ــا م ــیش م ــم پ و ه

مــی گفتنــد کــه حــوزه گــوهر . آوردنــد
ناشــناخته ای اســت کــه شــما بایــد دســت 
ــــد ــــد و از آن کمــــک بخواهی . دراز کنی

حقیقت آن است که مـا هـم بـرای جلـب 
ــیم ــم رفت ــه ق ــاهم ب ــد. تف ــه دی ــای ب ار آق

منتظـــری رفتـــیم و درخواســـت کـــردیم 
ــه  ــه در کمیت ــد ک ــی کنن ــرادی را معرف اف
شرکت کنند تا بحث کنیم و معلـوم شـود 
اسالمی کردن چیست؟ در خود ستاد هم 
کمیتـــه ای تشـــکیل دادم بـــا تعـــدادی از 
روحانیون مانند آقایان محمدی گیالنـی، 
جوادی آملی و چند نفـر دیگـر بـه اضـافه 

گاهیان ماننــد دکتــر چنــد نفــر از دانشــ
ــدین  ــریعتمداری و جــالل ال ــروش، ش س

در آنجا بحث می کردیم که برای . فارسی
. اسالمی کـردن علـوم انسـانی چـه بکنـیم

ـــا  ـــود کـــه م ـــن جلســـات آن ب نتیجـــه ای
ــه  ــان روحــانی هــیچ برنام ــدیم آقای فهمی

حتـی پـیش . خاصی در این زمینه ندارنـد
آقای مشـکینی رفتـیم و مصـاحبه مفصـلی 

ایشان در آن مصاحبه کـه بایـد کردیم که 
در کیهــان یــا اطالعــات هــم چــاپ شــده 
باشد صادقانه گفت ما نمی دانیم جامعـه 

فقط دکتر شریعتی را می . شناسی چیست
شناسیم و کتـاب هـای ایشـان را خوانـده 

ایشان حـرف هـای خـوبی زده ولـی . ایم
یـک بـار . حدیث کم استفاده کرده اسـت

یـان در قم جلسـه ای تشـکیل شـد کـه آقا
ـــاره وضـــعیت علـــوم انســـانی  مـــدام درب

یک دانشـجوی کشـاورزی هـم . پرسیدند
آمــد و گفــت بایــد تمــام ایــن رشــته هــا را 

من آنجا خیلی تند صحبت . تعطیل کنیم
. کــردم و در برابــر ایــن جریــان ایســتادم
. آنجا با آقای مصـباح یـزدی آشـنا شـدیم

آقــای مصــباح در منــاظره بــا کیــانوری 
رد توجـه قـرار خوش درخشیده بود و مـو

قبل از آن زیاد ایشـان را نمـی . گرفته بود
ما با ایشان صحبتی کـردیم کـه . شناختند
درصـد  ۹۵ایشان هم گفت من . چه کنیم

حرف های شما را قبول دارم و تنها پـنج 
ایشــان پیشــنهاد . درصــد جــای کــار دارد

جلسات مفصلی داد و طرحی هم نوشـت 
و بــه ســتاد داد و گفــت ارزش ایــن طــرح 

قرار شـد . میلیون تومان است ۱۵ود حد
استادان و روحانیون جلسات مفصلی هم 

پـنج . در تهران و هم در قم داشته باشند
ـــه شناســـی، اقتصـــاد، روان  رشـــته جامع
ـــت را  ـــیم و تربی ـــوق و تعل ـــی، حق شناس
انتخاب کردیم کـه آقایـان معتقـد بودنـد 
رشته هـای دیگـر مشـکلی نـدارد امـا ایـن 

ــو ــالح ش ــد اص ــته بای ــنج رش کمیتــه . دپ
وحدت حوزه و دانشگاه تشـکیل شـد کـه 

از . کارش مطالعه روی این پنج رشته بود
طــرف ســتاد مــن بــودم و از طــرف حــوزه 

در تهران در دانشگاه . آقای مصباح یزدی

ترتیـــب . الزهـــرا جلســـاتی تشـــکیل شـــد
جلسات این بود که استادان درباره رشته 
ها حرف می زدند و آقـای مصـباح یـزدی 

می دربــاره مباحــث مطــرح نظــرات اســال
بعد رفتـیم قـم حـدود . شده را می گفتند

نفراز استادان انتخاب کـردیم و  ۴۰-۳۰
هر هفته از صبح شنبه یـا غـروب یکشـنبه 
در قــم بــودیم و در جلســات شــرکت مــی 

فرآینــــد خســــته کننــــده ای . کــــردیم
  ) ۱۰.(بود

در راه "ایـــن ســـخنرانی هـــا در موسســـه  
ور برگــزار مــی شــد؟ بلــه، بــا حضــ" حــق

اســتادان دانشــگاه هــای تهــران و طــالب 
پرسش و پاسخ انجـام مـی شـد و . مدرسه

در نهایت آقای مصباح یـزدی اظهـارنظر 
اظهارنظرهای ایشان هم بیشـتر . می کرد

ــناختی ــه ش ــا جامع ــود ت ــی ب .  ....... منف
نتیجه آن شد کـه تعـدادی دروس کـه بـه 
نظرمان جای شان خالی بود و گنجاندن 

رسی عملی بود و اسـالمی آنها در برنامه د
ــه دروس  ــا داشــت را ب نامیــدن شــان معن

ماننــد اخــالق اســالمی بــا . اضــافه کــردیم
ایـن در وضـعیتی بـود . خانواده در اسالم

کــه جریــانی مــی خواســت تمــام دروس و 
ما گفتیم که . تمام رشته ها را اسالمی کند

ســال طــول مــی  ۲۰چنــین کــاری حــدود 
. دکشد و کارشناسان کارکشته مـی خواهـ

بنابراین اگر دغدغه علوم اسالمی دارید، 
حــداکثر یــک دانشــگاه را بــه ایــن مســئله 
اختصاص دهیـد و مـابقی دانشـگاه هـا را 

دانشگاه ها را نمی توان تعطیل . باز کنید
در نهایـت کـل آن پـروژه کـه . نگه داشت

سودای اسالمی کردن تمام علـوم انسـانی 
داشــت را محــدود شــد بــه اضــافه کــردن 

درسی که با اسـالم همخـوانی  چند واحد
  )۱۱".(داشت

اگــر امــروز مــا شــاهد آنــیم کــه بــرای 
دانشجویان طرح حجاب و عفـاف پیـاده 

معـاون  "پریـز"به گزارش برنـا، . می کنند
دانشـــجویی فرهنگـــی دانشـــگاه عالمـــه 
ــد اجــرای طــرح  ــاره رون ــایی درب طباطب
حجاب و عفاف در سـال تحصـیلی آینـده 

ارائـه طـرح دانشگاه عالمه پیش از : گفت
حجاب و عفاف توسط وزارت علوم خود 
ـــی  ـــرا م ـــگاه اج ـــرح را در دانش ـــن ط ای

اگــر در پــی حــوادث پــس از ) ۱۲."(کــرد
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 

مالی ایران  -در ایران نیز، مافیای نظامی
تـرین  ها را به عنوان یکـی از مهم دانشگاه

گیری نیروهـای مخـالف  بسترهای شـکل
ای، رهبر این مافیاها بر  خامنهدانستند و 

ها  لـــزوم تغییـــرات اساســـی در دانشـــگاه
اگـر دولـت احمـدی نـژاد بـا . تاکید کرد

پشتیبانی خامنه ای و محمد تقـی مصـباح 
یزدی قصد تفکیک جنسیتی دانشـگاه هـا 

رئـیس دانشـگاه :" دانشـجونیوز. را دارند
علمی کاربردی مرکز ورامین در دیدار بـا 

ـــد ـــه در امـــام جمعـــه و نماین ـــی فقی ه ول
شهرستان ورامـین بـا برشـمردن مزایـای 
موجود در تفکیک جنسیتی دانشگاهها از 
اجرای این طرح در ترم جدید این مرکز 

  )۱۳."(خبر داد
ـــــرداد  ۲۵اگـــــر در  ســـــرویس  ۱۳۸۹م

ــرورش گــزارش مــی  اجتمــاعی آمــوزش پ
ــوزش و " دهــد  ــر آم ــاور وزی ــم، مش ذوعل

پرورش در پایان تاسیس مـدارس وابسـته 
ـــــه  ـــــی از  حوزهب ـــــه را یک ـــــای علمی ه

راهبردهــــای اساســــی ســــتاد مشــــترک 
های حوزه و آمـوزش و پـرورش  همکاری
اجرای این طرح، : و تاکید کرد" دانست

  نیازمند بـازنگری در سـاختار تشـکیالتی،
ــازتعریف و شــفاف ســازی شــاخص ها و  ب

های کالن بین مدیران  امضای تفاهمنامه
ارشــــد حــــوزه و آمــــوزش و پــــرورش 

  )۱۴."(است
اگراســتادان دانشــگاه پــاک ســازی یــا بــه 
ــاز نشســته میشــوند چــون بقــول  ــار ب اجب

 ۱۳۸۸اســـفند  ۱۳کـــامران دانشـــجو در 
اساتید دانشگاه همسو بـا نظـام نیسـتند و 

و ) ۱۵(به والیت فقیه التزام عملی ندارند
اگـــر مـــی خواهنـــد در محتـــوای دروس 
مدارس و دانشگاه بـازنگری کننـد و اگـر 

یــآپی بــه دانشــگاه و خامنــه ای حمــالت پ
علوم انسـانی مـی کنـد و خواهـان فضـای 

و . کنترل و سرکوب بر دانشـگاهها اسـت
ــه  ــر فرق ــزدی رهب ــل مصــباح ی فــردی مث
مصباحیه دم از انقالب فرهنگی مـی زنـد 
و دانشجو وزیر علوم می خواهد دانشگاه 
را با خـاک یکسـان سـازد، اگـر مـدیریت 

تعدادی از مدارس به حوزه هـای علمیـه 
ذاری می شـود، اگـر نيروهـای پلـيس واگ

در مقابل مدارس حضـور مـی یابنـد، اگـر 
پايگـــاه هـــای بســـيج دانـــش آمـــوزی در 
مدارس ابتدایی و راهنمایی  نشـکیل مـی 

هزار مدرس تربیت سیاسـی  ۴گردد، اگر 
ــه مــدارس اعــزام مــی  و هــزار روحــانی ب
ــیتی  ــر تفکیــک جنس شــوند و در آخــر اگ
و  کتابهای درسی  طراحی می شـود همـه

همه بدین معناست که انقـالب فرهنگـی 
اول توسط حمینی ثمره ای نداشته است 
و فاجعه ای بیش نبـوده اسـت و پـایوران 
جمهوری اسالمی در طی سـی سـال قـادر 
نبـــوده انـــد ضـــد فرهنـــگ خـــود را بـــر 

یعنـی خامنـه . فرهنگ ایرانی غالب کنند
ــه شکســت  ــان ب ــاً اذع ــواملش علن ای و ع

و شستشـوهای کامل برنامه های آموزشی 
مغــزی و ارزشــهای غیــر انســانی رژیــم در 

ــد ــی نماین ــه . طــی ســی ســال گذشــته م ب
معنای دیگر این اقدامات و بیانات نشـان 
ــن بســت رســیدن نظــامی  ــه ب از زوال و ب
دارد که مرگش زودرس و اجتناب ناپـذیر 

نگارنده بدینوسیله از خامنـه ای و . است
مصـــباح یـــزدی و صـــادق الریجـــانی و 

بـر مسـند خالفـت تکیـه زده دیگرانی کـه 
اند می پرسد مشتی روضـه خـوان و ارازل 
و اوباش چه از علم و علوم می فهمند که 
می خواهند برای دانشجویان و دانشـگاه 
ها و اساتید دانشگاه تعیین تکلیـف کننـد 
و در مــورد روانشناســی و جامعــه شناســی 

حتـی " توسـلی مـی گویـد .  نظر بدهنـد؟
ــیم  ــکینی رفت ــای مش ــیش آق ــاحبه پ و مص

مفصلی کردیم کـه ایشـان در آن مصـاحبه 
که باید در کیهان یا اطالعات هـم چـاپ 
شده باشد صـادقانه گفـت مـا نمـی دانـیم 

و باز اضافه ) ۱۶."(جامعه شناسی چیست
امــا در نهایــت متوجــه شــدم "  مــی کنــد 

ــی  ــان م ــزدی و دوستانش ــای مصــباح ی آق
خواستند بفهمند جامعـه شناسـی و سـایر 

ــ ــانی چیســترشــته هــای عل ــی . وم انس م
بـا » در راه حق« خواستند طالب مدرسه

به همین خاطر بود . این رشته آشنا شوند
کــه در حــالی کــه مــن معتقــد بــودم بایــد 
مسائل اختالفی را طرح کرد و بـه تفـاهم 
رسید، آقایان از ما می خواستند از الف تا 

بعضـی . یای هر رشته را کنفرانس بـدهیم
همراهـی مـی  از رندان چـپ هـم بـا آنهـا

. سمینار برگزار شـد ۳۰در نتیجه . کردند
مشکل ایران و ایرانیـان ایـن اسـت )  ۱۷(

که مشـتی ارازل و اوبـاش در اوائـل قـرن 
با زور اسلحه  و قتل و کشتار بـر آنـان  ۲۱

این اوباش با عمامـه و . حکومت می کنند
بی عمامه هدفی جز گسترش تـوحش بـر 

یـا ایـن آ. جامعه از جمله دانشگاه ندارند
تفکر عصر حجری و مستبدانه ای نیسـت 
وقتی سید علی می گوید التزام به والیـت 

) خـودش(فقیه یعنی اطاعت از ولی فقیه 
آیــا ایــن تفکــر قــرون وســطائی و . اســت؟

ـــه  ـــر فرق ـــی رهب ـــانه نیســـت وقت متوحش
کـس والیـت فقیـه  مصباحیه می گوید هر

تکلیــف ( را قبــول نــدارد محــارب اســت 
والیـــت مطلقـــه محـــارب هـــم در نظـــام 

و یـا کسـی کـه دینـی ) اعـدام. معلوم است
انتخاب کرده است حـق مخالفـت بـا آن 

آیا وقتی وزیـری خـود مـی گویـد . ندارد؟
می خواهـد دانشـگاه را بـا خـاک یکسـان 
کند به معنای آن نیست که چنـین فـردی 
مملو از عقده حقارت اسـت و از بیمـاری 
ــا  روانــی مــزمن برخــوردار مــی باشــد؟ آی

