
  

يمژچكيده اي از گزارش يونسكو در باره رشد علمي كشورهاي جهان را همراه با رفتار ر،در فصل اول اين مجموعه:انقالب اسالمی
اميدواريم گزارش، ايرانيان و بخصوص جوانان را بيدار و مصمم . با دانشگاهيان و دانشگاهها از نظر شما خوانندگان مي گذرانيممافياها 

سزا نيست كه نسل . پيشي مي جويد ،سيا برخاسته است و دارد در رشد علمي و فنيآچرا كه گزارش حاكي از اين واقعيت است كه . كند
استبداد . نست كه به جنبش خويش وسعت و شتاب و سمت و سوي دموكراسي را بدهدآوقت . فعل پذير بماند ،در استبداد ،جوان ايران

  .ضد رشد است و ويرانگر استعدادها و نيروهاي محركه  در يك كشور
بنابر نند كه آاز  يك چند از خبرها حاكي: خبرهائي را مي خوانيد كه گوياي فعال بودن وجدان همگاني مردم ايرانند ،در فصل دوم     

خبرهاي ديگري گوياي برخوردها در . نها استآدور شدن از مردم و سبب بيزاري مردم از  ،يمژنزديك شدن به ر حكم وجدان جمعي،
يم در جهان و ژيم و نيز انزواي بيشتر رژاز ر) خامنه اي به قم آمد و مرجعيت را شكست و رفت(يم و فاصله گرفتن حوزه قم ژدرون ر

  . ه نظامي به ايران هستندخطر حمل
قسمت اول گزارشي را مي خوانيد كه هدفهاي خامنه اي از سفر به قم و رسيدن يا نرسيدن او به اين هدفها را بررسي  ،در فصل سوم     

  .مي كند
باره چگونگي پيدا  اطالعات بس روشنگري در. قسمت دوم گزارش در باره پيدايش القاعده و طالبان را مي خوانيد ،در فصل چهارم      

شدن طالبان و چگونگي حمايت سيا و سازمان اطالعات ارتش پاكستان از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و علت مأيوس شدن حكومت 
و سابقه هاي كرزاي و خليل زاد  2001سپتامبر  11پيش از ترورهاي  ،بوش و شركتهاي نفتي از طالبان و تهيه نقشه حمله به افغانستان

  .را در اختيار خواننده ايراني و افغاني قرار مي دهد ...و
  3در صفحه      

  

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

  )١٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

  مظفر الدين شاه  
و  مذهبي از  موانع رشد در جامعه ملي ) شاهنشاهي( دو  بنياد سياسي 

استبداد  شاهنشاهي توسـط مـردم      57با انقالب  بهمن .  ما  مي باشد 
در ايـن  »ياد  استبداد دينـي  فلسفه سياسي بن«هم اكنون . برچيده شد 

، جنايت و خيانتي كه كرده است   عمال با فساد ،حكومت خود سي سال
اين نظريه را در اذهان جامعـه  ملـي ايـران بطـور       شكست و  بطال ن

  .هويدا نموده استو واضح آشكار 
  12در صفحه

  فريد راستگو
 )۳(انقالب فرهنگی،ابزار بازسازی استبداد
  !آقای گنجی،دانشگاه ها اطاق جنگ نبودند

  
دانشگاه از  ينكهبر ا يمبن ين،در و ينجگ يآقا يپس از سخنران

و اتاق جنگ  يچريك يمحل توليد دانش به مركز گروهها
 . تبديل شد، به دو مقاله برخورد كردم

وجود و حضور چند  يدر مقاله خود م يناصر زراعت آقاي
كه نهايتش هركدام يك اتاق يا كالس در  يانجمن دانشجوي

دختر و پسر  يعده ا يادر اختيار داشتند و فعاليته يدانشگاه
نمايشگاه عكس يا نمايش فيلم يا  يپرشور و معصوم در برگزار

جلوه  »نگاتاق ج«و  »يايجاد مركز گروه چريك«را  يسخنران
 يماستمال ينامنصفانه نيست و نخواهد بود برا يدادن آيا توجيه

 "كردنِ تمام آن سركوبها و بگير و ببندها و كشت و كشتارها؟
و مسئول محترم  يرسر دب يمسعود فتح يمورد آقا يندر ا). 12(
ضرورت كدام گفت و گو «بنام  يعصر نو، در مقاله ا يتسا
  يگنج يآقا " يسدنو يم يدر پاسخ به گنج» گذشته؟ يرامونپ
    

  14در صفحه 

 الدين نبويسيد كمال 

 فه اوضاع فعلي كشورلّؤچهار م
  
  

تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته و اعالم 
پيروزي آقاي احمدي نژاد بدون آنكه نيازي به شمارش آراي 
مردم باشد، توجه بسياري را بر اين امر معطوف داشت كه نظام 
والئي بيش از پيش يكدست شده و آقاي خامنه اي معمار 

خواهد توانست سياستهاي مورد نظر  ،ن تقلب و تغلباصلي اي
خود را به دست كابينه آقاي احمدي نژاد سپرده تا با خاطري 

 .آسوده عملي و اجرائي نمايد
قيام مردم در مخالفت با كودتاي انتخاباتي آقاي خامنه اي، 
عليرغم همنوازي ظاهري حكام، به سرعت موجب تشديد 

بطوري كه حتي قبل از    تضادهاي داخلي هيئت حاكمه شد
استقرار دولت جديد، جدال بين سران حكومتي باعث شد كه 
بسياري از آنان همچون آقايان رفسنجاني و ناطق نوري در 
مراسم دريافت حكم رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد كه 

 .با حضور رهبري نظام برپا شده بود شركت نكنند
   11در صفحه 

  مجيد محقق
برق  يدر باد دادن و در تولنفت و گاز را ب ياآ

  وابسته شدن، استقالل است؟ ياتم
   

در جامعه هاي سرمايه داري، بتازگي، موضوعي مسئله روز     
آيا ما به حد اكثر بهره برداري از : آن مسئله اينست.  شده است

منابع نفتي رسيده ايم و از اين پس، بهره برداري از منابع نفت، 
ظر اكثريت متخصصان اينست كه سيري نزولي خواهد يافت؟ ن

اگر هم امروز به حداكثر نرسيده باشيم، ظرف چند سال آينده 
از آن به بعد، ذخاير نفتي كمتر . به اين حداكثر خواهيم رسيد

يك چند از كارشناسان پيش بيني مي . و كمتر خواهند شد
كنند كه از دو سال ديگر، سير نزولي توليد نفت، شروع مي 

متخصصان بر اين باورند كه گرچه ذخاير گروهي از . شود
موجود نفتي كاهش مي يابند، اما نفتي كه در اعماق زمين در 
البالي شن ها و سنگها ماسيده و نمي شود بيرون آورد را مي 

اين منابع بالغ بر چندين . توان با تكنيكهاي جديد بيرون آورد
  . ميليارد بشكه نفت است

 15در صفحه

 
 
 
 
 
 

New  
  14در صفحه   
    

  
  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

    ابوالحسن بنی صدر
آیا زمان مبارزه مسلحانه سرآمده 

 است؟
 

  با سالم
هاي سازمانهاي رهايي بخش از  ها و تفاوت با شرحي كه در باره ويژگي - 1

سازمانهايي تروريستي برشمرديد، كه در آنجا از دو عنصر آزادي و قدرت در 
هنوز معتقد آيا بيان ويژگي ها و تفاوت هاي اين دو نوع سازمان شرح داديد، 

، بكار جامعه يك سازمان رهايي بخش با روش مسلحانهتشكيل هستيد كه 
يك سازمان در جامعه امروز ايران  ه عبارتي، آيابامروز ايران مي آيد يا خير؟ 

مي تواند با حفظ ويژگي هايي كه برشمرده ايد، دست به دفاع مسلحانه بزند؟ 
: خاصه آنكه اخيرا يكي از رهبران حزب كومله در تلويزيون تيشك مي گفت

رد مي كنيم به . ما هم مبارزه مسلحانه را رد مي كنيم و هم مي پذيريم
لذا آيا جامعه ايران مي . مبارزه و مي پذيريم در مقام دفاع عنوان يك روش

  تواند سراسر يا بطور ويژه در بخش هايي از آن 
سازمان و سازمانهايي پديد ) مثال در كردستان يا سيستان و بلوچستان(- 1

آورد كه با حفظ ويژگي هاي مورد اشاره شما، مبارزه مسلحانه را روش 
  بگرداند يا بگردانند؟

يا ويژگي هايي كه شما براي يك سازمان رهايي بخش برشمرده ايد، آ -  2
نمي گويند كه مبارزات رهايي بخش مسلحانه  به دوره اي خاص از زندگي 

تعلق داشته اند؟ سازمانهائي كه ) ميالدي 70تا  50حداقل در دهه هاي (بشر 
ر را روش آن مبارزه را روش كرده بودند، همانند سازمانهائي  نبوده اند كه ترو

پس آيا نبايد ضمن مغتنم و محترم شمردن آن مبارزات، از منظر . كرده اند
استقالل و آزادي و توانائي مردم به جنبش همگاني، به نفي تروريسم 

  پرداخت؟ 
  2در صفحه
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  گزارش یونسکو در باره رشد علمی و فنی کشورهای جهان و استعداد رشد علمی  ◀
 ٣ ص: یم تباه می کندژو فنی ایرانیان که ر

  ۶ ص: یمژشکلهای جدید ابراز بیزاری مردم از ر ◀
  ۷ ص یم است؟ژدهه تعیین سرنوشت ر ۹۰یا دهه  آ◀
ای بزرگ نفتی و تاجران مواد مخدر، سازمانهای جاسوسی و شبکه بانکی و شرکته◀

  ۸  ص: ۲- وردند آالقاعده و طالبان را پدید 
  روی قرارداد دارسی  ،اد با چینژاحمدی ن –قرارداد نفتی خائنانه خامنه ای  ◀
  ۹  ص:  را سفید کرد ۱۹۳۳و 
   وق بشر سازمان ملل، دم از رعایتمتجاوزان به حقوق بشر در کمیته حق ◀

  ۱۰  ص:  حقوق بشر می زدند، با این حال، ایران محکوم شد

  آسيا برخاسته و ايران؟ 
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درســت اســت كــه مبــارزات رهــايي  - 3
بخش و مسلحانه به دوره اي خاص تعلق 
داشت و اينك با انفجار اطالعـات و روش  
هاي كم هزينـه دسـتيابي بـه اطالعـات،     
ديگر هرگز با شرايط سانسور مطلق روبرو 
نخواهيم شد كه از داليل مبارزه مسلحانه 

اين وجود، اگـر هنـوز جـوامعي    با . بگردد
وجود دارند كه بيرون از حلقه ارتبـاطي و  

  اطالعاتي جامعه جهاني قرار دارند و 
يا تحت سانسور شديد هسـتند، آيـا مـي    
ــارزه مســلحانه روي   ــه روش مب ــد ب توانن
بياورند؟ اگر امروز عصر انفجـار اطالعـات   
باشــد و مبــارزه مســلحانه ديگــر روشــي  

بشـري، بكـار    نباشد كه در همـه جوامـع  
آيد، آيـا روشـي نيسـت، ولـو اسـتثناء از      
قاعده، در جامعه هائي بكار مي آيـد كـه   

  هنوز درسانسور كامل بسر مي برند؟ 
  

  :پاسخها به پرسشها٭ 
  
پاســخ بــه پرســش اول را ویژگــی  – ۱

های قیام مسلحانه و نیز ویژگی های 
  : جنبش همگانی می دهند

دفــاع از خــود در برابــر تجــاوز  –۱٬۱
ایـن حـق همـه . سلحانه حق اسـتم

هر جامعـه . مکانی و همه زمانی است
ــات  ــر شــخص حــق دارد، از حی و ه

اال اینکـه هـر اقـدام . خود دفاع کند
دفـــاع . مســـلحانه ای دفـــاع نیســـت

هـا را  مسلحانه می باید تمـامی ویژگی
  . ايم، داشته باشد که بر شمرده

هـــیچ گـــروه مســـلح یـــا غیـــر  -۲، ۱
ود والیت مسلحی حق ندارد برای خ

مطلقه قائل شود و خود را قـیم یـک 
ـــاد نبـــریم کـــه از . جامعـــه کنـــد از ی

گذشــته هــای دور تــا ایــن زمــان، در 
همه جا، تمامی سازمانهائی کـه تـرور 
را روش کرده انـد، اندیشـه راهنمـای 
آنهـــا بیـــان قـــدرت و اغلـــب، بیـــان 

دولتهـا و . استبداد فراگیر بوده است
انـد  سازمانهائی که دست به ترور زده

  :و می زنند، عبارتند از
دولتهائی که برای خـود نقـش  –الف 

ــام  ــوند و در مق ــی ش ــل م ــانی قائ جه
ســلطه گــر، خــود را حــافظ نظــم در 

بــرای حفــظ «جهــان مــی شــمارند و 
، مبارزان با سلطه خود »نظم جهانی

بـه سـخن . بر جهان را ترور می کنند
دیگــر، در پــی برقــرار کــردن ســلطه 

  .فراگیر هستند
ــــــا دو –ب  ــــــرا و ی ــــــای نژادگ لته

و یا دارای هر دو ویژگـی، » گرا دین«
کـــه در پـــی برقـــرار کـــردن ســـلطه 

ها یا اقوام زیـر سـلطه  فراگیر بر ملت
  .هستند

دولتهــای دیــن یــا ایــدئولوژی  –ج 
مدار، که یا دیـن را در بیـان اسـتبداد 
فراگیر از خود بیگانه کـرده انـد و یـا 
ایدئولوژی آنهـا بیـان قـدرت فراگیـر 

   .است
ــرای  –د  ــه ب ــتبدادی ک ــای اس دولته

ــا متجــدد  خــود رســالت متمــدن و ی
کردن جامعه ای را قائل می شـوند و 

، ...مخالفان خود را دشمنان ترقی و
می شمارند و به ترور آنهـا دسـت مـی 
زنند و در رابطه با جامعـه نیـز، تـرور 
بمعنــای ایجــاد جــو ســنگین رعــب و 

  . وحشت را روش می کنند
سـازمانهای (ولتی دستگاه های د –ه 

ـــامی و  ـــاتی و نظ ـــی و اطالع جاسوس
ــــامی ــــت )انتظ ــــی دول ــــی وقت ، حت

حقوقمدار و دموکراتیک است، بنـام 
دست به ترور » مصالح عالیه دولت«

  . می زنند
ســـازمانهای سیاســـی کـــه روش  –و 

مسالمت آمیز را در پـیش مـی گیرنـد، 
پیش می آید که دست بـه تـرور درون 

ــازمانی ــرون س ــز ب ــازمانی و نی ــی  س م
  .زنند

ترورهاي درون و برون سازمانی،  –ز 
روش رایـــج ســـازمانهائی اســـت کـــه 

  . روش مسلحانه را بر گزیده اند
اندیشه های راهنمای تمـامی ایـن      

ــان قــدرت اســت ایــن . ســازمانها، بی
بیانهای قـدرت، در یکچنـد از مـوارد 
فـــوق ایـــدئولوژی اســـتبداد فراگیـــر 

  .هستند
اندیشــه هــر گــاه بیــان آزادی،  –۳، ۱

راهنما باشد، گروندگان به این بیان، 
جنبش همگانی و نیـز دفـاع در برابـر 
تجاوز را بـه یـک جریـان تبـديل مـی 

ـــد ـــه ســـخن دیگـــر، گروهـــی . کنن ب
جانشین مردم نمی شوند و بنام آنهـا، 

از خـود . نه حمله می کنند و نه دفاع
و بنام خود، در برابر حمله مسـلحانه 

شـی جـز برای خود نق. دفاع می کنند
مـی . ابالغ بیان آزادی نمـی شناسـند

دانند که می باید برحق بایسـتند و از 
راه خشونت زدائی در جامعه، جنبش 

چرا که هرگاه . همگانی را میسر کنند
از فشار بار زور در رابطه ها کم شـود، 
ــدیهای  ــروه بن ــا گ ــه و ی ــلطه بیگان س

  . مسلط، از میان می رود
ــی، خــوا      ــر جنبش ــرار، ه ــدین ق ه ب

مســالمت آمیــز و خــواه مســلحانه، از 
زمــانی کــه جنــبش کننــدگان خــود را 
جانشین مردم می کنند، دیـر یـا زود، 
سازماندهی یک سازمان تروریست را 

پـس، وقتـی جامعـه ای . پیدا می کنـد
تحت استبداد رژیم زیر سلطه و یا در 
رابطه قوا با قدرت خارجی است، هر 
کس و هر گروه مـی بایـد در خـدمت 

یعنـی بـر . همگانی قرار گیـرد جنبش
ــتد ــق بایس ــغ . ح ــان آزادی را تبلی بی

کند، و اشکالی را که زور در رابطه ها 
ــا انســان و گروههــای  ــان انســان ب می
انســانی بــا یکــدیگر، پیــدا مــی کننــد، 

و نيـز . شناسائی و به جامعه بشناساند
ــور  ــه جمه ــاگونی را ک ــهای گون روش
. مردم می توانند بکار برند، بشناساند

مواره، حتی در مقام دفاع در برابـر ه
تجاوز مسلحانه و غیر آن، نمـاد حـق 
ـــرک  ـــی را ت ـــونت زدائ ـــد و خش بمان
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ــابر دین. اســت ــز،  بن ــزرگ نی هــای ب
قابیـــل زور در کـــار آورد و هابیـــل را 

ــــردن روش . کشــــت پــــس، بکــــار ب
مســلحانه بــرای جــدائی جســتن، کــار 

خواهد قـیم یـک قـوم و گروهی که  ن
حاکم بر آنها بگردد، نمی تواند باشد 

در تـــاریخ، فاتحـــان بـــا . و نیســـت
عنــاويني چــون اتحــاد بشــر، متمــدن 
کردن بشر، تحت یک دیـن درآوردن 
ــرام در آوردن  ــان، تحــت یــک م جه
دنیــــــا، کشــــــورهای جهــــــان را از 
دموکراســــی برخــــوردار کــــردن، را 
توجیه گر جهانگشائی و سـلطه گـری 

ز آنجـا کـه ا. اند و مـی کننـد می کرده
توحید اصل راهنمـای زیسـت انسـان 
ــون  ــت و چ ــتقالل و آزادی اس در اس
استقالل و آزادی ذاتی انسـان اسـت، 
آسانتر می توان انسانها را به همسـان 

همانطور که به . و برابر شدن فریفت
چشـــم مـــی بینـــیم، جهانگشـــایان و 
سلطه گران، توحید پدید نمی آورند، 

و جـدائی را تحمیـل مـی بلکه تجزیه 
چه آنكه توحید، به استقالل و . کنند

آزادی انســان و بــه برخــورداری او از 
توحیـد، بـه . حقوق خویش نیاز دارد

موازنـــه عـــدمی، بـــه مثابـــه اصـــل 
راهنمــايي كــه همــه رابطــه هــا را، از 
جمله رابطه های ملت با ملـت و، در 
درون هر ملت، رابطه قـوم بـا قـوم و 

، رابطـه گـروه بـا در درون هر جامعه
گــروه و در درون هــر گــروه، رابطــه 
انسان با انسان را خالي از زور كردن، 

همچنين توحيد نیاز بـه از . نياز دارد
ــای  ــه ه ــتون پای ــتن س ــان برخاس می
قدرت دارد، نیاز بـه خشـونت زدائـی 
دارد، نیــاز بــه برخــورداری انســان از 
حقــوق دارد و اینهمــه، نیــاز بــه بیــان 

  . دیشه راهنما داردآزادی بمثابه ان
بدین قـرار، هرگـاه در جامعـه ای       

چند قومی، قوم یا اقوامی بـر قـوم یـا 
اقوام دیگر سلطه بجویـد و بخواهـد 
ــد،  ــن ســلطه را دائمــی کن ــه زور، ای ب
جدائی پدید آورده، روش فرعونی در 
پــــیش گرفتــــه و جامعــــه را از هــــم 
گسيخته و جدا جـدا کـرده و قـوم یـا 

ز هم را تحت سلطه قومهائی بيگانه ا
هرگــاه بیــان . خــود قــرار داده اســت

ـــارزه  آزادی راهنمـــای آن باشـــد، مب
برای پایـان بخشـیدن بـه جـدائی، از 
راه برقــرار کــردن برابــری و بــرادر و 
خواهری، مشروعیت پیدا مـی کنـد و 

پـس اگـر جمهـور . نه جـدائی طلبـی
ــند و  ــده باش ــبش در آم ــه جن ــردم ب م

صـت جنبش آنها پیروز شده باشد، فر
را بــــرای قیــــام مســــلحانه، بقصــــد 
ــروی  ــمردن، قلم ــنم ش ــدائی، مغت ج
برای حاکمیت بـر مـردم جسـتن مـی 

ــی، فرصــت . شــود ایــن فرصــت طلب
سازی برای بازسازی استبداد نیز مـی 

همان سان که در ایـران بعـد از . شود
ـــی  ـــانی، یعن ـــبش همگ ـــروزی جن پی

همانگونـه کـه . شد ۵۷انقالب پیروز 
ــروزی انقــالب مشــر وطیت پــس از پی

همانطور کـه در هنـد بـه تجزیـه . شد
آن شــبه قــاره انجامیــد و حاصــل آن، 

هاي  استبدادهای حاکم بـر سـرزمين
  . جدا شده از هند شده است

بدین ترتیب، هرگاه بیـان آزادی،       
ــی،  ــر ایران ــد، ه ــا باش ــه راهنم اندیش
قومیت او هر چـه باشـد، همـه جـای 
ایــــران را فراخنـــــای مبــــارزه بـــــا 

تمایل بـه فراگیـری مـی  استبدادی با
کنــد، کــه جریــان بیگانــه شــدن از 

بــا . جامعــه را تــا دورادور رفتــه اســت
اتخاذ چنين روشي است كه مبـارزان 
همه ایرانیان و ایـران را دوسـت مـی 
دارند و از کینه و نفرت و غـیظ حتـی 
نسبت به استبدادیان خالی مي شـوند 

و هدف او توحیـد جامعـه از راه ... و
ـــو ق و اخـــتالف در اشـــتراک در حق

قومیت و صلح اجتماعی در استقالل 
ـــدی انســـان مـــی  و آزادی و حقوقمن

ــود ــز، . ش ــری نی ــه دیگ ــر جامع در ه
همــین روش بکــار مــی آیــد چــرا کــه 
انسان را برده قدرت نمی کنـد، بلکـه 
او را از اســتقالل و آزادی برخــوردار 

مبـارزه ای بـا ایـن ویژگـی، .  می کنـد
  . همه زمانی و همه مکانی است

از نــا بختيــاري جوامــع، يکــي  -۵، ۱
اين بوده و هسـت كـه همـواره گـروه 
هاي مسـلح كـار را بـا دفـاع در برابـر 
متجاوزشروع مـي كننـد و بـه تـدريج  
ــردم و  ــبش م ــانع جن ــردم و م ــیم م ق
. عامل فعل پذیر شدن آنها مي شـوند

از این رو، دفاع وقتـی مشـروع اسـت 
که اندیشه راهنما بیان آزادی باشد و 

را از سر راه جنبش مردم بردارد  مانع
خاصـه هـاي . و همواره دفـاع بمانـد

دفاع مسلحانه را داشته باشد و دفاع 
ــردم و  ــبش م ــين جن ــدگان جانش کنن

ـــد ـــردم نگردن ـــر م ـــی ام ـــاع . ول دف
خشـــونت زدا باشـــد و نـــه خشـــونت 

پــس، وقتــي مــردم در جنــبش .  گســتر
هستند، مانند ایران در جنبش، اقدام 

  .ودمسلحانه بي محل مي ش
  
انقالب ایـران : پاسخ پرسش دوم – ۲

جنبش همگانی را که نـاممکن تصـور 
از آن پــس، . مــی شــد، شــدنی گردانــد

جنبشهای مسـلحانه، روی بـه ضـعف 

نهادند و جنبشهای همگـانی روی بـه 
در کشورهای عـراق و . قوت گذاشتند

ــــا و  ــــوای امریک ــــه ق ــــتان ک افغانس
متحدانش آنهـا را اشـغال کـرده انـد، 

ر بر این می شـد کـه مـردم هرگاه قرا
ایــــن دو کشــــور اســــتقالل و آزادی 
ـــت از آن  ـــد و والی خـــویش را بازیابن
ــه  ــود ک ــود، الزم ب ــردم ش ــور م جمه
گروههــای مســلح شــکل نگیرنــد و 
روشی را که جز تـرور نیسـت و هـدف 
آن جلــــوگیری از اســــتقرار والیــــت 
  . جمهور مردم است، در پیش نگیرند

ان چون جنبش همگانی مردم ایر      
را خود تجربه کرده ایـم، پاسـخ ایـن 

اگـر : پرسش ها را می تـوانیم بـدهیم
قــرار مــی شــد والیــت جمهــور مــردم 
برقرار شـود و، در همـه جـای کشـور، 
ـــی، بجـــای دادن  ـــازمانهای سیاس س
نقــش قــیم مــردم بــه خــود و در کــار 
آوردن زور، والیــت را از آن جمهــور 
مردم می دانستند و خـود را پیشـنهاد 

ه مـردم مـی شـناختند، آیـا کنندگان ب
ســـپاه و (ســتون پایـــه هـــای قـــدرت 

...) کمیتـــه هـــا و دادگـــاه انقـــالب و
شکل می گرفتنـد؟ و آیـا اینهـا سـتون 
پایه دائمی می شدند و اسـتبدادی بـا 
تمایل به فراگیری، برقـرار مـی شـد؟ 
آيـــــا گروگــــــانگیری و محاصــــــره 
اقتصادی و جنـگ روی مـی دادنـد؟ 

تاریـا و آيا اندیشه هـای راهنمـای مال
ـــاحب  ـــه خـــود را ص ـــازمانهائی ک س
والیــت مطلقــه خواندنــد و خشــونت 
درکار آوردنـد، بیـان قـدرتی نبودنـد 

سـازمان (که قدرت را از آن نخبه هـا 
و اســـتبداد ... پیشـــرو، پیشـــآهنگ، و

تــوده «و اطاعــت را از آن )  صــالحان
  . می دانستند؟ چرا»  ها
ــران       ــالب ای ــم انق ــرار، ه ــدین ق ب

جنبش همگـانی ممکـن  مسلم کرد که
است و هم بهترین کـار، بـرانگیختن 
جنــبش همگــانی اســت و هــم بعــد از 
پیروزی جنبش، کاربایسـته کوشـیدن 
برای اسـتقرار والیـت جمهـور مـردم 

امـا آیـا بـا بـرانگیختن جنـبش . است
همگـــانی هیچگـــاه نیـــاز بـــه اقـــدام 
ــد   ــدا نمــی شــود؟ هرچن مســلحانه پی
پاسخ ایـن پرسـش داده شـده اسـت، 

باز جا دارد کـه بـه آن، از دیـدگاه  اما
  :بیان آزادی، پاسخ گوئیم

اســــتبداد هــــا، بخصــــوص  – ۱، ۲
النصـــر «اســـتبداد هـــای فراگیـــر، 

فـــرو . را روش مـــی کننـــد» بالرعـــب
ــه  ــتی ک ــب و وحش ــای رع ــتن بن ریخ
اســتبدادها مــی ســازند، ضــرورتی بــه 

برای فروریختن این بنـا، . تمام دارد
  :روشهای موفقی بکار رفته اند

ـــامبر پ اســـالم، نخســـت فـــرو ) ص(ٌی
ریختن چهار دیـواری تـرس را روش 

در مکــه، بــر ســر حــق، معاملــه . کــرد
نکردن و مصـلحت بیـرون از حـق را 
مفسدت شمردن و نشکستن زیر فشـار 
سنگین قریش را، روش کـردن و ایـن 

ـــوختن ـــن دوره، از . روش را آم در ای
ـــامبر  ـــاه پي ـــامبری، هرگ ، در )ص(پی

کــرد،  برابــر قــدرت، ســر خــم مــی
پیامبری و اسالمی برجا نمـی مانـد تـا 
برداشتن موانع جنبش همگانی معنی 
پیدا کند؟ سختی های طاقـت شـکن 
ــتوار  ــر حــق اس ــردن و ب ــل ک را تحم
ایستادن، روشی بـود کـه بـا موفقیـت 

) ع(پـیش از او، ابــراهیم . بکـار رفــت
ــز همــین روش ایســتادن برحــق را  نی
. آزموده و آتش بـر او سـرد شـده بـود

) ص(ها برای راضی کردن پیامبر تقال
به سازش و نیز سختگیریهای طاقـت 
شکن و آن سـه سـال سراسـر مشـقت، 
در بعثــه ابــی طالــب، انگشــت شــمار 
انسانهای ایستاده بر حق را ترجمـان 
فطرت همه آنهائی کرد که فعل پـذیر 

در نتیجـه، بیـان . و بی تفاوت بودند
. قدرت از بیان آزادی شکست خـورد

ـــر  ـــان دیگ ـــتند از حاکم نمـــی توانس

) ص(پیوســــتن مکیــــان بــــه پیــــامبر
بـر آن شـدند پیـامبر . جلوگیری کنند

مهـاجرت بـه مدینـه . را بکشند)  ص(
امــا اگــر قواعــد پيــروزي . ضــرور شــد

رعايت نمي شدند، مهاجرت از یادها 
رفتن پیامبری و بـه دسـت فراموشـی 

امــا  . ســپردن بیــان آزادی مــی گشــت
  : قواعد پیروزی رعایت شدند

اعده اول ایستادن بر حق و نمـاد ق -
حق شدن و زنـدگی را عمـل بـه حـق 
ــورائی را  ــاالری ش ــردم س ــردن و م ک
پدید آوردن و نمونه ای برای مقایسه 
. با جامعه تحت استبداد ساختن بود

آموزش بزرگی که از یادها رفـت و در 
انقالب ایران نیز، با وجود یـادآوری، 
ــه  ــه جامع ــود ک ــن ب ــد، ای ــت نش رعای

ــتقل و ــزان  مس ــر می ــد ب آزاد و در رش
عدالت اجتماعی را هـم از آغـاز بایـد 
ـــد از  ـــه بع ـــار را ب ـــن ک ســـاخت و ای

  .باز نگذاشت» پیروزی بر دشمن«
قاعــده دوم کـــه از یادهـــا رفـــت و  -

وارونه آن قاعده شد، اين بود كـه در 
برابر دشـمن متجـاوز، دفـاع تنهـا تـا 

از آن پــس، . رفــع تجــاوز جــایز اســت
ــدمــدافع را متجــاوز  بعــد از  . مــی کن

پیــروزی انقــالب ایــران، وارونــه ایــن 
قاعــده رویــه شــد و اســتبداد مــرگ و 

هرگـاه، کـار . ویرانی آور را پدید آورد
دفاع به تجاوز نمی کشـید، سرمشـقي 
ــتادگي  ــه حــق و ايس ــوت ب ــراي دع ب

برداشـتن .  پیروز برحق، بدل مي شد
ـــان  ـــدگان قربانی ـــر دی ـــانع از براب م

ــه بب ــن ک ــرای ای ــتبداد ب ــد و از اس ینن
برابــر گوشــهای آنهــا بــرای ایــن کــه 
. دعوت به حق را بشنوند، مـی گشـت

این همان درسي است کـه اگـر آقـای 
خمینی شنیده بود، یک نسـل ایرانـی 
قربــانی نمــی شــد و ایــران بهتــرین 
فرصتهای رشـد را از دسـت نمـی داد 

  ... و
بسا آموزشـی بـزرگ قاعده سوم که  -

ــــین اســــت،  ــــده پیش ــــر از دو قاع ت
ـــو ـــن در جل ـــرفتن دی گیری از قرارگ

. سایه سالح، بنا بر ایـن، قـدرت بـود
در دین اکراه نیست، هم بدین معنی 
که اوامر و نواهی دین برای خشونت 
زدائی است و هم بـدین معنـی اسـت 
که به زور نمی تـوان و نبایـد کسـی را 

بـا توجـه . وادار به پذیرفتن دین کرد
به این دو معنی اسـت کـه پیـامبری و 

ر را از تمامی صفات قدرتمداری پیامب
و قدرتمـــدار مبـــری مـــی خواهـــد و 

ـــامبر ـــه پی ) ص(درخطـــابی مؤکـــد ب
یادآور می شود که اگـر هـم بخـواهی 
ــدایت کنــی ــی را ه ــوانی کس ــی ت .  نم

جهاد اکبر که روش تـرک اعتیـاد بـه 
قدرت، از راه بکار بـردن زور اسـت و 
تشکیل ندادن ستون پایه های قدرت 

می و دادگاه در ارتش و نیروی انتطا(
ــدار و ، ...)خــدمت مصــلحت قدرتم

نیــز کارهــای بایســته بودنــد و انجــام 
این شد کـه  تشـکیل جامعـه . گرفتند

ای با مردم ساالری شورائی و شرکت 
دادن همگان در اداره امور جامعـه و 

خواهری  -برقرار کردن رابطه برادر
میان مسـلمانان و شناسـاندن حقـوق 

ــرین ــانها و تم ــه انس ــدگی  انســان ب زن
وقتی عمـل بـه حقـوق اسـت، ممکـن 
گشــــت و آمــــوزش بــــزرگ دوران 

بـا رعایـت . پیامبری در مهاجرت بود
ایـــن ســـه قاعـــده و بـــا بکـــار بـــردن 
درسهائی که بکار بردنشان حق را بـر 
قدرت پیروز می کند، بـود کـه مـانعی 
کــــــه قدرتمــــــداری و اســــــتبداد 
استبدادیان از سوئی و فعل پـذیری و 

م تحـت اسـتبداد مرد... بی تفاوتی و
از سوی دیگر بودنـد، برداشـته شـد و 

  . جنبش همگانی میسر شد
بخصــــــوص آموزشــــــهای دوران     

ــامبر ــد کــه از ) ص(مهــاجرت پی بودن
زورپرستان امروز، . یادها برده شدند

امروز در نظر مجاز پسـند هـا، مدینـه 
آن روز را، پایتخت های امپراطـوری 

، ... ها، واشـنگتن و لنـدن و مسـکو و
  . وه می دهندجل

  
  16در صفحه 

  

آیا زمان مبارزه مسلحانه سرآمده است؟
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داده هــــاي  ،در فصــــل پــــنجم       
ــي    ــدگان م ــر خوانن ــادي را از نظ اقتص

در همان حال كه اقتصاد ايران . گذرانيم
ــاي    ــراي مافياه ــت را ب ــترين فرص بيش

مالي ايجاد مي كنـد تـا از راه    –نظامي 
 ،ثروتهـاي بـزرگ بيابنـد    ،رانت خـواري 
ــه اي  ــين   –خامن ــا چ ــژاد ب ــدي ن احم

اد استخراج نفتي را بسته انـد كـه   قرارد
بسا بدتر از امتياز نامه دارسي است كـه  
قاجارها به انگليسيها دادنـد و نيـز قـرار    