ی در پی دانشگاهیان و چندین سرکوب پ
بار شبانه حمله کردن به دانشگاه ها و بـه 
ــجویان در خــواب و  ــاندن دانش ــل رس قت
چاقو و چماق کشیدن برای آنـان و خانـه 
اشان را بر سرشـان خـراب کـردن عملـی 
جنایتکارانه و ددمنشانه نیست؟ آیا ستاره 
دار کــردن دانشــجویان و محــروم کــردن 

ــا  ــذهب و ی ــاطر م ــان بخ ــان آن باورهایش
اقدامی متوحشانه نیست؟ آیا پاک سـازی 
 و اخــــراج اســــتاتید از دانشــــگاه و بــــاز

نشستگی اجباری آنان عملی غیر انسانی و 
وحشیانه نیست؟ چنین اعمال و رفتـاری 
تحت هر عنوانی باشد نامی بجـز تـوحش 

اگر امروز خامنـه . نمی تواند داشته باشد
ای و مصــــباح یــــزدی و شــــیخ صــــادق 

و امـــامی کاشـــانی و جنتـــی و  الریجـــانی
خزعلی و احمدی نژاد و کامران دانشجو 

  و دیگر عوامل استبداد غرق در جهل و 
  15در صفحه      
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
  

صورت مذاکرات مجلس مورخ پنجشـنبه 
ــاه  ۲۷ ــورد تصــویب  ۱۳۰۵بهمــن م درم

وزیر عدلیه بشـرح   الیحه  اختیارات داور
  :زیر از نظر خوانندگان می گذرد

مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله  
ارکانه، البته نماینـدگان محتـرم تصـدیق 
خواهند فرمود که افکار عامه و نظریـات 
مجلس و تصـمیم دولـت همیشـه متوجـه 
اصالحات قوه قضـائیه بـوده و تشـکیالت 
موجوده را برای تـأمین نظریـه اصـالحی 

واضــح اســت  کــه . نمــی دانســتند  کــافی
اساس ایـن اصـالحات مبتنـی بـردو اصـل  

  : است
رفع نواقص قوانین کـه بموجـب تجربـه  

وعمل مشـهود گردیـده و اصـالح تشـکیل 
عدلیه از حیث صالحیت اشـخاص بـا آن 

یقین است که قبـول مسـئولیت . مقدمات
امورعدلیه برای کسی  کـه طالـب  تـأمین 

ــانی ــار آس ــد ک ــه باش ــن نظری ــوده و  ای نب
مستلزم این خواهد بـود کـه وزیـر عدلیـه 
نقشــی بــراین اصــالحات اساســی در نظــر 
بگیرد و برای اجرای آن آنچه را الزم می 
داند بکند و اختیاراتی  را که ضروری مـی 

بــا در . بینــد از مجلــس  مقــدس بخواهــد
نظر گرفتن ایـن نکـات و بـه امیـد اینکـه 
چون نمایندگان محترم بـه اصـالح امـور 

ائی اهمیــت مــی دهنــد از هــیچ قســم قضــ
مساعدتی مضایقه نخواهند فرمود و نظـر 
به اینکه اصول  تشکیالت و محاکمـات و 
ــأمورین و صــاحب منصــبان  ــتخدام م اس
مؤسسات قضـائی و اداری عدلیـه محتـاج 
به یک اصالحات اساسی فوری است و تـا 
ایــن زمینــه و در بــاب انتخــاب اشــخاص 

قدس  به اختیاراتی که از  طرف مجلس  م
وزیر  مسـئول  داده نشـود هـیچ اصـالحی  
مقدور نخواهد شد، ماده واحده ذیـل بـا 

  :قید دو فوریت تقدیم می گردد
وزیـر فعلـی عدلیـه مجـاز   -ماده واحده 

اســـت بوســـیله کمیســـیونهائی مرکـــب از 
اشخاص بصیر، موادی  راجع بـه اصـالح 
اصول تشکیالت و محاکمات و اسـتخدام 

ــه و اجــرا  ــه تهی ــس از عدلی ــا پ ــذارد ت بگ
آزمایش در عمل به مجلـس شـورای ملـی 

ــد ــنهاد نمای ــذکوره . پیش ــیونهای م کمیس
ــانون  ــن ق ــس از تصــویب ای ــاه پ ــار م چه

مــواد فعلــی اصــول ( منحــل مــی شــوند، 
تشکیالت و محاکمات و استخدام عدلیـه 
مـــادام کـــه بوســـیله کمیســـیونهای فـــوق 
ــاه پــس ازتصــویب  ــذکردرظرف چهارم ال

ده اسـت بقـوه خـود این قانون تغییرنکر
  ).باقی است

ــد  -تبصــره  ــه مــی توان ــی عدلی ــر فعل وزی
اشخاصی را که الزم می داند اعم از اینکه 
سابقه استخدام دولتی   داشـته باشـند یـا 
نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه 
انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را ازنو 

این اختیار برای مدت چهـار . دایر نماید
  .این قانون است ماه از تصویب
  )مستوفی الممالک (حسن-رئیس الوزراء 

  ) ۲۲(داور   –وزیر عدلیه 
  

مخالفت مصدق  با اقـدامات داور  
  وزیر عدلیه 

  
پس از کناره گیـری  ۱۳۰۶در خرداد ماه 

مستوفی الممالک از ریاست دولت، حاج 
ــدایت  بــه جــای وی  ــر الســلطنه ه مخب
نشست و داورهمچنـان عهـده دار وزارت 

دو روز پس از معرفی کابینـه و . یه بودعدل
تصــویب برنامــه دولــت، دکتــر محمــد 
مصدق نماینده مردم تهـران در مجلـس، 
طی نطق مشروح قبل از دسـتور کـه امـور 

مختلف را در بر می گرفت، داور و عدلیه  
را مــــورد انتقــــاد شــــدید قــــرارداد  و از 
ــکیالت  ــده در تش ــل آم ــه عم ــدامات  ب اق

ایـن نطـق در  .جیدید خـرده گیـری کـرد
در .  ایراد  شـد ۱۳۰۶خرداد ماه  ۱۸روز 

ـــر  ۲۸و  ۲۵روز هـــای  ـــز دکت خـــرداد نی

ـــارات  مصـــدق در اطـــراف الیحـــه اختی
  .قانونی وزیرعدلیه  سخنانی  ایراد کرد

ــــــه داور  ــــــد ک ــــــه نمان ضــــــمنًا ناگفت
ــت   ــا ریاس ــرد ت ــوت ک ــدق دع ازدکترمص
دیوان عالی  تمیزرا متصـدی شـود،  ولـی 

سـمت نماینـدگی مصدق به علت داشـتن 
مجلــــس آ نــــرا نپــــذیرفت، لــــیکن  بــــا 
داورهمکــاری مشــورتی داشــت  ودرچنــد 

  .کمیسیون تهیه لوایح قانونی عضو بود
ذیًال این نطق قبل از دستور دکترمصدق  

درانتقاد از داور و اقـداماتی کـه درعدلیـه 
بـــه عمـــل آورده ازنظرخواننـــدگان مـــی 

  :گذرد
بنــده روی همــین اصــل کــه بایــد « ... 
انی مملکت را اداره کنـد، روی همـین ایر

ـــدا شـــده  اصـــل کـــه یـــک نفرایرانـــی پی
ومملکت را به این صورت درآورده، بنده 
ــد  ــده ان ــای داور از آن روزی کــه آم ــا آق ب
وزیرعدلیــه شــده انــد و لــوایح شــان را 
آوردند به مجلس تا ایـن تـاریخ موافقـت 
کردم چرا؟ چون بنده افتخار می کـنم و 

نطورکه یک ایرانـی آرزومند بودم که هما
پیدا شد وزارت جنگ را اصالح کرد یکی  
ـــه را  ـــود وزارت عدلی ـــدا ش ـــرهم پی دیگ
ــدا شــود  ــد، یکــی دیگــرهم پی درســت کن
ــــی  ــــد، یک ــــه را درســــت کن وزارت مالی

ــی را ــروزارت داخل ــا . دیگ ــاالخره اگرم ب
درســت کنــیم مــی گوینــد ایرانــی  درســت 
کــرد ولــی اگراروپــائی درســت کــرد، مــی 

رست کرد و این برای  ما گویند اروپائی د
آیـا  ایـن افتخاراسـت  کـه . افتخار نیست

بنده بگویم خودم نتوانستم درسـت کـنم 
اروپائی  آمـد درسـت  کـرد؟ خیـر، فرضـًا 
اروپائی خوب  درسـت کـرد پـس بایـد مـا 

ــائی ؟  ( همــه چیــز را بــدهیم دســت اروپ
خیر بنـده معتقـدم کـه ) خنده نمایندگان

  .ش بکندایرانی باید کار خودش را خود
آقا عدلیه را بـا  –آقا میرزا هاشم آشتیانی  

  !.وزارت جنگ قیاس نفرمائید
ــدق  ــن   –دکترمص ــا م ــد آق ــازه بدهی اج

  .عرض و نظرخصوصی ندارم
عدلیه هم اصـالح شـده  –) ۲۳(شیروانی 
ـــت ـــه اصـــالح اســـت. اس ـــه ( هم همهم

  ،)صدای زنگ نایب  رئیس   -نمایندگان 
 اعمـــال –آقـــای میـــرزا هاشـــم آشـــتیانی 

  !.اعلیحضرت را با دیگران قیاس نکنید
او هـم نـوکر اعلیحضـرت  -دکتر مصدق 

  ،)صدای زنگ -همهمه ...( است
خطـاب  بـه آقـای  دکتـر (  –نایب رئـیس 

  .بفرمائید) مصدق 
عــرض کــنم کــه بنــده بــا  –دکتــر مصــدق 

آقــای وزیرعدلیــه کــامالً موافقــت  کــردم 
ولی حاال ممکن است یک عده از آقایـان 

مایند فالنی تو که موافق بـودی اینجا بفر
  چرا به لوایح او رأی ندادی؟ 

ولــی . بلــه بنــده بــه لــوایح او رأی نــدادم
دلیــل هــم دارم چــون همــان انــدازه کــه 
بنده عقیده دارم یکنفـر ایرانـی بایـد کـار 
کنــد، اگــر یــک نفــر ایرانــی هــم از اینکــه 
عدلیه را منحل کنند، تشـریف آوردنـد بـا 

اصل را ایشان  چهار. بنده مشورت کردند
بطور کلی برای اصالحات عدلیه در نظـر 

اصل اول، اصـل انحـالل عدلیـه : داشتند
که عدلیه منحـل  بشـود، اصـل دوم آنکـه 
قــوانین جدیــدًا وضــع شــود و در معــرض 
آزمــایش و امتحــان در آیــد بعــد بیایــد در 
مجلس، اصل سوم اینکه قانون استخدام 
نســخ شــود و ایشــان یــک اشخاصــی را از 

ــدخــارج  ــه کنن اصــل چهــارم . وارد عدلی
اینکه بودجه عدلیه طوری بشود که همـه 

کس بتوانـد در عدلیـه وارد بشـوند و کـار  
بنده همان وقـت نظریـات خـودم . بکنند

را راجــع بــه ایــن چهــار اصــل خدمتشــان 
  .عرض کردم

اوال در باب اصل اول، عرض کردم که آقا 
عدلیه ما یک عدلیـه ای اسـت کـه از آثـار 

ست و نمی شود آن را منحـل مشروطیت ا
اگرقاضـی . کرد و قاضی را متزلـزل نمـود

را شــما هرروزمنعــزل  کردیــد کــارازپیش 
اگرچهارنفرقاضی بـد درعدلیـه . نمی رود

باشند، دلیل براینکه سی نفردیگر هم بـد 
هســتند نیســت، فقــط  عیــب عدلیــه ایــن 
اســت کــه یــک محکمــه انتظــامی خاصــی 

ضی را صد نفر قا. ندارد که محاکمه بکند
هــر دفعــه  بــه نوبــت از اســتیناف و تمیــز 
دعوت می کننـد و مـی نشـینند حـرف مـی 
زننــد و بــاالخره نــان بــه هــم  قــرض مــی 

باید یک محکمـه انتظـامی خـارج . دهند
از عدلیه که سـه یـا چهـار نفـر از مبـرزین 

مملکت باشند به انتخاب مجلس دعـوت 
کننــد و بیاینــد دوســیه اشــخاص بــد را 

و اگر آنها گفتند که بد  بفرستند پیش آنها
این بـود . هستند ازعدلیه خارجشان کنید
بعد هـم . نظریه بنده روی انحالل عدلیه

خود آقای داور کامالً تصدیق فرمودندکه 
ــوده اســت و صــالح  انحــالل صــحیح نب
مملکت نیسـت چونکـه درمـاده یکصـد و 
ــکیالت  ــد تش ــانون جدی ــنج ق ــت و پ بیس
عدلیه خودشان قید کـرده انـد کـه هـیچ 
ـــدون  ـــی  شـــود ب ـــه را نم ـــه عدلی محکم
تصویب مجلس شورای ملی منحل کـرد، 

اما در مسـئله نقـص . این را قید کرده اند
قوانین، عقیده بنده این بود که ما دراین 
مملکت بیسـت سـال اسـت یـک قـوانینی 
ــره واگــر  ــم، اصــول محاکمــات وغی داری
نواقصی داشته باشد در حین عمل معلوم 

ائیم و قـوانین حاال اگر مـا بیـ. شده است
جدیدی درجریان بیندازیم، این هـا هـم 
الاقل بیست سال دیگر وقت مـی خواهـد 
تــا نواقصشــان معلــوم شــود و بــاالخره 
عقیده هم داشتم که مجلس شورای ملـی 
نمی تواند به دولت اجازه قـانون گـذاری 
بدهـد چــرا؟ بــرای اینکــه ایــن مثــل ایــن 
است که یک کسی اجازه اجتهاد خـودش 

اجتهادغیرقابـل . دیگـر بدهـدرا به کـس 
ــا وکیلــی درتوکیــل کــه  انتقــال اســت وم

که به دولت بگـوئیم بـرو قـانون . نیستیم
از ایـن جهـت ایـن قسـمت را !. وضع کن

  .هم بنده رأی ندادم
اما مسئله سوم، راجع به قانون استخدام  

خدمتشــان عــرض کــردم کــه قــانون . بــود
قــانون . اســتخدام را شــما تغییــر ندهیــد

نباید تـا صـد سـال تغییـر پیـدا استخدام  
کند، چون مردم کشور تقاعد مـی دهنـد،  
. زحمت می کشند، سابقه درست می کنند

یک مرتبه شـما او را نقـض  کنیـد، مـردم 
بنـابراین عـرض . دیگر امیدواری ندارنـد

مــی کــنم اگرمــی خواهیــد اصــالح کنیــد، 
حال اگرشـما . حقیتاً درست اصالح کنید

ازاشـخاص می خواهیـد بگوئیـد کـه مـن 
خوب این مملکت می خواهم بیـاورم در 
عدلیه، شاید درخارج دونفر خوب باشـد 
اما دویست نفر که خوب نیست آن وقـت 
بعنوان اینکه درعدلیـه بـاز شـده اسـت و 
قــانون اســتخدام از بــین رفتــه اســت مــی 

  .ریزند توی عدلیه
اما در بابا اضافه حقوق، در ایـن قسـمت  

ه صـحت هم نظر بنده ایـن بـود کـه جنبـ
عمــل یــا مســلک یــا عقیــده فقــط و فقــط  

مثالً یـک . مربوط  به اضافه حقوق نیست
چیــز را عــرض مــی کــنم خــدمت آقایــان، 
ــتوفی  ــد علیخــان، مس ــرزا محم ــای می آق

که آقای رئیس الوزراء هم ایشان  –فارس 
ایشــان خیلــی   -را خــوب  مــی شناســند

وضــع زنــدگانی شــان غیــر معلــوم اســت، 
آقــای  . اردیعنــی یــک معــاش منظمــی نــد

داور تشریف می برند منزل ایشـان و ایشـا 
. ن را برای عضویت تمیزدعوت می کننـد

البته کسی که معیشت اوغیر منظم باشـد، 
چهارصد تومان حقـوق عضـویت دیـوان 
تمیز را به او بدهند، عرش را سیر می کند 

  .وسرش را جای پایش  می گذارد
خالصه با ایشان مذاکره کردند ولی وقتی 

یشان در روزنامـه خواندنـد کـه فـردا که ا
بایــد برونــد ودرعدلیــه قســم بخورنــد، 
ـــه  ـــتند ب ـــذی نوش ـــک کاغ ـــتند ی برداش
وزیرعدلیــه کــه بنــده شصــت ســال اســت 
حقیقتاً مـذهب وعقیـده خـودم را حفـظ 

حاال اگر بیایم و قسـم . کردم و کار کردم
بخورم که برخالف قـوانین دولتـی رفتـار 

شـته  نکنمف شاید یک قـوانینی وجـود دا
باشد که مذهب من آن را  به مـن اجـازه 
نداده، ندهد، بنابراین خواهش مـی کـنم 

حاال یـک . مرا از این خدمت معاف کنید
اشخاصی کـه یـک عقیـده ای دارنـد آنهـا 

خــود آقــای . روی پــول جــائی نمــی رونــد
وزیر عدلیه به من پیغام دادند که هرکس 
بیاید رئیس دیوان تمیز بشـود، هفتصـد و 

مان حقوقش است ولـی اگـر تـو پنجاه تو
بنـده عـرض . بیائی هزار تومان مـی شـود

کردم شما که عقاید و نظریات مرا گـوش 
نکردید، من که عقیده به اصالحات شـما 
ندارم، پس اگر من بیـایم بـه عدلیـه پـول 
مــرا مــی کشــاند بــه آنجــا و البتــه درآنجــا 
. هشتصد تومان از مجلس بیشترمی گیـرم

بـه عدلیـه کشـاند، وقتی که پول، بنـده را 
فردا هم پول، بنده را می کشاند که حکم 

پس وقتـی کسـی روی  پـول، . غلط  بدهم

یک جائی برود نمی شـود بـه او اطمینـان 
ایـن هـم عقیـده بنـده بـود در ایـن . کرد

حاال هم بنده عرض می کـنم کـه . قسمت
» .بنده با آقای داور کـامالً موافـق هسـتم

)۲۴   (  
  

ون اساســی  شــبیخون داور  بــه قــان 
مصــوب بيســت و   ۸۲بـا تفســیر اصـل 
ـــرداد  ـــم م ـــيون  ۱۳۱۰شش در كميس
  قوانين عدليه

شاید داوردرنخستین روزهای نزدیکی بـا 
سردارسپه هرگزتصورنمی کـرد ایـن مـرد 
روزی دیکتاتور مطلق ایران بشود وکسـی 
که آنگونـه سـنگ قـانون را بـه سـینه مـی 
زد، به آن زودی اراده و خواسته خـود را 

  ! ق قانون بداندمافو
وقتــی داور وزیرعدلیــه شــد دریافــت کــه 
ـــازه را  بعضـــی از خواســـته هـــای شـــاه ت
قضات، به دلیل مغایرت با قانون، انجـام 
نمــی دهنــد و قــانون را بــه رخ  کســی مــی 
کشند کـه خـود موجـد و بـانی قـانون در 

  . ایران است
: داور درمیان دو قدرت قرار گرفتـه بـود 

ــه خــود را ــاه ک ــی خواســت ش ــراز  یک برت
قانون می دانست و دیگری قضات بودنـد 
که در مقابل  خواسـته هـای غیـر قـانونی 

شـاه . شاه مواد قانون را متذکر می شـدند
البته تصـور مـی کـرد ایـن داور اسـت کـه 
ــه انجــام دادن خواســته هــای او  مایــل ب

چون معتقد بود کدام قاضی است . نیست
که دستور وزیر عدلیه را انجام ندهد ولو 

ــرای رفــع ! ف قــانون باشــد ؟خــال داور ب
مشــکل وگــرفتن مهــار قضــات در دســت 
خــود مبــادرت بــه عملــی زشــت و ناپســند 
کرد و برای اینکه دسـت وزیـر نسـبت بـه 
قضات باز باشد و بتواند آنهـا را در موقـع 
ضرورت بـه اطاعـت کامـل خـود در آورد 

مـتمم قـانون   ۸۲متوسل به تفسـیر اصـل 
قضـات  اساسی شد کـه  ضـامن اسـتقالل 

  .بود
داور قانونی تحـت پـنج مـاده بـه مجلـس 

متمم قانون اساسی را کـه    ۸۲داد و اصل 
پشــتیبان اســتحکام اســاس عــدالت اســت 

  ۸۲اینطور تفسیر کرد که مقصود از اصـل 
مــتمم قــانون اساســی آن اســت کــه هــیچ 
حاکم محکمه عدلیه را نمی تـوان بـدون 
رضــای خــود اوازشــغل قضــائی بــه شــغل 

ــا  ــه اداری و ی ــبی  پارک ــاحب منص ــه ص ب
منتقــل کــرد و تبــدیل محــل ) دادســرا(

ــان  ــه آن ــا رعایــت رتب مأموریــت قضــات ب
اگــر . مخــالف بــا اصــل مــذکور نیســت

درست به معنای این ماده توجه شود می 
بینیم چگونه پایـه عـدل و داد بـا رعایـت 

ــاده سســت مــی شــود ــاده . همــین م در م
سوم، قانون اضافه کرد قضائی  که اگر بـا 

ت مـاده اول ایـن قـانون محـل آنهـا رعای
تبدیل شـده و از قبـول مأموریـت امتنـاع 
ــه  ــوب و در محکم ــرد محس ــد، متم نماین

انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامـه هـای  
  .وزارت عدلیه مجازات خواهند شد

ــیر اصــل   ــاره تفس ــانون  ۸۲در ب ــتمم ق م
اساسی و علـت آن بهتـر ایـن اسـت کـه از 

کــه  زبــان و خامــه شخصــی مــدد بگیــریم
خود مسبب  تصمیم داوراست و ماجرا را 

دکتـر محمـود . عریان بیان داشـته اسـت
افشار یزدی دوست نزدیک داور و همکار 
ـــــــه و وزرات  ـــــــد عام او در وزارت فوائ
ــاره چنــین نوشــته  دادگســتری، در ایــن ب

  : است

  قانون اساسی  ۸۲تفسیر اصل   
  
برای ورود به کاراجتماعی و سیاسی .... «

یکـی روش : نظر داورمـی رسـیددو راه به 
ـــه خـــودش . ذکاءالملـــک ودیگـــری روی

سرنوشت مرا کـه بصـیرت بـه حـالم پیـدا 
ــریع  ــد وس ــه تن ــر روی ــود در براب ــرده ب ک

ــودش ــی . خ ــم وقت ــت ه ــین جه ــه هم ب
شـــد، مـــرا بـــه ) بازرگـــانی(وزیرتجـــارت 

تأسیس وبه ریاست مدرسه عـالی تجـارت 
) بعــد تبــدیل بــه دانشــکده اقتصــاد شــد(

ی هــم وزیردادگســتری وقتــ. دعــوت کــرد
. شد به مستشاری استیناف انتخاب نمـود

گاهی رفاقت دیـرین را دوسـتانه تجدیـد 
  .نمود

مـن . ولی درعدلیـه نیـز بـا هـم نسـاختیم
طرفـــدار عـــدم مداخلـــه دولـــت در امـــر 

( دادگستری بـودم و او بـا همـان عقیـده 
وقتی  نیت و هدف پاک « که ) ماکیاولی 

» ی  نداردباشد ولی  وسائل نا پاک اهمیت
در اثر  این اختالف نظر، سـخت بـه . بود

جریان قضیه از این . هم  برخورد کردیم
در شعبه ای که بـودم دعـوائی : قرار است

مطرح بود کـه نظـر خاصـی در آن وجـود 
چون در من نمی توانستند اعمال . داشت

نفــوذ نماینــد تغیییــر مــن از آن شــعبه  بــه 
اما . شعبه دیگر به نظرشان الزم شده بود

چـون نمــی خواسـتند کــه بـا تغییــر دادن 
یک قاضی به تنهـائی  قضـیه علنـی شـود، 
مقاومتهــای مستشــاران اســتیناف را میــان 

همـه . خود آنها عوض و تبـدیل  نمودنـد
کسـانی ماننـد . زیر بار این تغییرات رفتند

ــدها  ــه بع ــری ک ــین دفت ــد مت ــر احم دکت
وزیردادگستری  و نخست وزیر شـد جـزو 

متأ سفانه کسی جز .  بودندتغییر یافتگان 
من خود را علی رغـم . من اعتراض نکرد

ابالغی کـه داده بودنـد مستشـار شـعبه ای 
مــی دانســتم کــه در آن بــودم و بــه  شــعبه 

داور . جدید که ابالغ داده  بودند نـرفتم
از من رنجید ولی فقط  به وسیله دوستان 
. مشترک کوشش کرد مرا رام و آرام نماید

قبـول . ظـرم اساسـی بـودولی مطالب به ن
ننمـــودم و از دادگســـتری کنـــاره گیـــری 

  .کردم
ــانون  ــل خــالف  ق ــه عم ــرای اینک داور ب
اساســی خــود را موجــه  کنــد و بعــد هــم 
دستش برای تغییر قضات باز باشد، اصـل 

قــانون اساســی  را بــه وســیله مجلــس   ۸۲
  .تفسیرکرد

ــا ابتکــار غلــط بــه   بــه عقیــده عمــومی، ب
ی را کـه بـرای دست خود بنیاد دادگسـتر

ــزل ســاخت ــود متزل ــده ب . اصــالح آن آم
. درهمان ایـام وبعـد مطلـب مطـرح بـود

برای اینکه تفصیل بیشتر از طرف خـودم 
و مـاده  ۸۱نداده باشم، عین اصـل مـاده 

قانون اساسی را می آورم وبعد بعضـی  ۸۲
از تذکرات مجلس ومنـدرجات جرایـد را 

  .نقل می کنم
ودن دو اصــل راجــع بــه غیرقابــل تغییربــ

قضــات دادگســتری بــه شــرح زیــر وجــود 
  : دارد

هیچ حاکم محکمه عدلیه را  – ۸۱اصل  
نمی تـوان از شـغل خـود موقتـاً یـا دائمـاً 
بدون محکمه و ثبوت تقصـیر تغییـر داد، 

  .مگر اینکه خودش استعفا  نماید
ـــل  ـــاکم  – ۸۲اص ـــت ح ـــدیل مأموری تب

محکمه عدلیه ممکن  نمـی شـود مگـر بـه 
  .رضای خود او

ز پافشاری در عدم قبول مقام جدید بعد ا
 ۸۲و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل 

که بدان  مبـتال شـده بـود افتـاد و موفـق  
  .گردید

  
قانون تفسیر اصل  متمم قانون  

 ۱۳۱۰امـرداد  ۲۶اساسی مصوب 
  :شمسی  کمسیون قوانین عدلیه

  
ــاده اول  ــتمم   ۸۲مقصــود از اصــل  –م م

حـاکم قانون اساسـی آن اسـت کـه هـیچ 
محکمه عدلیه را نمی توان بـدون رضـای 
خود از شغل قضائی بـه شـغل اداری و یـا 

منتقـل ) دادسـرا (صاحب منصـبی پارکـه 
نمود و تبدیل محـل مأموریـت قضـات بـا 
رعایت رتبه آنان مخالف با اصـل مـذکور 

  14ر صفحهد  !!نیست
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بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ســـــالگردتولد دکتـــــر 

  »مصدق 
  
ن تفسیر چنـان اسـت کـه بوسـیله  یـک ای

مــاده  قــانون احترامــی بگوینــد ریســمان 
  .سفید یعنی ریسمان سیاه

قضـائی کـه بـا رضـایت مـاده  –ماده سوم 
اول ایــن قــانون محــل مأموریــت آنهــا 

تبدیل شـده و از قبـول مأموریـت امتنـاع  
ــه  ــوب و در محکم ــرد محس ــد، متم نماین

انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامـه هـای  
  .!وزارت عدلیه مجازات خواهند شد

عجب است که با این همه استعداد برای 
اختراع و ابتکار مقـتن اجـرای قـانون را 
در باره ممتنعین،عطف به ماسبق نکـرده 

نظامنامـه هــای « شـادی آن را بـه . اسـت
مـــذکور در مـــاده ســـوم » وزارت عدلیـــه

واگذاشــته اســت تــا دســتش بــه کلــی بــاز 
ماده مـی تواننـد  به هر حال با این. باشد

ــه  ــه ک ــانون اساســی را بازیچــه نظامنام ق
حاال آئین نامه گفته می شود قرار دهنـد، 
زیــرا آئــین نامــه هــای وزارتــی را حتــی از 
قانون عادی هم زودتر و آسانتر می توان 

تا چـه رسـد ) چنان که کردند( عوض کرد
  .به قانون اساسی

حاال ببینـیم کـه جریـان قضـیه اجمـاالً از 
ــرار  ــه ق ــتچ ــوده اس ــلطنه . ب ــاد الس عم

فــاطمی کــه خــود نیــز وزیــر عدلیــه بــوده 
ــــه  ــــروردی  ۲۸اســــت در جلس  ۱۳۲۳ف