ــا     1933داد  ــان ب ــا خ ــه رض ــت ك اس
  . انگليسها بست

و در فصل ششم خبرهـاي تجاوزهـا        
  .به حقوق انسان را مي يابيد

  
گــزارش يونســكو، در 
ــي و   ــد علم ــاره رش ب

ان فني كشورهاي جه
و استعداد رشد علمي 
ــان كــه  و فنــي ايراني

  :يم تباه مي كندژر
  

ــالمی ــالب اس ــزارش  : انق ــكو، گ يونس
ــس    ــرفتها و پ ــاره پيش ــلي را در ب مفص

در تاريخ  ،رفتهاي علمي در جهان امروز
ــوامبر  10 ــت  ،2010ن ــار داده اس . انتش
نست كـه مقامهـاي اول را   آسيا در كار آ

به سلطه علمـي و  . وردآدر رشد بدست 
فنــي غــرب برخــود پايــان بخشــد و در 

 ،ايران. پيش تاز بگردد ،پهناي علم و فن
فرصت رشد شـتاب گيـر را كـه انقـالب     

شـمار  . مغتـنم نشـمرد   ،ايجاد كرده بود
جواناني كه تحصيالت دانشـگاهي را بـه   

ــد،    ــي برن ــان م ــت   آپاي ــه كيفي ــا ك نه
كشور را ترك  ،تحصيالتشان بيشتر است

. مي گريزانـد نها را آيم نيز ژر. مي كنند
اقتصادي تحت  –زيرا در نظام اجتماعي 
نهـا نمـي توانـد    آواليت فقيه، كار براي 

يم با استاد و دانشجو ژرفتار ر. ايجاد كند
نكــات  ،در قســمت اول. خصــمانه اســت

اصــلي گــزارش و جــدول رده بنــدي    
كشورها از لحاظ رشد علمي و فني و در 

يم با دانشگاه ها را ژرفتار ر ،قسمت دوم
  :نظر خوانندگان مي گذرانيماز 
  

گــــزارش یونســــکو در 
ــس  ــرفتها و پ ــاره پیش ب
رفتهای علمی و فنـی و 

یــــــم بــــــا ژرفتــــــار ر
  :دانشگاهها

  
سـيا دارد  آ: گزارش يونسـكو  ٭

مقام اول را در دانـش و فـن و   
صنايعي كه پيشرفته ترين فنـون  

بدسـت مـي    ،را بكار مـي برنـد  
  :وردآ
  
ــــوامبر  ۱۰در ◀ ، یونســــکو ۲۰۱۰ن

ا در باره رشد دانش و فـن گزارشی ر

و پیش و پس رفتن کشورها از لحاظ 
ـــه شـــان، انتشـــار داده اســـت . مرتب

  :گزارش واجد این نکات است
دانش و فن در تغییر جهان سهیم • 

بوده اند و همچنان سهیم خواهنـد 
ـــا گزارشـــی کـــه . بـــود در مقایســـه ب

ــار داد،  ۵یونســکو  ــیش، انتش ســال پ
گزارش امـروز حـاکی از اینسـت کـه 
تفوق امریکا، در قلمـرو علـم و فـن، 

جهان . در حال از دست رفتن است
: در حــال یــک تحــول واقعــی اســت

آخرین ها دارند اولین ها می شـوند 
و اولین ها دارند موقعیت خود را از 

  :دست می دهند
ــــــر رو و رو شــــــدن را •  ــــــن زی ای

تولیدهای آزمایشگاههای تحقیقاتی 
بنـا بـر رده : آشکارا نشان مـی دهنـد

دی کــه مؤسســه ســیماگو ترتیــب بنــ
مؤسسه اول دنیا بلحاظ داده است، 

مقالــه هــا کــه انتشــار داده اســت، 
  .آکادمی علوم چین است

رده بندی که سیماگو ترتیب داده • 
اســت، گویــای آنســت کــه در قلمــرو 
دانش و فن، زلزله ای در حـال روی 

چین کـه در رده بنـدی : دادن است
، به چشم نمـی آمـد، در دوره ۱۹۸۰
ـــا  ۱۹۹۶ ـــارم ۲۰۰۸ت ـــه رده چه ، ب

در رده بنـدی، ژاپـن و . ارتقاء یافت
امریکــا و انگلســتان پــیش از چــین و 
آلمــان و فرانســه بعــد از چــین قــرار 

. ، چـین دوم شـد۲۰۰۸در . گرفتند
ظـــــرف چنـــــد ســـــال آینـــــده، در 
ــــتر از  ــــین بیش ــــگاههای چ آزمایش
آزمایشــگاههای امریکــا محقــق کــار 

  .خواهند کرد
ر باره مورد ها، اطالعات حاصل د• 

تحولی را که آمـار نشـان مـی دهنـد، 
ــد ــی کنن ــد م ــاظ : تأیی ــین، از لح چ

تحقیقــات در بــاره نظــم ژن هــای 
ــــافتن آن در  ، ۱۹۸۸انســــان کــــه ی

موضــوع کــار محققــان شــد، مقــامی 
ــه  ــا اینــک دارد در برنام نداشــت ام
جهــانی تحلیــل ســلولی پروتئینهــای 
ــی  ــدا م ــری را پی ــام رهب ــانی، مق انس

  .کند
در دایره آزمایشگاه ها نیسـت  تنها• 

کــه آخــری هــا دارنــد اولــی هــا مــی 
شـمار کسـانی کـه تحصـیالت : شوند

ـــد، در  ـــان مـــی برن ـــه پای عـــالی را ب
کشـــورهائی کـــه دارنـــد بـــه جرگـــه 
پیشرفته ها می پیوندند، نیـز، بطـور 

ســال . تصــاعدی افــزایش مــی یابنــد
ـــران   ۸۱گذشـــته، دانشـــگاههای ای

. هــزار فــارغ التحصــیل داشــته انــد
، تنهـــا ۲۰۰۰حـــال آنکـــه در ســـال 

. فارغ التحصیل می داشتند ۱۰۰۰۰
ــاد  ــال ایج ــد در ح ــگاه  ۳۰هن دانش
، شـمار ۲۰۱۲جدید است و در سال 

میلیــون  ۲۱دانشــجویانش ســر بــه 
ــدس و . خواهــد زد ــا مهن ــتر آنه بیش

فیزیک دان و انفرماتیسین و شـیمی 
. دان و زیســت شــناس خواهنــد شــد

و میلیون دانشـج ۱۵، ۲۰۰۷هند در 
  . می داشت

دانشــگاه ديــده يــك : انقــالب اســالمي
سخن اسـت و كيفيـت تحصـيل سـخن     

در ايــــران شــــمار . ديگــــري اســــت
دانشجوياني كـه كيفيـت تحصيالتشـان    

امــا . عــالي اســت كــم شــمارتر هســتند
بـا پايـان    ،نهـا آمشكل بزرگ اينست كه 

كشـور را   ،يافتن تحصيل خود در ايـران 

به گزارش صندوق بـين   :ترك مي كنند
هزار مغز ايـران   150ساالنه ،لمللي پولا

 50را ترك مي كنند كه زيـاني معـادل   
علت ترك . ميليارد دالر براي ايران است

استبداد مافياهـا و ايـن واقعيـت     ،كشور
اقتصـادي   –است كـه نظـام اجتمـاعي    

ايران نمي تواند اين نيروي محركه را در 
ــد   ــال كن ــذب و فع ــود ج ــركوب . خ س

ليــل ديگــر  اســتادان و دانشــجويان د 
ن زمان آ ،در بهار انقالب. مهاجرت است

 ،كــه ايــران مــي توانســت خيــز بــردارد 
بنـي صـدر مـي خواهـد     : خميني گفـت 

ايران را فرانسه و سوئيس كنـد و مـردم   
گروگـانگيري  . براي اسالم انقالب كردند

 ،و محاصره اقتصادي و جنگ و اسـتبداد 
پاكسـتان   ،امروز. ايران را زمين گيركرد

ارد و از لحاظ رشد علمي و بمب اتمي د
تركيـه بـه   . فني در رديف پنجاهم است

ي اتمـــي نرفتـــه و از ژدنبـــال تكنولـــو
اسرائيل مجهز به بمب اتمـي و موشـك   

الجزايـــر . جلـــوتر اســـت... دور بـــرد و
ــاني ــه   40زم ــود را ب ــه خ ــد بودج درص

موزش و پـرورش اختصـاص مـي داد و    آ
 ،مي توانست در رديفهاي اول قرار بگيرد

ن كشــور صــادر شــد و آبــه  خمينيســم
ميـان جهـاد گرايـان و     ،مسابقه در ترور
دانشمندان را فـراري داد   ،ارتش الجزاير

و رشد علمـي و فنـي را متوقـف كـرد و     
در رديف پنجاه و نهم  ،اين كشور ،امروز
خرافات با شـتابي چنـد    ،در ايران. است

  . برابر دانش و فن رشد مي كند
ارش كه به در فصلي از گز ،از اين رو     

ارزيــابي  ،ايــران اختصــاص يافتــه اســت
  :اينست

نفت و درآمد آن و نیز سیاسـتهای • 
دولـــت در قلمروهـــای اقتصـــادی و 
اجتمـــاعی، بازدارنـــده هـــای رشـــد 

 ۵۰در . علمی و فنی در ایران هستند
کشـور  ۱۱کشور ردیف اول جهـان، 

از آنهـا، ژاپـن مقـام . از آسیا هسـتند
مقام  دوم و چین مقام چهارم و هند

دوازدهم و ترکیه مقام بیست یـک و 
  . ایران مقام سی و هشتم را دارند

کارخانه دنیا همچنان بکار تولید • 
. اســت... اســباب بــازی و جــوراب و

اما چین موشکهای خود را می سازد 
ــــد،  ــــی کن ــــاب م ــــا پرت ــــه فض و ب
نیروگاههــــای اتمــــی مــــی ســــازد، 
قطارهای سریع السیر می سازد و یـا 

تانی مجهـــز بـــه تجهیـــزات بیمارســـ
پیشـــرفته تـــرین تکنولـــوژی را مـــی 

  .سازد
بــنگالدش کــه روزنامــه هــا از آن       

کلیشه یک کشور فقیر را ساخته اند، 
درصــد داروهــائی را کــه در ایــن  ۹۷

کشور مصرف می شـود، مـی سـازد و 
و . به اروپـا دارو نیـز صـادر مـی کنـد

هند از لحاظ صـادر کـردن خـدمات 
در جهـان  انفورماتیک، مقام اول را

دو منحنی، یکی منحنـی رشـد . دارد
علمی و فنی  و دیگری منحنـی رشـد 
اقتصادی چین، نشان می دهنـد کـه 
رشــد علمــی و فنــی چــین از رشــد 

  . اقتصادیش شتاب گیر تر است
گرده سنتی رابطه دانـش و فـن بـا • 

دیگـر . صنعت دگرگـون شـده اسـت
عقـب مانـدگی «نمی توان با مفهوم 

کنــــونی را ســــیمای » تکنولوژیــــک
توضیح ایـن کـه بنـا بـر . توضیح داد

پروانه های صـنعتی، تفـوق و سـلطه 
کامل هنوز با مثلث امریکا و اروپا و 

اما این سلطه به چه کار . ژاپن است
می آید وقتی اروپا و امریکا موقعیت 
خـــویش را از لحـــاظ علمـــی و فنـــی 
دارند از دست می دهند و شرکتهای 
ـــه  کشـــورهای در حـــال پیوســـتن ب

ردوگاه رشد یافته ها، در کشورهای ا
صنعتی، صنایع بزرگ را می خرند و 
پروانـه تولیـد را نیـز از آن خـود مـی 
ــوی  ــرکت فرانس ــه ش ــد؟ چنانک کنن
ــا ســلیکون را بلــو اســتار، یــک  رودی
شرکت چینی است، خریـد و پروانـه 
هــای شــرکت فرانســوی را نیــز از آن 

  . خود کرد
بسیاری از تکنولوژی ها، ژنتیک و • 
ـــــک و تل ـــــن دســـــتی و انفورماتی ف

اســـتفاده از داده هـــا کـــه قمرهـــای 
، ...مصنوعی در اختیـار مـی نهنـد و 

ــد  ــرعت رش ــتر از س ــرعتی بیش ــا س ب
تا  ۱۹۴۵کشورهای صنعتی در دوره 

  . ، در جهان پخش می شوند۱۹۷۳
در کشورهای بتازگی رشد یافتـه،      

انترنت و وسائل ارتباطی شـماره ای 
telecommunicationa 

numeriques  عامـــــل مســـــاعدی
ــرای  ــرای ایجــاد مراکــز تحقیــق ب ب

« مفهــوم قــدیمی . صـنایع شــده انــد
ــی ــدگی فن ــب مان ــی »عق ــروز، م ، ام

زیــرا . توانـد یـک نعمــت تلقـی شـود
کشورهائی که در تأخیر هستند، مـی 
توانند سریع تـر از کشـورهائی رشـد 
ــاگردان  ــن ش ــیش از ای ــه پ ــد ک کنن

بنظـر مـی . ردیف اول کالس بودنـد
کـه در سـطح اقتصـاد جهـانی، رسد 

الگوی پیشین دارد جـای بـه الگـوی 
دانش و فـن بمثابـه : جدید می دهد

نیروهـــای محرکـــه رشـــد، عامـــل 
  . جانشین شدن الگوی جدید هستند

ــا و •  ــتن ه ــاال رف ــن، ب ــا وجــود ای ب
ــه  ــدی، البت ــدنها در رده بن ــائین آم پ

توضــیح . منصــفانه و عادالنــه نیســت
از  اینکه منطقـه هـای وسـیعی هنـوز
: لحاظ دانش و فن عقب مانـده انـد

افریقا به استثنای افریقای جنوبی و 
دنیــای عــرب و امریکــای التــین، بــه 
استثنای برزیل از جریان رشد دانش 

  .و فن بیرونند
اگر کشورهای نو رشد یافتـه هـم      

ــون دارای  ــان  ۴۰اکن درصــد محقق
هستند، کشورهای کمتـر رشـد یافتـه 

تــرین کشــور کــه فقیــر  ۵۰شــامل (
تنهـا صـاحب نـیم ) کشورها هسـتند 

در . درصــد محققــان جهــان هســتند
درون کشورهای نو رشـد یافتـه نیـز، 

  .نابرابری در حال افزایش است
ــرای •  ــه ب ــت ک ــه اس ــور توج در خ

مثــال، از لحــاظ تعــداد مقالــه هــای 
علمــی، ایــران ردیــف ســی و هشــتم 

اما بلحاظ باروری و اثرمندی . است
ششــم مــی مقالــه هــا، ردیــف پنجــاه 

همین تغییر ردیف را در مورد . شود
بـا ایـن . چین نیز مشاهده می کنـیم

تفاوت که چین از ردیف چهـارم بـه 
و نیـز ترکیـه از . ردیف دهم می رود

ردیف بیست و یکم به ردیـف سـی و 
ضــابطه واقعــی نیــز . هفــتم مــی رود

  .این شاخص است
ایــن واقعیتهــا چشــم انــدازی را • 

نی است ترسیم می کند که قطع کرد
ــاریخ  ــا ت ــر۱۵۰ب ــال اخی ــلطه . س س

عظیم مثلث، در قلمرو علم و دانش 

و صــــنعت و بازرگــــانی و قــــدرت 
با این . نظامی، دارد پایان می پذیرد

تفاوت که اروپا می تواند دانشمندان 
و فن شناسان ضرور را خـود تربیـت 

حال آنکه امریکا ایـن توانـائی . کند
را نـــدارد و بایـــد از راه وارد کـــردن 

انشــــــمندان و فــــــن شناســــــان، د
کمبودهــای خــود را جبــران کنــد و 

  .اقتصاد خود را رشد دهد
ــه : انقــالب اســالمی ــل ده  70در اوائ

ميالدي، بنـي صـدر در مطالعـه روابـط     
ــر  ــر ســلطه، انحطــاط و   –ســلطه گ زي

. انحالل دو ابر قدرت را پيش بيني كـرد 
امپراطوري روسيه زودتر منحل شد زيرا 

را از راه ايجاد  نيروهاي محركه بيشتري
قدرت نظامي و هزينـه سـنگين ديـوان    
ــم    ــه در رژيـ ــار جامعـ ــاالري و مهـ سـ

اينك نوبت . ديكتاتوري، تخريب مي كرد
اروپا زودتر از نقـش سـلطه   . امريكا است

گــري برجهــان، از راه صــرف نيروهــاي  
محركه براي تحت سـلطه نگـاه داشـتن    

اينسـت كـه   . قاره هاي ديگـر، رهـا شـد   
ــن، . دوضــعيت بهتــري دار ــا وجــود اي ب

تخريب نيروهاي محركـه از راه مصـرف   
انبوه و قدرتمداري، موجب عقـب رفـتن   

هـم اكنـون،   . اروپا شده است و مي شود
ژاپن و چـين، در دانـش و فـن از اروپـا     

بـديهي اسـت ايـن دو    . پيشي گرفته اند
كشور و هـر كشـور ديگـري كـه بـه راه      
سرمايه ساالري بـرود، ديـر يـا زود، بـه     

  .رب، دچار مي شودسرنوشت غ
اما گزارش، پرسشـی اساسـی را در • 

رابطه قـوای علمـی و : میان می نهد
فنی، بکار سلطه و بهـره کشـی آمـده 

حتی شکل خشـن اسـتعمار را . است
از راه قشون کشی و جنگ، بـه خـود 

بــا چشــم انــدازی کــه . گرفتــه اســت
رشد علمی و فنی کشورها می گشاید، 
ـــروی  ـــه نی ـــن بمثاب ـــش و ف ـــه دان ب

رکـــه، چـــه نقشـــی را بایـــد داد؟ مح
پاسخ سنتی رهبران سیاسـی اینسـت 
که با افزودن بـر بودجـه تحقیقـات 

می باید تفـوق علمـی «علمی و فنی، 
ــاز جســت ــی را ب ــن پاســخ . »و فن ای

همان است کـه در محـدوده پیشـین 
روابط بین المللـی داده مـی شـود و 
بر رقابـت، مسـابقه و بسـا رودرروئـی 

  . بنا می گیرد
مــا آیــا ایــن درک کهنــه از نقــش ا      

علم و فن، واقع بینانه اسـت؟ هـیچ 
عاملی وجود ندارد که به اسـتناد آن 
بتوان گفت کشورهای بزرگی چـون 
چین و هنـد و برزیـل محکومنـد در 

آیـا . تأخیر علمی و فنی باقی بماننـد
چنین درک کهنه خطرهـای جدیـد 
پدید نمی آورد؟ آیا کار پـیش رو کـه 

جـامش بـرآئیم، ایـن باید از عهده ان
ــوع  ــین المللــی از ن نیســت روابــط ب
جدیــد بســازیم؟ روابطــی را بســازیم 
کــه بــر همکــاری و منــافع مشــترک، 
اســاس بگیرنــد؟ ایـــن تحقیــق بـــه 
نتیجــه نمــی انجامــد مگــر ایــن کــه 
منـــافع مشـــترک اقتصـــادی و مـــالی 
تشـــخیص و بطـــور شـــفاف تعریـــف 

  . شوند
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ــورها    ٭ ــدي كش ــه بن طبق
  :اظ رشد علمي و فنيبلح
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يــم ژدانشــگاه ســتيزي ر
مافياها و عقب مانـدگي  

  :علمي و فني
      
وزارت علـــوم مـــأمور مهـــار  ٭

ــه  ــجویان و ب ــتادان و دانش اس
ولت مافیاها در آوردن قبضه د

  : دانشگاهها
در بحبوحــه رشــد علــم و فــن در  ◀

سيا دارد كانون آجهان و در حالي كه 
به دنبال جنبش  ،دانش و فن مي شود
پاسدار احمـدي   ،همگاني مردم ايران

ــ ــزرگ ژن ــا تقلــب ب ــيس  ،اد كــه ب رئ
پاسـداري بنـام    ،جمهوري شـده بـود  

مـوزش عـالي   آجوان را وزير علوم و 
دانشـجويان و اسـتادان را   كرد تا كـه  
ورد و دانشگاهها را رام و آتحت مهار 

برنامه كاري . مطيع دولت مافياها كند
كه او براي خود تهيه كـرده اسـت و   

  :اين مواد را دارد ،اجرا مي كند
از جنــبش انــداختن دانشــجويان و  •

ــديد  ــگاهيان از راه ســركوب ش . دانش
 17اينست كه عـالوه بـر فعـال شـدن     

كميته  ،ش عقيده و كنترلدستگاه تفتي
هاي انضباطي دانشگاهها نيز تبديل به 
دادگاهها شده و با دادگاههاي انقالب 

مجموعـه   ،و واواك و اطالعات سـپاه 
 ،ورده اند كـه كارشـان  آاي را پديد 

  .رام كردن دانشگاهها است
شمار استادان و دانشجوياني كه اين  •

مجموعه، از دانشگاه اخراج كرده اند 
بيشتر  ،داني و محكوم ساخته اندو يا زن

از چهار سال اول رياسـت جمهـوري   
ايـن سـركوب بـا    . اد استژاحمدي ن

  .شدت تمام ادامه دارد
ترور استادان و دانشـجويان نيـز از    •

جمله روشـهائي اسـت كـه از جنـبش     
  .افزايش يافته است ،بدين سو

ــراي     • ــردن بـ ــرر كـ ــهريه مقـ شـ
دانشگاههاي دولتي به ترتيبي كه هـم  

ن قشرهاي مرفه شوند و آنشگاهها از دا
هم سنگيني شهريه از عوامل بازدارنده 

  .روي نهادن به جنبش بگردد
 نست كـه عـده اي از  آيم در كار ژر •

اساتيد علوم انساني را وادار به همكاري 
از  . با سـپاه و نيـروي انتظـامي بنمايـد    

 وبرخي اساتيد رشته هاي علوم سياسي 
استه است خو ،علوم اجتماعي و حقوق

در اتاق هـاي فكـر نيـروي انتظـامي و     
سپاه حضور يابند و بـا آنهـا در كنتـرل    

  .همكاري نمايند دانشجويان
اخيرا پيرو كنترل بيشـتر دانشـگاهها،    •

به  بسيج با جذب نيروهاي سرباز وظيفه،
خصوص آنهايي كـه سـابقه حضـور در    

بــه عنــوان نهــا بســيج داشــته انــد، از آ
در سـركوب   نيروهاي بسيج دانشجويي

گفتـه مـي    .ميكنـد استفاده  دانشجويان
 شود ايـن نيروهـاي وظيفـه را بعـد از    

ــف    ــگاههاي مختل ــه دانش ــوزش، ب آم
 »لباس شخصي« در شكلتا  اند فرستاده

در دانشگاهها كار كنترل دانشـجويان و  
جـذب ايـن   . اساتيد را بر عهده بگيرند

 .نيرو امسال فراگير تر شده است
و ر تشديد كنترل بنا گذاشتن ببعد از  •

قـرار بـر مـرتبط    تغيير در علوم انساني، 
ــا و كـــردن  برخـــي از دانشـــكده هـ

بـا حـوزه   علوم انسـاني   پژوهشگاههاي 
بـه   .گذاشـته شـده اسـت   هاي علميـه  

عنوان مثال قرار شـده كـه پژوهشـگاه    
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران،

كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا 
د، را بـه قـم منتقـل    دانشجو مـي پـذير  

قـم واحـدي    بهانه اينست كه در. كنند
زير نظر اين پژوهشگاه موجود اسـت و  
بهتر است كه مابقي نيـز بـه قـم منتقـل     

 .دنشو
امر انتقال اين پژوهشـگاه روز شـنبه       

ــه قطعــي گ ــم، .شــتهمــين هفت  در ق
تحـت نظـر حـوزه علميـه و      وهشگاهژپ

ــه  ــام   آموسس ــي ام ــي و پژوهش موزش
بســياري از  .گيــردمــي  خمينــي قــرار

حاضر به رفتن به قم نيستند هـر   ،اساتيد
امتيــازات از  نهــا گفتــه انــدآچنــد بــه 

 .برخوردار مي شوندبيشتري 
آموزش عالي تصـميم گرفتـه اسـت     •

ينده تا حد توان از پـذيرش  آكه سال 
دانشــجويان مقطــع كارشناســي بــه    
خصوص در رشته هاي علوم انساني در 

هـم جهـت    .هددانشگاههاي تهران بكا
كنترل جمعيـت تهـران و هـم جهـت     

دشمني  .كنترل رشته هاي علوم انساني
بــا علــوم انســاني كــه گويــاي تمايــل 
استبداد مافياهـا بـه اسـتبداد فراگيـر     

خامنه اي خود جبهه جنـگ بـا   . است
علــوم انســاني را گشــود؟ چــرا؟ زيــرا 
هيچيك از رشته هـاي علـوم انسـاني    

توجيه  نمي تواند واليت مطلقه فقيه را
يم هـاي هيتلـر و اسـتالين  و    ژر. كند

نيز با ... موسوليني و فرانكو و پهلوي و
  . علوم انساني در جنگ بودند

گرايشـهاي   ،در دموكراسي ها نيـز      
محافظــه كــار و البتــه افراطــي هــاي 
راست و چپ نيز اين دشمني را ابراز 

بمثابـه   ،يهاژنكه ايـدئولو آبا . مي كنند
هنـوز   ،باختـه انـد   اعتبار ،بيان قدرت

. دشمني بـا شـدت تمـام ادامـه دارد    
زادي و آتحقيق ها در باره استقالل و 

ويرانگريها كـه سـرمايه داري ليبـرال    
. سانســور مــي شــوند ،وردآببــار مــي 

جهـان توليـد و مصـرف     ،جهان امروز
انبوه اطالعات است و انبوه اطالعـات  

مد ترين روش سانسور اطالعـات  آكار
همـان سـان كـه    گوياي واقعيـت هـا   

امـــا . هســـتند و يـــا روي داده انـــد
بخصوص استبدادها هستند كه مـردم  

ضد  ،و در واقع» بمباران اطالعاتي«را 
  .مي كنند ،اطالعاتي

  
انحالل بـدون اطـالع قبلـی  ٭

اقدامی  ،دانشگاه علوم پزشکی
زمایشی برای تعطیل دانشگاه آ

هــــا هرگــــاه بــــه مهــــار در 
  :نیامدند؟

  
ــ  ◀ ــگاه عل ــكي انحــالل دانش وم پزش

علـت  . ناگهاني انجـام گرفـت   ايران،
ــالل را   ــن انح ــاي ــاهش حكوم ت ك

جمعيت تهران اعالم كـرده اسـت در   
حاليكه به صورت گسترده بر جمعيـت  
نيروهاي نظـامي تهـران افـزوده مـي     
شود و انحالل يك دانشـگاه و ادغـام   
ــگاه در   ــن دانشــ ــجويان ايــ دانشــ

ــران،   ــتي و تهـ ــگاههاي بهشـ از دانشـ
 .نمـي كنـد   كـم   چجمعيت تهران هي

اگر هم بنابر كاستن از جمعيت تهران 
روش كار نه انحالل كه انتقال به  ،بود

شهر ديگري همراه با تمامي تجهيزات 
موختن دانش پزشكي بـدانها  آبود كه 
پرشمار شدن پزشكان كشور . نياز دارد

نيــز بعنــوان دليــل بــر بــي نيــازي از  
. دانشگاه علوم پزشكي گفته شده است

دليل انحالل، زياد شدن شمار اما اگر 
ــز ــود ني تجديــد ســازمان  ،پزشــكان ب

دانشكده هاي پزشـكي و بهـاي بيشـتر    
دادن به تخصص و تحقيـق بـود و نـه    

پس وقتي كاسـتن از  . انحالل دانشگاه
جمعيت و زيادي شمار پزشكان علـت  

الجـرم علـت ديگـري وجـود      ،نيستند
مالي  –يم مافياهاي نظامي ژدارد كه ر

نمي خواهند  ،امنه ايبه سركردگي خ
ور مي شـود كـه   آياد. بر زبان بياورند
يم انحالل دانشگاهها ژر ،بهنگام جنبش

نها را زمزمـه مـي   آو يا تعطيل موقت 
 ،يـم اگـر  ژچه عجـب از ايـن ر  . كرد

ــكي را  ــوم پزش ــگاه عل  ،انحــالل دانش
دستور داده  ،زمايشيآبعنوان اقدامي 

نا پايداري «توضيح زير در باره . باشد
  :گويا است» ا در ايراننهاده
ــانآ 15در  ◀ ــفيعي ،ب ــعود ش در  ،مس

بـه امـر قابـل اهميتـي      ،فتابآسايت 
ــرده اســت  ــه ك ــته : توج ــه گذش هفت

دانشگاه علوم پزشكي ايران » انحالل«
به خبر اول محافل علمي، دانشگاهي و 

هر چند كه . فرهنگي كشور تبديل شد
ــر،   ــن خب ــار اي بالفاصــله پــس از انتش

داشــت، درمــان و مســئوالن وزارت به
آموزش پزشكي تالش كردند تا اساساً 

اين دانشگاه شده » انحالل«منكر واقعه 
اين دانشگاه بـا دانشـگاه   » ادغام«و از 

علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي و    
درماني تهران سخن به ميان آوردنـد  
اما واقعيت اين اسـت كـه بـر اسـاس     
تصميم اتخاذ شده در دولـت، از ايـن   

دانشگاه ايران وجود  پس چيزي به نام
ندارد و ايـن هـيچ معنـايي را غيـر از     

ــه اذهــان » انحــالل« ايــن دانشــگاه ب
 .كند متبادر نمي

اين موضوع كه نگراني آشكار بسياري  
از دانشجويان، اساتيد و كاركنان ايـن  
ــا   ــگاه را در پـــي داشـــت و بـ دانشـ

هـاي زيـادي هـم در سـطح      مخالفت
نمايندگان مجلس و دلسـوزان حـوزه   

ش عالي و علوم پزشـكي كشـور   آموز
مواجــه شــد، عمــدتاً از منظــر اجــازه 

و نيـز آثـار و   » انحـالل «قانوني ايـن  
تبعات اين تصميم براي نظام بهداشت 
و درمــان و آمــوزش پزشــكي كشــور 

رغم اهميت  مورد توجه بوده كه علي
اي  همه آنها، به اعتقـاد نگارنـده نكتـه   

ــرا  ــم و ف ــراز    مه ــن اب ــتي در اي دس
اما اين . غفول مانده استها م مخالفت

كار با مقاومت دانشجويان و استادان و 
و حتي نمايندگان مجلس مافياها و ... 

  :بسيج روبرو شد
بـا   انحالل دانشـگاه علـوم پزشـكي    •

انتقاد شديد حاميان برجسته احمـدي  
افـرادي   :شـد نژاد در مجلـس روبـرو   

 ودكتر مرنـدي   ومانند كوچك زاده 
فاطمه رهبر  وسردار اسماعيل كوثري 

با اين كار مخالفت ... دكتر نجابت و  و
اين  حكومتمنتقدان   ،و البته. كردند

   .اقدام را بشدت انتقاد كردند
نكتــه مهــم ديگــر، مخالفــت بســيج   •

ـ     شدانشجويي اين دانشـگاه بـا انحالل
ــن  . اســت ــاي اي ــت گوي ــن مخالف اي

واقعيت است كه بسيج همواره جانـب  
ـ . يم را نمي گيردژر ارزان و هرگاه مب
نها كه نقش نيروي محركه سياسي را آ

بازي مـي كننـد بـر حقـوق انسـان و      
بايستند و مـدافعان   ،نهاآحقوق جمعي 

بسـياري از   ،واقعي اين حقـوق باشـند  
يم مي توانند از ژنيروهاي تحت امر ر

 . ن جدا شوند و بـه مـردم بپيوندنـد   آ
ــياري از  گاهــان در داخــل آنظــر بس

ش مـردم  كشور بر اينست كه اگر جنب
ــد   ــدف كن ــوق را ه ــافتن حق ــاز ي  ،ب

خدمت بدر مي نيرويي كه از نخستين 
ه مـردم مـي پيونـدد، نيـروي     يد و بآ

بعد از آن نيروي انتظـامي و   .بسيج است
بدنـه و بسـا بخشـي از رأس     ،خرآدست 

   .استسپاه پاسداران 
و نيز گفته اند علت انحـالل دانشـگاه    ◀

 ،رياسـت دكتـر الريجـاني    ،علوم پزشكي
ادر چهارم الريجاني ها بر اين دانشگاه بر

قول احمد احمدي در بـاره  . بوده است
فتـاب  آ(» برخورد سياسي بـا دانشـگاهها  «

  :گويا است)89بان آ 21 ،نيوز
حجت االسـالم و المسـلمين احمـد          

احمــدي، عضــو شــوراي عــالي انقــالب 
فرهنگي، با انتقاد از رفتار سياسي دولـت  

ســت هــاي تاكيــد بــر لــزوم اتخــاذ سيا
اين كه به خاطر برخورد : يكپارچه گفت

ما بيـاييم در يـك    ،سياسي با يك دانشگاه
دانشگاه ديگر به طور بـي رويـه دانشـجو    
بگيريم، دود آن به چشم مردم مي رود و 
توليد علم به معناي واقعي هم در كشـور  

 .رخ نمي دهد
واقعا چه ضرورتي دارد كه ما در كشور    

ميليـون دانشـجو    4بلوف بزنيم كـه مـثال   
حصر رشـته   داريم و يا اين كه بي حد و

ايجاد كنـيم و شـعار بـدهيم كـه مـي      
  !خواهيم همه را با سواد كنيم

  6در صفحه 
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بايد يك سياست واحد و هماهنـگ     
  در رابطه با دانشگاه ها در كشور حاكم 

نه اين كه هر وزيري كـه آمـد    .باشد
با توسعه بي رويه  .ساز خودش را بزند

هـا،   دون برنامه ريزي شده دانشگاهو ب
 .توليد علم محقق نمي شود

واقعا ما براي اين همـه دانشـجويي      
كه در نظام دانشگاهي جـذب كـرده   
ايم، چطـور مـي خـواهيم آن هـا را     
تعليم و تربيت كنيم و بعد براي شـغل  

در حـال   آن ها چه فكري كرده ايم؟
حاضر، بر اساس آماري كه به مـا داده  

درصـد دانشـجويان را    60ز اند بيش ا
رشـد ايـن    .دختران تشكيل مي دهند

مساله به دليل آن كـه دختـران را در   
ازدواج و اشتغال با مشكل روبـرو مـي   

ــامطلوب اجتمــاعي  ،ســازد تــاثيرات ن
 .برجاي خواهد گذاشت

بـه   ،با تغيير اساسنامه ،زادآدانشگاه  ◀
 – 1زيـرا  . مدآاد درژتصرف احمدي ن

شوراي امناء  اعضاي هيأت مؤسس در
احكـام مسـئوالن    – 2اقليت شـدند و  

ــه امضــاي رئــيس شــوراي   دانشــگاه ب
يعني احمـدي نـژاد    ،انقالب فرهنگي

اما اين غيـر از هـدفي بـود    . مي رسد
اين بود . كه خامنه اي معين كرده بود

وري مصوبه بخـاطر  آكه دستور جمع 
صادر » تأمين كامل نظر مقام رهبري«

 !شد
ــالمي  ــالب اس ــ: انق ــران وارد جامع ه اي

بيزاري خـود  : مرحله جديدي شده است
ن نزديـك  آيم و كساني كـه بـه   ژرا از ر
عوامـل سـركوب   . شكار مي كندآ ،شوند
خود را تنها و منزوي مي  ،در جامعه ،نيز

ورود به اين مرحلـه گويـاي ايـن    . يابند
واقعيت است كه جامعـه دارد از اصـالح   

چشم بر مي  ،نهم از درونآ ،يمژپذيري ر
دانــد و چشــم بــه روشــي ديگــر مــي گر

هنوز مي بايد با ترسها و ترديـد  . گشايد
ها مبارزه كرد تا جامعه ملي مسـئوليت  
خويش را برعهده گيرد و از راه جنـبش  

واليت جمهور مـردم را برقـرار    ،همگاني
  :كند

  
  

شــكلهاي جديــد ابــراز 
  :يمژبيزاري مردم از ر

  
  
شيخ صادق الريجـاني بـراي    ٭

مي بينـد و نـه   خود نه راه پيش 
  :راه پس

  
بنا بـر اطـالع مـوثقي كـه نشـريه       ◀

شــيخ صــادق  ،دريافــت كــرده اســت
ديداري بـا طـاهري خـرم     ،الريجاني

روحاني ديگري كه يك چنـد   ،باديآ
امـام جمعـه اي از امـام جمعـه هــاي     

خود را از مخمصه  ،تهران شد اما زود
 ،در اين ديدار. داشته است ،بيرون برد

سه قوه، موضوع وضعيت بس نابسامان 
گفتگو شـده و الريجـاني از طـاهري    

بادي خواسته اسـت او را دعـا   آخرم 
به او گفته است در دامي افتـاده  . كند

است كه نـه راه پـيش دارد و نـه راه    
  .پس
ور مي شود شيخ صادق انكـار  آياد     

ميـز  آكرد به خامنه اي نامه اعتـراض  
نوشته و از دخالتهاي مجتبي و گـروه  

شـكايت كـرده   » رهبـري  بيت«او در 
حقيقت اينست كـه او از اينكـه   . است
لت فعل را در سـركوبها بـازي   آنقش 

 ،پـدر همسـر او  . شاكي است ،مي كند
يت اهللا وحيـد خراسـاني حاضـر بـه     آ

روز اقامـت   10در  ،ديدار با خامنه اي
اين امر كه شيخ صادق . او در قم نشد

نتوانسته است پدر همسـر خـود را بـه    
گوياي  ،نه اي راضي كندديدار با خام

شــدت نارضــائي وحيــد خراســاني از 
عملكرد خامنه اي و نيز رياسـت شـيخ   

  .صادق  بر قوه قضائيه است

در اسـتبدادي بـا    ،دستگاه قضـائي      
ن اسـتبداد  آابزار  ،تمايل به فراگيري

نه از اصل برائت كـه   ،است و از جمله
. از اصل مجرميـت پيـروي مـي كنـد    

ت مگـر اينكـه   يعني هر كس مجرم اس
دستگاه قضائي ! ثابت كند مجرم نيست
با  ،ن شده استآكه شيخ صادق رئيس 

  :مشكلهاي زير روبرو است
وضــعيت نابســامان قــوه قضــائيه و  ◀

وسعت نابساماني و آسيبهاي اجتمـاعي  
مي گويند شيخ صادق الريجاني، تنهـا  
با مشكل ابزار سركوب سياسـي شـدن   

هاي  با مشكل. قوه قضائيه روبرو نيست
او در اجتمـاع  . ديگر نيز روبرو اسـت 

آبان  20به گزارش ايران، (ائمه جمعه 
ــي  ) 89 ــخن م ــده س ــا پرون از ميليونه

گويد و درست اين قسمت از سـخنان  
ــود  ــي ش ــور م ــي در : او سانس جرائم

دهنـد   در ايران رخ مي» سطح كالن«
تجاوز بـه  . حساب بيرونند از حد وكه 

ز كشي و سـرقت مسـلحانه، ا   عنف، قمه
  .جمله اين جرايم هستند

هـا در   در دادگـاه   ها پرونـده  ميليون 
در ميــان ايــن . دســت بررســي اســت

كشـي،   ها پرونده، تجاوز، قمـه  ميليون
ها جرم ديگر كم  سرقت مسلحانه و ده

اين جرائم سنگين در سـطحي  . نيستند
  .كالن در جامعه وجود دارد

ســخنان :ور مــي شــودآايــران يــاد •
منيتـي در ايـران   هاي قضـايي و ا  مقام

ــاك خشــونت و   ــزايش هولن نشــان اف
اي از  نمونـه . جنايت در ايـران اسـت  

ها هفته گذشته در ميـدان   اين جنايت
كاج تهـران رخ داد كـه شخصـي در    
برابر چشـمان پلـيس و رهگـذران در    

فـردي را بـا ضـربات     قسـاوت، نهايت 
 ».متعدد چاقو كشت

، حسن روحاني، 1389آبان  19در  ◀
ــر ــتراتژيك يس مركــز تحقئ ــات اس يق

مجمــع تشــخيص مصــلحت نظــام، در 
، »امنيــت قضــايي«نشســت تخصصــي 

موارد عدم امنيت قضائي را بر شمرده 
  :است

تــرين مؤلفــه  امنيــت قضــايي مهــم •
اصل بر برائـت   .امنيت اجتماعي است

شهروندان است، و انتساب هر اتهـامي  
كه موجب ضرر و زيان، سلب آزادي 

بـدون   ،و ايجاد مضيقه براي فرد شود
د چنـان  ينبا .ل قاطع ممنوع استيدل

شود كه گويي اصل بر مجرميت  عمل 
كـه مـا حـق     شهروندان اسـت؛ چـرا  

ل قاطع موجب ضرر يم بدون دليندار
 .ميان مردم شويو ز

اصل بر شخصي بودن مجـازات بـه    •
كي از الزامات امنيت قضـايي  يعنوان 
در قوانين كيفري فقط شـخص  : است

ت مجازات شود مجرم بايد طبق مقررا
كه خانواده، حزب و تشكيالت و  نه اين

همه دوستان و آشنايان او نيز عمالً بـه  
 .سختي مجازات شوند

قاضي نبايد تحت  ،در هيچ شرايطي •
دستگاه قضايي . فشار سياسي قرار گيرد

گيرد  جو سنگين سياسي قرار  نبايد زير
  .و بعد پرونده به او ارجاع شود

ـ  ،بر مشكالت بـاال  ◀ كل فسـادهاي  مش
يعني رانت خواري از راههاي  ،بزرگ

گونــاگون از جملــه قاچــاق كاالهــا و 
ــتاني و وام   ــوه س ــدر و رش ــواد مخ م
گرفتن و پس ندادن و امتياز ستاني از 

كه جامعـه را در  ... وزارت بازرگاني و
 ،فقر و فساد و خشونت فرو برده اسـت 

دستگاه  ،از ديد مردم. افزوده مي شود
ن امنيـت مافياهـا   قضائي كارش تـأمي 

  .است و بس
  
سـفر  : انزجار و انزوا خريدنها ٭

   :دوباره خامنه اي به قم
  
يك هفته پس از بازگشـت از سـفر    ◀
خامنه اي به قم باز مي  ،روزه به قم 10

ــا مكــارم شــيرازي و شــيخ   گــردد و ب
حسين همداني و شيخ جعفر سـبحاني  

او بـه   ،در سـفر اول . ديدار مي كنـد 

را در خـدمت  جاي ايـن كـه دولـت    
ــد  ــت بخوان ــن و روحاني ــن و  ،دي دي

نظام مقدس «روحانيت را در خدمت 
خواند، وقتـي روحانيـان   » واليت فقيه

نها خواسـت از نظـام   آرا ترساند و از 
 ،نآبـا سـقوط    ،حمايت كنند اگر نـه 

ايـن  . نها و دين نيز از ميان مي روندآ
بـر   ،وارونه كردن رابطه دين با دولت

ثابت كـرد   ،شتندنها هم كه ترديد داآ
كه دين دولتي شـدني بـود و شـد  و    

در . دولت ديني ناشـدني بـود و نشـد   
روزه بــه  10وقتــي او از ســفر  ،نتيجــه

روحانيان حاصل سفر  ،تهران باز گشته
او به قم : باز گفتند ،او را در يك جمله

. مد و مراجع را خورد كـرد و رفـت  آ
كه حاضـر بـه   » مراجعي« ،بنابر اطالع
احتـرام در   ،شـده بودنـد   ديدار با او

خور را از خامنه اي نديده و با رنجش 
در . مـده انـد  آخاطر از نزد او بيرون 

هزار روحـاني   100از : مي گويند ،قم
 ،شــيعه كــه بــا قــم ســر و كــار دارنــد

به  ،طرفداران خامنه اي و واليت فقيه
  . هزار نيز نمي رسد 3

دسـتگاه   ،در بازگشت از سـفر قـم        
ـ ژتبليغاتي ر م مـدعي شـد كـه سـفر     ي

تبليغـاتي را خنثـي    ،خامنه اي بـه قـم  
مقـام  «كرد كه در باره جدائي ميـان  

بعمـل مـي    ،و مراجـع » معظم رهبري
ــدآ ــم و   . مدن ــه ق ــت او ب ــا بازگش ام

ديدارش با اين سـه تـن كـه حـال و     
 ،احوالشــان بــر همگــان معلــوم اســت

گويــاي شكســت ســفر و بيشــتر شــدن 
از جدائي او با مراجع و روحانيان طـر 

ــت  ــم اسـ ــه  . اول قـ ــوص كـ بخصـ
مورد بي اعتنائي  ،ديداركنندگان با او

مردم قـرار گرفتـه و خـود را نـاگزير     
ديــدار بــا او را توجيــه و  ،ديــده انــد

  .يم بيشتر كنندژفاصله خود را با ر
  
ـــرائیل در آ ٭ ـــا و اس ـــا امریک ی

تدارک حمله به ایران در مـاه 
  :فوریه یا اوائل مارس هستند؟

  
يـم بـر سـر    ژه ردر همان حال كـ  ◀

ــاريخ  ــر آمحــل گفتگــو و ت ــا وزي ن ب
از دو  ،خارجــه اروپــا چانــه مــي زنــد

يم و ديگري از ژيكي از درون ر ،منبع
  :عراق اطالعات زير واصل شده اند

ــار در    • ــه اي از انفج ــي خامن نگران
همچنـان   ،بـاد آپايگاه موشـكي خـرم   

اطالعات سپاه دست اندر . شديد است
بردن به  كار تحقيقات وسيع براي  پي

چگونگي نفوذ در سپاه و ترتيب دادن 
  .ن انفجار هستندآ
نگراني دومي نگراني اول را تشديد  •

ــت و   ــرده اس ــت   ،نآك ــي باب نگران
بنـا بـر   . احتمال حمله به ايران اسـت 

عوامـل اطالعـاتي اسـرائيل و     ،اطالع
مشغول دقيق كـردن   ،امريكا در ايران

هدفهائي هستند كـه مـي بايـد مـورد     
  . ر بگيرندحمله قرا

احتمـال مـي    ،بنا بر اطالع از عراق •
ــه    ــا ب ــا و ي ــا امريك ــرائيل و ي رود اس

در مـاه فوريـه و يـا اوائـل      ،اشـتراك 
ــوروز ــه  ،مــارس و پــيش از ن ــه ب حمل

ــدفهاي    ــران و ه ــي اي ــات اتم تأسيس
  .نظامي را انجام خواهند داد

فرمانده پايگـاه   ،2010نوامبر  15در  •
ران ايــ: هــوائي خــاتم االنبيــاء گفــت

ــا و    ــامانه راداره ــل س ــغول تكمي مش
بخصوص بـراي رد يـابي پروازهـا در    

  .ارتفاع پائين است
خبرگــزاري  ،2010نــوامبر  14در  •

فرانسه اطالع داد كـه ايـران مشـغول    
تقويت دفاع از مراكز اتمـي خـويش   

  . است
يم نيز احتمال حملـه  ژر ،بدين سان    

به تأسيسات اتمي را قـوي تلقـي مـي    
  . كند

گفته ها و نوشته ها در  ،وجود اين با •
نند كه امريكا از اثر آحاكي از  ،امريكا

بخشي تحريمهـاي اقتصـادي مطمـئن    
است و تحـريم اقتصـادي را سـالحي    

چنانكـه  . برنده تر ارزيـابي مـي كنـد   
وزير خارجـه پيشـين    ،كندوليزا رايس

اظهـار نظـر كـرده اسـت كـه       ،امريكا
تحريمهاي اقتصـادي دارنـد اثـر مـي     

و امريكائيــان مــي بايــد صــبور  كننــد
  .باشند

  
مــاجرای فرســتادن اســلحه  ٭

بــه نیجریــه و انزجــار خریــدن 
  :در افریقا

  
يك كشتي ايراني به نيجريه بار مي  ◀

ــرد ــه . ب ــابر بارنام ــالح   ،بن ــار او مص ب
اما وقتي مفتشـان  . ساختماني بوده اند

بـار كشـتي را مـورد تفتـيش      ،گمرك
ـ  ،قرار مي دهند ار مشاهده مي كنند ب

ــر  ،متكــي. كشــتي اســلحه اســت وزي
به نيجريه مي رود و  ،هراسان ،خارجه

  . قول همكاري در تحقيق را مي دهد
حكومــت  ،2010نــوامبر  13امــا در  •

نيجريه اخطار مي كند كه ماجرا را به 
شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحــد     

بنابر قطعنامه شوراي . گزارش مي كند
 ،نخريد و فروش اسلحه با ايرا ،امنيت

كـانتينر   13بـار كشـتي   . ممنوع اسـت 
  .اسلحه بوده است

متكي قول داده است كـه يكـي از    •
يم كـه بـه سـفارت ايـران     ژمأموران ر

 ،براي بـاز جـوئي   ،پناهنده شده است
بـه   ،نكه دو تنآحال . نزد قاضي برود

عظيم آقاجـاني و سـيد احمـد    اسامي  
داراي مصـونيت   اين يكـي (طهماسبي 

سـفارت ايـران    در ،)ديپلماتيك اسـت 
عضـو   ،تحصن گزيـده انـد و ايـن دو   

 ،از قـرار، دومـي  . سپاه قـدس هسـتند  
ــازجو معرفــي كــرده و  خــود را بــه ب

  . اطالعاتي را به او داده است
ــه   • ــه نيجري ــر خارج ــه وزي ــي ب متك

ــلحه   ــان داده اســت مقصــد اس اطمين
ــوده اســت  ــه نب ــالي، نيجري ــا . ارس ام

حكومت نيجريه ظن قوي برده اسـت  
ين اسلحه را براي مسلمانان كه ايران ا

نيجريه فرستاده و قصدش ايجاد جنگ 
 15در . داخلي در نيجريه بوده اسـت 

متكـي مـدعي شـد كـه  سـوء       ،نوامبر
امــا وزيــر . تفــاهمي بــود و رفــع شــد

ــورك از   ــه در نيويـ ــه نيجريـ خارجـ
اطالعاتي كه مأمور ايراني در اختيـار  

  . او گذاشته است سخن گفت
  
ایـن و  نزاع در سـپاه، میـان ٭
  :ن تمایلآ

  
ميـان اداره   ،در سـپاه  ،برابر اطالع ◀

ــت   ــپاه و اداره حفاظـ ــات سـ اطالعـ
اطالعات و نيز ميان قرارگاه ثـاراهللا و  

ــزاع اســت ،نماينــدگي ولــي فقيــه . ن
. بديهي است نزاع بر سر قدرت اسـت 

ثاراهللا و اطالعات سپاه خود را حـامي  
ــ ــد و اداره ژاحمــدي ن اد مــي خوانن

ــات و  ــت اطالعـ ــدگي  حفاظـ نماينـ
خـود را مطيـع خامنـه اي     ،»رهبري«

ـ . مي شمارند اد ژطرفداران احمدي ن
  رفتار خود 

» رهبر«را اينطور توجيه مي كنند كه 
ــ  ــدي نـ ــامي احمـ ــتژحـ و . اد اسـ

سپاه : جانبداران خامنه اي مي گويند
مي بايد مطيع رهبر باشد و نبايد بنفـع  

ولو رهبري از او حمايت كند  ،مقامي
  .كندو يا موضعگيري 

باطني  ،زير اين توجيه ظاهري ،اما     
شـدت گـرفتن در    ،ن بـاطن آاست و 

  :دو نمونه. گيريها در باال است
مجله اميـد انقـالب كـه نماينـدگي      •

 ،ولي فقيـه در سـپاه منتشـر مـي كنـد     
اد را مورد انتقاد قرار داده ژاحمدي ن

است كه چه حق داشته اسـت بـاالي   
 امـام فرمـود  . حرف امام حـرف بزنـد  

مجلس باالتر از همـه اسـت و او حـق    
ن زمــان آايــن زمــان  ،نــدارد بگويــد

مجلس باالتر از  ،نيست و در اين زمان
  .همه نيست

يت اهللا خرازي، خامنه اي بخاطر آ •
رويه اش و نفرتي كه در مورد صـادق  

انتقــاد  ،خــرازي ايجــاد كــرده اســت
صادق خرازي كـه سـفير   . كرده است

ضب قرار مورد غ ،يم در فرانسه بودژر
او همان كس است كـه بـه   . مي گيرد

اتفاق سفير سوئيس در تهران و پس از 
 ،جلب موافقـت خامنـه اي و خـاتمي   

طرح گفتگوي همه جانبه اي با امريكا 
بـه   ،را تهيه و از طريق سـفير سـوئيس  

اما بوش . وزارت خارجه امريكا رساند
در عراق و بـه  » پيروزي«كه سرمست 

 ،ه ايـران بـود  دنبال بهانه براي حمله ب
صــادق . ن طــرح نكــردآاعتنــائي بــه 

 ،بيمـاري او . خرازي اينك بيمار است
ايـن بـار كـه خواسـته     . سرطان است

بـه   ،است براي معالجه به فرانسه بيايـد 
به او اجـازه   ،دستور شخص خامنه اي

  .  سفر نداده اند
  
خواننــده ای کــه  ،افتخــاری ٭

ــا او رو بوســی ژاحمــدی نــ اد ب
م پوزش مـی از مرد ،کرده بود
  :خواهد

  
كـه از  اي بـود  افتخاري خواننده  ◀

محبوبيت در ميان ايرانيان برخـوردار  
بـه  خـود  براي اجراي برنامـه   او. بود

 ،در آن محـل  .محلي دعوت مي شود
ه محمود احمدي نژاد نيز حضور داشت

هنگامي كه براي اجراي برنامـه   .است
به روي سن مي رود، محمود احمدي 

ي مي رسـاند و او را  نژاد خود را به و
بوسـي   روبا او  در آغوش مي گيرد و 

  .مي كند
افتخـاري از   ،رو بوسي بعد از اين     

چشم همه مردم مي افتد به گونـه اي  
زنـدگي بـرايش    ،كه به قول خـودش 
هر جـا كـه   زيرا . تاريك و تلخ ميشود

براي اجراي برنامـه مـي رود، بـا هـو     
كشيدن مردم و توهين و تحقير آنـان  

به قول خودش حتـي   .رو مي شودروب
همسايگان بـا خـانواده وي نيـز قطـع     

 .رابطه مي كنند
بـراي اجـراي يـك     ،چندي پـيش     

بـه   .برنامه بـه تـاالر انديشـه مـي رود    
محض حاضر شدن بـر روي سـن، بـه    

 .شدت از سوي مـردم هـو مـي شـود    
با . كندترك  مي شود سن را  مجبور 

و د مياني چند نفر از هنرمنـدان،  در پا
روي سن مي آيـد و از مـردم    رب باره 

ــت ــيآ باب ــذرت ن رو بوس ــي  ، مع م
به مردم مي گويد اگـر او را  . خواهد

ــد  ــيده ان ــردم آواز   ،بخش ــراي م او ب
آقـاي احمـدي   : و مي افزايد. بخواند

نژاد بايد بيايد و براي مـردم توضـيح   
بدهد كه چرا با او اين برخورد را مي 

 .كنند
بـود كـه    كار بر او آنچنان تنگ شـده 

براي ادامه زندگي،  بودتصميم گرفته 
به خـارج از كشـور بـرود و خـانواده     

امـا شـايد بـا     .خود را نيز با خود ببرد
 ،توجه به معذرت خواهي او از مـردم 

را باز بار ديگر محبوبيت از دست رفته 
  . يابد

  
  

  7در صفحه 

 سیا برخاسته و ایران؟آ
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رفتــار بــا شــریفی نیــا، مــورد  ٭
دیگـــــری از داوری وجـــــدان 

ن از آحکــم  جمعــی و اجــرای
  :سوی مردم است

  
محمد رضـا  همان رفتار را با  مردم ◀

بــراي  او. نيــز مــي كننــدشــريفي نيــا 
ــركت در  ــذ ش ــم تنفي ــت  مراس رياس

در  ،ادژجمهــوري قالبــي احمــدي نــ
، بـه بيـت   بحبوحه جنبش مردم ايران

نـوبتي   عالوه بر آن، .رهبري رفته بود
ديگر، در جمع هنرمنـدان بـه ديـدار    

كه تا قبـل از ايـن   و ا. خامنه اي رفت
 ميان مردم محبوب بـود،  ردو ديدار د

او در روزهاي البته  .اينك منفور است
دسـتگير   ،60بعد از كودتـاي خـرداد   

زير شكنجه و با تهديـد شـدن بـه    . شد
بسا از ناچـاري   ،پس .تواب شد ،اعدام

به هر  .در اين مراسم شركت مي كند
 ه اسـت حال، كار وي به جايي رسـيد 

، هنگـامي كـه مـردم    يمكه در مراسـ 
متوجه حضور دختـران وي در جلسـه   

مي كننـد  ، آنقدر آنها را هو مي شوند
كه ناگزير مي شـوند سـالن را تـرك    

مراســم  ،ن دوآاز تــرك بعــد  .كننــد
  . انجام مي گيرند

  
ــــران  ٭ ــــدن مه ــــوب ش محب

مدیری، مورد دیگری از رفتـار 
مـــردم در پیـــروی از وجـــدان 

  :همگانی است
  
بوب مردم شـده  كه محهنرمندي  ◀

حاضـر   او. مهران مديري اسـت  ،است
هنرمنـدان بـا   ديدار  جلسه به رفتن به

صدا و سـيما   ،در نتيجه. خامنه اي نشد
از خريد فيلم هاي وي كه مورد پسند 

وي بـه   .، خودداري كردهستندمردم 
ناچار فيلم هاي خود را به صورت سي 

وقتي مردم  .دي به بازار عرضه كرد –
قهـوه  «ش هاي فيلم متوجه فروش بخ

ند بـه  وشـ مـي  ، استكه كار او  »تلخ
دي  –سرعت شـروع بـه خريـد سـي     

مـردم   ،در حقيقت. مي كننهاي وي 
پيروي مـي   از وجدان داوري جمعي

كنند وقتي تصميم مي گيرنـد از ايـن   
در حركتــي  :هنرمنــد حمايــت كننــد

هماهنگ، در حاليكه قادر به كپي سي 
ـ هسـتند دي هاي اين فيلم  – ن ، از اي

كار خودداري و يكديگر را ترغيب به 
 .مـي كننـد   فيلم مهران مديريخريد 
هنـر را از   بايد با خريد اين فيلم، زيرا

قيد و بند استبداد و دستگاه سانسورش 
 .رها كنند ،استصدا و سيما كه 
گونـه بـه    همـين به اگر اين فيلم       

از ايـن   بسـا فروش خود ادامه دهـد،  
بـا سـاخت   ، ديگر هنرمنـدان نيـز   پس

فـروش   فيلم و فروش آن در بـازار از 
 .آن به صدا و سيما خـودداري كننـد  

گفته مي شود صدا و سيما قبل از عدم 
حضور مهـران مـديري در ديـدار بـا     

از قسـمت   75، قرار بود كه خامنه اي
ــيلم  ــخ«ف ــوه تل ــغ  »قه ــه مبل  3.7را ب

در  .ميليــارد تومــان خريــداري كنــد
ـ  از ، كه هم اكنونحاليكه   4يلم ايـن ف

 4بـيش از  ودي به بازار آمـده   –سي 
. اسـت  كـرده ميليارد تومـان فـروش   

سي دي آن باقيمانده  21هنوز حدود 
 .ه نشده استئارا و به بازار

مردم مي گويند بايد با خريـد ايـن     
مبارزه كنـيم و   دولتبا  ،بازار فيلم از

ــديري     ــران م ــد مه ــرادي مانن از اف
ــيم  دانســتني اســت كــه. حمايــت كن

از  ،مــديري تــا دو ســال قبــل مهــران
جمله هنرمنداني بود كه تا حـدي بـه   
حاكميت نزديك بود و فيلم هـايي را  

طنز، با با زبان  ،نهاآدر  مي ساخت كه
خواست هاي مردم، مخالفت از برخي 

اما در حال حاضـر بـه دليـل    . شدمي 
 .است كردهمحبوبيت كسب  ،رفتارش

  
یونسکو نیز نخواست با برپـا  ٭

ــــره ــــردن کنگ ــــفه در  ک فلس
خـــود را بـــی اعتبـــار  ،تهـــران

  :کند
  
ــايمز در   ◀ ــورك تـ ــه نيويـ روزنامـ

گزارش روز سه شنبه خود مي نويسـد  
، هـر سـاله بـه     2002يونسكو، از سال 

مناسبت روز جهاني فلسفه در يكـي از  
كشورهاي جهان كنگره اي را برگزار 
مي كند و امسال تصميم بر ايـن بـود   

 30 را از» كنگـره جهـاني فلسـفه   «كه 
، در )نوامبر 23تا  21(آبان تا دوم آذر

هــر چنــد ايــن . تهــران برگــزار كنــد
تصميم كـه بـي سـر و صـدا در سـال      

ــر نظــر مــدير كــل ســابق   2008 و زي
يونسكو اتخاذ شـده بـود، بـا در نظـر     
گرفتن سـابقه سـركوب و سانسـور در    
ايــران در جريــان وقــايع پـــس از    
ــوري،   ــات دهــم رياســت جمه انتخاب

 .به خود گرفت وجهه اي جنجالي
اكنون خـانم بوكـوا، تصـميم گرفتـه     
است مراسمي كه قرار است به همـين  

ــبت در  ــاريس   18مناس ــوامبر، در پ ن
برگزار شود، مراسم اصلي اين مناسبت 

 .باشد
ديپلمات هاي اروپايي گفتند ابتدا در 

، پــس از آن كــه  2010اوايــل ســال 
برگزاري مراسم در ايـران علنـي تـر    

ا با خانم بوكوا در شد، اعتراض خود ر
ميان گذاشتند اما در بهار گذشته، علي 
رغم تمامي اعتراض ها، يونسكو اعـالم  
كــرد كــه مراســم طبــق برنامــه پــيش 

بـا تمـام ايـن احـوال،     . خواهد رفت
ايرينا بوكوا، روز سه شنبه نهـم نـوامبر   
اعــالم كــرد كــه يونســكو خــود را از 
هرگونه مراسم مرتبط بـا روز جهـاني   

 .هران، كنار مي كشدفلسفه در ت
با پيشرفت ديپلمات ها و سازمان هاي  

غير دولتي در جمـع آوري و تشـكيل   
برگـزاري   برضـد پرونده سـنگين تـر   

مراسم در تهران، كشورهاي اتحاديـه  
اروپا نيز در ارائه درخواست اعتـراض  
به خانم بوكوا، به اين حركت فراگيـر  

 ،نتيجه اين شـد كـه يونسـكو    .پيوستند
از  ،»بـــروي خـــودآبـــراي حفـــظ «

 ،برگــذاري كنگــره فلســفه در تهــران
  .منصرف شد

گزارش مفصلي در باره : انقالب اسالمي
سفر خامنه اي به قـم از ايـران دريافـت    

كمبود جا ناگزيرمان مي كند . كرده ايم
 ،ن راآقسـمت كمـي از    ،در اين شـماره 

  :انتشار مي دهيم
  
 

، دهه تعيين 90يا دهه آ
 يم است؟ ژسرنوشت ر

  
  
اسفر خامنه ای به قم گویای یآ
یـــم را ژنســـت کـــه شکســـت رآ

  پذیرفته است؟
  
ه روزهـائي هسـتند كـ    اين روزهـا ،    

ي رو ايرانيان در مـورد مسـائل پـيش   
با  ،نيز حاكميت  .تأمل مي كنند، خود
هر روز، خـود را بـه سـقوط     شتنگذ

  حفـظ خـود،   براينزديكتر مي بيند و 
دست به اعمال و كـردار ناشـيانه مـي    

مانند سفر پـر هزينـه و تبليغـاتي     .زند
ــه قــم و اجــراي طــرح   ســيد علــي ب

واريـز صـوري    –هدفمندي يارانه ها 
مبـالغي بــه حسـاب مــردم در حاليكــه   

 نزديك زندگي اقتصادي مردمآينده 
تشــديد گرانــي و و   –نـامعلوم اســت  

اجــراي طــرح كــه تــورم و بيكــاري 
ن آبــر شــدت  هدفمنــدي يارانــه هــا
 خـارج كـردن  بازهم خواهد افزود و 

ــران    ــدان از تهـ ــاري كارمنـ  واجبـ
مراكـز آموزشـي و    واگذاري برخـي 

نظامي تهران به سـپاه جهـت كنتـرل    
تراضات مردم، مانند پادگان عبـاس  عا

دانشـــكده آزاد اســـالمي در و آبـــاد 
دانشگاه علـوم   انحالل وشهرك غرب 

پزشكي ايران و عدم ظهور امام زمان 
 ماه بيشـتر  4در دهه هشتاد در حاليكه 

به آن باقي نمانـده و همـه حاكميـت    
  ...ر هستند وومنتظر ظه

بـا نزديـك شـدن بـه پايـان دهـه            
فازهــاي آخــر ســقوط نظــام  ،هشــتاد
. فقيه در حال طي شدن هستند واليت

مير حسـين موسـوي و   اخير در ديدار 
نيز به فروپاشي نظـام   اين دو كروبي،

خامنه اي نيز بـه قـم    .انداشاره كرده 
نيان را بترساند كـه اگـر   رفت تا روحا

بساط روحانيت نيـز   ،يم سقوط كندژر
حقيقت اينست كـه  . برچيده مي شود

 ،مسـتبد دهه نود، براي هيات حاكمـه  
  :زيرا  . دارد غازي بسيار سخت آ
هيــات حاكمــه، بــا اجــراي طــرح  - 1

هدفمنــدي يارانــه هــا، جنــبش ملــت 
در را خـود   .ديرپا مـي كنـد  ايران را 
مدن از آبيرون  مي اندازد كهگردابي 

چرا كه عوامـل  . ن بسيار مشكل استآ
ديگر نيز بـر ايـن عامـل افـزوده مـي      

ور مــي آشــوند و گــرداب را مــرگ 
  : گردانند

امسـال تمـام خواهـد     ،دهه هشتاد - 2
دسـتش   ،حاكميـت فريـب كـار    شد و

براي همه رو خواهد شد زيـرا هيـات   
حاكمه واليت مطلقه بـا هزينـه هـاي    

و پر هزينه اين  گزاف و تبليغات بيشمار
معـين  دهه را دهه ظهور امـام زمـان   

جنتي گفته اسـت خامنـه   . كرده است
طرفـه   .اي سپهساالر ولي عصـر اسـت  

: فرموده بـود ) ع(اين كه امام صادق 
هر كـس وقـت ظهـور ولـي عصـر را      

كذاب است و كيست كـه   ،تعيين كند
كـذاب  ... نداند خامنه اي و جنتـي و 

 .هستند
ــده،   - 3 ــال آينـ ــاتانت«در سـ  »خابـ

. نمايندگان مجلس برگزار خواهد شد
اد از هــم اكنــون ژگــروه احمــدي نــ

ماده مي كنند آدارند ليست كساني را 
نهــا را از آكــه مــي خواهنــد اســامي 

نيز » بيت رهبري«. ورندآصندوقها در 
امـا مـردم و   . مشغول تهيه ليست است

نها نيز حاال ديگر عامـل تعيـين   آرفتار 
اني مـي  يك تحريم همگ. كننده است

خـرداد   22نه تنها ثابت كند در  تواند
تقلب بزرگ و كودتا انجام شـده   ،88

بلكـه جمهـور مـردم ايـران از      ،است
 .يم بيزارندژر
يكـي  يم ژر ، بار ديگر،92در سال  -  4

ايام حيات ننگيـنش را  از سخت ترين 
 ،ن سـال آدر . به خـود خواهـد ديـد   

انجـام  رياست جمهـوري   » انتخابات«
هم  از حاال، حاكميت. خواهد گرفت

 مشغول نـامزد تراشـيدن اسـت و هـم    
زيـرا نـه    گرفته اسـت ن ايام را ماتم آ

مشروعيت دارد و نـه محبوبيـت و نـه    
ــد شــخص شاخصــي  ــامزد كــه بتوان ن

يكـي چـون   . رياست جمهـوري كنـد  
ــ ــدي ن ــوري ژاحم ــيس جمه اد را رئ

يم را قرباني خصومت خود ژر ،كردن
 . با مردم مي كند

ــر  - 5 ــخت ت ــي از س ــاي ين يك روزه
سيد روز مرگ  ،يمژسخت در انتظار ر

انتخــاب . علــي خامنــه اي مــي باشــد
رهبري يا شوراي رهبري از مشكلترين 

منتظري گفته بـود  . دشخواهد  كارها
واليت فقيه هـم بـا مـرگ خامنـه اي     

سيد علي خامنه اي بيمار . خواهد مرد
ممكن است  واست و به هر حال عمر ا

تـالش او  . در دهه نـود پايـان پـذيرد   
براي رهبري سيد مجتبي با توجـه بـه   

ــت  ــب و جناي ــئوليت وي در تقل  ،مس
ولـي  . به شكست انجاميده استتقريبا 

بيش از پيش نقش  ،فقيه هر كس بشود
 .لت فعل را پيدا خواهد كردآ
دهــه مــرگ بســياري از  ،90دهــه  - 6

متكاهاي حاكميت استبدادي خواهـد  
 اداره دولت بـه دسـت  ، از جمله. بود

مي افتـد و  وم و چهارم انقالب نسل س
را بر نمي  حاكميت فعلياين دو نسل 

  .تابند
جنبش مـردم كـه بـا تمـام تـالش       - 7

نيروهاي امنيتي و اطالعاتي و نظـامي  
بــه قــول  - در رشــد اســت همچنــان 

فتنه از بين نرفتـه   ،سردار سعيد قاسمي
آمــاده شــركت در  مــردم  - اســت

تورم و فشـار   –گراني  ضداعتراض بر 
از به اصطالح هدفمندي يارانـه  ناشي 

مسئوالن امنيتي و نظامي . شوندها مي 
اطالعــاتي صــحبت از فتنــه بــزرگ  و

زيرا مي دانند كه . اقتصادي مي كنند
يم حتي نمي تواند از وخامت بارتر ژر

شـدن وضـعيت اقتصـادي جلـوگيري     
 . كند

 ...و
، همانگونـه  90دهـه   ،بدين ترتيب      

تعيين د، دهه كه در باال به آن اشاره ش
جنـبش   .يـم اسـت  ژرسرنوشت شدن 

از . مردم توان روز افزون مـي گيـرد  
چنـين  هيات حاكمه اين رو است كه 

وحشت زده است و موضوع سـخن و  
» سران فتنه«فتنه و  ،عمل همه روزش

پـرداختن بـه تشـريح     قبـل از   .است
  ،90سمت يابي تحول ايران در دهـه  

آخرين سفر سيد علي خامنه اي بـه  به 
  :مي اندازيمنگاهي قم 

  
سفر خامنه اي به قم، او را بـه  ٭

هدف نرساند و فاصله اش را بـا  
 :حوزه بيشتر كرد

حاميـان  بـا  سيد علي براي ديـدار   ◀
ــود ــه   خ ــع ب ــردن مراج ــاگزير ك و ن