مجلـــس شـــورای ملـــی مطـــالبی اظهـــار 
( داشت که دو شماره روزنامـه اطالعـات 

بـه نقـل از )  ۵۴۵۱و  ۵۴۵۰شماره های  
خالصه . بایگانی مجلس  چاپ شده است

  :قسمتی از ان را عیناً می آورم
ساسی را کمسیون عدلیه نمی قانون ا... «

اینجا یا به عقیده وزیـر . تواند تفسیر کند
عدلیه برای تفسیر آورده اند یا به عقیـده 
... بنده برای تغییـر قـانون اساسـی اسـت

ــودم وهــم  ــر دادگســتری ب بنــده هــم وزی
ایـن دادگسـتری . محبوس  واقع شـده ام

بعقیـده بنــده اگــر هـم نباشــد بــه مراتــب 
). صــحیح اســت نماینــدگان( بهتــر اســت

وزارت دادگســـتری معمـــول فعلـــی ایـــن 
است کـه هـر موضـوعی کـه از آفتابـه دزد 
تجاوز کرد و رسید به دو هـزار تومـان بـه 
ــا دادســتان مربــوط یاحــاکم  بــاال فــوراً ی
محکمه فوراً تلفون می زنـد بـه وزیـر کـه 
نظر مبارک چیست؟ که باید تبرئه کرد یا 

 دیروز یکی از آقایـان ذکـر. محکوم کرد؟
مثالً همین . کرد که قوانین، اساسی  دارد

قانون اساسی معروف است در   ۸۲تفسیر 
بین وکـالی دادگسـتری بـه قـانون دکتـر 
افشار در عدلیه و داور به او یک دستوری 

گفت نمـی کـنم . داد که فالن کار را بکن
ــأموریتش را داد ــر م ــم تغیی ــر . و حک دکت

افشار گفت به موجب قانون اسـاس نمـی 
  » .کنی توانی ب

همه روزنامـه هـا نطـق عمـاد السـلطنه را 
منتشر کردند و بعضی از آنها مقاالتی هـم 
پیرامــون آن و مقاومــت مــن نوشــتند کــه 
بطور اختصار از دوتای آنها سطری چنـد 

  . نقل می نمائیم
ارســـالن خلعتبـــری وکیـــل مجلـــس و 

دادگستری در جریده ستاره هنگـامی کـه  
دگسـتری زنده یاد الهیـار صـالح  وزیـر دا

اســتقالل قضــات جــزو « شــد زیرعنــوان 
نوشـت و بخشـی از » برنامه دولـت اسـت

  :آن را در اینجا می آوریم
آقــای وزیردادگســتری فعلــی و دوســت « 

الهیـار ( وهمکاری صـمیمی مرحـوم داور 
خود از قضـات معـروف و شـجاع ) صالح

بــوده و بهترازهــرکس مــی دانســت ســلب 
.. .استقالل قاضی چه تأثیرات بـدی دارد

ــجاع و بــا  ــت ش ــن دوس ــوم داور ای مرح
وجدان و وظیفه شناس را که مـزاجش بـا 
حکومـــت زور و خـــالف قـــانون ســـازش 
ــی  ــتنطق و قاض ــران مس ــت و در ته نداش
تحقیق بـود بـا سـمت مـدعی العمـوم بـه 
اصفهان فرستاد تـا دیگـر روحـش از ایـن 

این پافشـاریها منحصـربه . سرکشیها نکند
و بودند صالح نبوده، دیگران هم  چون ا
از جمله . که تسلیم افکار وزیر نمی شدند

آقاثی دکتر افشار معروف مدیر و صـاحب 

ـــاری  ـــوان  مستش ـــه بعن ـــده ک ـــه آین مجل
استیناف بـه عدلیـه بـه وسـیله خـود داور 

در محکمه دکتـر افشـار . دعوت شده بود
پرونــده ای مطــرح بــود کــه دکترافشــار و 
ــر حاضــر نمــی شــدند نظــر  اعضــای دیگ

. نظـر خـود قبـول نماینـددیگری را فوق 
ــی بدســت  ــه حکم ــدون مقدم ــک روز ب ی
دکتــر افشــار دادنــد کــه از آن محکمــه بــه 

دکتـر افشـار . محکمه دیگـر منتقـل  شـود
بعنوان اینکـه حکـم وزارتخانـه بـرخالف 
قانون اساسی است و هیچ قاضی را طبـق 
قانون اساسـی نمـی تـوان بـدون رضـایت 
. خود او تغییر داد اطاعت از حکم نکـرد

ــر ــر  ه ــد ب ــیحت کردن ــرار و نص ــدر اص ق
مقاومت افزود تا باالخره ناچار شـدند او 
را دو باره به همان محکمـه برگرداننـد و 
ــود جــزو مرخصــی او  مــدتی کــه غایــب ب

البته ایـن قبیـل سرکشـیها . محسوب کنند
از طـــرف  قضـــات صـــالح و درســـتکار و 
شجاع مخالف با نقشه ای بود که دولـت 

واســت درپــیش داشــت و طبــق آن مــی خ
هیچ اعتراض  کننده و مخالفتی یا مانعی 

چــاره را در آن . در مقابــل نداشــته باشــد
دیدند که این قسمت از قانون اساسـی  را 
از میــان بردارنــد کــه دستشــان بــرای هــر 

  .عملی  باز باشد
ــد کــه قاضــی ماشــینی   ــر آمدن در صــدد ب

درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت 
  .دهندنباشند و حسب االمری رأی ب

داورفوراً ماده واحده ای تهیه نمود و در  
آن مجلس نیز در یک نشست . مجلس برد

بــــا تصــــویب آن تفســــیر غلــــط چنــــان 
خرابکاری نمود که هنـوز آثـارش محـو و 
پاک نشده و به ایـن زودی هـم نخواهـد 
شد نتیجه این تغییـر ایـن شـد کـه دسـت 
ــاز و یــک مــانع  وزارت عدلیــه و دولــت ب

ت بـر طـرف گردیـد، عمده در مقابل دول
یعنی دیگر قوه قضـائیه وجـود نداشـت و 
اگر یک قاضی پیدا می شد که طبـق نظـر 
دولــت یــا وزیــر رأی ندهــد او را برمــی 
داشـــتند و دیگـــری را بـــه جـــای او مـــی 

مرحوم داورتردیدی نیست کـه . گذاشتند
برای تشکیل عدلیه زحمات بسیار کشیده 
وعده ای از اشخاص درست و فهمیـده و 

ــوت شــجاع ر ــه دع ــکیل عدلی ــرای تش ا ب
اما افسوس که مولود خودش را بـه . نمود

دست خودش از بین برد و همان طـوری 
که مؤسس عدلیه بود مخرب عدلیـه هـم  

  ۸۲خـــود او شـــد، زیـــرا از تفســـیر اصـــل 
ـــانون اساســـی از قـــوه قضـــائیه ســـلب  ق

عدلیه درین سالهای آخر . استقالل نمود
ــاکم  ــه مح ــه ب ــود ک ــیده ب ــائی رس ــه ج ب

ــنامه( حــدالمال مت ــه ) بخش ــود ک ــده ب ش
احکــام تبرئــه صــادر نکننــد و وقتــی مــا از 
قضات می پرسیدیم چرا در دوسیه هـائی 
ــر محکومیــت وجــود  ــی ب کــه هــیچ دلیل
ــی  ــد م ــی دهی ــت م ــدارد، رأی محکومی ن
گفتنــد وزارت عدلیــه چنــین نظــر دارد و 
اگر رأی به تبرئـه بـدهیم مـورد مؤاخـذه 

رسیده  واقع خواهیم شد و اکنون بجائی
است که اظهارش  یک ننگ بـین المللـی  
است و خوشبختی است که دیگران فقـط 
مجاری آب تهـران را دیدنـد و قـدمی بـه 
داخــل ایــن کــاخ عظــیم ســپید رنــگ کــه 
داخل آن از قیرسـیاهتر اسـت نگذاردنـد 
تــا بداننــد از آب جویهــای رو بــاز تهــران 

  ».آلوده تر، این کاخ بیدادگری است
جریـده داد چینـین عمیدی نـوری مـدیر 

  :نوشته است
مرحــــوم داور مــــی خواســــت دســــتگاه 

طـوری تشـکیل  ۱۳۰۶دادگستری  پس از 
گردد که از نفوذ روحانیون خـارج شـده 
دیکتاتوری قضائی  کـه تـا  آن روز دسـت 
علماء و محافل روحانیون بود بـه دسـت 
طبقه تجـدد طلـب کـه خـود در رأس  آن 

  )  ۲۵(  ».قرار داشت سپرده شود
  

لــوایح  قــوانین اصــالحی : ناد اســ 
قضائی  و گزارش آن توسط حکومت 

  ملی دکتر مصدق 
  

ازبرنامـه ) ۵(لوایح قانونی مربوط به بنـد 
ـــــت، اصـــــالح ســـــازمانهای اداری  دول
وقـــوانین اســـتخدام كشـــوری وقضـــایی 

  . ولشگری 
دراجرای قسـمت پـنجم ازبرنامـه دولـت 
. تاكنون اقدامات زیر صورت گرفته است

نونی راجع به نسـخ تصـویب الیحه قا -۱
ــا . نامــه هــای مربــوط باموراســتخدامی ب

مطالعـــاتی كـــه راجـــع باموراســـتخدامی 
دروزارت دارایــی بــه عمــل آمــده بــود تــا 
تهیه قانون استخدام كشوری كه مسـتلزم 
مطالعه ودقت كامل است وفرصت بیشتر 
ــك قســمت  میخواهــد بمنظــور اصــالح ی
ــه  ــوط باموراســتخدامی ك ــررات مرب ازمق

ایه خرابــــی وآشــــفتگی وضــــع بیشــــترم
ـــود بموجـــب طـــرح  اســـتخدام شـــده ب

ــاریخ  ــی درت ــنهادی وزارت دارای  ۲۶پیش
ــــاه  ــــهریور م ــــدیل  ۱۳۳۱ش الیحــــه تب

كارمندان پیمانی وحکمی رسمی مصـوب 
وبعضی دیگـر از تصـویبنامه  ۱۳۲۵مرداد 

ــی  ــررات اساس ــه مق ــرت ك ــای دوره فت ه
قــانون اســتخدام را ازنظــر ترفیــع پایــه و 

خته بـــود لغـــو و رســـمیت مغشـــوش ســـا
اجــرای احکــامی كــه قــبال صــادر و بــه 
تصــدیق اداره بازنشســتگی رســیده بــود 
ــارموكول  كمــافی الســابق بــه تــامین اعتب

الیحه قانونی حـذف محـاكم  -۲. گردید
اختصاصی تعـدد محـاكم اختصاصـی كـه 
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــود ك ــده ب موجــب آن ش
قسمتی ازجـرائم برطبـق مقـررات خـاص 

ها و انجــــــام وازصــــــالحیت دادســــــرا
دادگاههــای عمــومی دادگســتری خــارج 
شودعالوه برتوسعه غیرضـروری سـازمان 
محاكم وایجـاد هزینـه گـزاف تبعیضـاتی 
ــاروح عــدالت  ــد كــه ب ــی آوردن ــیش م راپ

ــایرت داشــت  ــیدگی . مغ ــه رس ــرای آنك ب
بجرائمـــی كـــه در صـــالحیت محـــاكم 
اختصاصی بود درصـالحیت دادسـراها و 
ز دادگاههای عمومی درآیـد بـا اسـتفاده ا

-۲۹قــانون اعطــای اختیــارات درتــاریخ 
الیحــه قــانونی حــذف محــاكم  ۶-۱۳۳۱

ــرای آزمــایش بموقــع اجــرا  اختصاصــی ب
الیحــه قــانونی اصــالح  -۳. گذاشــته شــد

ــفیه  ــرای تص ــات ب ــتخدام قض ــانون اس ق
دستگاه قضایی وتامین حـداقل معیشـت 
قضات وتغییروتبـدیل كارمنـدان قضـایی 
واصــالح ســازمان دادگاههــا ودادســراها 
وتطبیــق مشــکالت آنهــا بــا احتیاجــات 

 ۳۱-۶-۲۹حوزه های مربـوط درتـاریخ 
الیحــه قــانونی اصــالح قــانون اســتخدام 
. قضــات بـــه موقـــع اجـــرا گذاشـــته شـــد

بموجب الیحه قانونی مزبوررسـیدگی بـه 
صــالحیت كلیــه كارمنــدان قضــایی بــه 
ــر ازقضــات  ــنج نف كمیســیونی مركــب ازپ
عالی مقام واگذار و ترتیبی داده شـد كـه 
اشخاصــی را كــه كمیســیون بــرای احــراز 
مشاغل قضایی مناسب ندانند بازنشسته و 
یا پایه قانونی آنان را به پایه اداری تبدیل 

ــد ــرای اســتفاده ازلیسانســیه هــای . كنن ب
حقــــــوق درســــــازمان جدیــــــد وزارت 
دادگســتری وتثبیــت وضــع خــدمت آنــان 
نیـــز در الیحـــه قـــانونی اصـــالح قـــانون 

ای الزم بـه استخدام قضات، پیش بینی ه
الیحـــه قـــانونی  -۴. عمـــل آمـــده اســـت

سازمان دادسرای انتظامی قضات باتوجه 
به مطالعاتی كه دركمیسـیون تهیـه لـوایح 
قانونی وزارت دادگستری بـه عمـل آمـده 
بود نظرباینكـه وزارت دادگسـتری وضـع 
مقرراتی رابمنظور انحـالل اداره نظـارت 
وتشـــکیل دادســـرایی بنـــام دادســـرای 

درمعیت دادگاه انتظامی  انتظامی قضات
 ۲۲ضروری تشخیص داده بـود درتـاریخ 

الیحــه قــانونی ســازمان  ۱۳۳۱مهرمــاه 
دادسرای انتظامی قضات به موقـع اجـرا 

الیحـه قـانونی سـازمان  -۵. گذاشته شـد
قضــایی كشــور نظرباینكــه اصــالح وضــع 
دادگستری وتطبیق تشـکیالت دادگاههـا 
ـــــا احتیاجـــــات محـــــل  وشـــــعب آن ب

زمان قضـایی را ایجـاب تجدیدنظر درسا
مینمــــود بــــا درنظرگــــرفتن مطالعــــات 
ــانونی  ــوایح ق ــه وتنظــیم ل كمیســیون تهی

ــاریخ  مهرمــاه  ۲۲وزارت دادگســتری درت
الیحــه قــانونی ســازمان قضــایی  ۱۳۳۱

امیداست . كشور بموقع اجرا گذاشته شد
كــــه ایــــن الیحــــه قــــانونی دراصــــالح 
امورقضـــایی وجلـــب اعتمـــادعمومی بـــا 

اجرای آن بعمل مـی مراقبتی كه درحسن 
الیحـه قـانونی  -۶. آید مفیـد وموثرباشـد

ــانون اســتخدام قضــات  ــتمم اصــالح ق م
برطبق قـانون اصـول تشـکیالت عدلیـه و 

 ۱۳۱۵دیمــاه  ۶اســتخدام قضــات مــورخ 
كلیــه كارمنــدانی كــه دارای پایــه قضــایی 
بودنــد اعــم ازشــاغلین مقامــات قضــایی 
وغیرآن میتوانستند ازحقوق پایه قضـایی 

پس ازآنكه بموجب الیحه . ه كننداستفاد

قــانونی اصــالح قــانون اســتخدام قضــات 
موضــــوع اســــتفاده شــــاغلین مقامــــات 
غیرقضــایی ازحقــوق پایــه هــای قضــایی 
منـــع گردیـــد، بـــرای محـــدود ســـاختن 
اشخاصی كه به مناسـبت مشـاغل خـود از 
ایــن قاعــده مســتثنی میشــدند وهمچنــین 
تعیین تكلیف برای تـامین محـل حقـوق 

ارمنــــــــدان دفتــــــــری عــــــــده ای ازك
وخدمتگزاران دادگاهها كـه براثرالیحـه 
قانونی سازمان قضایی از كاربركنـار و بـه 
مشاغل دیگر منصوب می گشتند درتـاریخ 

الیحــه قــانونی مــتمم الیحــه  ۲۹-۷-۳۱
قــانونی اصــالح قــانون اســتخدام قضــات 

  )  ۲۶(و بموقع اجراگذاشته شد 
 

   :توضیحات و مآخذ 
  
لســـــفی تومـــــاس ثرفا   –لویاتـــــان   - ۱

-Thomas Hobbes)) (۱۵۸۸(هـــابز
 ۱۶۵۱، فیلسوف انگلیسی، کـه در )۱۶۷۹

ــدن و ســپس در  ــان انگلیســی در لن ــه زب ب
، ترجمه آزاد آن به زبان التینـی در ۱۶۶۸

ـــت ـــار یاف ـــتردام انتش ـــا . آمس ـــان ی لویات
ای اسـت  کلمـه)  Leviathan(:لوایاتان 

. اســـت عبـــری و در تـــورات ذکـــر شده
ای آبــی و  الجثــه لویاتــان غــول عظــیم

آور شــبیه اژدهــا اســت، بــه گفتــه  وحشــت
ــــدّس ــــاب مق ــــا : کت ــــد ب آن روز خداون

ــن  ــان ای ــوی لویات ــزرگ و ق ــیری ب شمش
  .اژدها را در دریا خواهد کشت

هــابز در مقدمــه لویاتــان پــس از توضــیح 
این كه همه دستگاه هاى خودكار داراى 
: نوعى حیات مصنوعى هسـتند مـى گویـد

ى كـــه كشـــور یـــا در آن لویاتـــان عظیمـــ«
خوانده مى شود به كمك فـن و .... دولت

صـــناعات ســـاخته شـــده اســـت و صـــرفًا 
انســـانى مصـــنوعى اســـت، كـــه از انســـان 
ــدتر اســت و  ــر و نیرومن ــى عظــیم ت طبیع
براى حراست و دفـاع از او ایجـاد گشـته 
است و در آن حاكمیت همچـون روحـى 
مصنوعى است كـه بـه كـل بـدن زنـدگى و 

ــــد و در آ ــــى بخش ــــت م ــــدن (ن حرك ب
قضــــات و حکــــام و دیگــــر ) مصــــنوعى

كارگزاران قوه قضائیه و مجریه همچون 
مفاصـــل مصـــنوعى هســـتند، پـــاداش و 

رگها و اعصابى هستند كه همـان ... كیفر
وظیفـــه را در بـــدن طبیعـــى انجـــام مـــى 
دهند، ثروت و مکنت همه اعضاى كشـور 
ـــت  ـــظ امنی ـــد، حف ـــوت آنن ـــم ق در حک

كـــار ویـــژه اصـــلى آن اســـت، .... مـــردم
ــه م ــاز را ب ــورد نی ــب م ــه مطال ــاورین ك ش

اطالع مى رسانند در حکم حافظـه آننـد، 
عدالت و قوانین، عقـل و اراده مصـنوعى 
هســــتند، اجمــــاع و توافــــق در حکــــم 
ـــم  ـــورش در حک ـــه و ش ـــتى و فتن تندرس
بیمارى و جنـگ داخلـى در حکـم مـرگ 
آن موجود است، سرانجام این كه پیمان 
ــه موجــب آنهــا  ــاق هــایى كــه ب هــا و میث
نخست اجزاى این پیکر سیاسى ساخته و 

هـابز . سپس تركیب و یکپارچـه شـده انـد
در سراسر این كتاب خـود ایـن تمثیـل را 
براى توصـیه دسـتگاه دولـت بـه كـار مـى 

» مجموعـه هـا«برطبق ایـن تمثیـل . برد
یا گروه هـا و سـازمان هـاى اجتمـاعى در 
حکم انـدام هـا و عضـالت پیکـره دولـت 

رى توضـیح مـى وى در جاى دیگ. هستند
دهد كه از بین این گروهها و سازمان هـا 
گروههـــاى قـــانونى همچـــون عضـــالت 
طبیعى و گـروه هـاى غیرقـانونى هماننـد 
غده ها و مواد صـفراوى و عفونـت زایـى 
هســتند كــه بــه واســطه جریــان و تركیــب 
طبیعى اخالط در بدن تولید مـى شـوند و 
یا همچون كرمهایى هسـتند كـه در روده 

ــان ط ــاى انس ــونده ــى ش ــت م ــى یاف . بیع
كارگزاران عمومى در حکم اعصاب و پى 
هایى هستند كه اندام هاى مختلف بدن 

آنان كه . طبیعى را به جنبش در مى آورند
از جانب حاكم جواز و اختیـار دارنـد تـا 
احکام صادر شده را اجرا كنند و فـرامین 
ــا را  ــد و شــورش ه ــار دهن حــاكم را انتش

ــد، ــركوب نماین ــ س ــان همچ ــل ش ون عم
اعمال و خدمات دسـت در بـدن طبیعـى 
است و پـول بـه عنـوان وسـیله اى كـه بـه 
واســطه آن كاالهــا در درون كشــور دســت 
به دست مى شوند و از این سو بـه آن سـو 
مى روند و هر بخشـى را تغذیـه و سـیراب 
مى كنند، درحکم خـون پیکـره سیاسـى و 

گردش آن همانند خون رسانى بـه كشـور 
 .است

: لویاتـان نویسـنده (کتـاب نگاه کنیـد بـه 
 –حسـین بشـیریه : توماس هـابز، متـرجم

 ) ۷۱-۷۳ص    – ۱۳۸۰  -نشر نی 
ی سیاسـی واجتمـاعی  فلسفه: عنوان  - ۲

: متـرجم -فردریك روشـر:کانت نویسنده
     : منبــــع -کاشــــانی محمدســــعیدحنایی

  فل سفه 
زنــــدگی قــــانون آزادی، حکومــــت   - ۳

نگــاهی بــه (جمهــوری و صــلح جــاودان  
  م. بهرام )فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت

  همانجا  - ۴
ـــنده  - ۵ ـــوق بشرنویس ـــتان حق . ج:داس

 ۱۳۷۷ -نیویورک پـرس : رابرتسون ناشر
ــع  -) ۱۳۷۸ — ــدالرحمن : منب ــاد عب بنی

  برومند
خــاطرات و -مخبرالسـلطنه هـدایت  - ۶

 –کتابفروشــــی زوار تهــــران  -خطــــرات
  ۳۸۳ص   - ۱۳۶۳

روشـــــنگری «امانوئـــــل کانـــــت،  - ۷
ی همـایون فوالدپـور،  ، ترجمه»چیست؟

 ۱۳۷۰، دی ۲۲کلک، ش 
ایـــــن قصـــــیده پنـــــد آمـــــوز از  -   - ۸

بن علـــی خاقـــانی  الدّین بـــدیل افضـــل
قمـری  ۵۲۰(شروانی متخلّص به خاقانی 

است )  قمری در تبریز ۵۹۵ -در شیروان 
ســرایان  تــرین قصیده کــه از جملــۀ بزرگ

. آیـد شمار می تاریخ شعر و ادب فارسی به
. باشد از القاب مهم وی حسان العجم می

اکنون در شـهر تبریـز قـرار  آرامگاه او هم
 . دارد
داور و عدلیـه « -دکتر باقر عاقلی   – - ۹

  ۲۷۸ص ۱۳۶۹ –انتشارات علمی »  
خاطرات دکتر سیف پور فـاطمی  – - ۱۰

 -بکوشش علـی دهباشـی –آئینه عبرت  –
   ۹۲۳ص  – ۱۳۷۸انتشارات سخن، 

شائیان وزیر پیشـین دارائـی عباسقلی گل*  
در زمان پهلوی دوم  در یادداشت هایش  

« :در باره علی اکبر خان داور می نویسـد
من کسی بودم که درروزهای اول زنـدگی 
اداری خود با مرحوم داور در دادگستری 
آشنا شدم و بـا صـمیمیت فـوق العـاده بـا 
ــه در  ــودم ک ــی ب ــردم و کس ــار ک ــان ک ایش

ارت دارائی که روزهای آخر عمرش در وز
منجــر بــه انتحـــار  ایشــان شــد، بـــا وی 
همکــاری داشــتم و آخــرین عضــو وزارت 
دارائــی بــودم کــه درشــب واقعــه ی شــوم 
خود کشی، با ایشان خـداحافظی کـردم و 
ایشــان عــازم  وزارات خانــه شــدند بــرای 
پاراف وامضای قـرار داد نفـت کـه امتیـاز 
استخراج و بهره برداری قسمت شـمال و 

ــــه شــــرکت آمریکــــائی شــــرق کشــــور  ب
اســتانداراویل  نیوجرســی داده شــود کــه 
بعد رضا شاه نظرش را تغییـر داد و منکـر 
اطـــالع قـــرارداد شـــد و داور بیچـــاره را 

در این یادداشت من . مقصرقلمداد نمود
  :دوموضوع  را مورد بررسی قرار می دهم

یکی قضیه وقرارداد امتیاز نفـت شـمال و 
ور بــا دیگــری تفصــیل آخــرین مالقــات دا

. رضا شاه که منجربـه انتحـار وی گردیـد
برای اینکه خواننـدگان عزیـز بـیش تربـه 
جریــان کارهــای داور آشــنا شــوند، بایــد 
شمعه ای  از نظریـات داور و اقـدامات او 

ــا ایــن کــه تحصــیالتش . را بیــان نمــایم ب
دررشته ی حقوق بود، ولی با مطالعـه ای 
دقیق متوجه شد که بـا گـرفتن مالیـات و 

گمرکی نمی شود کشور را از عقـب  حقوق
ماندگی نجات داد و برای ترقی و آبادانی 
کشــور بایــد در امرکشــاورزی و صــنعت و 
تجارت نیزگام هـای بلنـدی برداشـت تـا 
کشورغنی شده و به قول امروزی ها خود 

بایـد بـه ایـن وسـایل برثـروت . کفا گردد
کشور افزود، زندگی افراد را مرفه کرد که 

برای ایـن . یش تری گرفتبشود مالیات ب
منظورســـعی داشـــت در تمـــام کارهـــای 
تولیـــدی کشـــور و معـــامالت بـــا خـــارج 

داور متوجه بـود کـه ثـروت . مداخله کند
ــروری  و ســپس  کشــور، کشــاورزی و دامپ

  .استخراج معادن است
نتیجه اش بقدری روشن بود کـه موجـب 

او در نظـــر . حســـادت اشـــخاص گردیـــد
تولیـد، داشت عالوه برکوشش در ازدیـاد 

در مصرف هـم نظـارت کنـد و بـرای ایـن 
منظــور یــک برنامــه  هفــت ســاله ترتیــب 
داده بــود و مکــرر مــی گفــت مــن بــه شــاه 

  ظهار نموده ام که من هفت سال وقتا
  15در صفحه      
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
  

برای اجرای ایـن نقشـه بعـد . می خواهم
اعصاب و توانایی ام قادر به  ادامـه  از آن

ولی سـعی دارم کـه در . خدمت نمی باشد
این مدت چند وزیـر دارائـی تربیـت کـنم 

افسـوس . که نقشه های مـرا دنبـال کننـد
که با ایـن طـرز تفکـری کـه در دسـته ای 
ازمردم وجود  دارد، ذهن شاه را مشـوب 

  ».....کردند
ـــع ـــماره : منب ـــه حـــافظ ش  -۱  -ماهنام

   ۵۶ص  –  ۱۳۸۳ فروردین
داور و عدلیـه « -دکتر باقر عاقلی   - ۱۱
ـــی »   ـــارات علم صـــص  -  ۱۳۶۹ –انتش

   ۲۸۱تا  ۲۷۸
  -» پلیس سیاسی « -خسرو معتضد  -۱۲

ـــد اول  ـــرز  –جل ـــر الب ص  – ۱۳۸۸ –نش
۱۵۵   
احمد کسروی، در سـالهای پـس از  - ۱۳

وکالت پزشک احمدی را  ۱۳۲۰شهریور 
عنـوان کـه او بر عهده  می گیرد و با ایـن 

بـوده نـه عامـل آن، » واسطه افزار جرم«
  .خواستار تبرئه وی شد

ــری  ــت ب ــانوادۀ (ارســالن خلع ــل خ وکی
ــــک  ــــۀ پزش ــــعد در محاکم ــــردار اس س

  .به دالیل کسروی پاسخ داد) احمدی
آرشــیو  ســایت دادخــواهی : منبــع  - ۱۴

   ۲-ماهنامه قضاوت
ـــــــده صـــــــالح  - ۱۵ ـــــــاره _ پرون درب

ــرج اف –)االهیارصــالح ــارای  –نشــرآبی -ش
   ۷۱ –ص ۱۳۸۴

صالح با دومـرد : ایرج افشار می نویسد** 
ـــران کـــار سیاســـی و  اداری و سیاســـی ای

  . اداری جدی کرد
یکی علی اکبرداور و دیگری دکتر محمد 

  .مصدق 
ـــــرای او  ۱۳۱۵خـــــود کشـــــی داوردر  ب
قطعًا حادثه گرانی . نخستین امتحان بود

 مخصوصاً که. بود که او را بشورانیده بود
خود می گفت،  صبحی  بود که  به عادت 
معهود پیاده بـه جانـب وزرات مالیـه مـی 

هنوز داخل خیابان قـوام السـلطنه . رفتم
نشــده بــودم کــه شــوفرداور آشــفته حــال  
اتومبیل وزارتی  را متوقـف  کـرد و گفـت 