ر نـاب ب .قـم رفـت   بـه  ،حمايت از خود
كـه شـايعه بيمـاري     خامنه اياطالع، 

، پخـش شـده بـود   اش تقريبا همه جا 
 ،مشروعيت از دست رفتـه براي كسب 

براي  . گرفتقم تصميم به مسافرت به 
  :رسيدن به هدفهاي زير به قم رفت

روحانيان را نـاگزير كنـد سـلطه     – 1
يم مافياها بر خـود را بپذيرنـد و از   ژر

فاتحه روحانيت  ،يمژنكه سقوط رآبيم 
خود را ناگزير از  ،و دين را نيز بخواند

ــت ر ــدژحماي ــم كن ــميت . ي ــا رس ام
يم بر روحانيـت و  ژدن به سلطه ربخشي

يم را از ژر ،نآتن دادن روحانيان به 
ن آسقوط نجات نمي دهد بلكه سقوط 

ن صـورت  آدر . را تسريع نيز مي كند
 ،است كه فاتحه روحانيت و نـه ديـن  

زيـرا شـريك جـرم    . خوانده مي شود
به ايـن واقعيـت بسـياري از    . شده اند

  .روحانيان حوزه پي برده اند
ت وابسـته در حـوزه هـاي    روحاني - 2

   .كندبا جنبش مقابله  علميه را آماده 
ــايش - 3 ــا نمـ ــردم و «بـ ــور مـ حضـ

ــانيون ــتقبال از  » روح ــم اس در مراس
از مشـروعيت  كـه  كنـد  تبليـغ    ،خود

اما مردم كم شـمار و  . برخوردار است
ــار    ــمار و رفت ــپاهي پرش ــيجي و س بس
روحانيان با او و او با روحانيـان سـرد   

كـه مشـروعيت   شد و روشـنتر گشـت   
 .ندارد

مبارزه مقدس يا جنگ مسـلحانه را   - 4
اين قسمت از سـخنان او  . كندتوجيه 

ورد كـه نكنـد   آاين نگراني را بوجود 
مي خواهد ايران را بـه جبهـه جنـگ    

 .افراد مسلح خود با مردم كند
بلكه زمينـه مرجعيـت بـراي خـود      - 5

يـك بـازي   نهـم از راه  آورد آبوجود 
 بـه   عـده اي  و بـا وا داشـتن   نمايشي 

از درخواســت انتشــار رســاله فارســي 
 .خود

شوراي عالي مدرسين حوزه علميه  - 6
  .قم را وادار به حمايت از خود نمايد

ــد منتقــد و ســنتي را   - 7 مراجــع تقلي
موضـوع  تسليم قـدرت خـود كنـد و    

تصديق قـول و فعـل خـود و    اجتهاد 
  .دستياران خويش كند

براي آينده سيد مجتبي كه از سيد  - 8
حسن خميني عقب افتاده است فكري 

  .كند
و مخالفان را تهديـد بـه   ان روحاني - 9

 .كندحذف و سركوب 
 ...و

تقريبا  .به هدفهاي باال نرسيداما وي    
كارها همان كارها شدند كـه در  همه 

زيرا . سفرهاي قبلي انجام مي گرفتند
قبلي در قـم  بيشتر از سفرهاي  نكه آبا 

ه برخ كشيدن ب ،نمايش قدرت اما ،ماند
ــيج ــپاه و بس ــت آ ،س ــتي دادن والي ش

مطلقه فقيه با حوزه نمـي توانسـت بـه    
چند و چـون تبليغـات بـا    . انجام رسد

هدف موفق جلوه دادن سفر او قابـل  
قابل پـيش بينـي   نچه آ .پيش بيني بود

مقـدس  مسلحانه و نبود، توجيه مبارزه 
ن بود كه به روشني معلـوم  آخواندن 

تعيـين  . مي كرد واكنش شـده اسـت  
وظيفه براي مجتهـدان و اجتهـاد نيـز    

 .  قابل پيش بيني نبود
بـاوجود همـه    مراسم اسـتقبال، در  •

ــا : مـــردم شـــركت نكردنـــد ،تقالهـ
ــي    ــد حت ــع تقلي ــدام از مراج هيچك

 .بـه اسـتقبال او نرفتنـد   مراجع وابسته 
مراجـع دولـت تراشـيده و    شب قبل، 

 از طريـق صـدا و سـيما،    ،بدون مقلـد 
استقبال از وي، حتي  گفته بودند براي

مـد و  آخواهنـد   تا عوارضي اتوبـان، 
در حــرم  او هنگــام حضــور .نيامدنــد

ــا   حضــرت معصــومه، ــدار ب ــراي دي ب
نيــز، هيچكــدام از مراجــع  روحانيــان

حضور نيافتند و تنها دنبالچـه او يعنـي   
و برخــي ديگــر از   مصــباح يــزدي 

روحانيون درجه پايين مانند مقتدايي 
حضـور  .. .محمد يـزدي و طائـب و   و

بر خـالف مراسـم تشـييع    . پيدا كردند
جمعيتـي  جنازه آيت اهللا منتظري كه 

، در ن شـــركت كردنـــدآعظـــيم در 
بـا وجـود    ،استقبال خامنـه اي  مراسم
فشـار و  وارد كـردن  و  سـنگين  هزينه

ــب دادن  ــاي  ترتيـ ــفرها و تورهـ سـ
 روحانيون خـارجي وردن آ اجباري و
 50حـدود  ....هاي آنـان و   و خانواده

مراسـم  . شركت داده شدند فر،هزار ن
ــرض  را  ــه ع ــاني ب ــر  20در خياب  –مت

كردنـد تــا  برگــزار  –دي  19خيابـان  
 نظيـر  بـي فيلم بردارند و اسـتقبال را  

 .جلوه دهند
اسـتقبال  پر شمار جلوه دادن براي  •

حيلــه هــاي زيــر را بكــار  ،كننــدگان
 : بردند

ورود بــه قــم را روز ســه شــنبه تعيــين  - 
اكثــر بازديــد  ، در ايــن روز. كردنــد

كنندگان از جمكران در اين روز به قـم  
 .مي آيند و به جمكران مي روند

اردوهاي بسيج را در طول اين مـدت   - 
به نـام دهـه كرامـت از تولـد حضـرت      

برپا كردنـد تـا    معصومه تا تولد امام رضا،
بسـيجيان بـه    ،كه بهنگام ورود خامنـه اي 

 .استقبال آيند
و بـه  صدها اتوبوس از سراسـر كشـور    - 

افـراد را بـا    ،خصوص شـهرهاي اطـراف  
 .ورده بودندآبه قم  ،پرداخت پول

ــه اي و حركــت  -  خــود روهــاي خامن
بسوي متري  20، در خياباني همراهان او

 20 دي 19خيابـان  . اقامتگاه روان شدند
متر عـرض دارد و جمعيـت كمـي مـي     

  .يدآن گرد آتواند در 
  8در صفحه

  

 سیا برخاسته و ایران؟آ
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در  اسـتقبال  ،اگر جمعيت زياد مي شـد  
چــون . مــي گرفــت انجــامبلــوار عمــار 

دي  19مسير را خيابـان   ،جمعيت كم بود
  . معين كردند

ــه كليــه مــدارس ابتــدايي  -   - از قبــل ب
دبيرســتان و حــوزه هــاي  –راهنمــايي 

علميه و ادارات و دانشگاهها اعـالم شـده   
 ،استقبالدر مراسم  نند وبود كه تعطيل ك

درست مانند زمان شاه كه  .شركت كنند
ر وقت به شهري مسافرت مي كرد همه ه

 ،در مسـير او مجبور بودند با تعطيل كـار  
 . يندآگرد 

و  حضور تقريبا كليه روحانيون خارجي - 
خــانواده هــاي آنــان در مســير راه كــه 

و جريمـه  غايبين شناسـايي  . اجباري بود
 .مي شدند

 ...و- 
همان شب ورود، نوري همداني مرجع  - 

رهبري خود  بدون مقلد و وابسته به بيت
و البته احترام در خور  نزد خامنه ايرا به 

، هماننـد  او. يك مرجع به او گذاشته نشد
وابسته به خامنه داماد خود مصباح يزدي، 

ناچار شد بگويد پـولي   ،در درس. ايست
مي دانيم كه اينگونـه  . يم نمي گيردژاز ر

هرگاه خامنـه   . روحانيان توريه مي كنند
را كه او بـه طلبـه   اي هزينه شهريه هائي 

هايش مي دهد و بسـا خانـه او را تـأمين    
او مي تواند زبان توريه بكار بـرد و   ،كند

 !يم پول نمي گيردژبگويد از ر
بـا   ديدار مدرسـين حـوزه علميـه قـم     - 

، در سخنراني او :نيز جالب بود خامنه اي
خود، در مورد آخوند درباري و استقالل 

يت حوزه و حمايت حوزه از نظام و حما
در ايـن  . صحبت كرد... مادر از فرزند و 

ــالي    ــوراي ع ــاي ش ــه اعض ــدار كلي دي
مدرسين حـوزه علميـه قـم بـه رهبـري      

 .حاضر بودندمحمد يزدي 
در حاليكه بسـياري از اعضـاي مدرسـين    
حوزه از كساني بودنـد كـه بـا انتخـاب     
محمود احمدي نـژاد مخـالف بودنـد از    

  :جمله
 - 2و  اهللا حســـين مظـــاهري آيـــت -  1 
ــتآ ــي  ي ــداهللا جــوادي آمل  - 3و  اهللا عب

اهللا رضـا   آيت - 4و  اهللا ابراهيم اميني آيت
 اهللا سيدمحسن خرازي آيت - 5و  استادي

ــت - 6و  ــاهري   آيـ ــن طـ اهللا سيدحسـ
و  اهللا محمد مـؤمن  آيت - 7و  آبادي خرم

اهللا ســـيدمحمود هاشـــمي   آيـــت - 8
 اهللا مرتضي مقتدايي آيت - 9و  شاهرودي

و  سـتي كاشـاني  اهللا حسين را آيت - 10و 
  اكبر مسعودي خميني اهللا علي آيت  -  11
ــت - 12و  ــد آي ــل   اهللا محم ــواد فاض ج

و  اهللا صادق الريجاني آيت - 13و   لنكراني
و  اهللا احمـد صـابري همـداني    آيت - 14
ــوظي آيـــت - 15 ــاس محفـ -و  اهللا عبـ
و  محمـدي  ابوالفضل مير اهللا سيد آيت16
و  اهللا محمدعلي فـيض گيالنـي   آيت - 17
سيدهاشـم    االسالم والمسلمين حجت - 18

االسـالم و   حجت -  19و  حسيني بوشهري
 المسلمين سيدمحمد غروي

سيد علي خامنه اي در اين ديدار به دو     
مطلب مهم اشاره كرد كه به نظر مي رسد 

وي در بخشي . دناز اهميت برخوردار باش
از سخنان خود با اعضاي اين جامعه بحث 

تهاد افـراد را  جديدي در مورد شرايط اج
مجتهـد   مطرح ساخت در حاليكه خودش

كـه عنـوان كـرد     مسئله ديگري را .نيست
خطر عدم حمايت حوزه علميه از نظـامي  

او  .بــود كــه تحــت واليــت او قــرار دارد
 :گفت

ى مهم ديگرى كه مطرح است  مسئله...«   
و در آن باب بايد سخن روشـن بـه ميـان    

 .هاسـت  ى تحـول در حـوزه   بيايد، مسئله
تحــول در   چنــد ســال اســت كــه مســئله

  هـاى علميـه، بخصـوص در حـوزه     حوزه
اين تحـول  . قم مطرح است  علميه  مباركه

يعنى چه؟ حوزه ميخواهد چه كـار كنـد   
كه اسمش تحول باشد؟ اگر تحـول را بـه   

ها بـدانيم   معناى تغيير خطوط اصلى حوزه
قطعـاً ايـن يـك     - مثل تغيير متد اجتهاد  - 

ل است، اما تحول بـه  تحو. انحراف است
اجتهادى كه امروز در   شيوه. سمت سقوط

هاى علميه رائج است و علماى دين  حوزه
تـرين و   به آن متكي هستند، يكي از قـوي 

هـاى اجتهـاد اسـت؛     تـرين شـيوه   منطقي
اجتهاد متكي به يقين و علم، بـا اتكـاي بـه    

يعني از ظن به دور است و استنباط  .وحي
اين ظنون . ني استما استنباط علمي و يقي

اينهـا    اى هم كه وجود دارد، همـه  خاصه

حتّـى  . حجيتش بايد يقيني و قطعي باشـد 
اى كه ما در فقـه از آن   اعتبار اصول عمليه

استفاده ميكنيم، بايد اعتبار جزمي و قطعي 
تا وقتي كه از دليل قطعي بـه معتبـر   . باشد

استصـحاب يـا    - بودن اين اصـل عملـي   
ر كـدام در مجـاري   برائت يا اشـتغال، هـ  

جزم پيدا نكنـيم، نميتـوانيم از    - خودشان 
بنابراين يا بواسطه . اين اصل استفاده كنيم

هاي استنباط ما در  شيوه  واسطه، همهي يا ب
  .فقه منتهي ميشود به قطع و يقين

اجتهاد در شيعه به معناي تكيه به ظنـون      
غير معتبر نيست؛ همينـى كـه قـدماى مـا     

، اجتهاد متكـي بـه   يبه رأاصطالح اجتهاد 
ظنون غير معتبر، مثل قياس، مثل استحسان 
و امثـال اينهــا را بــه كـار بردنــد و كتابهــا   

الرّد على اصحاب االجتهـاد فـى   «نوشتند؛ 
اسماعيل بن ابوسهل نوبختى، سيد . »احكام

، شــــيخ در »ذريعــــه«مرتضــــى در 
و ديگران و ديگـران ايـن   » عدةاالصول«

يـر معتبـر را رد   اجتهاد متكى بـه ظنـون غ  
امروز هم . اين اجتهاد مردود است. كردند

تحت هر نامي كساني به اينجور اجتهادهـا  
اينكه حاال دنيـا  . روى بياورند، مردود است

پسندد، اين حـرف فقهـي    اين را از ما نمي
در دنيا خريدار ندارد، يـا ايـن را صـريحاً    
بگويند يا نگويند، اما در دلشان اين باشد و 

به يك استنباط غلطي بكشاند، ايـن   اينها را
متأســفانه در مــواردي در . مــردود اســت

گوشه و كنار ديده شده كـه بـراي اينكـه    
كـه عمـدتاً مـادي     - عرف دنياي متمدن 

رعايت شـود، در اسـتنباط احكـام     - است 
حتّـى  ! شرعي دخل و تصرف شده اسـت 

ــاهي دل   ــه گ ــراي اينك ــن، ب ــدتر از اي ب
نـه حـاال    - قدرتهاي مادي به دست بيايد 

عــرف دنيــاي مــادي رائــج، بلكــه عــرف  
 - قدرتهاي مادي و استكباري رعايت شود 

اى  آميـز هسـته   تالش صلح: فتوا داده شده
جمهوري اسالمي به دليل اينكـه موجـب   
سوء ظن قدرتهاي بزرگ اسـت، ممنـوع   

» .خوب، غلط كردند سوءظن دارند! است
در اين جا هم نسبت دروغ بـه منتظـري   (

  )به او نيش مي زندمي دهد و هم 
اگر اجتهاد بـا همـان شـيوه درسـت و          

بـه كتـاب و سـنت      صحيح خود كه تكيـه 
است، و با آن متد معقولِ صـحيحِ منطقـىِ   

ى پخته انجـام بگيـرد، بسـيار     حساب شده
اجتهادها ولو نتـائج مختلفـى   . خوب است

هم داشته باشد، موجـب بالنـدگي اسـت،    
مجتهــدين مــا، . موجــب پيشــرفت اســت

قهاى ما در طـول تـاريخ فقاهـت مـا در     ف
مسائل گونـاگون نظـرات مختلفـى ايـراد     

شاگرد بر عليه نظر استاد، باز شاگرد . كردند
اند، مطالبى  او بر عليه نظر او حرفهائى زده

هيچ اشكالي ندارد اين موجـب   .گفته اند
اين اجتهاد بايد . بالندگى و پيشرفت است
اجتهاد مخصـوص  . در حوزه تقويت شود

فقه هم نيست؛ در علوم عقلـى، در فلسـفه،   
در كالم، اجتهاد كسانى كه فنان اين فنون 

اگر ايـن اجتهـاد   . هستند، امر الزمى است
  »...نباشد، خواهيم شد آب راكد

و مسئله ديگر، وابستگي حوزه به نظـام و      
حقيقـت ايـن   « :او گفـت . برعكس اسـت 

يعنـى   - است كه ايـن دو جريـان عظـيم    
اسالمى و در دل آن، جريان جريان نظام 

دو جريانى هستند كـه   - هاى علميه  حوزه
به هم مرتبطند، به هم متصـلند، سرنوشـت   

امـروز  . آنها يكى است؛ اين را همه بدانند
سرنوشت روحانيت و سرنوشت اسـالم در  

ى بـه   زمين، وابسته و گره خـورده  اين سر
نظام اسالمى . سرنوشت نظام اسالمى است

بينـد، يقينـاً خسـارت آن    اى ب اندك لطمه
براى روحانيت و اهل دين و علماى دين 

  » .ى آحاد مردم بيشتر خواهد بود از همه
ديدار با بسيجيان قم كه در ايـن روز در   - 

حال برگزاري اردو بودند به نام بسـيجيان  
قم نيز قابل پيش بيني بود و از قبل برنامـه  

 .ريزي شده بود
سته ماننـد  يات عظام وابآديدار با برخي  - 

نوري همداني  مكارم شيرازي و سبحاني و
 .و ديگران نيز قابل پيش بيني بود

ديدار با دانشجويان و جوانان كـه قابـل    - 
پيش بيني بود به جز طرح مطلـب مبـارزه   
مقدس و تاييد جنگ مسلحانه كـه مطلـب   

: سيد علي در اين مورد گفت . مهمي بود
فت بين نگاه توحيدى و نگاه مادى، معر...«

ايـن،  . الهى و معرفـت مـادى ايـن اسـت    
با ايـن   .هاى بصيرت است ترين پايه اساسى

نگاه، وقتى انسان مبارزه ميكند، اين مبارزه 
يــك تــالش مقــدس اســت؛ اگــر جنــگ 

اصـالً  . مسلحانه هم بكند، همين جور است
. مبارزه بر اساس بدبينى و بدخواهى نيست

نـه   - مبارزه براى اين است كـه انسـانيت   
به خيـر و كمـال و    - شخص خود او فقط 

با اين . رفاه و تكامل مقامات رفيع نائل شود
ــره  ــدگى چه ــاه، زن ــائى دارد و  نگ ى زيب

حركت در اين ميدان وسـيع، يـك كـار    
خستگى انسان با ياد خـداى  . شيرين است

ايـن،  . متعال و با ياد هدف برطرف ميشـود 
ى اساسى  ى اساسى معرفت است؛ پايه پايه

يـن بصـيرت خيلـى چيـز     ا. بصيرت است
الزمى است؛ اين را بايد مـا در خودمـان   

  ....تأمين كنيم
از ديدار آيت اهللا شبيري زنجـاني كـه    - 

ديدار كننـدگان  فشار در جمع  تحت قرار
حضـور داشـت و    ،شركت داده شده بود

كامال سـكوت كـرده بـود از ديـدارهاي     
الزم به ذكر است كه موسي . مشكوك بود

سه فرزند سـيد علـي    شبيري زنجاني استاد
خامنه اي مي باشد و در جريان سـركوب  

رويـه خامنـه اي را   هاي بعد از انتخابـات  
همو بود كه بر پيكر آيـت اهللا   .انتقاد كرد

گفته مـي شـود كـه     .منتظري نماز خواند
وي در اين ديدار بسيار دور از سيد علـي  

 . با او نكردو گفتگويي  نشست
 ومـت حكصافي گلپايگـاني كـه منتقـد     - 

يت آو شهرستاني داماد  اد استژاحمدي ن
 حكومـت منتقـد  نيـز  و ااهللا سيستاني كـه  

از قرار اطـالع  ، خامنه اي استب به سمنت
نـزد  فشار نيروهاي امنيتي و اطالعاتي  زير

يـت اهللا صـافي   آزيرا  .خامنه اي رفته اند
 ،لمــانآگلپايگــاني در پيــام بــه مســلمانان 

رح مخالفت خود بـا كشـتار مـردم را مطـ    
يـت  آدر ضمن سـال گذشـته   . نموده بود

اهللا صافي گلپايگاني ديدار با احمدي نژاد 
همچنـين  . را حرام شرعي اعالم كرده بود

يت اهللا شهرستاني نيز پس از ممانعـت از  آ
سخنراني سيد حسـن خمينـي در مراسـم    
سالگرد خميني براي دلجويي به خانه سيد 
حسن كه برادر داماد خـود او مـي باشـد    

او يـت اهللا سيسـتاني را بـه    آپيـام   رفت و
 .رساند

عدم ديدار آيات عظامي چـون وحيـد    - 
يـت اهللا  آ ،در حـال حاضـر   خراساني كه

موسوي اردبيلـي   است و نيز نرفتنعظمي 
بـه نـزد   يوسـف صـانعي    وبيات زنجاني و 

قابل پيش بيني بود امـا حاميـان   خامنه اي 
نظام و خود سيد علي به اين اميد بـه قـم   

منتقدان را مجبـور بـه اطاعـت     رفتند كه
 .نتوانستندنمايند اما 

ديدار با روحـانيون خـارجي از جملـه     - 
زيرا اين روحانيون  .طنزهاي اين سفر بود

اگر به ديدار نمي آمدند با قطع مواجـب  
ــدند  ــي ش ــرو م ــين   .روب ــمن هم در ض

روحانيون هستند كه بعدها در كشـورهاي  
خود با دريافت كمك مالي نقـش حـامي   

لي و دولت منتصب بـه او را بـازي   سيد ع
مانند نويسندگان كتـابي در   .خواهند كرد

مورد احمدي نژاد در اندونزي كه هر سه 
كرده در قم  نويسنده از روحانيون تحصيل

 .بودند
خامنه ديدار با نخبگان البته نخبگاني كه  - 

، خوانندمي نها را نخبه آ و حاميان وي اي
دكتـــر حميدرضـــا خـــادمي  : از جملـــه

دانشجوي دكتراي فلسفه و حكمت، رتبـه  
محسـن ذاكـري     و اول كارشناسي ارشـد 

زهـرا   و نماينده جامعه اسالمي دانشجويان
ژرفي يگانه دانشجوي دكترا، حـافظ كـل   

محمدعلي  و قرآن، دانشجوي نمونه كشور
فتاح حـائري دانـش آمـوز، مختـرع و از     

حميدرضـا   سـيد  و استعدادهاي درخشان
ابـراهيم  «سـاره   و عربرقعي نويسنده و شـا 

دانشـجوي برتـر، فرزنـد شـهيد     » كوچك
 و االثـر، فعـال فرهنگـي و سياسـي     جاويد
محسن رباني دارنده مدال طـالي   محمد

و حميدرضـا   مسابقات آسيايي پرش با نيزه
 .محمدي نماينده بسيج دانشجويي

البته بسيار بعيد است كه در قـم نخبگـان      
به نظـر   اين شهر همين افراد بوده باشند و

تنها نخبگاني از استان قم  هامي رسد كه اين

ند كه حاضر به مالقات با سـيد علـي   ه ابود
حاضـر بـه    ديگـران  .نـد ه اخامنه اي شـد 

نـد  ه ازيرا نمي خواست نده انشد وديدار با ا
 .مورد نفرت مردم قرار گيرند

ديدار با نخبگان حـوزه علميـه قـم كـه      - 
ت كه تقريبا مي توان گف .بسيار جالب بود

اين نخبگان عموما يا عضو شوراي نگهبـان  
بودند يا جامعه مدرسين حوزه عليمه قم و 
يا از اعضاي موسسه آموزشـي و پژوهشـي   
امام خميني و در واقع نخبه هاي وابسته و 

 :بسيار تندرو بودند
محمدرضا زيبايي  و پناه عبدالحسين خسرو

هادي و  محمدمهدي شب زنده دارو  نژاد
    و طســوجيو  صــبوحيعلــي و  صــادقي
 و ابوالقاسم عليدوست و جعفر علمي محمد

 و محمد فتحعلي خـاني  و غالمرضا فياضي
و  محمدمهـدي مهندسـي   و عباس كعبـي 

  »احمد مبلغي«
خانواده هـاي شـهيد از    ديدار با برخي - 

جمله برخي وابستگان بـه بيـت رهبـري و    
 .وبرخي روحانيون وابسته به ا

صـباح يـزدي و   ديدار با گروه و بانـد م  - 
تعريف و تمجيد از حـامي خـود و گـروه    
موسسه آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي   

مي باشد و بسيار مورد  وكه كامال در خط ا
 وا. ، نيز قابل پيش بينـي بـود  او استتاييد 

در تعريف خود از اين موسسه چند جملـه  
 :گفت كه قابل اهميت است

اين مؤسسه خوب، جامع و كامل مـي   «    
از لحاظ تالش پيگير، خستگي ناپذير،  تواند

خالصانه و عالمانـه الگـويي بـراي حـوزه     
خدمات و تالشهاي اين مؤسسـه،   « و .باشد

  ».به شكل صحيح اطالع رساني شود
تظاهرات نيروهاي حامي و وابسـته كـه    - 

در خواســت انتشــار رســاله وي بــه زبــان 
طومار جمع كردند نيز  فارسي را داشتند و

قابل پـيش بينـي و از قبـل     از جمله مسائل
 .برنامه ريزي شده بود

گفتگو با مدرسين حوزه علميـه قـم بـه     - 
ــر و دادن  ــوص در روز آخــــ خصــــ
ــام و   ــت از نظ ــراي حماي ــايي ب راهكاره
احتماال گفتگوهايي با برخي روحانيون در 

برنامه ريـزي   –رابطه با آينده سيد مجتبي 
ــمي     ــان هاش ــا حامي ــورد ب ــت برخ جه

برنامـه   –هاي علميـه  رفسنجاني در حوزه 
ريزي و كنترل روحانيون حـامي مراجـع   
تقليد منتقد و همچنين كنتـرل و فشـار بـر    

برنامه ريزي در رابطه  –خود مراجع منتقد 
با كنترل روحـانيون خـارجي كـه مقلـد     

 ...مراجع منتقد هستند و 
ديدار با برخي مسئوالن اداري قـم كـه    - 

 .بيني بود قابل پيش
ن دادگاه ويژه روحانيت ديدار با مسئوال - 
مسئوالن امنيتي و اطالعاتي و نظامي قـم   و

و برنامه ريزي جهت سـركوب مخالفـان و   
ممانعت با بيانيه هايي كه برخي مراجع يـا  

 شان را داشته باشـند انتشارقصد روحانيون 
 ...و

سفر سيد علي خامنه اي به  ،بدين ترتيب    
حتي طوالني كردن سـفر   .ناموفق بود قم،
 يدار مجدد با مدرسين حوزه علميه قمو د

و باز گشت به قم يك هفته بعـد از سـفر و   
ــا مكــارم شــيرازي و ســبحاني و   ديــدار ب

وي . گوياي شكست سفر هسـتند  ،همداني
مدرسين حوزه علميـه  تمام  حتي نتوانست

  .قم را با نظر خود همراه سازد
در  ،دولتهاي نيازمند به ترور: انقالب اسالمي
ــا يكــديگرروابــط قــوا و   ،ســتيز و ســازش ب

وردند و يا آسازمانهاي تروريست را پديد مي 
سازمانهائي را در اين روابط جذب و فعال مي 

را روش مـي  » مبـارزه مسـلحانه  «كنند كـه  
قســمتي ديگــر از  ،در فصــل چهــارم. كننــد

ــاره چگــونگي   گــزارش داويــد دگــرو را در ب
پيدايش القاعده و نيز شبكه جهـاني تـرور را   

به اين تحقيق بيشـترين توجـه را   . دمي خوان
يــك  ،2010نــوامبر  14بايــد كــرد زيــرا در 

بـا صـراحت    ،فرمانده انگليسي در افغانسـتان 
  :القاعده شكست ناپذير است: گفت

  
  

سازمانهاي جاسوسـي و  
شبكه بانكي و شركتهاي 
بزرگ نفتي و تـاجران  
مواد مخدر، القاعده را 

  :2-وردند آپديد 
    
  
طالبـان  :يشـم جاده جديد ابر •

اســتراتژي جــاده  «فــرآورده 
  :است» ابريشم

  
ز منابع بزرگ نفـت در شـرق   يكي ا   

دريــاي خــزر و در شــمال شــرقي    
سياي آمنابع نفتي . افغانستان قرار دارد

ــترات  ــت اس ــه از اهمي ــيار ژميان يك بس
قـدرتهاي جهـان و   . برخوردار اسـت 

شركتهاي نفتي البته مي كوشند مهـار  
ــد ــاقي مان ــابع نفتــي ب ه را بدســت من

  . ورندآ
حكومت امريكا سياسـتي را اتخـاذ       

ــدان   ــرده و ب ــترات«ك ــاده ژاس ي ج
هـــدف . نـــام داده اســـت» ابريشـــم

ي اينست كه  دسـت روسـيه و   ژاسترات
چين و ايران را از منابع نفتـي منطقـه   

اجـراي ايـن سياسـت از    . كوتاه كند
ايجاب مي كند كـه شـركتهاي    ،جمله

جنـوب   نفتي خط لوله اي از شمال به
ن را در اقيـانوس  آافغانستان بكشند و 
اينست كـه از سـال   . هند ادامه دهند

كنسرسيومي از  ،بدين سو 1990هاي  
بــه رهبــري  ،شــركتهاي نفتــي امريكــا

كه ديرتر توسـط   ،Unocalيونوكال 
 ،شركت نفتي شورون خريـداري شـد  

. ماده كشيدن اين خط لولـه هسـتند  آ
طرح ايجـاد خـط لولـه اي كـه گـاز      

 ،نستان را به پاكستان جريـان دهـد  تركم
  . ماده استآ

به اتفاق شـركت عربسـتاني    ،يونوكال    
ن خالد بن محفوظ آدلتا اويل كه مالك 

از بانيان القاعده  ،و محمد حسين العمومي
سـيا گـس   آهستند و نيز شركت سانترال 

ساختن اين خـط لولـه را    ،پيالين لميتيد
  . برعهده گرفتند

مطالعه در باره  Enronشركت انرون      
قابل اجرا بودن اين طـرح انجـام داد و   
مطالعه به اين نتيجه رسيد كـه تـا وقتـي    
ــورد    ــه زد و خ ــتان عرص ــور افغانس كش
 ،مسلحانه جنگ ساالران با يكديگر اسـت 

براي . اين خط لوله را نمي توان ساخت
ميليـارد   4.5نكه طرحي اجرا شـود كـه   آ

انستان وضعيت افغ ،دالر هزينه بر مي دارد
يعنـي طالبـان بـر    . مي بايد ثبات بجويـد 

  .افغانستان سلطه بدون مزاحم پيدا كنند
سيا و سازمان اطالعات ارتش پاكستان       

ــك    ــه از راه بان ــك ك ــط نزدي ــه رواب ب
 BCCIاعتبارات و بازرگاني بين المللـي  

اين دو . ادامه دادند ،برقرار كرده بودند
ن و سازمان بر سر دادن اسلحه بـه طالبـا  

 ،نها براي سلطه بـر افغانسـتان  آحمايت از 
  . توافق كردند

ــا ســال        ــدگان  ،1999ت ــات دهن مالي
امريكائي حقوق ساالنه تـك تـك سـران    

مــي  ،تمــام و كمــال ،دولــت طالبــان را
ــد ــتان   . پرداختن ــا و عربس ــاد امريك اتح

ــتان از راه  ــعودي و پاكسـ و   BCCIسـ
پول و اسلحه بـه طالبـان    ،تاجران اسلحه

بـا   ،شركتهاي  نفتي امريكـا .  رساندند مي
رسيدن جرج بوش به رياست جمهـوري  

كنترل كاخ سفيد را  ،2001انويه ژ 20در 
   .وردندآبدست 

  
  

  9در صفحه 

  سیا برخاسته و ایران؟آ
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انــرون در  ،همــانطور كــه ذكــر شــد 
شـريك   ،نفت و كشيدن خط لولهمعامله 

 Lay Kenكن لي  ،نآشده بود و مدير 
و از دوستان قديمي خانواده بـوش بـود   

در شمار كساني بود كه سهم عمده هزينه 
هاي انتخاباتي جرج بوش را تأمين مـي  

  . كردند
دونالد رامسفلد كه وزير دفاع امريكـا       

ــود  ،شــد ــهامداران عمــده ارون ب . از س
نايب رئيس شـركت ارون   ،توماس وايت

دبير ارتش شد و كندوليزا رايس كـه در  
مشاور  ،شركت نفتي شورون كار مي كرد

يتي بوش و سپس وزير خارجه امريكـا  امن
  . شد
نقش عمده را  ،و در ساختن خط لوله     

شركت هاليبورتن مي بايد ايفا مي كـرد  
كه ديك چني مدير عاملش بود و معاون 

ــود ريچــارد . رئــيس جمهــوري شــده ب
كه نقش البي اصلي يونوكـال را   ژرميتاآ

معـاون وزارت خارجـه    ،بازي مي كـرد 
رئيس  ˝زاي كه بعدا حميد كر. امريكا شد

مشـاور ارشـد    ،جمهوري افغانسـتان شـد  
  . يونوكال بود

نكــه بــوش رياســت آكمــي پــس از      
حكومـت   ،جمهوري را برعهـده گرفـت  

امريكا اعتماد خود را نسـبت بـه توانـائي    
به . از دست داد ،طالبان بر مهار افغانستان

اين نتيجـه رسـيد كـه نـه شـريك قابـل       
ه است و نه اعتمادي در كشيدن خط لول
جيمس بيكر . توان مهار افغانستان را دارد

كه او نيـز يكـي از صـاحب نقـش هـاي      
ــده در  ــت   BCCIعمـ ــود و  رياسـ بـ

وزارت خزانــه و  ،جمهــوري بــوش پــدر
در  ،سپس وزارت خارجـه را يافتـه بـود   

رئـيس دفتـر    BCCIبحبوحه رونق كـار  
ي ژاسـترات «از طراحـان   ،كاخ سفيد بود

  . بود» راه ابريشم
ــل آدر       بيكــر و شــوراي   ،2001وري

روابط خارجي، خواستار اقدام بالفاصـله  
سياسـت  «گزارشي را زير عنـوان  . شدند
ن آيك نفتي و كشماكشها بـر سـر   ژاسترات