آقای صالح حال آقای وزیرخوب نیسـت،  
وقتی رسیدم  که دکتر . بیائید برویم آنجا

ـــغول  یوســـف می ـــود و مش ـــالین داورب رب
ـــاک از  ـــرون آوردن خـــرده هـــای تری بی

دســت بــر پیشــانی داور .  زیرزبــان او بــود
  . گذاشتم بکلی سرد بود

صــالح زنــدگی اجتمــاعی واداری خــود را 
بــا داورآغــاز کــرد و بــدو شــیفتگی  نشــان 

در تمـــام دورانـــی کـــه در مالیـــه بـــا . داد
. داورکار مـی کـرد دسـت راسـت او  بـود 

.  عدلیــه محتــرم و معــزز بــودصــالح در
درهرمنصبی  که کار کرده بود با درسـتی 
وراســتی  و قــدرت  و خوشــنامی  خــدمت 

پــس مــورد  محبــت و عالقــة  .کــرده بــود
شـدید داور مـرد مقتـدر و دانـای آن ایــام 

رفتار صـالح موجـب شـد کـه چـون . بود
داوراز وزارت عدلیه  به وزارت مالیه آمـد 

. به  اینجا آوردصالح را با خویش از آنجا  
پــس طبعــًا خــود کشــی سیاســی داوربــرای 
صالح ضربه ای سخت بود و ممکـن بـود 
ــاران و همکــاران  شــاه وقــت خانمــان، ی

جــزاین،  . نزدیــک داور را زیــرو زبــر کنــد
مــرگ آن کســی  کــه چنــدین  ســال بــه 
هنگام  حضروسفربا هم کار کرده بودند 
و میانشـــان هماوازیهـــا  بـــوده نـــاگوار و 

  .یان آدمی خواهد بودشکنندة بن
   ۱۷۶همانجا : منبع
  ۷۲ - ۷۳ص   -همانجا   - ۱۶
  ۷۸ص   -همانجا    - ۱۷
 –نطقها و مکتوبات دکتر مصـدق « – ۱۸

انتشارات مصـدق  –دفتر دوم  –جلد دوم 
   ۸۷و  ۵۵صص  – ۳۴۶خرداد ماه  –) ۶(

ــــدام  – ۱۹ ــــیش  ۶۷های تابســــتان  اع پ
ــه ــا از نظــر  زمین ــاریخی داشــت ام هایی ت

لی خیلی ناگهانی آغاز شد و زنـدانیان عم
بـــه هـــیچ وجـــه از جزییـــات آن خبـــر 

ها  در ضمن به طور کلـی اعـدام. نداشتند
ـــید ـــول کش ـــاه ط ـــرداد . دو م ـــاه م در م

ــد  ــدانیان مجاه ــازمان (زن ــداران س طرف
اعـدام شـدند و در مـاه ) مجاهدین خلق

شهریور زندانیان دیگر اندیشـان الئیـک، 
در  ... چــــپ، کمونیســــت و مســــلمان و

های گوهردشـت و اویـن  تهران و زنـدان
  .اعدام گردیدند... و
  

 الله خمینی حکم روح
 

  الرحيم الرحمن الله بسم
از آنجا كه منافقين خائن بـه هـيچ وجـه  

گوينـد  به اسالم معتقد نبوده و هر چه مى
از روى حيله و نفاق آنهاسـت و بـه اقـرار 

انـد،  سران آنها از اسالم ارتداد پيدا كرده
بـــودن آنهـــا و  بـــا توجـــه بـــه محـــارب و

جنگهاى كالسيك آنها در شـمال و غـرب 
و جنوب كشور با همکاريهاى حزب بعث 
عراق و نيـز جاسوسـى آنـان بـراى صـدام 
ــه  ــا توجــه ب ــا، و ب ــه ملــت مســلمان م علي
ارتباط آنان با استكبار جهـانى و ضـربات 
ناجوانمردانـــه آنـــان از ابتـــداى تشـــکيل 

ون، كسـانى نظام جمهورى اسـالمى تـاكن
ـــر  ـــور ب ـــر كش ـــدانهاى سراس ـــه در زن ك
سرموضــع نفــاق خــود پافشــارى كــرده و 

ــه اعــدام  مــى ــد محــارب و محکــوم ب كنن
باشــند و تشــخيص موضــوع نيــز در  مــى

تهـــــران بـــــا راى اكثريـــــت آقايـــــان 
قاضـى (افاضاته  االسالم نيرى دامت حجه
دادسـتان (و جنـاب آقـاى اشـراقى ) شرع
اطالعـات اى از وزارت  و نماينـده) تهران
باشــد، اگــر چــه احتيــاط در اجمــاع  مــى

است، و همين طور در زنـدانهاى مراكـز 
استان كشـور راى اكثريـت آقايـان قاضـى 
ــار و  ــا دادي ــالب و ي ــتان انق ــرع، دادس ش

ـــاع  نماينـــده وزارت اطالعـــات الزم االتب
انديشـى  باشد، رحم بر محاربين سـاده مى

است، قاطعيت اسـالم در برابـر دشـمنان 
ول ترديدناپذير نظـام اسـالمى خدا از اص

است، اميدوارم با خشـم و كينـه انقالبـى 
خــود نســبت بــه دشــمنان اســالم رضــايت 
خداوند متعال را جلـب نمائيـد، آقايـانى 
كه تشخيص موضوع به عهده آنان اسـت 
وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند 

ــار[ ــى الکف ــد در . باشــند] اشــداء عل تردي
بـــــى مســـــائل قضـــــائى اســـــالم انقال

گرفتن خـون پـاك و مطهـر شـهدا  ناديده
 .والسالم. باشد مى

  الله الموسوى الخمينى روح 
  
اين نامه تاريخ هم ندارد اما در پشت آن  

 :آقاى حاج احمدآقا نوشته است
  
  العالى پدر بزرگوار حضرت امام مدظله 
اللـــــه  پـــــس از عـــــرض ســـــالم، آيـــــت 

ــوى ــر  موس ــم اخي ــورد حک ــى در م اردبيل
ربـــاره منـــافقين ابهامـــاتى حضـــرتعالى د

اند كه تلفنى در سه سـئوال مطـرح  داشته
 :كردند

آيا اين حکم مربوط به آنهاسـت كـه  - ۱ 
انـد و  اند و محاكمه شـده در زندانها بوده

انــد ولــى تغييــر  محکــوم بــه اعــدام گشــته
انــد و هنــوز هــم حکــم در  موضــع نــداده

مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهـايى كـه 
انـد محکـوم بـه  هـم نشـدهحتى محاكمه 

 اعدامند؟
آيــا منــافقين كــه محکــوم بــه زنــدان  - ۲ 

اند و مقدارى از زندانشان را  محدود شده
انــد ولــى بــر سرموضــع نفــاق  هــم كشــيده

 باشند؟ باشند محکوم به اعدام مى مى
در مورد رسيدگى به وضـع منـافقين  - ۳ 

ــــده ــــا پرون ــــافقينى كــــه در  آي هــــاى من
قالل قضـائى شهرستانهائى كـه خـود اسـت

دارند و تابع مركز استان نيسـتند بايـد بـه 
ـــا خـــود  مركـــز اســـتان ارســـال گـــردد ي

 توانند مستقال عمل كنند؟ مى
 فرزند شما، احمد 
  
 :زير اين نامه نوشته شده 
  
  تعالى بسمه 
ــر   ــس در ه ــر ك ــوق ه ــوارد ف ــام م در تم

مرحلــه اگــر بــر ســر نفــاق باشــد حکمــش 
را  اعــدام اســت، ســريعا دشــمنان اســالم

نابود كنيـد، در مـورد رسـيدگى بـه وضـع 
ها در هر صورت كه حکم سـريعتر  پرونده

 .انجام گردد همان مورد نظر است
   الله الموسوى الخمينى روح 

 

آقــای منتظــری در خــاطراتش در بــاره   
مـی  ۶۷کشتار زندانیان سیاسـی  تابسـتان 

ــــاالخره مــــدتى مالقاتهــــاى : نویســــد ب
برحســب زنــدانيان را تعطيــل كردنــد و 

گفتــه متصــديان بــا اســتناد بــه ايــن نامــه 
حدود دو هزار و هشتصـد يـا سـه هـزار و 

 -ترديد از من است-هشتصد نفر زندانى 
از زن و مــرد را در كشــور اعــدام كردنــد، 

خواندنـد، روزه  حتى افرادى كه نماز مـى
ــد، طــرف را مــى مــى ــه او  گرفتن ــد ب آوردن
ــه  مــى گفتنــد بگــو غلــط كــردم، او هــم ب

ـــىشخصـــيتش ب ـــت،  خـــورد نمـــى رم گف
گفتند پس تو سرموضـع هسـتى و او را  مى

در همـين قـم يکــى از ! كردنـد اعـدام مـى
مســـئولين قضـــايى آمـــد پـــيش مـــن و از 

كــرد كــه  مســئول اطالعــات قــم گلــه مــى
گويد تندتند اينها را بکشيم از شرشان  مى

ـــى ـــن م ـــويم، م ـــويم آخـــر  راحـــت ش گ
هــاى اينهــا را بررســى كنــيم يــك  پرونــده

ـــدنظرى ـــيم،  تجدي ـــا بکن در حکـــم اينه
گويد حکم اينها را امام صادر كرده ما  مى

فقط بايد تشـخيص موضـوع بـدهيم، بـه 
او ! گويند تو سر موضعى؟ بعضى افراد مى

داند كه قضيه از چـه قـرار اسـت  هم نمى
برنـد اعـدام  ، فورى او را مـىگويد بله مى
  ».كنند مى

ــع ــری : منب ــه منتظ ــت الل ــاطرات آی  –خ
ـــال ـــارات انق ـــالمی انتش  – ۲۰۰۱ –ب اس

  ۳۰۲ – ۳۰۳صص 
دکتـــــــر احمـــــــد صـــــــدرحاج    - ۲۰

دولـت « سیدجوادی،  وزیـر دادگسـتری 
ــان ــدس بازرگ ــت مهن ــه » موق ــاب ب خط

دادگاههـای انقـالب را : صادق الریحانی
  -منحل و زنـدانیان سیاسـی را آزاد کنیـد

مـرداد  ۲۴یکشـنبه ،  -میزان نیـوز :منبع 
۱۳۸۹ 

زاد بـه ششمین نامـه محمـد نـوری  - ۲۱
ــه ای ــه ســیدعلی خامن ــع  -آیــت الل : منب

  -وبالک  نوری زاد  
زاد کـــــــارگردان،  محمـــــــد نـــــــوری* 

ـــــه ـــــه فیلمنام نگارایرانی  نویس و روزنام
اواز نویســندگان ســابق روزنامــه . اســت

ازحامیـان ۱۳۸۸کیهان و تا پیش از سال 
ـــالف   ـــه ای ومخ ـــی خامن ـــخت عل سرس

طلبی بــود امــا درجریــان  جریــان اصــالح
پــــــــس از انتخابــــــــات  اعتراضــــــــات

به صف منتقدان  ۱۳۸۸جمهوری  ریاست
ــه ــه دلیــل نام های  حکومــت پیوســت و ب

ـــی  ـــه عل ـــادی خطـــاب ب سرگشـــادۀ انتق
 .ای  دستگیر و زندانی  شد خامنه
ــه   - ۲۲ ــر عدلی ــاقر   -داور –وزی ــر ب دکت

انتشارات علمـی   -داور و عدلیه  –عاقلی 
   ۱۰۵ص  -  ۱۳۶۹  -
مــــدیر  ابــــو طالــــب  شــــیروانی«   - ۲۳

ــه ــیهن« روزنام ــان » م ازمحــارم و نزدیک
در حــزب رادیکــال . علــی اکبــر داور بــود

شــرکت داشــت و جــزء مؤسســین حــزب 
به کمـک داور در دوره پـنجم . مزبور بود

از شهرضا به وکالت مجلس شورای ملـی 
در مجلـــس مؤسســـان عضـــویت . رســـید
در دوره ششم نیز وکالت مجلـس  . داشت

  . را حفظ کرد
و تنـدرو بـود، از دوره  چون مـرد گسـتاخ

ششم به بعد او را به مجلـس راه ندادنـد، 
همچنــان درزمــره دوســتان نزدیــک داور 

پس از آنکـه  صـولت الدولـه . قرار داشت
قشقائی و سران عشـایر را گرفتنـد، امـوال 

ابوطالـب شـیروانی بـه . آنها  مصادره شد
ــــه،  کمــــک و مســــاعدت داور وزیرعدلی

لدوله را چندین ده معمور و آباد صولت ا
بـــه  ثمـــن بخـــس خریـــداری کـــرد و بـــا 
پرداخت مبلغ مختصری بـه دولـت قـرار 
ــز  شــد بعــدًا اقســاط بــدهی  خــود را واری

امـوالی کـه در  ۱۳۲۰پس از شهریور. کند
ــه  ــود ب زمــان رضــا شــاه مصــادره شــده ب
صاحبان اصلی باز گشـت و دولـت ناچـار 
بود درمقابل امالک واگذاری از امـالک 

. ران را تأمین کندخالصه خود نظرخریدا
شیروانی  امـالک صـوالت الدولـه را پـس 
داد و درعـــوض  چنـــد ملـــک مرغـــوب و 
. درجه یـک از دولـت در ورامـین گرفـت

اتفـاق  ۱۳۲۲این فعل و انفعـال در سـال 
سهیلی رئیس الوزراء و محمود بدر . افتاد

ــد ــی بودن ــر دارائ ــه در آن . وزی مصــدق ک
موقع نماینده اول تهران درمجلـس بـود 

امــون ایــن نقــل و انتقــال در مجلــس پیر
طوفانی بر پا کرد و برضد بدراعالم جـرم 

ــود ــوق . نم ــب نگذاشــت حق ــدین ترتی ب
ــود ــایع ش ــت ض ــع (  -» . دول ــر : منب وزی

  )۱۴۵ص   - داور–عدلیه 
  ۱۴۴ص   - داور–وزیر عدلیه    - ۲۴
  ۲۰۵تا   ۲۰۰ –ص  –همانجا  -  - ۲۵
 –نطقها و مکتوبـات دکتـر مصـدق  - ۲۶

    ۵۵ص   -دفتر دوم –م جلد دو
  ..ادامه دارد

 سلطه توحش بر دانشگاه
  يا انقالب فرهنگي دوم

  
  

خرافــات و متکــی بــر ســرنیزه بــه علــم و 
ــگاه  ــم و اســاتید دانش دانشــگاه محــل عل
مــــــــروجین علــــــــم و دانشــــــــجویان 
فراگیرندگان علم حملـه ور مـی شـوند و 
به عنوان انقالب فرهنگـی دوم خواهـان 

وحش بر دانشـگاه گسترش هر چه بیشتر ت
پیشـینه کشـتار . هستند تعجـب آور نیسـت

دانشجویان، اخراج، بازنشستگی اجباری 
و ممنــــوع التــــدریس شــــدن اســــتادان 
دانشــگاه هــا در جمهــوری اســالمی بــه 
سالهای اول انقالب بر می گردد کـه طـی 
انقالب فرهنگی توسط تنی چند از سـینه 

ــاکر ــان چ ــده در  چاک ــلک و ذوب ش مس
عطـــر آگـــین کـــردن والیـــت خمینـــی و 

اســـالمی دانشـــگاهها از عطـــر خمینـــی و 
روحانیــت اســالم نــاب محمــدی، صــدها 
اســــتاد دانشــــگاه بازداشــــت، اخــــراج، 

  بازنشسته و یا ممنوع التدریس شدند و 
دانشـــگاه بمـــدت دوســـال بســـته شـــد و 
دانشــجویان ممنــوع الــورود بــه دانشــگاه 

سر دسـته ایـن بانـد یعنـی خمینـی . شدند
ــــا هــــم دشــــمنی خــــارق العــــ اده ای ب

داشــــجویان، دانشــــگاهیان و دانشــــگاه 
ریشـه تمـام مصـیبت " داشت و می گویـد 

هائی که تا کنون برای بشـر پـیش آمـده از 
همـه مصـیبت ...دانشگاه ها بـوده اسـت 

ــرین و  ــده، از متفک ــا ش ــه در دنی ــائی ک ه
اگــر بــه . متخصصــین و دانشــگاهی اســت

ــد کــه خطــر  ــد، بدانی ــه داری اســالم عالق
بمـب خوشـه ای بـاالتر  دانشگاه از خطـر

در دیدار با اعضای دفتر تحکیم ." (است
آذر  ۲۷.وحـــــدت حـــــوزه و دانشـــــگاه 

۱۳۵۹(.  
مـا هرچـه مـی "در جای دیگـر مـی گویـد 

کشیم از این طبقه ایست که ادعا می کنـد 
دانشــــگاه رفتــــه ایــــم، روشــــنفکریم، و 

هرچه می کشـیم از ایـن هـا . حقوقدانیم،
مــی و بــاز ) ۱۳۵۸مــرداد  ۱قــم ." (اســت
منافقین هـم مـی گوینـد، مغـز هـا "گوید 

به جهنم که فرار می . دارند فرار می کنند
این دانشگاه رفته هـا، ایـن هـا کـه . کنند

همــه اش دم از علــم و تمــدن غــرب مــی 
ما این علم و دانش . زنند، بگذارید بروند
آبـان  ۸جمـاران ."(غرب را نمی خواهیم

ــــــا ). ۱۳۵۸ ــــــدارش ب ــــــی در دی خمین
ــ ــدگان مجل ــه نماین ــاران ب س اول در جم

ــاریخ  ــد  ۱۳۶۰خــرداد  ۶ت ــی گوی ــا " م م
دانشگاهی را که شعارش این باشد که می 
خــواهیم ایــران متمــدن و آبــاد داشــته 
باشیم و رو بـه تمـدن بـزرگ بـرویم نمـی 

فـروردین  ۲۷و بـاز در تـاریخ ." خواهیم
در دیدار با وزیر و معاونان وزارت  ۱۳۶۴

" فرهنـــگ وآمـــوزش عـــالی مـــی گویـــد 
یدوارم احساس کـرده باشـید کـه همـه ام

دردهای ایران از دانشگاه ها شروع شده 
کینه و دشمنی خمینی نسبت علم ". است

و دانشــگاه آنقــدر عمیــق بــوده اســت کــه 
حتی در وصیت نامه اش متذکر مـی شـود 

نیم قرن اخیر آنچـه بـه ایـران و اسـالم " 
ضربه مهلک زده است قسمت عمـده اش 

خمینی و پیروان  ".از دانشگاه بوده است
مکتـــب و راهـــش بـــا دانـــش و دانشـــگاه 

واقعیـــت اینســـت کـــه . مخـــالف هســـتند
حکومتگران و روحانیون حکـومتی یکـی 
از بیســواد تــرین اقشــار جامعــه ایرانــی را 
تشکیل می دهند و شالوده تفکرشان ضـد 

آنان بخوبی می . فرهنگ و علم می باشد
دانند دانشـگاه هـا از کـانون هـای اصـلی 

ـــترش دا نـــش در جامعـــه هســـتند و گس
دانشجویان حمل کننـده دانـش در میـان 
مردم می باشند لـذا از آنجائیکـه آنـان بـا 
دانســـتن و آگـــاه شـــدن مـــردم مخـــالف 

شان بر آن است کـه بـه هـر  سعی. هستند
نحـوی اجــرای یکـی از حقــوق مـردم کــه 
حــق دانســتن و آگــاه شــدن اســت را ســد 

و عالوه براین اعتراضات بر علیه . نمایند
لم و جور استبداد از همـین کـانون هـا ظ

مافیاهـای حکـومتی . بر خواهد خواست
از آنجائیکــه قــدرت را در دســت دارنــد 
تــالش مــی نماینــد بــا زرو زور تفکــر ضــد 
بشری و ضد فرهنگی خود را بر فرهنـگ 

جامعه غالب نمایند و بدین خـاطر اسـت 
دانسـتن و از بدو تکیه بر اریکه قـدرت بـا 

آنـان . رداختـه انـدبه مخالفت پ آموختن
با انجام انقالب فرهنگی، تالش نمودنـد 
فرهنـگ اسـتبدادی خـود را بـر دانشـگاه 

خمینی و پیـروانش مکتـب . مسلط نمایند
را بر تخصص تـرجیح دادنـد و بـا انجـام 
انقالب فرهنگی، ستون پایه ای از سـتون 
پایه هـای اسـتبداد را بنـا سـاختند چـون 
ــرای حفــظ حکومــت اســتبدادی  ــان ب آن

د احتیــاج بــه چنــین ســتون پایــه ای خــو
در مجموعه مقاالتم بنام عوامل . داشتند

چـه  ۵۷بازسازی استبداد، بعد از انقالب 
تــالش نمــودم چگــونگی . کســانی بودنــد

تولیـــد و بـــاز تولیـــد ســـتون پایـــه هـــای 
استبداد را توضـیح دهـم و در آن سلسـله 
مقــاالت چگــونگی تشــکیل دادگــاه هــا و 

نین چگونگی دادسراهای انقالب و همچ
تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسـالمی را 

( در آخـــرین مقالـــه ام . تشـــریح نمـــودم
قـــول داده بـــودم راجـــع بـــه ) ۸شـــماره 

چگونگی تشکیل ستون پایه سوم استبداد 
یعنی انقالب فرهنگی،عوامل و ارکانی که 
آنـرا طــرح ریــزی و اجــرا کردنــد توضــیح 

ــی . دهــم در ادامــه همــین مقــاالت چرائ
فرهنگی در دوران خمینـی را بـاز انقالب 

  .خوانی خواهیم کرد
  پیروز باشید

Fa_rastgou@yahoo.com   
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http://www.chrr.biz/spip.php?a
rticle10947  

۱۴-  
http://isna.ir/ISNA/NewsView.a
spx?ID=News-
1594803&Lang=P    

۱۵-  
http://www.bbc.co.uk/persian/ir
an/2010/03/100305_l17_danes
hjoo_university.shtml  

۱۶-  
http://www.drsoroush.com/Per
sian/News_Archive/P-NWS-
13870200-Tavassoly.html  

  همانجا -۱۷
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وطــن دوســتی، رابطــه 
حــق  برقــرار کــردن بــا

  است
يعني رابطه با وطـن را رابطـه بـا حـق     

در حال حاضر، از آنجـا كـه   . بگردانند
رابطه با وطن رابطه بـا قـدرت اسـت،    
انواع دشمني ها، در جامعه ها، به رواج 

در غرب، هر روز، توجيـه تـازه   : هستند
سـاخته مـي   » بيگانه سـتيزي «اي براي 

گرايشــهاي افراطــي قــوت مــي . شــود
و و گوسفند را بر يكي ديدن گا. گيرند

ديدن عرب و سياه ترجيح مي دهـد و  
ن «ژديگــــري، يهــــودي را داراي  

و تــرك و عــرب را فاقــد » مخصــوص
جامعه «استعداد رشد و جذب شدن در 

واكـنش  . مـي انگـارد  » متمدن غـرب  
، »ناسيوناليسم«جامعه هاي ديگر به اين 

انواع ناسيوناليسم هائي را پديد آورده 
وشـته، فهرسـت   كه در آغاز اين ن ستا

تغيير جهان، نيازمنـد  اين رو، از  . شدند
تغيير رابطه با وطن از رابطه با قدرت به 

  .رابطه با حق  است
رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     

در . زيرا وطن بي كران الاكراه اسـت 
ايران، استبداديان كه رابطه با وطن را 
رابطه با قدرت كرده اند، زمـاني شـعار   

ظ اسالم اصل است ولـو  حف: مي دادند
: امروز مـي گوينـد  . ايران قرباني شود

در دين اكراه نيست، تا زماني است كه 
توضـيح  . آدمي اسالم را نپذيرفته است

مي دهند كه در مقام ارشاد، زور نبايـد  
اما از زماني كه كسي اسالم را . بكار برد

.  پذيرفت، سر و كارش با زور مي شـود 
  : مي گويند

اسالمي ياور داشت، بايد كمـر   اگر حاكم«    
را محكم ببندد و احكام اسالمي را دقيقـا اجـرا   
ــث     ــر بحـــ ــا ديگـــ ــن جـــ ــد و درايـــ كنـــ

ال اكـراه  ". دموكراسي،حقوق بشر جايي ندارد
» .بـراي پـذيرفتن اصـل ديـن اسـت      "في الدين

 1قــول مصــباح يــزدي بنــا برگــزارش ايلنــا در (
  )89شهريور 

بدين قـرار، انسـان بمحـض پـذيرفتن      
. م، از حق اختالف محروم مي شوداسال

و اگر با واليت فقيه مخالفـت كـرد، بـا    
. سروكار پيدا مي كنـد » ولي امر«زور، 

ــدي، در   ــرام من ــدعي م ــازمانهائي م س
جامعه هاي ديگر، نيـز، همـين ادعـا را    

اين ادعا، مايه مـي گيـرد از   . كرده اند
ــا قــدرت   ــا وطــن را رابطــه ب رابطــه ب

وطن را  چرا كه بيان قدرت. گرداندن
طرفـه  . قلمرو اكراه و اجبار مـي كنـد  

ــه    ــخ ب ــدارها، در پاس ــه زورم ــن ك اي
اعتراضها به تجاوزها به حقوق انسـان و  

حـق مداخلـه   : حقوق ملي، مي گويند
حـال  . در قلمرو حاكميت ما را نداريد

آنكــه اعتــراض بــه تجــاوز بــه حقــوق، 
رعايت حق حاكميت جمهـور مردمـي   

هـا  است كه اسـتبداديان بـه حقـوق آن   
ايـن اعتـراض غيـر از    . تجاوز مي كنند

قشون كشي و اعمال انـواع فشـارهاي   
  . قابل انتقال به مردم تحت ستم است

و راستي اينست كه قرآن، چون مي      
دانست زور پرستان، معناي رهنمـود را  
وارونه مي سـازند، خـود آن را معنـي    

در دين اكراه نيست زيرا عمل به : كرد
زور ندارد بلكه نياز به حق نه تنها نياز به 

پس هر حكمي كه عمل . نبود زور دارد
به آن نياز به زور پيدا كند، حكم ديـن  

از ايـن رو، بـه دنبـال    . نمي تواند باشد
و در مقام معني » در دين اكراه نيست«

به تحقيـق،  « : كردن آن، فرموده است

راه رشد از راه غي، بـه روشـني، جـدا    
، پــس اكــراه در كــار آوردن. »گشــت

ــداري اســت» غــي« رشــد از . و زورم
رهگذر عمل به حقوق و بكارانـداختن  
مجموعه استعدادها در ابداع و ابتكار و 
خلق و دانش پژوهي و فـن شناسـي و   
هنرمندي و اينهمه، به يمن بيان آزادي 
را راهنمــاي پنــدار و گفتــار و كــردار 
كردن ، يا رابطه بـا وطـن را رابطـه بـا     

  .حق كردن است
وطن، رابطه بـا حـق اسـت     رابطه با 

زيرا در وطن است كه انسانها از تنهائي 
با يكديگر جمع مي شوند . بدر مي آيند

و راه و روش زندگي با يكديگر را مـي  
وجــدان تــاريخي پيــدا مــي . آموزنــد

. وجدان عمومي پيدا مـي كننـد  . كنند
وجـدان  . وجدان علمي پيدا مي كنند

حتـي وجـدان   . اخالقي پيدا مي كنند
نيز به يمـن وطـن داري پديـد     جهاني
و حاصل رابطـه جامعـه هـا بـا      مي آيد

وجـدان  . يكديگر بر ميزان حقوق است
اخالقي جهاني نيز نگهدار وطـن داري  
انسانها و شـناخت حـق وطـن داشـتن     

  . براي هر انسان است
رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     

زيرا در وطن است كه رابطـه بـاور بـا    
ـ   . اون مـي شـود  دانش و فن، رابطـه تع

چون باور سازگار با وطن داري، باوري 
است كه فراخناي انديشه و عمل را بي 
كران مي كند، پس ميدان  وطنمنـدي  

. خالقيت انسان را بي كران مـي كنـد  
بنـا بـر   . در وطن، انسان در تنگنا نيسـت 

ايــن، فــرآورده هــاي عقــل او ظــن و 
انسان اگر در . خيال و گمان نمي شوند

تأمل كند، نيك در مـي  كار عقل خود 
يابد كه ظن و خيال را وقتي مي سازد 

اين تأمل . كه خود را در تنگنا مي بيند
به او مـي آمـوزد كـه اگـر در وطـن،      
ــند،   ــتقل و آزاد نباشـ ــان مسـ هموطنـ
فرآورده هاي علمي و فنـي كـاهش و   
فرآورده هاي ظن و خيال افزايش مي 

خرافه ها برهم افزوده مي شوند . يابند
ياد، هشدار مي دهند هموطنان و به، فر

بيگانـه هـائي در   . در وطن، بيگانه ايـد 
  .  زندانيد

رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     
اما . زيرا در وطن، ميزان حقوق هستند