ايـن  . انتشار دادند» در قرن بيست و يكم 
تهيـه    IIIگزارش را مؤسسه جيمس بيكر 

  . كرده بود
وردنـد كـه طـرح    آاينان فشـار مـي        

ن خط لوله بايد به اجرا گذاشـته  ساختما
وردند آشود و از حكومت بوش فشار مي 

كه بفوريت اسـباب صـدور نفـت و گـاز     
  . منابع شرق درياي خزر را فراهم كند

ــر آ     ــا تكيــه ب ي جــاده ژاســترات«نهــا ب
هرگـاه خـط لولـه    : مي گفتنـد  ،»ابريشم

ايجاد شود و نفت و گـاز شـرق دريـاي    
 ،يابنـد  خزر بطرف اقيانوس هند جريـان 

. ي جاده ابرايشم عملي شده استژاسترات
اين خط لولـه مـي بايـد از افغانسـتان و     

برخـورد در درون  . پاكستان عبـور كنـد  
حكومت بوش و شركتهاي نفتـي بـر سـر    

بـر مـا    ،طالبان را گزارش لورتا نـاپلئوني 
كشيدن خط لوله هيچگاه : معلوم مي كند

زيـرا طالبـان از انجـام    . انجام نمي گيرد
يـم طبيعتـي در   ژتوافق نا توانند و ريك 

معرض انفجار دارد كه سـبب شكستشـان   
  . مي شود

 ،به موازات ،ماهرانه ،طالبان ،طي سالها     
يكـي  : مـذاكره كـرد   ،با دو شركت نفتي

 ˝كـه بعـدا  (انتينـي بريـداس   ژرآشركت 
ــي ب  ــركت نفت ــد آپ .ش و ) ن را خري

هر دو شـركت تـا   . سنت گس/يونوكال 
. ان پول و هـدايا دادنـد  بخواهي به طالب

ــه امريكــا آهيأتهــاي  ــد و آنهــا را ب وردن
هيـأت   ،در يكـي از سـفرها  . بازگرداندند

در  ،طالبان بـا مقامـات بـاالي يونوكـال    
ديدار كردند و به شـام ميهمـان    ،تكزاس

زلمي خليـل   ،در همان زمان. نها شدندآ
مـي   ،زاد كه براي يونوكال كار مي كرد

ه گفتگو بـا  كوشيد حكومت كلينتون را ب
  .بر انگيزد ،طالبان

مطبوعات، برخي از ايـن ديـدارهاي        
ميـان مقامـات امريكـا و     ،را» غير رسمي«

از . انتشـار مـي دادنـد    ،رهبران افغانستان
قـرار اسـت   : گاردين مي نوشـت  ،جمله

براي شركت در  رهبران ارشد افغانستان،
 ،1996در اواسـط   ،كنفراسي در واشنگتن

ـ  و ديپلماتهـاي  . ا بياينـد به پايتخت امريك
امريكا مرتب به مقر حكومت طالبـان در  

  .مد هستندآرفت و 
ــر گــزارش        ــا ب حكومــت :  CNNبن

) با طالبـان (امريكا خواستار روابط خوب 
 ،اما تا وقتي زنان تحت ستم هستند. است

خواسـت خـود را    ،نمي توانـد در علـن  
  . اظهار كند

 ،ش علنـي كم و بي ،گفتگوها ،با اينهمه      
 ،ن سـال آدر . ادامه يافتند ،1998تا سال 

افراد بـن الدن در سـفارتهاي امريكـا در    
كلينتــون . بمــب منفجــر كردنــد ،افريقــا

دستور داد مراكز القاعده در افغانستان را 
هـدف قـرار    Cruis با موشـكهاي كـروز  

البـي نفتـي را متقاعـد     ،اين اقدام. دهند
سـر  معاملـه بـا طالبـان بـر      ˝كرد كه فعال

  .انجام دادني نيست ،كشيدن خط لوله
شركتهاي امريكـائي بـه    ،با وجود اين     

معامله با كساني ادامه دادنـد كـه حـامي    
بخصوص صنعت . طالبان و القاعده بودند

ــانواده    ــوچكي از خ ــروه ك ــا گ ــت ب نف
. امريكائي و سعودي روابط مالي داشـت 

خــانواده بــوش و خــانواده بــن الدن و 
در شـمار ايـن    ،الدنحاميان سعودي بن 
  . خانواده ها بودند

بديهي است بمحض ايـن كـه جـرج        
بوش پسر به رياسـت جمهـوري انتخـاب    

 - پ .يونوكـال و شـركت نفتـي ب    ،شد
ــركت   آ ــله ش ــن فاص ــه در اي ــو  ك موك

يكبـار   ،بريداس را خريداري كرده بـود 
وردن بـه  آديگر شروع كردند بـه فشـار   

براي راه رفتن آمدن بـا   ،حكومت بوش
  .طالبان

مـاده  آيونوكال مي دانست كه بوش      
ن شـــركت و گفتگـــوي آحمايـــت از 

انويـه  ژدر . كنسرسيوم با طالبـان هسـت  
نها گفتگـو بـا طالبـان را شـروع     آ ،2001
نها آاعضاي حكومت بوش نيز از . كردند

 ،از جملـه . و گفتگويشان حمايت كردنـد 
بــود كــه پيشــتر البــي  ژرميتــاآريچــارد 

  . يونوكال بود
نـوه   ،از طريق لـيال هلمـز   ،اما طالبان     

رئيس اسـبق سـيا و سـفير     ،ريچارد هلمز
اسبق امريكا در ايران و از كساني كـه بـا   

را  ،سر و كـار مـي داشـت    BCCIبانك 
 ،2001در مارس . عامل خويش كرده بود

مشـاور مـال    ،جانشين رحت اهللا هاشـمي 
در اواخـر او ت  ... در واشنگتن شـد  ،عمر

كستان مالقـاتي شـد بـراي    در پا ، 2001
  ...گفتگو بر سر ساختن خط لوله

در همان حال كه گفتگوهـا جريـان         
در كار تهيه نقشـه   ،امريكا در خفا ،داشت

حكومـت بـوش و   . تصرف افغانستان بـود 
اعتماد به طالبان  ،شركتهاي نفتي حاميش

. را از دست داده بودند و شكيبائي را نيـز 
تـر خطـوط   نها مي خواستند هرچه زودآ

ي ژاسترات. لوله نفت و گاز  كشيده شوند
رهـا   ،با بكار گرفتن طالبان ،جاده ابريشم

  .شده بود
هم القاعـده و   ،بدين ترتيب: انقالب اسالمي

دست ساخت دولتهـاي امريكـا و    ،هم طالبان
انگليس و عربستان و پاكسـتان و سـازمانهاي   

نيز شـركتهاي نفتـي بـوده    نها و آجاسوسي 
طالبان نتوانسته اند بر افغانستان و چون . اند

دست يابند و نتوانسـتند نقـش مـوم را در    
 ،دست امريكا و شركتهاي نفتي بازي كننـد 

سـپتامبر انجـام    11نكه ترورهاي آپيش از 
امريكا نقشه حمله بـه افغانسـتان و    ،بگيرند

. مـاده مـي كـرده انـد    آتصرف اين كشور را 
ايـن پرسـش را    اطالعي تا اين اندازه مهـم 
 11آيـا ترورهـاي   : متبادر به ذهن مي كند

سپتامبر بكار تأمين هدف شركتهاي نفتـي  
  ؟گرفته نشده اند

 11امر خارق العاده اين كه ترورهـاي      
دليل قاطع در اختيـار حكومـت    ،سپتامبر

بوش براي اشغال افغانستان و استقرار يك 
چنـد  . قراردادنـد  ،دولت طرفدار امريكا

ي رهبران حزبهاي وقت ،هفته بعد از حمله
اسالمي پاكستان با مال محمد عمـر و بـن   
الدن گفتگو كردنـد كـه او بـه پاكسـتان     

 11تحويل داده شود و بخاطر ترورهـاي  
حكومـت بـوش    ،سپتامبر محاكمـه شـود  

  .    پيشنهاد را رد كرد
سرتيپ  ،وزير دفاع سودان ،1996در      

الفيض اروا نيز پيشـنهاد كـرد اسـامه بـن     
ن زمان بن آ. ويل امريكا دهدالدن را تح

مقامـات  . الدن در سودان بسـر مـي بـرد   
ــد  ــنهاد را رد كردن ــا پيش ــا از . امريك تنه

حكومت سودان خواستند نگـذارد او بـه   
و وقتي وزير دفاع به امريكا . سومالي برود

اطالع داد كه او قصد دارد به افغانسـتان  

بگذاريـد  : مقامـات امريكـا گفتنـد    ،برود
  ...برود
حميـد كـرزاي بـه     ،2001در نوامبر       

... نخست وزيري افغانستان برگزيده شـد 
وردنـد كـه در   آشمار اندكي بيـاد مـي   

كــرزاي در گفتگوهــاي  ،1990ســالهاي 
يـم طالبـان بـر سـر     ژشركتهاي نفتي با ر

ســاختمان لولــه گــاز از تركمنســتان بــه 
شركت داشـته   ،از راه افغانستان ،پاكستان

  .است
كـرزاي مشـاور ارشـد     ،ن زمانآدر       

يونوكال بـود و بسـود او نـزد حكومـت     
در ... پا در مياني مي كرد ،امريكا و طالبان

به يمـن روابـط عـالي     ،1990اوائل دهه 
 ،كرزاي با اداره اطالعات ارتش پاكستان

بـا سـيا و اداره    ،نجاآبه امريكا رفت و در 
ــان  ــتان از طالب ــش پاكس ــات ارت  ،اطالع

  . دوردنآحمايت سياسي بعمل 
فرستاده مخصوص پرزيدنت بوش به       

 ،كسـي جـز زلمـي خليـل زاد     ،افغانستان
. او نيز كارمند سابق يونوكـال بـود  . نبود
ــاره   ،1997در  ــروح در ب ــي مش او تحليل

خطرهــاي كشــيدن خــط لولــه گــاز از  
ــتان آ ــه پاكس ــه ب ــياي ميان ــق  ،س از طري

  . تهيه و ارائه كرده بود ،پاكستان
ــه البــيخليــل زاد نيــز ب       ــراي  ،مثاب ب

يونوكال كار مي كرد و كرزاي را بسـيار  
 ،1980در سـالهاي  . خوب مـي شـناخت  

پرزيدنت ريگان، خليـل زاد را بـه مقـام    
ــاور ويــ  ــا ژمش ــه امريك  ،ه وزارت خارج
به يمـن نفـوذ او بـود كـه     . منصوب كرد

امريكا به فرستادن اسلحه براي مجاهدين 
  . شتاب بخشيد ،افغانستان

ر از تالقي منافع جالب اين يكي ديگ      
بود كـه رئـيس كميتـه تحقيـق در بـاره      

 Keanتوماس كان  ،سپتامبر 11ترورهاي 
در مقـام   ،او نيز از كسـاني بـود كـه   . بود

در  ،مــدير عامــل شــركت هــس كــرپ 
نقش كليـدي   ،ماجراي ساختن خط لوله

 ،اين شركت با شركت دلتا اويـل . داشت
متعلق بـه خالـد بـن محفـوظ و محمـد      

  . العمودي اشتراك منافع داشت حسين
و نيز مهم است كـه بـدانيم جـيمس          
ي ژاسـترات «كسـي كـه در تـدوين     ،بيكر

ــم  ــاده ابريش ــق   » ج ــات از طري و عملي
BCCI مدافع ايـن   ،نقش اول را داشت

بگـاه   ،باند و شـركت نفتـي سـعودي هـا    
بـر اثـر    ،نهاآتحت تعقيب قانوني گرفتن 

ورهـاي  شكايت خانواده هاي قربانيان تر
  . سپتامبر شد 11

نيـز   BCCIاز نقش جـرج بـوش در         
) پسـر (زيرا جـرج بـوش   . نبايد غافل شد

ن را همين آصاحب شركت نفتي شد كه 
BCCI     و شركت نفتـي سـعودي حـامي

همـان   ،بعدتر. القاعده ايجاد كرده بودند
كسي كه در وزارت دادگسـتري امريكـا   
نقش محوري در منحرف كردن تحقيـق  

يعني روبـرت   ،بازي كرد BCCI در باره
رئـيس اف بـي    ،2001سپتامبر  4در  ،مولر

در رياست جمهوري  ،هم اينك. ي شدآ
  . ي استآاو رئيس اف بي  ،اوباما نيز

جوهر كالم اين كه كنسرسيوم سـنت      
گس اويل همه اين ذينفعها را با حكومت 

هرگاه از تمـامي ايـن   . بوش مرتبط كرد
ن و منافعي كه در بازيگران صحنه افغانستا

در رويـداد   ،غافل بگرديم ،ن بودندآپي 
سپتامبر و بهـره بـرداري از    11ترورهاي 

اما وقتـي  . جز ظاهر امر را نمي بينيم ،نآ
ن بودند و آبازيگران و منافعي كه در پي 

ــيم   ــي كن ــائي م ــك شناس ــتند را ني  ،هس
سپتامبر و بهـره بـرداري از    11ترورهاي 

  . بينيمن سان كه هست مي آ ،ن راآ
خواه ترورهـا كـاري بـوده انـد كـه           

القاعده انجام داده است و خواه القاعده 
پوشش عمليات سيا بقصد جلب حمايـت  
افكار عمومي از جنگ و صرف تريليـون  
ها دالر پول ماليات دهندگان در جنگي 

هـدف   ،با ترور كه هرگز پيروزي نـدارد 
وردن مهـار منـابع نفـت و گـاز     آبدست 

اگر ايـن هـدف   . بوده است سياي ميانهآ
  .جنگ معني و محل پيدا نمي كرد ،نبود
 11نكته اصلي اينسـت كـه ترورهـاي         

ســپتامبر هرگــز روي نمــي دادنــد اگــر 
ــاتي ــتگاه اطالع ــا از  ،دس ــتگاهي ره دس

. كنترل نبود و خود سر عمل نمـي كـرد  

گرچه نمي توان اين واقعيت را به استناد 
ن دستگاه مبناي پيگرد متصديان اي ،قانون
اما تمامي كساني كه در ماجرا نقش . كرد

در دسـتگاه   ،تعيين كننده بازي كرده اند
صاحب مقام بوده اند  BCCIاطالعاتي و 

. و از طريق اين بانك عمل مي كرده اند
باز همانهـا بودنـد كـه تحقيـق در بـاره      
ترورها و دفاع از گردانندگان شركتهاي 

عهده بر ،را در خود امريكا BCCIنفتي و 
  . داشتند

و اين دستگاه بيـرون از مهـار بـزرگ        
سـپتامبر   11ترين سود برنده از ترورهاي 

نهـا دو  آبودجه  ،از ترورها بدين سو. بود
با توجه بـه ايـن واقعيـت كـه     . برابر شد

در . دستگاه اطالعاتي از مهار رهـا اسـت  
اين قسمت از گـزارش واشـنگتن پسـت    

  :تأمل كنيم
 ،كه حكومت بوش دنياي تمام سري«    

سپتامبر بوجـود   11در پاسخ به ترورهاي 
چنــان گســترده و كــران  ،ورده اســتآ

ناپيدا و سري شده است هـيچكس نمـي   
داند چه اندازه پول خرج مي كند و چه 
تعداد كارمند دارد و چندين سازمان بـه  

) مبارزه با تروريسم بين المللـي (اين كار 
  ...مشغول است

ج بي حساب و بـي  سال خر 9بعد از       
نتيجه اينست كه سيستمي كه براي  ،سابقه

نقـدر زيـاد   آ ،حفظ امريكـا از تروريسـتها  
ن را تعيـين  آاست كه نمي توان ميـزان  

بودجه دسـتگاه اطالعـات امريكـا    ... كرد
نچه بطور رسـمي اعـالن   آ. بزرگ است

ميليــارد دالر اســت يعنــي    75 ،شــده
 10ن در تـــاريخ آبرابـــر بودجـــه 2.21

امـا بودجـه هزينـه هـاي     . 2001 سپتامبر
ــه هــاي ضــد   فعاليتهــاي نظــامي و برنام
تررويسم كه در امريكا اجرا مي شـوند را  

  ».در بر نمي گيرد
  .دنباله دارد

و اقتصاد ايران در دست : انقالب اسالمي
مالي است كـه البتـه از    –مافياهاي نظامي 

نها هستند كه دولت آهر مهاري رهايند و 
  :را مهار مي كنند

  
  

قرارداد نفتـي خائنانـه   
ــه اي  احمــدي  –خامن

ــ ــين ژن ــا چ روي  ،اد ب
ــي و   ــرارداد دارسـ قـ

  :را سفيد كرد 1933
  
  
معامله نفتي چين بـا دو عامـل    ٭

ــامي   ــاي نظـ ــالي -مافياهـ ، مـ
نژاد با چين،  اي و احمدي خامنه

  جواد طالعياز 
 

برپايه گزارش نداي سبز آزادي، در     
مــيالدي،  2001و  2000ســال هــاي  

ــ ــيس  هنگ امي كــه محمــد خــاتمي رئ
جمهور ايران بود، مالقات هـائي ميـان   
مقامات ايراني و چينـي بـه عقـد يـك     

ميليـارد دالري بـا سـينوپك     4قرارداد 
 ،در چارچوب اين قـرارداد . منتهي شد
چيني ها با توجه به وجود كه قرار بود 

سفره هاي نفتي مشترك با كشـورهاي  
پژوهش  ،همسايه ايران در خليج فارس

اي اكتشافي را براي بهره بـرداري از  ه
مدتي بعد، علي . اين ذخائر انجام دهند

اكبر واليتي مشاور بـين المللـي آقـاي    
خامنه اي از دولـت خـاتمي خواسـت    
كه گزارش مذاكرات مربـوط بـه ايـن    

. همكاري ها را تسليم دفتر رهبري كند
از آن به بعد، روند تحوالت زير نظارت 

سـيري كـامال   مستقيم دفتر رهبري بـه م 
 .متفاوت افتاد

از  ":نداي سـبز آزادي مـي نويسـد       
سـطح مـذاكرات    ،مـيالدي  2005سال 

ــري از    ــر رهب ــتقيم دفت ــر مس ــر نظ زي
ــه  ــاپتروليوم"ســينوپك ب يعنــي  "چاين

. شركت دولتي نفت چين ارتقاء يافـت 
ميالدي چاينا  2005در ماه مارس سال 

پتروليوم آمادگي خود را براي امضاي 
در . ارداد با ايران اعـالم كـرد  نهائي قر

چيني هـا مـي    ،چارچوب اين قرارداد
هـزار بشـكه    800پذيرفتند كه روزانـه  

ــارس     ــيج ف ــابع خل ــام از من ــت خ نف
اما شرايطي كه چينـي  . استخراج كنند

ها تعيين كردنـد كـامال شـبيه شـرايط     
شركت هاي نفتـي در دوران اسـتعمار   

سـال   20مدت قرارداد بايـد  : سياه بود
از سوي ديگر براي تمام ايـن  . مي بود
ميليـارد   100چين نبايد بـيش از   ،مدت

 .دالر به ايران مي پرداخت
در چارچوب اين قرارداد، چين مي     

ميليون بشكه نفت  292توانست هر سال 
سـالي   20ظرف . ايران را برداشت كند

كه براي مدت قـرارداد پيشـنهاد شـده    
 840ميليـارد و   5بود، برداشت چين به 

حاال به فرض . يليون بشكه بالغ مي شدم
اين كه ميانگين بهـاي هـر بشـكه نفـت     

ســال در ســطح فعلــي  20خــام ظــرف 
ــد و از  ــرود  80بمان ــر ن . دالر هــم فرات

 467درآمد چين از نفت ايران جمعا به 
از . ميليون دالر مي رسيد 200ميليارد و 

 100ايــن مبلــغ مــي بايســت حــداكثر 
شـد كـه    ميليارد دالر نصيب ايران مي

درصـد كـل درآمـد     20كمي بيشتر از 
 .است

برپايه گزارش نداي سـبز آزادي، ايـن   
قرارداد عجيب و اسارت بـار بـه تاييـد    
دفتر رهبري رسيد، اما دولـت خـاتمي   
تا پايـان ماموريـت خـود آن را امضـا     

سرانجام مقامات وزارت نفـت در  . نكرد
ــال   ــل س ــس از   2005آوري ــال پ يكس

ــژاد در ا ــات پيــروزي احمــدي ن نتخاب
ــم، آن را   ــوري دوره نه ــت جمه رياس

 .امضا كردند
اين قرارداد، پس از يك سـال تهديـد   

نماينده مخـالف آن   50وتمهيد حدود 
مـيالدي بـا    2006در مجلس، در سـال  

طرح توسعه و بازسازي صنعت "عنوان 
از تصــويب مجلــس   "نفــت و گــاز 

چينـي  . فرمانبردار رهبري نيز گذشـت 
ئي قـرارداد،  ها، شادمان از تصويب نها

بالفاصله نخستين پيش پرداخـت آن را  
به حسابي كه به همين منظـور در يـك   
بانك چيني گشايش يافتـه بـود، واريـز    

اما در بخشـي از ايـن قـرارداد    . كردند
قيد شده بود كه ايـران موظـف اسـت    

درصد درآمد خود را صرف  20معادل 
 .خريد كاالهاي چيني كند

مـدتي  . رسوائي به همينجا خاتمه نيافـت 
ــس،   ــرارداد در مجل ــس از تصــويب ق پ
دولت ايران از چين خواست كه سـطح  

ــود را از روزي  ــت خ ــزار  800برداش ه
بشكه به روزي يك ميليون بشكه افـزايش  

. چيني ها اين پيشنهاد را پذيرفتنـد . دهد
اما متقابال ايران را مجبور كردند كـه بـه   

درصـد   45درصد درآمد خود،  20جاي 
. كاالهاي چيني كنـد آن را صرف خريد 

يير اين بند قـرارداد در دسـامبر سـال    غت
به امضـاي طـرفين رسـيد و سـال      2006
ــان   2026 ــوان ســال پاي ــه عن مــيالدي ب

 .قرارداد تعيين شد
مفاد اين قرارداد ننگين و ضمائم آن، بـه  
گزارش نداي سبز آزادي تا ماه مه سـال  

نخستين . جاري ميالدي مو به مو اجرا شد
اين قرارداد، اشـباع بـازار   نتيجه اجراي 

ايـــران از كاالهـــاي بنجـــل چينـــي و 
ورشكستگي عظيم توليد كنندگان داخلي 

 .بود
شكار شدن آاما از ماه مه امسال، پس از    

آثار تحريم هاي بين المللي، فاجعه ابعـاد  
راه سبز آزادي . بسيار گسترده تري يافت

در ماه مه امسال گروهي بـه  ":مي نويسد
سوي دفتر آيت اهللا خامنـه  نمايندگي از 

اي و دولت، عازم شانگهاي شدند تا ايـن  
مجددا مـورد بـازنگري قـرار    قرارداد را 

  ".دهند
  10در صفحه 
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در جريان همـين سـفر بـود كـه مـدت      
ســال  35ســال بــه  20قــرارداد نفتــي از 

ــي     ــاي نفت ــوزه ه ــت، ح ــزايش ياف اف
رسـتم  "و  "ايـالم "، "آزادگان جديد"

اسـتخراج   نيز بـر حـوزه هـاي    "جنوبي
 .چيني ها افزوده شدند

در همين سفر، يك بند الحـاقي هـم بـه    
بـه موجـب ايـن    . امضاي دو نفـر رسـيد  

الحاقيه، چيني ها پذيرفتند كه در حـوزه  
منــابع  ،هــاي نفتــي ابــوذر، دارا و درود

. جديد نفتي را كشف و اسـتخراج كننـد  
سال  35اما شرط آن ها اين بود كه براي 

درصد  45ين منابع آينده سهم ايران از ا
به نوشته راه . درصد باشد 55و سهم چين 

سبز آزادي، فاجعه بارتر ايـن كـه ايـران    
درصد درآمدها  45بايد در برابر دريافت 

درصـــد هزينـــه هـــاي اكتشـــاف و  60
 55اما چيني هـا بـا   . استخراج را بپردازد
درصد هزينه ها را  40درصد درآمد تنها 

 .مي پردازند
ق هاي ننگـين حاصـل   يكي ديگر از تواف

شده ميان ايران و چين ايـن اسـت كـه    
درصـد نفــت   30ايـران حـق دارد تنهـا    

استخراج شده در اين منابع را به صورت 
مستقيم بفروشد و انتخاب مشتري و تعيين 

درصد بقيـه ذخـائر در    70قيمت فروش 
ارزش ايـن  . انحصار چين خواهـد بـود  

ميليـارد   550تـا   350ذخائر در مجمـوع  
 .رآورد شده استدالر ب

بندهاي ديگري كه در توافق هاي ماه مه 
امسال بر قرارداد قبلي افزوده بود، چنين 

 :است
يك سـوم نيـروي انسـاني و كاالهـاي      - 

سرمايه اي الزم بـراي اجـراي قـرارداد    
 .ايراني و دو سوم آن چيني خواهد بود

درصد ارزش  28بر مبناي ارقام قراداد  - 
 72ايـران و  افزوده ايـن قـرارداد سـهم    
 .درصد آن سهم چين است

در مذاكرات ماه مه امسال در شانگهاي،    
ضمنا توافق شده است كه سيستم موشكي 

 12بـه قيمـت حـدود     "آ.و.يـي "چيني 
ميليارد دالر در اختيـار سـپاه پاسـداران    

 2014قرار گيرد و از هم اكنون تا سـال  
كارشناس و  500هزار و  4ميالدي حدود 

بــه اســتخدام نهادهــاي مستشــار نظــامي 
نظامي و امنيتـي جمهـوري اسـالمي در    

 .آيند
يك نكته تكان دهنـده ديگـر بـه اسـتناد     
گزارش نداي سبز آزادي، اين است كه 

درصــــد درآمــــدهاي ايــــران از  20
قراردادهاي تازه، هرگـز بـه ايـران بـاز     

بخشي از اين سـرمايه در  . نخواهد گشت
حساب هاي ويـژه اي كـه در دو بانـك    

شايش يافته مي ماند و بخشـي از  چيني گ
آن نيز صرف سرمايه گذاري در منـاطق  

 .ويژه تجاري و اقتصادي چين مي شود
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه توافـق  
هاي اخير عالوه بر تاثير مخربـي كـه بـر    
بازار داخلي ايران نهاده، قـدرت واحـد   

را ظرف دو سال آينده ) يوان(پول چين 
ن به شدت افزايش در معامالت ارزي ايرا

مي دهد و سبب مي شود كه اين ارز، از 
  .يورو و دالر پيشي بگيرد

  
درصـــدی تولیـــد  ۱۰کـــاهش  ٭

  :نفت به گزارش بانک مرکزی
  
بانك مركزي اعـالم   ،89بان آ 23در  ◀
مجموع توليد نفت ايران در سـال   :كرد

درصد به سه ميليـون و   9٫9با كاهش  88
موجب  هزار بشكه در روز رسيده كه 557

 .نگراني كارشناسان شده است
سخنگوي كميسيون انرژي بـا اشـاره بـه    

هـاي   صيانتي از حـوزه  هاي غير برداشت
هـاي   نفت و سهم پائين ايـران درحـوزه  

اگر مشـكالت  «: مشترك نفتي گفته است
قـادر بـه تـامين سـهميه      ،قوت پيدا كند

هاي  اوپك نخواهيم بود و براي پااليشگاه
 ».ديد خواهد آمدداخلي نيز مشكالتي پ

 ،هاي نفت ايران ست نيمي از چاه گفتني
نيمه دوم عمر خود را سپري مي كننـد و  
توليد نفت آنها به دليل افت فشار هر سال 

 .درصد كاهش مي يابد 10
  

  بدهي خارجي ايران ٭
 

بدهي خارجي قطعـي ايـران در پايـان    
ميليـون   526ميليـارد و   21سال گذشـته  
 .دالر بوده است

رجي قطعي ايران كه در پايان بدهي خا
ميليون  502ميليارد و  21بيش از  87سال 

با رشد  88دالر بوده است، در پايان سال 
ميليـون دالر افـزايش داشـته     24اندكي 
 .است

از مجموع بدهي خارجي قطعي ايـران،  
ميليون دالر بـدهي   787هشت ميليارد و 

ميليـون   739ميليارد و  12مدت و   كوتاه
 .مدت و بلندمدت است مياندالر بدهي 

ميليـون دالر از بـدهي    621ميليارد و  11
خارجي كشور در سال جـاري سررسـيد   

ميليـون دالر در   274شده و دو هـزار و  
ميليـون دالر   951، يك ميليارد و 90سال 

ميليـون   553، يك ميليـارد و  91در سال 
 127و چهـار ميليـارد و    92دالر در سال 

بــه بعــد  93 هــاي ميليــون دالر در ســال
 .سررسيد خواهد شد

  
ماری که یکدیگر را آدروغهای  ٭

بیکاری زیاد و : تکذیب می کنند
مد خانوارها هـم زیـاد شـده آدر
  !:اند

 
دويچــه ولــه   ،2010نــوامبر  10در  ◀

بـــر اســـاس : گـــزارش كـــرده اســـت
جديدترين آمار مركز آمار ايـران، نـرخ   

ــران از  ــاري در اي درصــد در  11/  1بيك
درصــد در ســال  14/  6 بــه 1388ســال 
بر اسـاس ايـن   . افزايش يافته است 1389
درصـد افـرادي كـه در سـال      10آمار، 
انـد نيـز شـغلي نـاقص      شاغل بوده 1389
كاري بين زنان ايرانـي   نرخ بي. اند داشته

. درصـد بـوده اسـت    25، 1389در سال 
 29تـا   15درصد جوانان بين  26بيش از 

 .دان كار بوده بي 89سال نيز در سال 
در گزارشي ديگر كه در روزنامه داخلي   
منتشر شده، عادل آذر، رئيس » همشهري«

سـال  «: سـت  مركز آمار ايـران مـدعي ا  
ــه يــك   گذشــته، متوســط درآمــد ماهان

هــزار  780خــانواده شــهري در ايــران، 
تومان بوده است كه اين رقم نسـبت بـه   

افـزايش داشـته    6/  1تـر آن،   سال قبـل 
 .است

مركز آمار ايران، در  هاي رئيس صحبت  
كنار آمار منتشر شده توسط مركـز آمـار   

در حالي كه نـرخ  «: دهد ايران نشان مي
ــي ــته از   ب ــال گذش ــاري در س  11/  1ك

درصد افزايش يافته امـا   14/  6درصد به 
درآمد يك خانواده شهري در ايران بـه  

درصد افـزايش پيـدا    6/  1طور متوسط 
  .كرده است

ن در ادامه مدعي رئيس مركز آمار ايرا"
آمد يك خانواده روستايي نيـز   شده، در

درصـد نسـبت بـه     8/  3در سال گذشته، 
در همـين  . "سال قبل رشد داشته اسـت 

مـار  آزمينه آمار منتشر شده توسط مركـز  
كـاري در   ايران مدعي اسـت، نـرخ بـي   

تـرين شـغل    بخش كشـاورزي كـه مهـم   
درصـد رشـد داشـته     21روستاها اسـت،  

 .است
شناس اقتصادي دربـاره آمـار   يك كار   
هاي  كاري مركز آمار ايران و صحبت بي

: رئيس اين مركز آمار به دويچه وله گفت
ــاره   « ــه درب ــدادي ك ــام و اع ــام ارق تم

شود،  كاري در اقتصاد ايران داده مي بي
همگي بر اساس برآوردهايي هستند كـه  

شـــما . پايـــه و دقـــت الزم را ندارنـــد
رقـام اتكـا   توانيد به ايـن اعـداد و ا   نمي

طــور كلــي عالئــم نشــان  كنيــد، امــا بــه
كاري در ايران به شدت  دهند كه بي مي

 ».افزايش پيدا كرده است
 

اين كارشناس همچنين درباره وضـعيت  
از سـال  «: گويـد  اقتصادي ايرانيـان مـي  

طور متوسـط مخـارج    حال، به تا به 1361
. مردم ايران، بيشتر از درآمدشـان اسـت  

اقتصـاد ايـران   دهـد كـه    اين نشان مـي 
كـه در ايـن دوره طـوالني،     جاي اين به

هـايش   انداز كنـد، فقـط از دارايـي    پس
نـرخ تـورم و   . برداشته و خـورده اسـت  

 .كاري در اقتصاد ايران بسيار باالست بي
بـا   1384نژاد در سال  محمود احمدي    

ــفره   ــر س ــت، س ــول نف ــده آوردن پ وع
  .جمهور شد ايرانيان رئيس

 
ــه• ــاثیر حــذف یاران ــد  ت ــر رش ها ب

  :بیکاری
 

هـا و اثـرات آن بـر     درباره حذف يارانـه 
رشد بيكاري در ايران، اين كارشناس بـه  

االن بـدترين زمـان   « : دويچه وله گفت
چون اقتصـاد  . ها است براي حذف يارانه

ايران دچار ركود و تورم باالست و هـم  
وقتـي  . نرخ بيكـاري االن بسـيار باالسـت   

ه توليدكننده باال ها را بردارند، هزين يارانه
در اين صورت هم تورم تشديد . رود مي
 ».شود و هم ركود مي
زمـان  « به نظـر ايـن اسـتاد دانشـگاه،         

ها، زماني است  مناسب براي حذف يارانه
كـاري   كه اقتصاد رونق دارد و نـرخ بـي  

توان گفت كـه   موقع مي آن. پايين است
كننـد، يـك    خوب، حاال كه همه كار مي

دهــد، حــاال  نفــر را نمــينفــر خــرج ده 
وقتـي  . هـا را برداشـت   تـوان يارانـه   مي

كنــد، مــردم وضــع  فالكــت بيــداد مــي
شان بد اسـت، تـورم مـردم را     اقتصادي

خواهنـد   اره كرده اسـت، حـاال مـي   چبي
. يعني قوز باال قوز. ها را هم بردارند يارانه

ها  كه هدفمند كردن يارانه آيا درباره اين
ــع درآ ــاثيري روي توزيـ ــه تـ ــد چـ مـ

بـاره   گذارد، مطالعه شـده اسـت؟ در   مي
كـاري   كه چه اثـري روي نـرخ بـي    اين
گذارد، مطالعه شده است؟ هيچ كس  مي

  ».مطالعه نكرده است
 

رانت خـواري و ايـران را   : انقالب اسالمي
بدون تجاوز به  ،به چپاول خارجيان دادن

حقوق انسـان و تشـديد خفقـان چگونـه     
  :ميسر است؟

  
  

متجــاوزان بــه حقــوق 
بشر در كميتـه حقـوق   
بشر سازمان ملل، دم از 
رعايت حقوق بشر مـي  
زدنــد، بــا ايــن حــال، 

  : ايران محكوم شد
  
کمیتــه حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد  ◀

قطعنامه ای در محکوم کردن ایران، بخاطر 
تجاوزهای مستمر با حقوق انسان، در تـاریخ 

  . صادر کرد ۲۰۱۰نوامبر  ۱۸
دانشجو نیـوز، ، به گزارش ۸۹آبان  ۱۲در  ◀

تا کنون تعـداد بسـیار زیـادی از  ۸۸از خرداد 
امـــام "دانشــجویان دانشــگاه بـــین المللــی 

کـه تنهـا دانشـگاه سراسـری اسـتان " خمینی
قزوین است، به کمیته انضباطی احضار شده 
اند و برای بسـیاری از آنـان حکـم انضـباطی 

در تـازه تـرین اقـدام و در . صادر شده اسـت
سـئولین دانشـگاه، احکـام اوایل آبـان مـاه، م

پیام حیدرقزوینی، ملیکا امین توکلی، فرهاد 
ــور،  فتحــی، زینــب رحیمــی، مــریم شــفیع پ
نگین آرامش، محمد رضا آقا یاری، مهرشـاد 
مرتضــوی و مرجــان کــاظمی را صــادر کــرده 

  .اند

، بــــه گــــزارش کمیتــــه ۸۹آبــــان  ۱۲در  ◀
گزارشگران حقوق بشر، دادگاه تجدید نظـر 

حکــم شــش ســال حــبس اســتان تهــران، 
  پور، از بازداشـت تعزیری بـرای نظـام حسـن

شدگان وقایع پس از انتخابات را عینـا تاییـد 
دادگاه انقـالب،  ۲۸پیش از این، شعبه  .کرد

کــه قاضــی آن مقیســه اســت، ایــن شــهروند 
اقدام علیه امنیت ملـی و «زندانی را به اتهام 

بـه شـش » مقاومت در برابر مـاموران دولـت
  .زیری محکوم کرده بودسال حبس تع

، به گزارش آژانس خبـری ۸۹آبان  ۱۲در  ◀
موکریان، دادگاه انقالب اسالمی شهر سـقز، 
دو شهروند اهل این شهر به نـام هـای عبـاد 
شیخی و کـاوه غفـاری را بـه حـبس محکـوم 

سید وفا حسینی وکیل این دو شـهروند . کرد
بر اساس حکم صادره از سوی : اظهار داشت
گاه انقالب سقز، عبـاد شـیخی شعبه اول داد

بـــه اتهـــام فعالیـــت تبلیغـــی علیـــه نظـــام و 
مــاه  ۱۸همکــاری بــا احــزاب اپوزیســیون بــه 

ــه  ــده اســت ک ــوم ش ــاه آن  ۹حــبس محک م
  .ماه دیگر آن تعلیقی می باشد ۹تعزیری و 

شــعبه اول دادگــاه : کــاوه غفــاری گفــت   
انقالب سقز، کاوه غفاری را به اتهام فعالیت 

ظام به یک سال زندان محکوم تبلیغی علیه ن
دادگـاه تجدیـد  ۴کرد و این حکم در شـعبه 

  .نظر استان کردستان عینا تأیید شده است
، به گزارش ایلنـا، نزدیـک ۸۹آبان  ۱۲در  ◀
اجتمـاعی   نفر از بازنشستگان تـامین ۱۵۰به 

که عضو اتحادیه پیشکسـوتان بـاز نشسـتگان 
 ری و خانه کارگر غرب تهران بودند، در شهر

اعتــراض بــه جــدا شــدن درمــان مســتقیم از 
ـــه وزارت  ـــال آن ب ـــاعی و انتق ـــامین اجتم ت
بهداشت، مقابل درب شمالی مجلس تجمع 

  . کردند
، به گزارش فعالین حقوق ۸۹آبان  ۱۲در  ◀

بشر و دمکراسی در ایران، خانم زهرا صفایی 
توسـط صـلواتی  ۶۰از زندانیان سیاسی دهـۀ 

یر انسانی قاضی فرمایشی به حکم سنگین و غ
ــوم شــد ۳ ــدان محک ــرا  .ســال زن خــانم زه

ساله خانه دار و دارای دو فرزنـد  ۴۵صفایی 
  .خردسال می باشد

طبـق : ، به گزارش جـرس۸۹آبان  ۱۳در  ◀
گزارش رئیس سازمان زندانها به ریاست قوه 
قضائیه، زنـدان قـزل حصـار دارای ظرفیـت 

نفـر  ۲۲۰۰۰نفر زندانی می باشد امـا   ۵۰۰۰
   .داده شده انددر آن جای 

، به گزارش فعالین حقوق ۸۹آبان  ۱۴در  ◀
ــــال  ــــران، دو فع ــــی در ای ــــر و دمکراس بش
ســندیکایی، غالمرضــا غالمحســینی و ســعید 

متــری گلشــهر کــرج  ۴۵ترابیــان در خیابــان 
ــیانه   ــورش وحش ــورد ی ــامورین  ۶م ــر از م نف

مامورین . واواک قرار گرفتند و ربوده شدند
ـــه واواک، هنگـــام دســـتگیری و ا ـــال ب نتق

ــورد  ــدت م ــا را بش ــرادی، آنه ــلولهای انف س
بطــوری  کــه از . ضــرب و شــتم قــرار دادنــد

  .ناحیه سر  و شکم زخمی و مصدوم شدند
ــان  ۱۶در  ◀ ــه گــزارش۸۹آب ــا  ، ب ــا،  ب هران

گذشت یک هفتـه از خبـر انحـالل دانشـگاه 
علوم پزشکی ایران، دانشجویان این دانشگاه 

ـــرکت نمی در کالس ـــای درس ش ـــد  ه و کنن
خواســتار لغــو حکــم انحــالل ایــن دانشــگاه 

  .هستند
، به گزارش آخـرین نیـوز، ۸۹آبان  ۱۶در  ◀

قوه قضـائیه » رئیس«شیخ صادق الریجانی، 
پس از مطالعه و بررسی نهایی پرونده قطـور 
شهال جاهد،  پس از گذشت این همـه سـال 
استیذان را پـذیرفت و اجـازه اجـرای حکـم 

  .قصاص نفس را صادر کرد
، به گزارش مهر، در ادامـه ۸۹آبان  ۱۶در  ◀

ـــارگران  ـــوق ک ـــدم پرداخـــت حق ـــد ع رون
کارخانجات و واحدهای تولیدی، کـارگران 
ــو  ــالق مین ــار و قش ــتاهای رودب ــادن روس مع
دشت واقع در شرق گلسـتان شـکایت دارنـد 

مـاه گذشـته حقوقشـان پرداخــت  ۱۰کـه در 
  .نشده است

، به گزارش هرانا، محسن ۸۹آبان  ۱۷در  ◀
ر پــس از تمــاس مســئولین زنــدان متــی برزگــ

کالی بابل برای رفـع نقـص پرونـده اش بـه 
پـس از . زندان متـی کـال مراجعـت داده شـد

خــروج از زنــدان، در جلــوی در زنــدان، او، 
توسط یک خودرو نیروی انتظامی بـه مکـان 

  .نامعلومی منتقل شد
، بــــه گــــزارش کمیتــــه ۸۹آبــــان  ۱۷در  ◀

فعـال   گزارشگران حقوق بشـر، احمـد بـاب،
اجتمــاعی اهــل مریــوان از ســوی شــعبه اول 

دادگاه انقـالب ایـن شـهر بـه چهـارده سـال 
  .حبس تعزیری محکوم شد

، به گـزارش صـبح امـروز، ۸۹آبان  ۱۸در  ◀
پــنج تــن بــه جــرم حمــل و نگهــداری مــواد 
مخــدر در محوطــه زنــدان شهرســتان گنبــد 

  .کاووس به دار آویخته شدند
انا، محمـد ، به گزارش هر۸۹آبان  ۱۸در  ◀

ــاون بخــش کنســولی وزارت  ــین مع ــان ام ام
خارجه افغانستان اعالم کرد ایران از تحویل 
. اجساد اعدامیان افغانی خودداری مـی کنـد

به گزارش سایت العربیه، محمد امـان امـین 
که در مجلس سنای افغانستان سخنرانی مـی 

دســتگاه قضــائی ایــران اخیــرا : کــرد افــزود
ــدام  ــم اع ــانی را ۱۲۷حک ــرده  افغ ــادر ک ص

  .است
، بــــه گــــزارش کمیتــــه ۸۹آبــــان  ۱۹در  ◀

گزارشگران حقوق بشر ، دادگاه علی کالئی، 
دادگاه انقالب  ۲۶فعال حقوق بشر در شعبه 

 .تهــران بــه قضــاوت پیرعباســی برگــزار شــد
ــی  ــال سیاس ــن فع ــات ای ــاعی،  - اتهام اجتم

و » اجتماع و تبانی به قصـد ارتکـاب جـرم«
در . شــده بــودعنــوان » تبلیــغ علیــه نظــام«

جلسه دادگاه، وکیل کالئی، مینا جعفری نیز 
  .حضور داشت و به دفاع از وی پرداخت

، بـه گـزارش کمپـین بـین ۸۹آبان  ۱۹در  ◀
المللی حقـوق بشـر، از کسـانی کـه در زنـدان 
وکیل آباد مشهد  اعدام شـده انـد،  دو تـن از 

  آن دو،به جرم . اتباع نیجریه و غنا بوده اند
رم هرویین، هنگام  خـروج از کیلوگ ۲حمل 

ــه اعــدام محکــوم شــده  کشــور دســتگیر و ب
  .  بودند
، به گزارش فعالین حقوق ۸۹آبان  ۱۹در  ◀

ـــران، در  ـــان،  ۱۸بشـــر و دمکراســـی در ای آب
مامورین واواک، فعال سندیکایی، همـایون 

  .جابری را دستگیر کرده اند
، بــه گــزارش روز آنالیــن، ۸۹آبــان  ۲۰در  ◀

یلمسـاز سرشـناس ایرانـی، در جعفر پناهی، ف
آبان، در جلسه دادگاه حاضر شد و مـتن  ۱۶

پناهی کـه چنـدی . دفاعیه اش را قرائت کرد
پیش دستگیر و زندانی شد،در این دفاعیه بـا 

ــه  ــد براینک ــده و "تاکی ــتن عقی ــه کش در نطف
عقیم کـردن هنرمنـدان دلسـوز جامعـه تنهـا 
یــک نتیجــه میدهــد و آن خشــکاندن ریشــه 

و بــی ثمــر کــردن درخــت  هــای اندیشــه
به گمان : "گفته است" خالقیت و هنر است

ــارانم در حــین  ــن و همک ــن، بازداشــت م م
فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجـوم صـاحبان 
قـــدرت بـــر همـــه اهـــل فرهنـــگ و هنـــر و 

و قـدرتنمایی بـرای . سینماگران کشور است
هــر کــه از مــا نیســت و مثــل مــا فکــر : اینکــه

  ".نمیکند، محکوم است
ـــان  ۲۰در  ◀ ـــبی، ۸۹آب ـــن طهماس ، سوس

دریافت کننده جـایزه معتبـر آلیسـون دفـورژ 
 ۲۰۱۰برای فعالیت خستگی نا پذیر در سال 

جــایزه خــود را بــه نســرین ســتوده، وکیــل و 
فعال حقوق بشر هـم اکنـون دربنـد و دیگـر 

اهــدای ایــن . فعــاالن زن در بنــد اهــدا کــرد
ــان  ــده ب ــه طهماســبی از طــرف دی جــایزه ب

ی اقـدامات شـجاعانه اش در حقوق بشر بـرا
ــدنی و  ــه م ــای جامع ــع و ارتق ــتای ترفی راس

  .حقوق زنان در ایران است
، به گزارش هرانا، دادگـاه ۸۹آبان  ۲۱در  ◀

رسیدگی به اتهامـات اللـه حسـن پـور، فعـال 
حقوق بشـر و وبـالگ نـویس روز گذشـته در 

صــبح  ۹دادگــاه انقــالب ســاعت  ۲۶شــعبه 
قـوق بشـر ،  اتهامات این فعـال ح.برگزار شد

  بنا بر ادعای قاضی پیرعباسی، عضویت در
مجموعــه فعــاالن حقــوق بشــر و فعالیــت در 
خبرگزاری هرانا، اجتمـاع و تبـانی، فعالیـت 
تبلیغــی علیــه نظــام، تــوهین بــه مقدســات و 

  .توهین به ریاست جمهوری هستند
، به گـزارش هرانـا، کیـوان ۸۹آبان  ۲۳در ◀

اعتمـاد  مهرگان دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه
ملیکه پس از حوادث عاشورا بازداشـت و در 

 ۱۰۰زندان اوین محبوس بود ، با قرار وثیقه 
  .میلیون تومانی آزاد شد

، بـه گـزارش زنـان ایـران، ۸۹آبان  ۲۳در  ◀
دانشــجویان دانشــگاه صــنعتی شــاهرود در 
ــیر  ــه عــدم وجــود امنیــت در مس ــراض ب اعت
دانشگاه و عدم پیگیری حادثه تجاوز هشـت 

ز اراذل و اوباش بـه یکـی از دانشـجویان تن ا
دختر مقابل ساختمان مرکزی این دانشـگاه 
تجمــــع کــــرده و خواهــــان پاســــخگویی 
مسئولین این دانشگاه به خواسته های خـود 

  .شدند
  16در صفحه 

 سیا برخاسته و ایران؟آ
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فـه اوضـاع ّلؤچهار م
 فعلی کشور

  
در ماههــای بعــدی، اختالفــات ســران  

حکــومتی بســیار فراتــر رفــت بطوریکــه 
عوای میان جناحهـای مختلـف امروزه د

اصولگرایان از پشت صحنه بیرون آمده و 
ــدیل شــده  ــره تب ــی و روزم ــری علن ــه ام ب

اکنــون هریــک از گروههــای  هــم. اســت
ــای  ــعی دارد رقب ــولگرا س ــه اص ــوم ب موس
ــود  ــرده و خ ــدر ک خــویش را از صــحنه ب
همــراه بــا نزدیکتــرین متحدانشــان زمــام 

کشـور را هرچــه تمـام تـر در اختیــار امـور 
 .یرندگ

امروزه و به یمن جنبش ملـی ایرانیـان در 
مخالفــت بــا نظــام والئــی و اعتــراض بــه 
دســت انــدازی ســپاه و بســیج بــر تمــامی 
شئون ملی و سرنوشت کشور، ما با مولفـه 
های جدیدی در وضعیت سیاسی کشور و 
در مــتن هیئــت حاکمــه نظــام جمهــوری 

ــی باشــیم کــه در نظــر  اســالمی مواجــه م
ئین آوردن ضــریب داشــتن آنهــا بــرای پــا

ــذیر  ــاب ناپ ــان اجتن ــا در تحلیلهایم خط
در اینجا به مهمترین این مولفه ها . است

 .اشاره میکنیم
  

پـــویش جنـــبش ملـــی : مولفـــه اول
 اعتراضی

  
بـا نظـام حـاکم بـر ف جنـبش ملـی مخـال

کشــــور، بــــرخالف ادعاهــــای رهبــــران 
حکومتی نه تنها از بین نرفتـه بلکـه حتـی 

. رده اسـتنه ضعیف شده و نـه ریـزش کـ
رهبران نظام والئی بـا تکیـه بـر فـروکش 
کردن تظاهرات خیابانی مـردم معتـرض 
بــه اســتبداد دینــی چنــین ادعاهــائی را 
مطــرح میکننــد، امــا تظــاهرات خیابــانی 
تنها یکی از اشکال بیشمار مخالفت مدنی 

ــا اســتبداد . محســوب میشــود مخالفــت ب
ــروزه در اشــکال  ــی ام ــی و نظــام والئ دین

چه و خیابانها، در مدارس مختلفی در کو
و دانشــگاهها، در برابــر کارخانــه هــا، در 
ــــان کســــبه و  صــــفوف معلمــــین، در می
بازاریان، در اتوبوس و مترو و تاکسـی هـا 
و در میــان روحــانیون غیــر حکــومتی و 
حتی برخی حوزه هـا بـا شـدت و جـدیت 

 . بی سابقه ای در جریان است
نیروهــای اطالعــاتی و ســرکوبگر نظــام 

یز نسبت به این امر آگـاهی کامـل والئی ن
ــا  ــزون آنه ــای روز اف ــی ه ــد و نگران دارن
ناشی از سـرزندگی و پویـائی فـوق العـاده 

ایـن نگرانـی . جنبش ملی اعتراضی اسـت
به اندازه ای گسترده و جدی است که بـه 
فلج شدن اجرای برخی از سیاست هـای 
تعیین کننده دولت منجر شـده اسـت کـه 

ردیـد در زمـان مهمترین نمونه های آن ت
اعالم قیمت بنزین آزاد و یا تعویـق چنـد 
باره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می 

 .باشند
ــر خــالف رجــز خــوانی هــای  ــابراین ب بن
مقامات حکـومتی، جنـبش ملـی معتـرض 

مشـغول دوانـدن ریشـه  ،به استبداد دینـی
ــار و  ــامی اقش ــان تم ــویش در می ــای خ ه
طبقــات اجتمــاعی و نیــز درحــال تعمیــق 

ـــویش ـــتگاه  خ ـــرت از دس ـــت نف و انباش
 . حکومتی است

بی سبب نیست که نیروهای انتظـامی در 
هفته های اخیر به حال آماده باش کامل 
. درآمده و کلیه مرخصی ها لغو شـده انـد

ال های مبتذل اوآنها با راه انداختن کارن
با شرکت بسیجی های سرخاب بـه لـب و 
ــه  ــردن روحی ــاال ب پســتیژ بســر ســعی در ب

ــــای  ــــان نیروه ــــتند، هم ــــودی داش خ
نیروهایی که دچار تردید جدی در مورد 
ــه  ــر علی اقــدامات ســرکوبگرانه خــویش ب

ــد ــردم معتــرض شــده ان ــرین . م عمــده ت
نگرانی مقامات امنیتی و سـرکوبگر نظـام 

ــی ــق خواســته هــای سیاســی و  ،والئ تلفی
آنها از اینکـه . اقتصادی مردم کشور است

درخواســـتهای سیاســـی و آزادیخواهانـــه 
متوسط با درخواسـتهای معیشـتی و  طبقه

اقتصادی مردم محروم و تنگدسـت گـره 
 .بخورند سخت در هراسند

تشدید فسـاد حکـومتی، گسـترش بـیش از 
پـــیش ناهنجاریهـــای اجتمـــاعی، تـــداوم 

روزمره بیدادگری دستگاه قضـائی، عـدم 
رعایــــــت قواعــــــد بــــــازی در میــــــان 
ــه قــانون  حکــومتگران، عــدم پایبنــدی ب

ترین مقامــات بخصــوص از جانــب بــاال
اجرائــی، ناکارآمــدی دولــت در بــرآورده 
ساختن ابتـدائی تـرین نیازهـای روزمـره 
ـــامین  ـــام در ت ـــاتوانی نظ ـــادی و ن اقتص
حداقلی از اشتغال و معیشت برای مـردم 
مهمتــرین واقعیــت هــائی هســتند کــه در 
بطــــن جامعــــه موجودنــــد و بصــــورتی 
اجتنــاب ناپــذیر از طــرف اکثریــت مــردم 

 .شوندایران حس و لمس می
در چنـــین وضـــعیتی، تنبیهـــات شـــورای 
ــی  ــر علــت شــده و ب ــد ب ــز مزی امنیــت نی
کفایتی رهبـران حکـومتی، ناکارآمـدی و 
ناتوانــائی هــای دســتگاه والئــی را بیشــتر 

در ایـــن شـــرایط و در . آشـــکار مینماینـــد
حالیکـــه دســـتگاه حاکمـــه متشـــکل از 
رهبــری، ارگانهــای منصــوب و قــوای ســه 

حـل مشـکالت  توانـائی  اسـتعداد و ،گانه
کشور و بهبود اوضاع را ندارند، در آینده 

شاهد به میدان آمدن  ،ای نه چندان دور
اقشـــار محـــروم و تنگدســـت جامعـــه در 

در . جنــــبش اعتراضــــی خــــواهیم بــــود
مواجهه با این اعتراضات، رژیم والئی که 
ــــد  ــــده اش مانن معــــدود کارتهــــای برن
میلیاردها دالر درآمد بی سـابقه نفتـی در 

 ،اخیــر را از دســت داده اســتســالهای 
امکان هیچگونه مانوری نـدارد و بـه جـز 
ســــالح ســــرکوب راه حــــل دیگــــری را 

 .نمیتواند بکار بندد
امــا از آنجــائی کــه فــاز بعــدی اعتراضــات 
شــاهد بــه صــحنه آمــدن اقشــار و طبقــات 
مختلف و وسیع مردمی میشـود، اقشـاری 
کـــه مطالبـــات اصـــلی شـــان معیشـــتی و 

وب ولو وحشیانه اقتصادی میباشند، سرک
فاقـــد کـــارآئی الزم  ،جنـــبش همگـــانی

خواهـــد بـــود و نتیجـــه مطلـــوب بـــرای 
تصـمیم . حکومت را سـبب نخواهـد شـد

گیران حکومتی نسبت به این امـر ناآگـاه 
نمی باشند، به همین دلیل مهار و کنترل 
جنبش اعتراضی قبل یـا بعـد از وقـوع آن 
یکی از مهمترین مشغله های بخش هـای 

در همــین . گران اســتمختلــف حکــومت
حــال بــر رهبــران و فکــر ســازان جنــبش 
اســــت تــــا راهکارهــــای نــــوینی بــــرای 
ســازماندهی جنــبش و هــدایت مســئوالنه 
آن به سمت درست اصالحات بنیـادین و 
پرهیــز از خشــونت را پــیش بینــی و ارائــه 
نمایند تا جنبش ملی اعتراضی موسوم بـه 
جنبش سبز به بهترین وجه و با بیشـترین 

ار دیگـر بـه صـحنه آمـده و نقـش ثمرات ب
ــری  ــی گی ــده خــویش را در پ ــین کنن تعی

 .احیای حقوق ملی ایفا نماید
  

طلبـان از اصـالح  پرتـاب: مولفه دوم
 به ساحل نجات » قابق نظام«
  

آقای خامنه ای و اصـولگرایان در کلیـت 
خــویش، پــس از موفقیــت در بــه شکســت 
کشــاندن طــرح اصــالحات حکــومتی، بــه 

یــز دســت یافتنــد کــه موفقیــت دیگــری ن
عبارت اسـت از حـذف مجموعـه اصـالح 

هیئت حاکمـه و پرتـاب آنهـا از  طلبان از
بـه سـمت سـاحل نجـات » کشتی نظـام«

ــت ــبش اعتراضــی مل ــان، . جن ــن می در ای
ــت ــده شــدگان درگــاه والی  ،برخــی از ران
. تالش میکنند بـه کشـتی نظـام بازگردنـد

آنها از این امر غافلند که که غلظت عیـار 
ها رابطه معکوسی بـا خلـوص  »خودی«

شخصیت هـای . دارد  عیار مردمی و ملی
باشـند » خـودی«سیاسی هـر چـه بیشـتر 

. کمتــر مردمــی و مــورد وثــوق ملــت انــد
کسی که با ولی فقیه محرم باشد بـا ملـت 

 ،بــازی در زمــین والئــی. محــرم اســت نــا
سمی مهلک است بخصـوص بـرای آنـانی 

آقـای . که فاقد وجهـه مردمـی نمیباشـند
ـــین خـــ ـــازی در زم اتمی کـــه ســـعی در ب

ــه او را »خــودی« ــائی ک ــامحرم« ه و » ن
میدانند میکنـد، در همـان » غیر خودی«

حالی که وجهه خود را از دست میدهـد، 
موفق به کسب اعتماد دستگاه والئی نیـز 

ایشان بر آتشی میدمد که نه . نخواهد شد
تنها بـرایش گرمـی نمیـآورد بلکـه دودش 

 .وزاندنیز چشمانش را خواهد س
در پی عملی شـدن طـرح حـذف اصـالح 
طلبـــان در جریـــان انتخابـــات اخیـــر، 
ــی  ــه اصــالح طلب ــود ک ــا نم ــوان ادع میت

فاقـــد  ،بـــه معنـــای رایـــج آن  حکـــومتی
هرگونــه جایگــاهی در معــادالت سیاســی 

این امر بخـودی . درون حکومتی میباشد
خود موجب تـوهم زدائـی بسـیار مـوثری 

ا از ایـن امـ. است که باید به آن ارج نهـاد
ــری اشــتباه را  ــن نتیجــه گی ــد ای ــر نبای ام
گرفت که اصالح طلبان سابق جایگـاهی 
ـــد  در معـــادالت سیاســـی کشـــور نخواهن

 .داشت، بلکه برعکس
دســـتگیری، شـــکنجه، حـــبس و احکـــام 
ــر ــدادگاههای نظــام والئــی ب ــه بی  ظالمان

علیه شخصیت های اصـالح طلـب و نیـز 
تشــدید عملیــات وحشــیانه و آزار و اذیــت 

مره بر علیه آقایان کروبـی و موسـوی روز
و تداوم مقاومت همه این شخصیت ها و 
همراهی آنها با جنبش ملی الجرم منجـر 
به تغییر و تقویت موقعیـت آنهـا در میـان 

بــدین ترتیــب حضــور . ملــت شــده اســت
رهبران و شخصـیت هـای سـابقا اصـالح 
طلب در میان صفوف جنبش ملـی باعـث 

ل ایـــن تقویـــت و غنـــای بیشـــتر و متقابـــ
جنبش و این شخصیت ها شده و بایـد بـا 

بازگشـت . آغوش باز از آن استقبال نمـود
این شخصیت ها به ساحل نجات را باید 

 .به فال نیک گرفت
  

ـــــه ســـــوم ـــــدرت : مولف ـــــگ ق جن
 » اصولگرایان«
  
در میــان جنــاح هــای مختلــف اصــولگرا  

نیــز تحــوالتی اتفــاق افتــاده و یــا خواهــد 
. قـرار گیرنـد افتاد کـه بایـد مـورد توجـه

 جناح
موسوم به اصولگرایان را میتوان اجمـاال  

بخـش . به سه بخش عمـده تقسـیم نمـود
اول متشکل از قـدیمی تـرین عناصـر ایـن 

حــزب موتلفــه اســالمی و جامعــه (جنــاح
بـوده و میتـوان از آن ) اسالمی مهندسین

راسـت . با عنـوان راسـت سـنتی یـاد کـرد
سنتی را باید ضـعیف تـرین حلقـه جنـاح 

بخـش دوم متشـکل . ولگرا بشمار آورداص
از سپاهیانی است که در تشکل موسوم بـه 
ایثــارگران گــردهم آمــده بودنــد و طــرح 
بزمین زدن دولت آقای خاتمی و مجلس 

و باالخره بخش . ششم را اجرائی نمودند
ســوم منشــعبین از ایثــارگران بــه رهبــری 
آقای احمدی نژاد است که در عین تعلق 

ــه تزهــای راســ ــدتر از آن، خــاطر ب ت و ب
سعی دارد جان تازه ای در کالبد کرخت 

البته مجادالت، . جناح راست بدمدشده 
رودرروئـــی هـــا و دعواهـــای گروههـــای 
موسوم به اصولگرا در دو جبهه عمـده در 

جبهه آقای احمدی نـژاد و : جریان است
حواریونش از یکطرف و جبهـه مخـالفین 

 .آن از طرف دیگر
ــک ا ــر ی ــرین مشخصــه ه ــن دو مهمت ز ای

جبهه عبارت است از نگـرش آنهـا نسـبت 
. یا کسب تمامی قدرت ظبه چگونگی حف

جبهه آقـای احمـدی نـژاد کـه نسـبت بـه 
و (حمایت و پشتیبانی روحانیت حکومتی 

بطریــق اولــی ضــد حکــومتی و حتــی غیــر 
در دور آینده انتخابات بـدبین ) حکومتی

اســت، از همــین حــاال ســعی مینمایــد تــا 
 ،وه بر بخشهائی از سـپاهتکیه خود را عال

امـا . بروی بخشی از مردم نیـز قـرار دهـد
جناح مقابل او که نسبت به کسب اعتماد 
مــردم خــود را نــاتوان مــی دانــد ســعی در 
جلب حمایت روحانیت با علم بـه اینکـه 
روحانیت حکـومتی و بخصـوص رهبـری 
نظــام کــوچکترین جایگــاهی در قلــوب 

ر به عبـارت دیگـ. ملت ندارد نموده است
این جبهه بروی رهبری و تقلبـات وسـیع 
 .انتخاباتی آینده شرط بندی کرده است

جبهه ای که امیدی به حمایت روحانیت 
حکــومتی نــدارد، از ایــن واهمــه دارد کــه 
فشــارهای جــانبی ســبب شــوند تــا آقــای 

از حمایـت همـه جانبـه از  خامنه ای نیـز
در چنین صورتی امکـان . آنان پرهیز کند
نتخابات را بـا توسـل بـه پیروزی اش در ا

تقلبات رایج و همیشگی نیز اگر نه کـامال 
. منتفی اما الاقل مشکل و محدود میداند

در عــین حــال ایــن جبهــه خــود برگــزار 
کننده انتخابات خواهد بود و اگر نتواند 
انتخابات را آنچنـان کـه خـود میخواهـد 
مهندســی کنــد، بــالطبع در برابــر تقلبــات 

هـد نشسـت و بـه جبهه مقابل بیکـار نخوا
خاصـه . سنگ اندازی خواهـد پرداخـت

آنکه کسانی که به دسـتور رای میاندازنـد، 

معلوم نیست در انتخابات آینده در میـان 
 .این دو جبهه تقسیم نگردند

تاکتیک انتخاباتی آقـای احمـدی نـژاد و 
 احواریون او نیـز تـاکتیکی قـدیمی و کـار

جبهــه رئــیس جمهــوری . خواهــد بــود
نگـرش بسـیار منفـی مـردم اسالمی کـه از 

نســبت بــه روحانیــت حکــومتی بــی خبــر 
ــا حملــه بــه  نیســت ســعی خواهــد کــرد ب

بـا   چهره های شناخته شده نظام والئی،
بی تفاوتی نسـبت بـه دیـدگاههای سـنتی 

وطـن «روحانیت و یا با گرفتن ژسـتهای 
پایگاه مردمی خود » مدرن«و » دوستانه

ــد ــای . را تقویــت نمای ــد آق ــرغم تاکی علی
نه ای بر گوش بفرمان بودن شـخص خام

رئــیس جمهــوری اســالمی، جبهــه حــامی 
اکنون در حـال  آقای احمدی نژاد از هم

جا انداختن این ایده است که نسـبت بـه 
نقطـــه نظـــرات ولـــی فقیـــه فرمـــانبری و 
اطاعت محض ندارد و حتـی در مـواردی 

البتـه . میان ایندو اختالفاتی وجـود دارد
ه مصـنوعی ما بر این نظـریم کـه ایـن ایـد

کـه آنچـه کـه بـرای حکـام  نمیباشد زیـرا
ــالمی ــوری اس ــلی جمه ــه  ،اص ــواره ب هم

عنوان دغدغه اصلی مطرح بوده و هست 
حفـظ «تحـت لـوای (حفظ قدرت خـود 

 .به هر قیمتی است) »نظام
تاکتیــک حملــه بــه نمادهــای روحانیــت 
حکومتی از کارآئی باالئی برخوردار است 

ــاتی آ قــای و همــان انــدک پایگــاه انتخاب
. احمدی نژاد با تکیه بر آن تامین میشود

تــا بحــال نــوک پیکــان اینگونــه حمــالت 
تاکتیکی آقای رفسنجانی و عده ای دیگـر 

اما دیگـر . از روحانیون راستگرا بوده اند
ــا ادامــه حملــه بــه آقــای  مشــکل بتــوان ب
. رفسنجانی برای خـود جـذب رای نمـود

در نتیجــه بــه دنبــال شخصــیت منفــور 
ن سران حکـومتی خواهنـد دیگری از میا

گشت، که البته بر اثر سرکوب، شـکنجه و 
جنایات غیر انسـانی کـه بـه دسـتور آقـای 
خامنه ای نسبت بـه اسـیران جنـبش ملـی 
اعمــال شــده و میشــود، ایشــان در صــدر 
ــه  ــرار گرفت ــور نظــام ق لیســت ســران منف

 .است
اینکه آیـا جبهـه حـامی رئـیس جمهـوری 

بـاتی اسالمی بـرای گسـترش پایگـاه انتخا
انــدک خــویش ایــن بــار نگــاه خــود را از 
رفسنجانی به خامنه ای معطوف خواهـد 
ــه امــری اســت کــه در حــال  ــا ن داشــت ی

لــیکن بــرای . حاضــر بعیــد بنظــر میرســد
ــای  ــره برداریه ــه ای و به تضــعیف خامن
 .انتخاباتی میتواند به دو نوع عمل نماید

اول بــا حملــه مســتقیم بــه اطرافیــان و 
رای  اعتًـیای که طبمعتمدین آقای خامنه 

ساز است و دوم با اشاعه رویکرد مظنـون 
و اتهامی خویش نسبت به آقای خامنه ای 

غیـــر مســـتقیم و از طریـــق  امـــا بطـــور
 در ایـــن حالـــت نـــا. مخـــالفین خـــویش

همخوانی و نافرمانی آقای احمـدی نـژاد 
از امیال آقای خامنه ای بوسـیله دیگـران 
ع شایع و رایج میشود که در آنصورت مناف

آن بازهم به حساب آقای احمدی نـژاد و 
 .دنباله روانش واریز خواهند شد

بنابراین جنگ قدرت در باالترین مراکز 
و نهادهای حکومتی نظام والئی، جنگـی 
جــدی و بیرحمانــه اســت و نــه جنگــی 

جنگی است بر علیه حقوق ملـی . زرگری
ایرانیان و برای کسب تمـامی اهـرم هـای 

خالفـــان و قـــدرت از طریـــق کوبانـــدن م
  . انقیاد رقیبان

در صورتی که اتفاق غیر مترقبه ای بـرای 
طرفین دعـوا رخ ندهـد، احتمـال تفـوق 
جبهه آقای احمدی نژاد، کـه نشـان داده 
است با رقبای ضعیف رودربایستی ندارد، 
ـــالف متشـــکل از ســـایر  ـــر جبهـــه مخ ب
اصولگرایان که بـا توسـل بـه سـالح هـای 

ــد، بمر ــدان آمــده ان ــه می اتــب زنگــزده ب
 .بیشتر است

  
عریــانی ولــی فقیــه و : مولفــه چهــارم 

 تبدیل شدن به سپر بالی دولت
  

جنــبش اعتراضــی بــه تقلبــات انتخابــاتی، 
ــان  ــه ارمغ ــماری ب ــای بیش ــت آورده دس
آورده است که یکی از مهمترین آنها بدور 
ــود کــه ســبب اســتتار  ــابی ب ــداختن نق ان

. کراهت چهره والیت مطلقه فقیه میشـد
اعث شد که والیـت فقیـه بـا این جنبش ب

زشتی تمام در برابر دیـدگان ملـت ایـران 
امروزه بر همگی روشـن . نمائی کند خود

و آشـــکار شـــده اســـت کـــه نصـــب آقـــای 
احمدی نژاد به عنـوان رئـیس جمهـوری 
اسالمی، قبل از انتخابات، مـورد توجـه و 
تاکید ولـی فقیـه بـوده و تمـامی عملیـات 