وقتي رابطه با وطن، رابطه با قدرت مي 
. شود، ميزان منافع و مصالح مي شـوند 

هرگاه وطنمندان تأمـل كننـد در مـي    
بـر ميـزان حقـوق را    يابند كـه رابطـه   

صاحبان حقوق برقرار مي كننـد حـال   
آنكه رابطه بـر پايـه منـافع را صـاحبان     

رابطه بر ميزان . قدرت برقرار مي كنند
حقوق را جز حقوقمندها نمـي تواننـد   
برقرار كنند و رابطه بر اساس منـافع را  
نيز جـز بنـدگان قـدرت نمـي تواننـد      

 حقوق را انسانها دارند امـا . برقرار كنند
منفعت و مصـلحت را آنهـا دارنـد كـه     
رابطه آنها بـا وطـن، رابطـه بـا قـدرت      

منفعت و مصلحت همـواره ضـد   . است
حق هستند و كارگزاران قدرت آنها را 

همـواره  . جانشين حق مردم مي كننـد 
منفعتي كه آلتهاي قدرت مـي سـنجند   

از ايـن رو،  . ناقض حقوق مردم هسـتند 
در هــيچ جامعــه اي، از گذشــته هــاي 

،تا امروز، جمهور مردم مصـلحت و  دور
منفعت نتراشيده و جانشين حق نكـرده  

حتي در رابطه با جامعه هاي ديگر، . اند
جمهور مردم منفعت و مصـلحت نمـي   
پندارند و آن را دست آويز سـلطه بـر   

بـدين خـاطر    .جامعه ديگر نمي كننـد 

است كه قدرتمداران ناگزير مي شوند 
ـ   . دسلطه جوئي را با حقوق توجيـه كنن

انواع ناسيوناليسـم هـاي سـلطه جـو و     
سلطه پذير، فرآورده هاي انواع توجيه 

  .ها هستند
رابطه با وطن رابطـه بـا حـق اسـت      

زيرا  از رهگذر وطنمنـدي اسـت كـه    
انسان، بطور خود جـوش، خويشـتن را   

وطنمندي است . مستقل و آزاد مي يابد
كه انسان را هـم شـاعر بـر اسـتقالل و     

نگاه مـي دارد   آزادي و حقوق خويش
و هــم او را از جبــري مــي رهــد كــه  
قدرت تحميل مـي كنـد و هـم، خـود     
انگيختگــي طبيعــي او را شــور و شــوق 

بـه يمـن ايـن خـود     .  آفرين مي كند
انگيختگي است كـه وطـن سـر زمـين     

عشق نـا  . شادي و اميد و عشق مي شود
. محدود به كالم محدود در نمـي آيـد  

 اما به يمن خـود انگيختگـي در وطنـي   
، در آن، انسان توان اين همـاني بـا   كه

عشق را در هستي هوشمند را مي يابد، 
مي يابد و وطن  را بي كران شـادي و  

  . اميد و عشق مي گرداند
خود انگيختگي ذاتي انسان است به       

اين دليـل كـه انسـان مجموعـه اي از     
ــروي    ــت و ني ــال اس ــتعدادهاي فع اس

اما اين خـود  . محركه دارد و مي سازد
. انگيختگي را انسان در وطن مـي يابـد  

بي . اين دو از يكديگر جدائي ناپذيرند
وطن شدن، در جا كزكردن و گرفتـار  

  .جبر شدن و گم كردن خويش است
رابطه با وطن، رابطه بـا حـق اسـت     

. زيرا وطنمنـدي دليـل نمـي خواهـد    
هركس، بطور طبيعي، خود را وطنمنـد  

حتي كسـي كـه خويشـتن را    . مي داند
وطن مي خوانـد، وطنمنـدي را    جهان

حال آنكه بـي وطنـي   . طبيعي مي داند
نيـك كـه   . دليل و توجيه مي خواهـد 

تأمل كني، مي بيني آنها نيز كه رابطـه  
با وطن را رابطه با قدرت مـي كننـد و    
تا خيانت بـه وطـن پـيش مـي رونـد،      
ناگزير مي شـوند در رابطـه بـا وطـن،     

غـرب  : براي خيانت خود توجيه بسازند
دن جهان را متمـدن مـي خواهـد    متم

پس بگذاريم مـا را متمـدن كنـد و يـا     
شوروي وطن زحمتكشان جهان است و 

بمعنـاي پـذيرفتن    » ناسيوناليسم مثبت«
سلطه غرب براي زير سـلطه امپرياليسـم   
شوروي نرفتن و موازنه مثبت بمعنـاي،  
دادن امتياز به دو قدرت رقيب تـا كـه   

مونه يكي از دو قدرت كشور را نبلعد، ن
  .هائي از اين توجيه سازيها هستند

و نيز، دليل دفاع از وطن، در وطن      
حال آنكه دليل تجاوز بـه  . داري است

اين دليل . بايد ساخت را وطن ديگران
را تنها با مراجعـه بـه حـق مـي تـوان      

ــاخت ــداري  . س ــي قدرتم ــي وقت حت
قدرتمندي را دليل سلطه بر بي قدرتها 

لطه قوي بر مي گرداند، ناگزير است س
. ضعيف و عالي بر داني را حق بشـمارد 

غافل از اين كه حق وقتي حـق اسـت   
اين لختي در . كه خود دليل خود باشد

  چند بيت از حكيم فردوسي درنگ 
  :كنيم

  چو ايران نباشد تن من مباد
  بر اين سرزمين زنده يك تن مباد

  زبهر بر و بوم و فرزند خويش
  زن و كودك و خورد و پيوند خويش

  همه سر به سر تن به كشتن دهيم
  .از آن به كه كشور به دشمن دهيم

جان فداي وطـن كـردن، را حكـيم       
  در حقيقت، . طوس طبيعي مي داند

  
  انسانها . دليل آن در وطنمندي است

مكالف سردرگُ  
  
  

جلوگیری از کارشناسی شدن ادعاهای  -
مالی علیه بنده و مهـدی هاشـمی توسـط 

ید نظر و صدور حکم دادگاه اولیه و تجد
  .ناروا در این زمینه

-...  
، به گزارش رهانا، در ۸۹شهریور  ۴در  
تن در ایران  ۱۲۴، ۱۳۸۹ماه اول سال  ۵

  .اعدام شده اند
ــــــه گــــــزارش ۵۹شــــــهریور  ۸در  ، ب

نفـــر از  ۵۰حـــدود : خبرگـــزاری فـــارس
نصـیرالدین  دانشجویان دانشـگاه خواجه

طوسی  در اعتراض به مشـکالت صـنفی و 
ابگاهی خود، در مقابل دفتـر مرکـزی خو

نصــــیرالدین طوســــی  دانشــــگاه خواجه
  .تجمع کردند

، به گزارش تا آزادی، ۸۹شهریور  ۸در  
روزنامه نگاران زندانی، ژیال بنی یعقوب، 
روزنامه نگار، برای سومین بار در یکسال 

ایـن بـار . گذشته در دادگاه محاکمه شـد
ـــا حضـــور هیئـــت منصـــفه  دادگـــاهش ب

دادگـاه کیفـری  ۷۶ی و در شعبه مطبوعات
بـه گفتـه فریـده . استان تهران برگزار شد

غیرت، وکیـل مـدافع ژیـال بنـی یعقـوب، 
تــوهین بــه « ایــن بــار مــوکلش بــه اتهــام
بــه دادگــاه » رئــیس جمهــوری و مقامــات

  .فراخوانده شده بود
ژیــال بنــی یعقــوب در یکســال گذشــته بــه 

ــعبه  ــب در ش ــومی ۱۰۵۴ترتی ــاه عم دادگ
دادگاه انقـالب و شـعبه  ۲۶ه تهران، شعب

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه  ۷۶
  .شده است

، بـه گـزارش فعـالین ۸۹شهریور  ۸در  
زنـدانی " حقوق بشر و دمکراسی در ایران

سیاســـــی ارژنـــــگ داودی در چهـــــل و 
هشتمین روز اعتصاب غذا در حالت کمـا 

  جان این زندانی سیاسی در . فرو رفت
  
  
ويش، بـي وطـن   مي بايد در وطن خـ ن

اگر شدند، بندگان متجاوز مسلط . شوند
رابطـه اي كـه اسـاس نظـر     . مي شوند

حكيم فردوسي اسـت، رابطـه بـا حـق     
وطن براي مـن  «توضيح اين كه . است

، رابطه بر قرار كردن بـا  »چه مي كند؟
دارنده اين نظـر، تـن بـه    . قدرت است

اما من براي . كار براي وطن نمي دهد
بطه برقرار كردن وطن چه مي كنم؟، را

زيرا وطنمندي حقوقمنـد  . با حق است
  دليل كار كردن براي . زيستن است

ــتقل و آزاد و    ــدگي مس ــن، در زن وط
حال آنكه، كـار  . حقوقمند انسان است

كردن وطن بـراي انسـان، دلـيلش در    
در قدرتي اسـت  . زندگي انسان نيست

  .كه چنين انساني بنده آن گشته است
بـا حـق اسـت    رابطه با وطن رابطـه   

زيرا در وطن است كه انسان بـا خـود،   
ايـن  . با هستي هوشمند، يگانه مي شود
ايـن  . يگانگي دوگـانگي ناپـذير اسـت   

يگانگي نه قابل تجزيه و نه قابل انتقـال  
دوگانگي ناپذيراست زيرابيگانگي .است

با خود، با بريدن رابطه بـا وطـن آغـاز    
قابل تجزيه نيست زيرا انسـان  . مي شود
ويتي متالشي مي يابد كه رابطه وقتي ه

. اش با وطن ديگر رابطه با حـق نيسـت  
قابل انتقال نيست زيرا انتقـال يگـانگي   

با هستي هوشمند، بيگانه شدن  باخود و
با خود و با وطن وهستي هوشمند شدن 

  .تنها نيست، نيست شدن است
رابطه با وطن رابطـه بـا حـق اسـت      

  ...زيرا در وطن است كه 

دی قـرار گرفتـه اسـت و معرض خطر جـ
احتمال وقوع یـک حادثـه نـاگوار بـرای 

 .این زندانی سیاسی بسیار محتمل است
ــا، ۸۹شــهریور  ۹در  ــه گــزارش رهان ، ب

پـــدرم در «: گویــد پســر رحــیم رشــی می
زندان پاهایش را از دسـت دادە، قـادر بە 

جسـمی   روی پا ایستادن نیست، وضـعیت
پدرم  بە خـاطر اعتصـاب غـذای طـوالنی 

ــد ــدر وخــیم اســت کە هــر روز  ت، آنم ق
  ».رود دکتر بە دیدنش می

طبق گفتە هـای دکتـر بهـداری زنـدان    
ــتە  ــن وضــعیت ادامە داش ــر ای ــاد اگ مهاب
باشد رحیم رشی تنها تا یـک هفـتە دیگـر 

 .تواند زندە بماند می
: ، بـه گـزارش جـرس۸۹شهریور  ۹در  

حمیــد حســن زاده، رئــیس شــورای شــهر 
 ۹د روز سـه شـنبه بامـدا ۲اهواز، سـاعت 

شــــهریورماه، توســــط مــــاموران واواک 
 .بازداشت شده است

میلیــون  ۸هــزار زنــدانی و ســالی  ۲۰۵
ــران ــده قضــائی در ای ــزارش   :پرون ــه گ ب

های ایران، با ظرفیت  دویچه وله، زندان
هزار زنـدانی  ۲۰۵هزار نفر،  ۸۰حداکثر 

 ۸انـــد و ســـاالنه  را در خـــود جـــای داده
. شـود ادسـراها میمیلیون پرونـده وارد د

با این همه، کمیسیون تلفیق مجلـس زیـر 
فشـــار حکومـــت، افـــزایش بودجـــه قـــوه 

   .قضائیه را رد کرده است
، بـه گـزارش کمیتـه ۸۹شهریور  ۱۱در  

گزارشگران حقوق بشر، سعید حـائری از 
اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشـر بـه 
صــورت تلفنــی بــه دادگــاه انقــالب شــعبه 

. ادگاه احضـار شـدجهت برگزاری د, ۲۶
اتهامات مطرح شده برای سعید حـائری 
تبلیغ علیـه نظـام و اجتمـاع و تبـانی مـی 

 .باشد
، روز جمعـــــه و ۸۹شـــــهریور  ۱۳در  

در ایران، مسجد » روز قدس«همزمان با 
هـایی میـان  قبای شـیراز شـاهد درگیری

نیروهـای طرفــدار حکومـت و هــواداران 
 الله دستغیب بوده است که به زخمی آیت

یـک . شدن چند نفر نیز منجر شده است
ــاره ــی، درب ــاهد عین آخــرین تحــوالت   ش

مســــجد قبــــا بــــه رادیــــو فــــردا گفــــت 
از سـوی «کنندگان بـه مسـجد قبـا،  حمله

الله ایمانی، امام جمعه شـیراز،   دفتر آیت
سازماندهی شـده بودنـد و طـالب و نمـاز 

 .»کردند گزاران نیز از مسجد دفاع می
ه گـزارش هرانـا، ، ب۸۹شهریور  ۱۳در  

چهار شهروند اهل ارومیه که هشـت مـاه 
قبــل توســط نیروهــای امنیتــی بازداشــت 
شــدند بــه نامهــای کامــل شــبلویی، بشــیر 
چارطاق و بهروز آلخانی اهـل سـلماس و 
اکبر اکبرلو اهل شهرستان خوی هسـتند 

اقـدام علیـه "که هشت ماه قبل به اتهـام 
ـــی ـــن . بازداشـــت شـــدند" امنیـــت مل ای
بیش از هفـت مـاه در سـلول  شهروندان،

انفرادی واواک ارومیه محبوس بودنـد و 
پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه نیز 
ــدن،  ــار شــکنجه در ب ــه علــت وجــود آث ب
کماکان در سلول انفرادی نگهداری می 

 .شوند تا آثار این صدمات از بین برود
: ، به گـزارش جـرس۸۹شهریور  ۱۵در 

ایجـانی و حسن بـاالیی فعـال مـدنی آذرب
گلـــــه "مـــــدیر گـــــروه کوهنـــــوردی 

توسط مامورین اداره اطالعـات در "جک
پــارس آبــاد مغــان بازداشــت و بــه مکــان 

 .نامعلومی منتقل شده است
، بـه گـزارش کلمـه، ۸۹شهریور  ۱۵در  

محســن صــفایی فراهــانی، یکــی از هفــت 
اصالح طلب شکایت کننده علیه کودتای 
ــد ــه بن ــب ب ــتان قل ــاتی، از بیمارس  انتخاب

   . اوین منتقل شد ۳۵۰
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