کـرده  »مهندسی«انتخاباتی را او شخصا 
 . بود

امروزه تردیدی وجـود نـدارد کـه فرمـان 
یورش به مردم معترض هم در علن و هم 
. در خفا از طرف ولی فقیه صادر شده بود

امــروزه مســئولیت اعمــال شــنیع و شــرم 
آوری کــــه در کهریــــزک، گوانتانــــاموی 

 ،غریــب والئــی، رخ داده اســالمی و ابــو
تحــت مســئولیت ولــی فقیــه انجــام شــده 

ـــد ـــای. ان ـــاتی، دســـتگیری  کودت انتخاب
بســیاری از مخـــالفین، تیــر انـــدازی بـــه 

از پشـت  ،و زنان و مردان ایرانی کودکان
ــانی،  ــرکوبهای خیاب ــاجد، س ــای مس بامه

ها، له کردن معترضـین ه پرت کردن از پل
با ماشینهای سپاه، کتـک زدن جوانـان و 
نوجوانـــان ایرانـــی، همـــه و همـــه بـــه 

یـت تحریک، به تشویق و به امر مقـام وال
دستگیری های . فقیه صورت گرفته است

وسیع و بی سـابقه دانشـجویان، روزنامـه 
نگــاران، نویســندگان و سیاســت پیشــگان 
ـــــق  ـــــی از طری ـــــب، همگ ـــــاح رقی جن
دستگاههای تحت امر ولـی فقیـه انجـام 
ــن  ــئول اصــلی ای ــد و الجــرم مس شــده ان
بیــدادگریها مقــام ولــی فقیــه اســت و نــه 

 .رئیس جمهوری اسالمی
اق، چه کسی غیر از ولی فقیه بر همین سی

مسئول احکام ظالمانه دادگاههـا اسـت؟ 
ــدون  ــی ب ــه هــای نظــام والئ ــر محکم اگ
ــت آئــین دادرســی، بــدون رعایــت  رعای
 اصول اولیه و اساسی حقوقی و بـدون در

نظــر گــرفتن قــوانین و مقــررات جــاری، 
حکــم بــه محکومیــت هــای فــوق العــاده 
سنگین بر علیه اسیران دربند و بـی پنـاه 

ادر میکننـد، مسـئولیت وادادگـی نظـام ص
قضائی کشور برعهده ولی فقیـه اسـت کـه 

ـــه ئیه امســـئول اول قـــوه قضـــا ســـت و ن
ــه  ــالمی ک ــوری اس ــیس جمه ــده رئ برعه
اساســا در حیطــه قضــائی فاقــد قــدرت 

 .تعیین کننده است
عطش سـیری ناپـذیر ولـی فقیـه در خـود 
نمــائی، شــیفتگی بــی پایــان او نســبت بــه 

واهی او در برابـر خودش، تکبر و خودخـ
ـــازی  ـــرهم زدن ب همراهـــان ســـابقش، ب
رقابتی میان جناحی بـه محـض در تنگنـا 
قرار گرفتن و مهمتر از آن ورود مسـتقیم 
و بی رودربایستی او به صحنه جدل هـا و 
ـــرای رل اول و  ـــی و اج ـــات سیاس مرافع
ربـودن گـوی سـبقت از رئـیس جمهــوری 
اســالمی ســبب شــده انــد کــه امــروزه بــر 

وشیده بماند که اصالح امور کمتر کسی پ
ـــدون  ـــران ب ـــود اوضـــاع ای کشـــور و بهب
بــازنگری جــدی در اصــل والیــت فقیــه، 
اصلی که تنها مـورد توجـه اقلیـت قـدرت 
پرســت و ثــروت انــدوز شــیعه میباشــد، و 

چیــز  بــدون طــرد جــدی آن، قبــل از هــر
 .شبیه به یک طنز و شوخی خواهد بود

حال که به یمن جنـبش اعتراضـی مـردم، 
قیه با تمام وجود در جلوی صـحنه ولی ف

ــه خــود نمــائی و خــوش  ظــاهر شــده و ب
رقصــی مشــغول اســت، بایــد توجــه ملــت 
ایران را بدین امر جلب نمود کـه والیـت 
فقیــه عامــل اصــلی فقــر، فســاد، بیکــاری، 
گرانــی، فروپاشــی خــانواده، بــی حرمتــی 
ایرانــی، بــه تــاراج رفــتن ثروتهــای ملــی، 
ـــت ـــی اس ـــی و اخالق ـــاط فرهنگ . انحط

والیت فقیه نوعی استبداد لجام گسـیخته 
ــاد ــام فس ــادر تم ــن منظــر م  اســت و از ای

 .هاست
  

 آبانماه هشتاد و نه
 سید کمال الدین نبوی
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

شخصــیت مظفــر الــدین شــاه و وضــعیت 
دربار او نمونـه ای اسـت از حکومـت هـای  

ر ایـران کـه امتیـاز دادن بـه جبار و مستبد د
  .بیگانگان  در زمان آنها تحقق یافته اسـت

بعنوان مثال در تاریخ معاصر ایران تمدیـد 
بوسیله رضـا خـان ،   ۱۳۱۲قرارداد  دارسی 

در زمـان  ۱۳۳۳یوم نفـت  سقرار داد کنسر 
رزیم کودتا دست نشانده محمد رضا شـاه و 

ــر  ــرارداد  الجزای ــخص  ۱۳۵۹ق ــط ش توس
ان ازمنش و روش شخصیت آنهـا خمینی بی

نگارنده  . و اطرافیان سر سپرده شان  است 
محمـد »  یادداشتها ی روزانۀ«در اینجا به 

ـــاطرات  ـــی ، خ ـــک  فروغ ـــی ذکاءالمل عل
احتشام السلطنه  و قسمتها یـی از دو مقالـه 
ــــر  ــــی دکت ــــگران ایران ــــی پژوهش تحقیق
عبدالحسین نوائی و دکتر هما ناطق استناد  

  : می کنم
  

ــوائی خصوصــیات   ــر عبدالحســین ن دكت
  : مظفرالدین شاه را اینگونه شرح می کند

گونه مبانی فكری و   مظفرالدین شاه هیچ"
درسی اگـر خوانـده بـود . فرهنگی نداشت

در حد خواندن بـود و توقیـع نوشـتن و در 
ها دســتور دادن، بــیش از ایــن  صــدور نامــه

نخوانده بود و هرگز هم بیش از این آرزوی 
علم نكرد، برخالف پدرش كـه گـاه  سواد و

خوانــد و گــاه آلمــانی و گــاه بــه  فرانســه می
 ."مقتضای سیاست روسی

نویسـد كـه  باری مخبرالسـلطنه هـدایت می
المعارف آلمانی، ناصـرالدین شـاه  ۀیك دایر

را صفر بـزرگ خوانـده بـود و مظفرالـدین 
درباره پـدرش ممکـن . شاه را صفر كوچك

درباره وی  است كه جای سخنی باشد، ولی
این نكته بسـیار درسـت و كـامًال مطـابق بـا 

 .واقع است
این پادشاه سه سفر به اروپا رفـت و در ایـن 

در . كــرد» شــاه بابــا«كــار نگــاه بــه دســت 
نتیجه نه تنها از این سفرها اثر اجتمـاعی و 
صــنعتی و اقتصــادی حاصــل نیامــد، رفتــار 
كودكانه شاه و همراهانش موجب رسوائی 

 .راوان گردیدو سرشکستگی ف
ــته  ــگ دس ــفر فرن ــاه، در س ــدین ش مظفرال
گلهــای فــراوان بــه آب داد و همراهــانش، 

شرحی كه مهماندار . رسوائیها به بار آوردند
فرانسوی وی درباره او نوشته هم مضـحك 

به یك قسمت از نوشته او . آور است هم شرم
 :توجه فرمائید

ای كــه شــاید بــیش از همــه موجــب  واقعــه"
شد، پیشامدی بود كه موقع  تفریح خاطر ما

تماشای تجارب مربوط بـه فلـز رادیـوم رخ 
به این معنی كه من در حین صـحبت، . داد

روزی از كشف بزرگـی كـه بـه دسـت مسـیو 
كوری انجام یافته سخنی بـه میـان آوردم و 
گفتم كه این اكتشاف ممکـن اسـت اسـاس 

شـــاه . بســـیاری از علـــوم را زیـــر و رو كنـــد
حبت من عالقـه نشـان العاده به این ص فوق

داد و مایل شد كه این فلز قیمتی اسرارآمیز 
با ایـن . به مسیو كوری خبر دادیم. را ببیند

كه بسیار گرفتار بود، حاضر شـد كـه روزی 
بـه مهمانخانــه الیــزه پــاالس بیایــد و چــون 
ــوه خــواص مخصــوص  ــرای ظهــور و جل ب
ــود كــه عملیــات در فضــای  ــوم، الزم ب رادی

ن بـا هـزار زحمـت تاریکی صورت گیرد، مـ
شاه را راضی كردم كه بـه زیـر زمـین تاریـك 
مهمانخانه كه بـه خصـوص بـرای ایـن كـار 

شاه و همـه همراهـان . مهیا شده بود بیاید
او قبــل از شــروع عملیــات، بــه ایــن اطــاق 

و . مسیو كوری در را بست. زیرزمینی آمدند
برق را خاموش كرد و قطعـه رادیـوم را كـه 

ناگهـان . ذاشـتهمراه داشـت روی میـز گ
فریاد وحشتی شبیه به نعـره گـاو و یـا فریـاد 
كسی كه سر او را ببرند بلند شد و پشت سـر 
آن، فریادهای زیاد دیگـری از همـان قبیـل 

همگـی مـا وحشـت . ضجه، اطاق را پر كرد
دویدیم چراغها را روشـن كـردیم، . كردیم

دیدیم كه شـاه در میـان ایرانیـانی كـه همـه 
دند دستها را محکم بـه زانو بر زمین زده بو

گــردن صــدراعظم انداختــه، در حــالی كــه 
چشــمانش از تــرس دارد از كاســه بیــرون 

گوید از اینجا بیرون  كند و می آید ناله می می
همین كه تاریکی به روشنائی تبـدیل . برویم

یافت، حالت وحشت شاه تخفیف پیدا كرد 
و چــون دانســت كــه بــا ایــن حركــت مســیو 

ید ساخته، خواست به كوری را از خود ناام
اما دانشمند مزبـور كـه از . بدهد» نشان«او 

نیــاز بــود از  اینگونــه تظــاهرات بیــزار و بی
 .قبول آن امتناع ورزید

ــدین شــاه از  ــی مظفرال درجــه وحشــت ذات
تاریکی و تنهایی بـدان پایـه شـدید بـود كـه 
شبها بایستی اطاق او پر از روشـنائی و سـر و 

هـر شـب  بـه همـین مالحظـه،. صدا باشـد
خوابیـد و مـژه بـر هـم  هنگامی كه شـاه می

ــان او در  می ــده از همراه ــك ع ــت، ی گذاش
نشستند و چهـل چراغهـا را  اطراف بستر می

كردند و حکایات روزانـه خـود را  روشن می
نمودند و چند تـن از  برای همدیگر نقل می

جوانان درباری دو به دو، نوبت بـه نوبـت، 
نظم تمـام،  دست و پای او را، به رغبت و با

شاه به این ترتیـب . زدند آرام آرام مشت می
تواند جلو مرگ را اگـر  كرد كه می تصور می

لطفی كند و بخواهد در حین خواب بـه  بی
امـر بسـیار عجیـب . سر وقت او بیاید بگیرد

این كه شاه، با وجود این همه مشت مـال و 
رفـت و  روشنایی و سر و صدا به خـواب می

  . "شد ناراحت نمی
دربـاره : آن نوشته  دکتر نوائی می افزاید در

السلطنه با طنـزی  مسافرت سوم هم باز تاج
تلـــخ و كوبنـــده و طعـــن و هزلـــی گزنـــده 

 :نویسد می
های قشـنگی  از این مسافرتهای شاه قصـه«

از جملــه امیربهــادر كــه . شــیوع پیــدا كــرد
شـاه » سـوئیت«خانه و جـزو  رئیس كشـیك

نـگ و ر«بود، روزی در لگن، در زیر تخت 
درست كرده و به ریش و سـبیل خـود » حنا
همین قسم شب را با رنـگ و حنـا . بندد می
ـــــه می ـــــد و تمـــــام مالف ـــــه[خواب ] ملحف

صــــبح . كنــــد خواب را آلــــوده می تخــــت
رود یکی از حوضـهای بـزرگ،  برخاسته می

فورًا مستحفظین . گذارد بنای شستشو را می
آنجــا جمــع شــده، حــوض را خــالی كــرده، 

 ».ندازندا دوباره آب می
ــان . چی شخصــی داشــته اســت قهــوه« قلی
كشیده، ترشی سیر همراه خـودش بـرده  می
خـورده اسـت و  سر میزهای رسمی می. بود

ــه ــه اســت،  ای كــه می در هــر مهمانخان رفت
ناچار تمام اتاقهای جنب اطاق شخصـی او 

ها هـم بهمـین  را دود داده و سایر سـوئیت
 »قسمها مفتضح لیکن قدری كمتر

ــت ــان رف ــاز از  یادم ــم ب ــمت را ه ــن قس ای
ــا  خــاطرات تاج ــه ب ــیم ك ــل كن ــلطنه نق الس

ــده ــأثر  شــوخی و خن ــا ت ای ظــاهری ولــی ب
 :نویسد شدید باطنی می

در این وقتی كه هر كس به فكر خود بـود «
و به هر قسمی بود قطعه مملکـت را ویـران 

نمودند، برادر تاجدار مـن هـم مشـغول  می
شـبانه خـودش را صـرف  .كار خـویش بـود

نمود و در خواب غفلت  ات بیهوده میحرك
ـــود ـــرق ب ـــق غ ـــردی از . عمی ـــه گ از جمل

انگلستان با خود آورده بود كه به قـدر بـال 
مگسی اگر در بدن كسی یا رختخواب كسـی 

خوابیــد و مجبــور  ریختنــد تــا صــبح نمی می
دو من . بود اتصال بدن خودش را بخاراند

از ایــن گــرد آورده و اتصــال در رختخــواب 
ریخــت، آنهــا بــه حركــت  می عملــه خلــوت

كردنـــد و او  آمـــده، حركـــات مضـــحك می
مسافرت اروپایی برادر من شبیه . خندید می

به مسافرت پطركبیر است و همان نتـایجی 
 )۳۰(» .كه او برد، این برعكس برد

محمـــد علـــی فروغـــی  در رابطـــه بـــا  
« شخصــــیت مظفــــر الــــدین شــــاه  در 

مـن « اش می نویسـد » یادداشتهای روزانه 
ز شنیدن این حرف تعجب نکردم چه مـی ا

دانــم کــه در دســتگاه ایــن پادشــاه هــرکس 
یـا بایـد . تقرب دارد از این قبیل راههاست

از بابت جمال منظور شودیا قـوادی کنـدیا 
مسخرگی با همۀ این کارها را با هـم و آنهـا  
که اجزای  خاص شـاه هسـتند ودر صـمیم 

ا دارنــد در حضــور او بایــد بــاهم جــدل او 
عله کنند یا  به همدیگر  بشاشند یا دسته مفا

هاون و امثـال  آن  بـه مقعـد هـم بکننـد یـا 
  .لواط  اجماعی  اشکال  مختلف بکنند

ــقاوت و  ــه ش ــویم ک ــه بگ ــه  چ ــبحان الل س
نفسانیت و دنائـت و رذالـت انسـان بـه چـه 

عمـده تعجـب مـن ایـن اسـت  . درجه رسد

که این شاه با وجود متشکل بودن به شکل 
ا این طور ازعقل تمیز وتصـرف و انسان چر

خـوداری وسایرصـفات انسـانیت بـی بهـره 
ــه شــخص . اســت ــم ک ــی دان ــا ازاوم چیزه

دمـاغ  ایـن مـرد .متحیر و مبهوت می شـود
آنچــه بــه او بگوئیــد  . ابــداً قــوۀ  کــار نــدارد

  یاواز روتصدیق وتکـذیب .  قبول می کند
اســت و آنچــه بــه ذهــن او  یگــرانحــرف د

  . رود ینم رونیب یگرراسخ  کردند د

       : یــدگو یشــاه مــ یــاندربــاره اطراف یفروغــ
که اطـراف او را گرفتـه انـد بـا آن   یکسان« 

حاالت سابق الذکرهستند درنظر  یکه دارا
. باشــند یاواعقــل واعــدل واکمــل نــاس مــ

است کـه ازرعـد و  ینضعف حال وعقل اوا
 یترسـد وهروقـت هـوا منقلـب مـ یبرق مـ
خـود  اییرعبـاو را ز ینیبحر یدس یدشود با

بخوانـــد و رعـــد وبـــرق را ازاو  ردگرفتـــه و
  یکـه او را  آقـا  ینـیبحر یددورکندواگر سـ

خوانـد خانـه نباشـد  اضـطراب   یبزرگ مـ
  یکـیوالمجالـه  یشوداو حاصل م یبرا یادز

و بـال  یرنداطراف او را  بگ یدبا یدد و نفر س
قدر فکروشعورندارد  ینا. را از او  دور کنند

. بکنـدکننـد  واو هـم  یمردم چه م یرکه سا
ــــاً لغو ــــس او تمام ــــاتصــــحبت مجل و  ی

. یعو شن  یکرک  یاست بطورها یاتشهوان
 ینـانرونـد اطم یکه درخلـوت او مـ یکسان

او  ۀمعاملـ.  یندآ یرونندارند که پاکدامن ب
هـم شـأ ن  ۀاوبا  معامل ۀمثل معامل یشانبا ا

کـه بـا   یوهم رتبه است، آن هم  در صـورت
 .کنند یم  یمشدمهتر و  ۀهم معامل

 ی یهاالملک  به  افتضاحات  و لخرج ذکاء
شاه  درسفر فرنگسـتان اشـاره   ینمظفر الد

در سفرفرنگســتان از فرنــگ : کنــد کــه  یمــ
کـه کمانچـه کـش اوسـت  یصادق نام یبرا
کارت پستال فرسـتاده بـود کـه  سـر آن  یک

مضـمون  ینباز وبدون حاجب و پرده، به ا
 ی، االن جاپدرسوخته یصادق، ا یا« که 

ــ. کــردم لیتوخــا ــم درچــه حــال یم ،  یدان
 یدهگند...  یکطرف  و  یکعرق را  یبطر

  یگذاشــته ا  یگــرکــرده طــرف د یــداهــم پ
  ». یخور یعرق م یه... یه

که درفرنگستان بارآورده  یگرد افتضاحات 
پولهـایی کـه بـی . خـود دارد  یاند که جا

ــال آن  ــرده عروســک و امث ــی خــرج ک معن
ــد کــه  ــده ان ــوم اســت از ترکهــای  خری معل

اطراف خـود  هـیچ را نمـی توانـد مضـایقه  
کند و هزار کرور که امروز داشـته باشـد در 
. طــرف یــک هفتــه  ترکهــا از او مــی گیرنــد

جواهر ونفایس ایـن خزانـه را همـین طـور 
اگـر بخـواهم شـرح بـدهم . بتدریج بردند

   )  ۳۱(»  ...هفتاد من کاغذ شود

دین در باره سـفردوم مظفـر الـنگارنده   
به خاطرات محمود در اینجا شاه به فرنگ 

خان عالميـر معـروف بـه احتشـام السـلطنه  
اسـتناد مــی کــنم  کــه  بـه گمــان  مــن بــرای 
ـــود  کـــه   ـــب  خواهـــد ب ـــدگان جال خوانن
مظفرالــدين شــاه هــوس ســفر پرهزينــه بــه 

وي برای سفر دوم بعد . فرنگستان  می كرد
از دريافــت قرضــه جديــدي بــه مبلــغ ده 

يليون روبل از روسيه و اعطـاي امتيـازات م
هــا عــازم  اي در شــمال ايــران بــه روس تــازه

    .فرنگستان شد
محمود خان عالمير معـروف بـه احتشـام «

ــی    ــاه وال ــان ناصــرالدین ش ــلطنه در زم الس
و کردستان بود  )  زنجان( والیتهای خمسه 
وزيــر بســمت دین شــاه لــدر زمــان مظفرا

ــرلين انتخــاب شــد ــران در ب ــار اي در . مخت
ــت ــرار گرف ــروطيت ق ــان مش ــس از . جري پ

 ۱۳۲۵اســـتعفاي صـــنيع الدولـــه درســـال 
السلطنه بـه رياسـت  هجری قمری، احتشام

مجلــس انتخــاب شــد و شــش مــاه در ايــن 
سمت بود و پـس از اسـتعفا بـه سـمت وزيـر 
. مختاري ايـران در لنـدن منصـوب گرديـد

پس از سه ماه، بار ديگر وزيـر مختـار ايـران 
سوم مجلس از تهران  ۀوردر د. در برلن شد

به نمايندگي مجلس انتخـاب گشـت ولـي از 
ــد ــاع ورزي ــول آن امتن ــال . قب  ۱۳۲۹در س

سفير كبير ايران در استانبول شد و از برلن 
به استانبول رفـت و ايـن درسـت مقـارن بـا 

احتشام السـلطنه در .جنگ جهاني اول بود
ــد. ش ۱۳۰۲ســال  ــران آم ــه اي ــال . ب در س
ور در كابينــة شــش مــاه وزيــر كشــ ۱۳۰۵

پس از آن چنـدي در . مستوفي الممالك بود
ــدتي  ــرد و م ــت ك ــارف فعالي ــيون مع كميس

. رياست اين كميسيون را بـر عهـده داشـت
وي ســرانجام در روز يکشــنبه پــنجم بهمــن 

ســـــالگي  ۷۳در ســـــن . ش ۱۳۱۴مـــــاه 
در » باغچـــة عليجـــان«درگذشـــت و در 

) ع(مجــاورت حــرم حضــرت عبــدالعظيم 
  )۳۲(».دفن شد

بـه  ورود من : در خاطراتش می نویسدوی  
بــرلن، مقــارن شــد بــا  مســافرت امپراطــور 
آلمان بـه منـاطق  شـمالی  کـه چنـد  هفتـه 

موقع  را غنیمت  شـمردم  . طول  می کشید 
ــا  بازگشــت  امپراطــور  و انجــام  و چــون ت
        مراســم شــرفیابی  کــاری دربــرلن نداشــتم 
برا ی بازدید از شهرپاریس به فرانسـه رفـتم 

ــس از  ــه و پ ــید ک ــت خبررس ــد روزاقام چن
امپراطوریس  والـدۀ امپراطـور فـوت شـده 

بــه احتمــال اینکــه شــاید درمراســم . اســت
تشــییع و تــدفین وعــزاداری دردربارآلمــان  

بـه بـرلن مراجعـت . حضورم ضروری باشد
 - هتـــــل رایـــــش هـــــوف « کـــــرده و در

Reichshof Hotel  « ـــرا ـــروز آن ـــه ام ک
ــ» راولــس « توســعه داده و  ــام نهــاده ان د ن

  .منزل کردم
  
دومین سفر مظفرالدین شـاه ◀

  :به فرنگ 
  

  
ازطهـــران دســـتور و اطـــالع رســـید کـــه  

شاه قصـد !! برحسب  دعوت  بعضی ازدول 
مسافرت فرنگ دارند و برلن هم خواهنـد  
آمد وفالن تعداد ازاجزاء ملتزم رکـاب مـی 

  .باشند
مسبوق به حالت ای  هبرای من  که تا انداز 

ء دولت ودرباریان اعلیحضرت بودم و اجزا
او که ازاوباش بازار رذل تر بودند را خـوب 

مایـۀ !! وصول  ایـن بهـت اثـر. می شناختم
  .مصیبت وعذاب وناراحتی  گردید

زیرا من تازه به برلن ومحل مأموریتم وارد 
شده وهنوزطرززندگی وادارۀ این مملکـت 

دراولــین برخوردهــا بــا . را نمــی دانســتم
ــی آلمــا ن احســاس مقامــات سیاســی ودولت

ـــین روس  ـــد دولت ـــه چـــون مانن ـــردم ک ک
ــه  ــه قــول خودشــان ب ــی ب وانگلــیس  و حت
قدرفرانسه و بلژیک درایران منـافع ندارنـد 

با . نسبت به مملکت ما بی تفاوت می باشند
ایـــن احـــوال مـــی دانســـتم کـــه پـــذیرائی 
ازهمراهــان بیشــماروپرتوقع شــاه و فــراهم 
کردن اسباب آسایش وراضی کردن آنهـا بـا 

ــاء دولــت آلمــان دســت خــا لی وعــدم اعتن
وحالت فرعونی وغروربی اندازه امپراطـور 

  .تقریباً امری محال است
وظیفه من برای مهیا کردن دولـت وکشـور 
آلمـــان جهـــت پـــذیرائی ازشـــاه ایـــران 

زمین رکاب او بسیار دشواربود وبـرای تومل
این امرناچارازمراجعه به وزارتخانه آلمـان 

یعـی اسـت  و گفتگو با ایـن وآن بـودم و طب
کــه در اینگونــه مراجعــات یــک ســفیربه 
ــایتختی کــه محــل  مأموریــت  ــۀ پ وزارتخان

وقتی موفقیت حاصل می کنـد کـه .  اوست
ــــاری  ــــافع  تج ــــور من ــــط  دوکش دررواب
واقتصــادی وسیاســی مهمــی وجــود داشــته 
باشد و یا الاقل سفیرومأمورسیاسی خارجی 
بــا مقامــات ومــأمورین وزارتخارجــه ســابقۀ 

و آمد  دولتی  پیدا کرده  خصوصیت و رفت
  .که من فاقد این هردو شرط بودم. باشد

  
مشــکل  پــذیرائی  از اوبــاش  و اراذل  

  :ملتزم رکاب
  

دولــت آلمــان پــس ازاینکــه اصــل  بازدیــد  
. پادشــاه ایــران و  پــذیرائی ازاو را پــذیرفت

قبول پذیرائی ازقریب  یکصد نفرهمراهان 
کــه مرکــب ازصــدراعظم و بعضــی ازوزراء 

یشـخدمت و پدرباریان ورجـال تـا نـوکر و و
قراول  و یساول ودلقـک و روضـه خـوان و 
معین البکاء و امثالهم بود اشکالتراشی  می 

  . کرد
آلمان بـود،  زیـرا   هحق هم با وزارت خارج

برخالف معمول، ایران که این جمـع کثیـر 
را می توان در یک ساختمان یا هفت هشت 

نت  اطاق و بوسـیله چنـد پیشـخدمت سـکو
در سفرهای  تفریحـی .  داد و پذیرائی نمود

پادشاه که بعضـی اوقـات تـا ده برابـرهمین 
عده راه می افتند وبا اردوهمراه  می شـوند 
و زیر چادر و روی نمد آبـداری زنـدگی مـی 

ذرائی وپرسـتاری از کنند و نوکرخودشان پـ
ایشــان را عهــده دار مــی شــود ونهــار وشــام 

خودشــان  وعلیــق مــال هــای آنهــا  توســط 
درفرنگستان نمـی تـوان  . تدارک  می گردد

ــکنی  داد و  ــاق  س ــک اط ــر  را دری ــد نف چن
ــــه تعــــداد همراهــــان اطــــاق  بایســــتی ب
وپیشخدمت درهتل تعیین نمود وبرای هر 
یک  مهماندار متناسب با شأن ایشان معین 

همین طورکالسـکه و وسـائل رفـت و . کرد 
ان لذا ، دولـت آلمـ.  آمد  وغیره الزم  دارند

حاضــر نبــود چنــین تکلیــف وتکلــف بــی 
  .موردی را تحمل نماید

  
  :ۀ نشان  از دولت آلمانبتوقع و مطال

  
بالجملــه، ایــن  مســائل  بــه هــر شــکلی بــود 
قرارش داده شد ودولت  آلمان را راضی بـه 
پــذیرائی رســمی از شــاه و خیــل همراهــان 

ـــازه، بعـــد. وملتـــزمین رکـــاب کـــردم  از ت
شان به میـان موافقت دولت آلمان، مسئله ن

آمد ومراسالت ومذاکرات وتلگرافـات پـی 
ــه ازتهــران آغازشــد از . درپــی درایــن زمین

صدراعظم تا پسرسید بحرینـی وقهـوه چـی 
باشی وغیره نشان می خواستند ودراطـراف 
نـــوع واعتبـــارآن نیزهریـــک توقعـــات و 

  .گفتگووگفتگوهائی  داشتند
اتابــک امــین الســلطان بــرای خــود نشــان 

زرگتـرین نشـانهای آلمـان  عقاب سیاه کـه ب
است می  خواست و دلیل  استحقاقش این 
بود که روسـها بـه مـن، نشـان را مـی دادنـد 

گفتند امپراطورآلمان  هاآلمان. قبول نکردم
ــد نشــان  ــد اشخاصــی مــی توانن مــی فرماین
عقــاب ســیاه داشــته باشــند کــه مــن خــود 

ــم و  ــان را بشناس ــاً ایش ــه شخص وزارتخارج
شـرح خـدمات پیشنهاد مخصـوص ومقیـد ب

ــا دولــت وملــت آلمــان  وســوابق دوســتی ب
برایشــان داده  باشــد و دیگــر اینکــه،  اگــر 

نشـان سـنت « روسها، به صدراعظم ایـران 
درازائ خدماتی است کـه .  میدهند»  اندر 

ما چیزی انتظـار . متقابًال  ازاو انتظار دارند
اعظم بـــه ردرد سرنشـــان صـــد. نـــداریم 

ی شخص بل  حل بود زیرا براهرصورت قا
م مالزم پادشاه گرفتن نشان ازهر صدراعظ

ـــود ـــذیر ب ـــوع  امکـــان پ امـــا .  درجـــه و ن
سایرهمراهان بالمحل دست بردار نبودنـد 
ـــان  ـــک ازایش ـــان هری ـــئلۀ نش ـــر مس ودرس
مذاکرات داشـتیم و تحصـیل  نشـان بـرای 

  .آنان، مسئله حیاتی برای من شده بود
هریــک ازاعضــاء پســت خلــوت برمــزاج 

فوذ داشــــت کــــه پادشــــاه همــــان قــــدرن
ـــت ـــدراعظم داش ـــت و . ص ـــه محرمی بلک

  .خصوصیت اینان بیشتر هم بود
یکــی ازادعاهــای بــا مــزه ایــن بــود کــه مــی 
فرمودنـــد قصـــه نشـــان ایـــن همـــه طـــول 
وتفصیل نـدارد؛ مـا هـم متقـابًال بـه اجـراء 
امپراطورومأمورین دولت آلمان نشان خود 

غافل ازاینکه هـرکس ! می کنیمرا مرحمت 
سـال اخیرازدربارمعـدلت  در چهل، پنجاه

مداربــه فرنگســتان آمــده نشــانهای دولــت 
ــا فــرامین ســفید مهــر دوجــین، . علیــه را ب

دوجین فروخته یا به عـوض انعـام بـه ایـن 
  وآن بخشیده وهر کس مایل  به  داشتن
  13در صفحه 
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

بـوده و عـالی   شاهنشـاهی نشانهای  دولت 
ترین  انواع آن را  به  دسـت آورده اسـت و 
دیگـــر ایـــن نشـــانها و فـــرامین مبـــارک در 

با همه ایـن . فرنگستان به پشیزی نمی ارزد
احـوال ازمسـئلۀ  نشـان هـا هـم بـه طریقـی 
خالصی یافته و بـه زحمـت رضـای  دولـت 

  .آلمان را تحصیل کردم
  

ترس و ناراحتی  شاه ایران از سرعت 
  :قطار راه آهن و حرکت

  
مســـئلۀ مهمتـــراین بـــود کـــه اعلیحضـــرت 
قدرقــدرت ازســرعت راه آهــن تغییرحالــت 
مــی دادنــد ومتوقــع بودنــد راه آهــن مثــل 
کجاوه های خودمان لنگان لنگان حرکت  

ایـــن مطلـــب دردســـتور العملهـــا و . کنـــد
مراسالت دولتی  مکررتأکیـد شـده بـود کـه 

یحضرت آهسته وبـه لبایستی قطار حامل اع
ودلخواه ذات اقدس حرکت کند و بـه میل 

نتوانسـتم امنـاء دولـت علیـه را   ینهیچ زبـا
هــن آمتوجــه کــنم  کــه صــدها رشــته خــط  

درهـــــر یـــــک ازممالـــــک فرنـــــگ بـــــه 
و درهرلحظــه صــدها . ردیکدیگراتصــال دا

قطارازایســتگاههای مختلــف حرکــت مــی 
کـه . کند و ازروی آن خطـوط  مـی گذرنـد

اگرساعت حرکت وسرعت وموقـع وصـول 
مقصد یکی ازآنها یک دقیقه پـس وپـیش  به

نظـــام کلـــی تمـــام خطـــوط آهـــن . شـــود
ــه  ــورد ب ــم میخ ــه ه ــتان ب درسراسرفرنگس
همــین مالحظــه مســئولین خطــوط  آهــن 
ســـاعت و دقیقـــۀ ورود وخـــروج و مـــدت 
توقف قطار را درهر یک ازایستگاهها چاپ 

لـذا، . زده ودرجای معین نصـب کـرده انـد
صـوص انجام اوامردولت درزمینۀ قطارمخ

ــرممکن و  ــاً غی ــل  اعلیحضــرت  تقریب حام
موکول بـه ایجـاد اخـتالل درحرکـت تمـام 

درایــن  . خطــوط آهــن فرنگســتان اســت
خصوص  هم باز دچـار اشـکاالت واسـباب 
ـــده، نزدمســـئولین امورآلمـــان شـــدیم  خن
ــا ایشــان مواضــعه کــردیم، بــه  وســرانجام ب

قطارآهسته حرکت می کند . عرض برسانیم
  !د را  داشته باشداما سرعت سیرمجاز خو

  
  !در مهربانتر  دایه خاتونما ز

  
در قضیۀ خط سیر ملوکانه که از فرانسـه بـه 
آلمـــان تشـــریف فرمـــا مـــی شـــدند،  قصـــۀ 
مضحک وخنده و خجالت آوردیگری  هم 

  :داشتیم وآن  این بود که
دستوردادند ازوزارت خارجه ودولت آلمان 
درخواست  کنم  که خط  سیراعلیحضرت 

تا برلن را طوری انتخـاب نماینـد از فرانسه 
زیرا ! عبورنکند» آلزاس و لرن« که  قطاراز

خاطرمهربانترازمالحظــه آن نقــاط  مکــدر 
یعنی نمی توانند تحمل نمایند .  خواهد شد

وبه چشم مبـارک خـود مشـاهده کننـد کـه 
آلزاس ولرن، ملک  طلق وسرزمین تاریخی 
        متعلــق بــه فرانســه درتصــرف آلمانهــا باشــد 

  » !!.دایه خاتون!! مهربان ترزمادر« 
که البته چون طرح این خواهش بـی مـزه 
ـــه  ـــیکه خـــود را  ب ـــب کس ـــه ازجان وابلهان

بــه  مهمانـــدار، . زورمهمــان کــرده اســت
دورازنزاکــت بــود وموضــوع بــه هیچوجــه 
ارتباطی به ما وشئون پادشاه ودولت ایـران 

ترجیح دادم آنرا مسکوت بگذارم و .نداشت
چــه بســا آلمانهــا . مقصــه را بــه تقدیربســپار

خود بی خیـال خـط  سـیررا چنانکـه شـاه 
ـــد  ـــرده ان ـــت ک ـــران درخواس ـــت ای ودول
قراردهند که البتـه بـه دلیلـی کـه خـواهیم 

  .اینطور نشد. دید
اتفاقــــاً، مختصــــری تغییــــری  دربرنامــــه 

یعنــی ازفرانســه .  مســافرت شــاه پــیش آمــد
اً راهی برلن نشدند و ابتدا به ایتالیـا ممستقی

جا به سوئیس آمدند وما ازبـرلن  رفتند وازآن
ترن مخصوصی برای شاه به سـرحد آلمـان 

ـــردیم و در ـــال«ب منتظـــرورود موکـــب  » ب
  .مبارک ماندیم

       و » جنــرال لیــگ نشــتر«و » دکتــر رزن« 
از طـــرف » مســـیو شـــاف« و » ماژرترمـــا« 

دربارووزارت تشریفات و وزارت خارجـه  و 

وزارت جنـــــگ بـــــه عنـــــوان راهنمـــــا و 
ن با همـان قطارآمدنـد و مهماندارهمراه م

دربــال منتظــر شــدیم تــا شــاه و همراهــان 
  .نزول اجالل فرمودند

ذات مبـــــارک و ملتـــــزمین رکـــــاب بـــــه 
قطارمخصــــوص  داخــــل شــــدند دعــــوا 
ــمین  ــاق و نش ــرانتخاب اط ــمکش برس وکش

  .درقطارآغاز شد
مـــا قـــبالً اطـــاق ومحـــل نشـــیمن هریـــک 
ازهمراهان را به ترتیب شئونات آنها تعیین 

سی برروی کـارت سـفید نوشـته ومن به فار
امـا  ایشـان . وبه درهراطاقی چسبانده بودم

که رجال و معتبـرین واعیـان واطرافیـان و 
مثـل یـک ایـل . محارم پادشاه ایران بودند

وحشی به  داخـل  قطارریختنـد و اختیـاررا 
ازدست ما گرفتنـد و هرچـه کـردیم آنهـا را 

ــیم ــین شــده منتقــل کن ــر . بجاهــای تعی زی
شـی ازکسـی شـنوائی  حآن خیل و. بارنرفتند

»  شــاه« !! نداشــتند و صــاحب  اختیارآنهــا 
  .خود اختیاری  نداشت

  
            آلمانهــــا تعمــــداً خــــط ســــیر را  از

  :ز بورغ قرار دارندااستر
  

تــرن بــه حرکــت درآمــد وصــدور احکـــام 
بگوئیـد آهسـته . ترن یـواش تربـرود. آغازشد

  .ترحرکت کنند وچه و چه کنند
ـــه، د ـــا بالجمل ـــاطردارم ب ـــررزن"رخ  "دکت

مهمانــداراول و مهنــدس الممالــک دراطــاق 
ســالن تــرن نشســته بــودیم و قطاربــه یکــی از 

  .ایستگاهها رسید و توقف کرد
ـــدس  ـــم مهن ـــار، چش ـــی اختی ـــه وب یکمرتب
الممالــک بــه لوحــه ای کــه اســم ایســتگاه را 
روی آن نوشــته وموافــق  معمــول بــاالی هــر 

خ، مــا  آ: ایســتگاه اویختــه انــد افتــاد و گفــت
  هستیم؟" رغ استرازبو"
بلـی ، آقـای : بی مقدمه  گفـت "دکتر رزن "

. هستیم"استراز بورغ "مهندس الممالک  در
ما  اینجا را از شما و پدر شـما غصـب  نکـرده 

به شـما چـه ربطـی . ایم واز فرانسه گرفته ایم
دارد که این قدراظهارتعصب  می نمائید؟  و 

و سـپس ؟ از فرانسویان فرانسوی تر شده ایـد
مقــداری عبــارات  تنــد و خشــن خطــاب بــه 
ایشان نمود و با درشتی به مهندس  الممالک 

  .تاخت آورد
دکتر  "من از اینگونه خشونت وعدم نزاکت

حیرت کردم وبا مالیمت شروع به بـاز "رزن 
  .خواست و مالمت نمودم

با معذرت بـه مـن جـواب داد ؛ "دکتر رزن "
ــه ــخص درروزنام ــن ش ــد ای ــما خبرنداری           ش

با چـه نزاکتـی چیزنوشـته وگفتـه » فیگارو« 
ذی حجه ( پادشاه ایران درسفراول « :است
ــعبان   ۱۳۱۷ ــا ش ــگ )   ۱۳۱۸ت ــه فرن ــه ب ک

مخصوصــاً خــط راه آهــن را قســمی . آمدنــد 
ـــــه از  ـــــد ک ـــــرار دادن ـــــترازبورغ "ق " اس

عبورنفرمایند زیـرا کـه ذات مبـارک ملوکانـه 
وملتزمین رکاب تحمل اینکه قطعه ازخاک 

نهـا ببینـد ه را به غصـب در تصـرف آلمافرانس
ومــا نفهمیــدیم کــه اعلیحضــرت »  .ندارنــد

پادشاه  ایران واطرافیانشـان ازجملـه همـین 
متـی کـه یآقا ، نسـبت بـه ایـالت وسـیع و ذیق

روس و انگلیس وترک و افغان ازچهارگوشه 
ایران که حفظ وحراست آن سپردۀ به ایشان 
ن است غصب و تجزیـه نمـوده انـد، چـرا ایـ

قبیــل احساســات وتعصــبات را ابــراز نمــی 
نماینــــد؟ وچطورســــالطین ایــــران ، وزراء 
ودرباریان مرتباً دررفت و باز گشت به اروپـا، 
ایاالت و شهرهای قفقاز  را بدون کمتـرین و 
ــی  ــا م ــر پ ــارختی واحساســات مخــالف، زی ن

  گذارند؟
معلوم شـد ، آلمانهـا تعمـداً درایـن سـفرخط  

قـرارداده انـد ویـک " استرازبورغ "سیر را از
" استراز بورغ "هم درایستگاهتوقف طوالنی 

ـــع آن  ـــه رف ـــد ک ـــرده بودن ـــی ک ـــیش بین پ
  .گفتاررانموده باشند و تالفی  نمایند

  
  

حشت و  ورعد  و برق  و بروز انقالب 
  !:در احوال پادشاه

  
درعرض  راه  هوا  ابروطوفـانی شـد ورعـد  

ـــد ـــده ش ـــمان دی ـــی در آس ـــت .  وبرق حال
خیلـی ازرعـد و .  برهم خـورداعلیحضرت 

.  برق می ترسیدند یا بخودشان بسته بودنـد
" مهنـدس الممالـک "فورًا تلگرافـی بخـط 

برای  مخابره به طهران، بدستم  دادند که 
فـالن مبلـغ بـه توسـط  . مقررفرموده بودند

ســید بحرینــی بــه فــالن ســید داده شــود و 
کیـــد داشـــتند کـــه ازاولـــین أعجلـــه و ت

  .استاسیون مخابره شود
ــــــه  ــــــاً،وقتی ب ــــــتپ"اتفاق ــــــه "  دامس ک

  و» قصـر سـان سوسـی « امپراطوردرانجا ، 
را بـرای شـاه محـل اقامـت » نارنجستان« 

ــود نزدیــک  شــدیم ــه . قــرارداده ب بدبختان
  .بازقدری هوا رعد و برق  پیدا کرد

بـه اتفـاق  همه با لباسهای رسمی  حاضـر و 
. مهمانـــدارها بــــه ســــالن قطــــار رفتــــیم

ک صندلی نشسـته بـا اعلیحضرت درروی  ی
صورت زرد و رنگ چهـره پریـده و مطـابق 
معمول تکمه های سرداری نظامی خـود را 
پائین وباال انداخته، اززیرکاله زلفهایش بـه 
جلوصورت ریختـه و بیـرون آمـده بـود، بـا 
حالتی مضطرب و پریشان تسبیح زرد رنگ 
ســنگ مشــهد در دســت داشــت ومشــغول 

د وبـه اوراد خواندن وتسـبیح انـداختن بـو
هـــیچکس وهـــیچ جـــا توجـــه نداشـــت 
وهربارکــه رعــد وبرقــی درآســمان پیــدا مــی 
شد، شاه از جای  خود می پرید و دانه های  

  .عرق از صورتش  می ریخت
  

مفقــود شــدن المــاس درشــت نشــان 
  :اقدس شاه

  
برای اینکه ببینیم شاه لباس ونشانهای خـود 
ــدری  ــرده، ق ــیده ونصــب ک ــت پوش را درس

یک  قطعـه از الماسـهای جلوتررفتم ودیدم  
ــان نشــان  ــرین برلی نشــان اقــدس کــه بزرگت

ازموثق الملک کـه صـندوقدار  . افتاده  است
مـن درسـت : شاه بود تحقیـق کـردم، گفـت

دادم هنگــــام لبــــاس پوشــــیدن دراطــــاق 
  . مخصوص یا راهروقطار  افتاده است

امرفرمودنـد . مطلب  را به شاه عـرض کـردم
 د داشتند که ابداً اظهاری نکن واصرار وتاکی

به مأمورین قطاریا مهماندارها گفته شود اگر
اما البتـه تاکیـد شـاه . بی آبروئی خواهد شد

بی جا وبی محل بود و نبایـد چنـان المـاس 
خاصـه اینکـه . گرانبهائی از دست مـی رفـت

قضیه مربوط به همان یکی دو ساعت بود که 
شاه لباس های خود را پوشـیده بـود و درآن 

  .ر بیرون نرفته بودفاصله  کسی از قطا
من به رئیس قطارواجزائ راه آهـن سـپردم  

وبعــد از دو روزالمــاس را پیــدا  کــرده و عینــاً 
وقتی آنرا بـه شـاه . آوردند تحویل  من دادند

تقدیم می کردم، وی به شـدت عصـبانی شـد 
ــأمورین راه آهــن  ــه  م کــه چــرا مطلــب را ب

مخفــی  نمــی مانــد و :  گفتــی؟ عــرض کــردم 
شد بی آبروئی آن بیشـتربود و  وقتی  فاش می

ــــردیم  ــــی ک ــــدا نم ــــاس  را پی ــــا الم اگرم
بعــالوه . امپراطورســخت ناراحــت مــی شــد

اجرای او امـر ملوکانـه درمسـکوت گـذاردن 
قضیه ازچند جهت مورث عواقب سوء بود ، 
زیرا مأمورین قطارالماس را پیدا مـی کردنـد 
وتحویل  مسئولین دولتی آلمان مـی نمودنـد 

دنـد ازجانــب مـا هیچگونــه وآنهـا کـه مــی دی
اظهــاری نشــده،  آنــرا حمــل بــر القیــدی 
ولنگــاری ملتــزمین رکــاب مــی نمودنــد و 
باالخره موضوع بدسـت جرائـد مـی افتـاد و 

  .هزارگونه ایراد و  انتقاد می کردند
. قصرسان سوسی منزل شـد " نارجستان"در 

ـــا و وزراء و  ـــرنس ه ـــام پ ـــا تم ـــور ب امپراط
ضر بودنـد فرماندهان نظامی در راه آهن حا

و امپراطــور، شــاه را، تــا قصــرمحل  اقــامتش 
ـــد، از  ـــاعتی  بع ـــاه س ـــرد و ش ـــی  ک همراه

  .امپراطور بازدید نمود
هنگــام صــرف  ناهــارو شــام میزبسیارمفصــل 
ومجللی برای همراهان واجـزائ حاضـرمی 

زمین رکـاب تـکردند و با اینکه  به عمـوم  مل
تاکید  شده بـود کـه سرسـاعت بـرای صـرف 

هــیچ وقــت رعایــت ایــن .  غــذا حاضرشــوند
نکته  به عمل  نیامد وهـرکس درسـاعتی مـی 

فـی الواقـع . آمد و ناهاریا شـام مـی خواسـت
  .خودمانی کرده بودند

ر و کیک روز بـرای اعلیحضـرت عـرض  لشـ 
بـا . برنامۀ سان و رژه دربرلن قرارداده بودند

اینکه  از روز قبل سـاعت حرکـت را بـه شـاه 
گوشزد کـرده و  یادآوری و به ملتزمین رکاب

ازیک ساعت پـیش از وقـت سـاعت حرکـت 
تــرن را بــه شــاه  اطــالع  دادم وهردقیقـــه 
اصـــرارمی کـــردم کـــه وقـــت حرکـــت تـــرن 

مدتی  ودرنتیجه با میگذرد،  اعتنائی  نداشت
تأخیرسوارترن  شدند و نـاگزیربرای اینکـه 
به موقع  بـه بـرلن برسـیم  تـرن بـا سـرعت 

  .بیشتر حرکت می کرد
بلند شد، که  نمـی  سرعت ترن فریاد شاه از

مل کنم، حالم به هم می خـورد ، حتوانم ت

سرگیجه گرفتم، بـا مـن دعـوا وداد وبیـداد 
می فرمودند ومرتباً احضارم می کردنـد کـه  
احتشام السلطنه بکو یواش تربرود، احتشام 

ام شـالسلطنه حالم به هـم مـی خـورد ، احت
ــد، ــر ذالــک،  الســلطنه بگــو نگــاه دارن وغی

متوسـل مـی  "دکتـررزن"اچار گـاهی بـه بن
شدم و گاهی با او مواضعه می کردم که بعد 
از عبوراز فالن نقطه آهسته خواهند  رفـت 
و دســت بدســت مــی کــردیم تــا وارد بــرلن 
شدیم  معـذالک، چنـد دقیقـه تـاخیر ورود  

کالسکه های سـلطنتی بـه ترتیـب . داشتیم 
. برای همراهان مشخص وتعیین شده بـود

ــد ــار  لکــن مهمان ــر  مخت ــانی و وزی اران آلم
ــران  ــان درطه ــت رکــس « آلم ــن » کن وم

هرچــه ســعی کــردیم  نتوانســتیم ملتــزمین 
رکاب را درکالسکه ها یی  که برای ایشان از 
قبل مشخص  شـده بـود بنشـانیم و مطـابق  
معمول خودشـان هرکـدام  و بـه هرردیـف 
که خود می خواستند سـوار شـده بودنـد و 

از لحظـه  . د شـدندبه میدان مشق برلن وار
ــه وهمراهــان  ــارک ملوکان ورود موکــب مب
باالترین  افتضاحات وبـدترین رسـوائی هـا 

  .ببار  آمد
  
  

ــالت و ــروز  کس ــان و رژه  و ب ــاز س  آغ
  :عطش شاه 

  
بــــــرای انجــــــام مراســــــم ســــــان ورژه 
ــام شــاهزادگان ســوار  امپراطورآلمــان وتم
ــــرت  ــــرای اعلیحض ــــده و ب ــــب  ش براس

ل هم اسـب قدرقدرت وهمراهان درجه او
  .های سواری آماده شده بود

کالسکه حامل ذات اقدس به وسط میـدان  
ــه  ــواری را ب ــای  س ــید واســب ه ــق رس مش

مـن ومهمانـداران .  نزدیک کالسکه آوردند
آلمانی وجمعی ازملتـزمین اطـراف کالسـکه 
پیاده شـده واجتمـاع کـردیم، ولـی هرچـه 

اعلیحضـــرت . اصـــرار والتمـــاس نمـــودیم
بـه . ود داری کردندازسوارشدن براسب  خ

اســـب آرام  حاضراســـت و  ،عـــرض رســـید
ابدًا مفیـد نبـود وفرمودنـد . اذیت نمی کند

درکالسکه  می نشینیم وکـوروک کالسـکه را 
  !!پائین می کشیم

خدایا، چه خاکی برسرمان کنـیم؟  درایـن 
میـــدان شـــاهزاده خانمهـــا وزنـــان امـــراء 
وافسران آلمانی که در مراسم سـان شـرکت 

الســــکه نشســــته انــــد کــــرده انــــد درک
وامپراطوروشـــــاهزادگان وفرمانـــــدهان 

چطـورممکن . نظامی سوار  براسب هسـتند
است اعلیحضرت پادشاه ایـران درکالسـکه 
ــواری  وحشــت  ــیند وبگویندازاســب س بنش
دارد؟ با همه این تفضیالت شاه در کالسکه  
دو کروکۀ خود نشست و ناچارکروک ها را 

  .شد شروع) سان ( ر ککنار زدند وعرض لش
مهمانداران وماها ، یعنی من و وزیرمختـار  

آلمــان درطهــران و صــدراعظم و مهنــدس 
الممالک و یکی دو نفر دیکراطراف کالسکه  

  . اعلیحضرت پیاده ایستاده بودیم
ـــورمبارک  ـــد ازحض ـــی آم ـــه م ـــرق ک هربی

. سالم بدهد: بگذردبه شاه عرض می کردم 
یا فراموش مـی کردنـد  و دیگـر سـالم نمـی 

یا روی خود را به آن طـرف میـدان دادند و
می کردند و به طرف  قشون دسـتی حرکـت 

هنوز ده پانزده دقیقه  نگذشـته . می دادند 
بــود کــه اعلیحضــرت احســاس نــاراحتی  
کردند و اظهار خفگی و خستگی و تشـنگی  

امــین . نمودنــد و دائمــاً  آب مــی خواســتند
، وبازهم آب! گیالس آبیک !! حضرت آب

  !!آب
ضـرت آبدارباشـی بـا لبـاس رسـمی امین ح 

غــرق درنشــان و حمایــل ســبزو تمثــال بــی 
مثال درحالیکه  تا پائین دامن خـود انـواع 
ـــت  ـــه براثرلیاق ـــدالهائی ک ـــا  وم ـــان ه نش
وابرازخــدمات درخشــان تحصــیل کــرده و 

برای اعلیحضرت آب می  ،نصب نموده بود
  .برد

داستان آب طلبیدن وخوردن بجای خـود 
رت در وسـط  ظرف آب مخصوص اعلیحض

هیئـت وهیبـت خنـده   ،میدان مشق بـرلن
زیرا  یک نفرآبدار درحالیکـه  . آوری داشت

بـر دوش !) حاملـه بلغـار( یک مشک چرمی
پشت کالسکه ایستاده بود وهربارکه . داشت

ـــتند ـــی خواس ـــارک آب م امـــین . ذات مب
حضــرت ظــرف آب خــوری مخصــوص را 
ازمشـــک پـــرآب نمـــوده بحضـــورمی آورد، 

از محلی  که ایسـتاده  حرکت امین حضرت

بود تا پشت کالسکه و ریختن آب ازمشک به 
داخــل ظــرف هــر بارکــه تکــرار مــی شــد،  
.  شلیک خنده از اطراف میدان بلند می شد

اما مگرذات مبارک ملوکانه بـه ایـن مسـائل 
  توجه دارند؟؟

مـی . بازعرض می کردم، قربـان بیـرق آمـد 
. ودســتی حرکــت میــداد!! گفــت چــه کــنم

ـــداره ـــاه مهمان ا  ازمالحظـــه اطوارشاهنش
ــالطین  ــه س ــات ک ــرین اوق ــران در مهمت ای
بزرگ برای تماشای عرض لشکرآلمان مـی 

ولـی .  آیند غرق درحیرت وتعجـب  بودنـد
شاهنشاه  ابداً ملتفت نمـی شـود و نگـاه بـه 
وسط میدان نمـی کنـدو اصـوالً تـوجهی بـه 

ـــــدارد ـــــان ورژه ن ـــــالعکس . س ـــــه ب بلک
اهــد و اظهارکســالت مــی کنــد وآب مــی خو

  .پس از چند  لحظه مجدداً آب می طلبد
  

اظهار خستگی وعزیمت  شاه قبل از  
  :پایان مراسم

  
بعدازآنکه آب خواسـتن وخـوردن چنـد بـار 

شـروع بـه بـازکردن تکمـه هـای . تکرار شـد
سرداری فرمودند و زلفها شـکل دیگرگرفـت 

آویختــه تــر . ســبیل کلفــت ودرازآویــزان بــود
صــورت  قطــرات درشــت عــرق ازســرو. شــد

  .سرازیرگردید
ــاورده  ــاالخره طاقــت نی ازمــن پرســیدند . ب

آخراین مراسم کی  تمام خواهد شد؟ گفتم ، 
کـم کـم اظهـاربی . قربان طـولی نمـی کشـد

طاقتی ومیل بـه تمـام شـدن عـرض لشـکربه 
مهمانــدارها رســید وخطــاب بــه دکتــر رزن   
فرمودند مـن خسـته ام چـه وقـت تمـام مـی 

بفرمائیـد  گفت مالحظـه "دکتر رزن"؟ شود
یـا . سربازها چقـدرخوب  حرکـت مـی کننـد

اینکه این دسته  که ازحضورمبارک می گذرد 
فالن فـوج اسـت و بـا توضـیحات نظـامی  و 
جنرال لیک می خواسـت ایـن بچـۀ لـوس و 
ــا  ننرشصــت ســاله را آرام و منصــرف  کنــد  ت

  .مراسم به انجام برسد
اما  اعلیحضـرت ابـداً  گـوش  نمـی دهنـد و  

  . شنیدن این توضیحات نیستندمایل  به 
بــاالخره اظهارکســالت کــرد و شــکایت شــاه 
ازطـــول کشـــیدن مراســـم زیـــاد شـــد وامـــر 

به امپراطـور پیغـام داده شـود، کـه : فرمودند
  .مراسم زودتر تمام شود

البته میـل اعلیحضـرت شاهنشـاه بـه اطـالع 
دفیلـــه هـــا . امپراطوررســـید وامرفرمودنـــد

کالسـکه  تندتربگذرند وخـود  امپراطـور نـزد
سـار کـرد آیـا بـه نظـر فشاه آمده وازشـاه  است
  شما چه طور بود؟

شــاه فرمودنــد مثــل  قلعــه هــای آهــن مــی  
  .گذرند

هنوزمشق تمام نشده بـود کـه شـاه بـه طـرف 
برلن حرکت کردنـد و بـه قصـر سـلطنتی کـه 

ی استراحت امروزشـاه تعیـین شـده بـود برا
درداخل قصـرچند اطـاق بـرای . وارد شدیم
بک امین السلطان و مـأمورین عـالی شاه واتا

مقام یعنی وزراء تعیین کرده بودند ولی برای 
عامۀ همراهان ازقبیل آبدار باشی وقهوه چی 
باشــی وصندوقدارباشــی وادیــب  الســلطان و 

نزدیک همان قصر » هتل کنتینانتال « غیره 
معین و تمام اسـباب اسـتراحت حضـرات را 

  .حاضر کرده بودند
ا تا اندرون قصـروداخل وقتی اعلیحضرت ر 

اطاق های محل اقامت خودشـان مشـایعت  
  کردم فرمودند، امین الحضره کجا است؟

عرض کردم درهمین  نزدیکی درهتل منـزل 
دارند چون عمـارت آنقـدر وسـعت نبـود کـه 
کلیـــه همراهـــان و مالزمـــان درآن  اقامـــت 

  .هرچه الزم باشد  اینجا  حاضر  است. کنند
زۀ خلق کبارکشـان دیدم اعلیحضرت به اندا

تنگ شد که بدون مالحظه و توجه بحضور 
به بنـده تغیـر فرمودنـد و مهماندارها قدری  

بعد حمایل را از دوش خـود بـا عصـبانیت و 
درســـت مثـــل بچـــه هـــا کندنـــد و بـــرروی 

ــد ــدترین . میزانداختن رکــات حبصــورتیکه ب
ســپس بــا حضــورمهماندارها مقــداری . بــود

کـه . دنـدقرقرهای به اصطالح زنانه بخود ز
ــدیم؟ ــان  آم ــه ! چــرا آلم چــه غلطــی  بودک

کـــردیم؟ عـــرض کـــردم هرنقصـــی هســـت 
.  تمام وسائل راحتی  فـراهم اسـت. بفرمائید

 به شدت اوقـاتش تلـخ و بـه مراتـب  از آنچـه
ــــرانجام  ــــر شــــد و س ــــود عصــــبانی ت ب

امــین "امرفرمودنــد بروهرطــوری هســت 
. را بیــاور "موثــق الملــک"و "الحضــره 

  .مجبوربودم اطاعت  کنم
  

  ادامه دارد
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انقالب فرهنگي،ابـزار  
 )3(بازسازي استبداد

  
 یـنزند؟ ا یحرف م» اتاق جنگ«از کدام 

مخـــالف  یروهـــایکـــه در دانشـــگاه هـــا ن
داشـتند، تشـکل  یتاکثر یاسالم یجمهور

 یـتطرفدار حکومـت، اقل یدانشجوئ یها
دادنــد، بــر همــه  یمــ یلرا تشــک یمحــدود

ــا ا ــود، ام ــنروشــن ب ــه حکومــت ا ی ــنک  ی
که  یستآن ن یلا تحمل نکرد، دلر یتوضع

 ینا. شده بودند» اتاق جنگ«دانشگاه ها 
ــوج ــا ت ــا ه ــرا یهیادع ــدنبرچ یب بســاط  ی

دانشـگاه  یهو تصـف یدانشجوئ یسازمان ها
همان طـور . بود یشدگراند یروهایها از ن

که بعد از بستن دانشگاه هـا، سـتاد انقـالب 
ده ها هزار دانشـجو و اسـتاد را از  یفرهنگ
 بسـیاریها اخراج کرد و راه ورود  دانشگاه

از فرزنــدان مــردم بــه دانشــگاه را بــه بهانــه 
 )  ۱۳." (مختلف بست یها

و  یزراعتــ یــانمطالعــه مقــاالت آقا بــدنبال
ــران س یفتحــ ــر از رهب ــد نف ــا چن و  یاســیب

ـــا  یدانشـــجوئ آن دوران تمـــاس گـــرفتم ت
در باب  یگنج یعدم صحت ادعا یاصحت 

سـتند تـر روشـن تـر و م یماطاق جنـگ بـرا
ــود ــا. ش ــرم  یاز آق ــئول محت ــان مس ف تاب
ــا ــام  یتس ــه هنگ ــه ب ــار روز ک ــورشاخب  ی

ـــیپاســـداران خم ـــه دان ین عضـــو  شـــگاه،ب
بـوده اسـت و  یشـگامپ یاندانشجو یتمرکز

در مورد انقالب  یمتعدد) ۱۴( یگفتگوها
داشـته اسـت، راجـع بـه  ۵۹سـال  یفرهنگ
بـر مبـدل شـدن  یمبنـ یگنجـ یآقـا یادعا

دانشــگاه بــه اطــاق درس و  یکــالس هــا
 یدر پاسـخ مـ یشـانجنگ سئوال کـردم و ا

دانـم بـه  یراستگو، نمـ یسالم آقا: "یسدنو
بايـد چـه مقـدار مشـروح و بـا  االتاين سـو

 یمـ یاما اگر شـهادت. حوصله جواب بدهم
سازمان دانشجويان : خواهيد بر موارد فوق

و هـوادار  یپيشگام يک سـازمان دانشـجوي
ــا ــازمان چريــک ه ــداي یس ــ یف آن (ق خل

داشـت  یبود و هيچ گاه نه اسـلحه ا) زمان
 یکــه بــه دانشــگاه بيــاورد و نــه اتــاق جنگــ

دانشجويان پيشـگام تـا  یاعضا. تشکيل داد
 یدفـاع شخصـ یدانم برا یآن جا که من م

 .نيز اسلحه نداشتند
در دانشـگاه وجـود  یهيچ اتاق جنگ.. دوم

دانشـجويان پيشـگام در هـر . نداشته اسـت
ق را بــه اشــغال خــود در دانشــگاه چنــد اتــا

 یاز اين اتاق ها حتـ یبرخ - آورده بودند و 
قبل از انقالب و از زمان شاه وجـود داشـته 

و  یتبليغ یو در آن ها به فعاليت ها - است 
ــ یو دانشــجوي یسياســ ــوده ان . دمشــغول ب

 یهـم در آن دوره، مشـ یخود سازمان فدائ
مبـــارزه مســـلحانه بـــا حکومـــت جديـــد را 

. ه دانشـجويان پيشـگامنداشت چه برسد بـ
اتهام اتاق جنگ و انبار اسلحه را حکومت 
اختراع کرد تا بتوانـد دانشـگاه هـا و گـروه 

را ســرکوب کنــد و امــروز  یدانشــجوي یهـا
دانند که هدف از اين سرکوب چه  یهمه م

بـــود و در چـــارچوب برنامـــه بلنـــد مـــدت 
و  یاختنـاق سياسـ یبرقـرار یحکومت برا

ه انبار اسلحه و ب یگنجيد و ربط یم یمذهب
 یکـارگر یسـنديکاها. اتاق جنگ نداشت

چه سـرکوب کردنـد؟ آيـا کـارگران  یرا برا
هم اسلحه بـه دسـت گرفتـه و اتـاق جنـگ 

 تشکيل داده بودند؟
رژيـم اسـاس سياسـتش بـر دروغ بـوده  اين

اســت و بعيــد اســت کــه هنــوز پيــدا بشــوند 
و اصـالح  یاصـالح طلبـ یکه ادعـا یکسان

روغ ها را باور و بدتر از داشته باشند و آن د
 .آن تکرار کنند

 ." با درود 
 یاناز دانشـــجو یکـــیســـئوال را از  همـــین

در دوران حملـه بـه  یکـارهوادار سـازمان پ
سـاکن اسـت و در  یـراندانشگاه ها که در ا
بـوده اسـت،  یدانشجوئ ینآن زمان از فعال

 :یسدنو یاو در پاسخ م. ام یدهپرس
 گرم، یبا سالم" 
در زمان  یده خود مطلع هستک یهمانطور 

شـاهد  یکبه دانشگاه ها، من از نزد یورش
 یمتوانم بگـو یبوده ام و با جرأت م یانجر

من در شبها و . در مرکز واقعه قرار داشته ام
سـرکوبگر،  یروهـایقبل از حمله ن یروزها

و بـاز هـم . در دانشگاه داشتم یحضور فعال
در  یمتــوانم بــا جــرأت و صــداقت بگــو یمــ
دانشگاه مـا کـه  یدام از دانشکده هاک یچه

 یتخــتپا یدانشــگاه هــا یناز بزرگتــر یکــی
 یمکان یچدر ه یاسلحه ا یچبوده است، ه

نـه . نداشته است یاز دانشگاه وجود خارج
تنهـا اسـلحه . اسلحه گرم و نه اسلحه سـرد

 یدانشـجوئ یگروه ها یکه در اطاق ها یا
قلـم،  زوجود داشته است عبارت بوده اند ا

، چســـب، منگنـــه، پـــونز، لبـــاس کاغـــذ
 یو گــاه یاناز دانشــجو یبرخــ یکوهنــورد

. یاســـیس یاز گـــروه هـــا یبرخـــ یاتنشـــر
بنــام اطــاق جنــگ در  یا یــدهپد ینبنــابرا

دانشـگاه هـا وجـود  یردانشگاه ما ماننـد سـا
حسـن  یادعـا یـنا. نداشـته اسـت یخارج

و دوســــتانش در حــــزب  یســــیانگل یــــتآ
 یهـــا گـــروهبـــود تـــا  یاســـالم یجمهـــور

کـن و تارومـار کننـد تـا  یشـهرا ر ینشجوئدا
 یکهمانده مقاومت در برابر  یتنها محل باق

 یـهفق یولـ یحـام یسعناصـر انگلـ یهایتاز
موفـق . را در هـم شـکنند یو بقـائ یتمثل آ
 ."یدباش
زربخـش کـه در اوان انقـالب و  یدمج آقای

در زمـــان بســـتن دانشـــگاه هـــا و انقـــالب 
ن از رهبــران حــزب رنجبــرا یکــی یفرهنگــ

بود در مورد سـئوالم در بـاره صـحت  یرانا
بر مبدل شـدن دانشـگاه  یمبن یگفتار گنج

  :یسدنو یبه اطاق جنگ م
 
 ید،جناب فر یدوست گرام" 

 یپاسخ به پرسش ها در مـورد گفتارآقـا در
 :یسمنو یم یترا برا یرنکات ز یگنج
بخاطردارم در دانشگاه نه انبـار  یکهآنجائ تا

 ینـه گروههـا اسلحه وجود داشته اسـت و
 یبنابرگزارش ها. مسلح بودند ی،دانشجوئ
دانشجو و استاد ما از دانشگاه،  یآنروز رفقا

بر وجـود  یمبن یمدرک وشاهد یچگونهه
مسـلح وجـود نداشـته  یدانشجو یااسلحه 
درهمـان زمـان پـس  یـنافـزون بـر ا. است

فـــواد تابـــان  یدانشـــگاه، آقـــا زســـرکوبا
 زیــونیدر تلو یشــگامپ یاندانشــجو ینــدهنما

رد  یحًااتهـام را صـر یـنا یاسالم یجمهور
 یندگاننما یدر آنروز حت ینکهجالب ا. کرد

دانشــگاه کـه درآن گفتگــو  یانجمـن اسـالم
. مورد سکوت کردند ینشرکت داشتند در ا

ــگاه  ن ــرکوب دانش ــس از س ــزپ ــور ی  یجمه
را  یـهپا یادعـا و اتهـام بـ ینا یگرد یاسالم

 .تکرار نکرد
 یانودن دانشـجواسـاس مسـلح بـ یب اتهام

در واقع بهانه و مستمسک  یخواهمبارز وآزاد
ــه بدانشــگاه و تعط ــود یــلحمل . دانشــگاه ب

ــر ــداً انجــام گرفــت یام ــه بع ــا ا. ک ــهب  ینک
ــاتر را در  یدانشــجوئ یگروههــا ــارز، دف مب

اقــدام  یــنکردنــد معهــذا ا یــهدانشــگاه تخل
اسـتبداد بدانشـگاه  یانسپاه یورشمانع از 

 یآن عــده ا یجــهکــه در نت یورشــی د،نشــ
حمله بدانشگاه . جان باختند یانازدانشجو

 یـتبـدان خـاطر بـود کـه اکثر یقـتدر حق
بـا اقـدام حاکمـان در اسـتقرار  یاندانشجو

 یاستبداد مخالف بودند و رهبران جمهور
کـانون  یـندر هم شکسـتن ا یدر پ یاسالم

ـــلتعط یمقاومـــت و بطـــورکل دانشـــگاه  ی
 رشیـواقـدام،  ینپس از ا ینکهکماا. بودند

 یمقاومــت و گروههــا یرکانونهایبــه ســا
 یمقــاوم و مخــالف را تــا متالشـــ یاســیس

 .آنها دنبال کردند یساختن تمام
جنگ  یداندانشگاه بم یلتبد"اتهام  تکرار

ــــور"  ــــان جمه ــــه حاکم ــــاهه یک  یچگ
آن ارائــه  یبــرا یو مــدرک یــلدل یچگونــهه

ــان ــد توســط کس ــار  یندادن ــه در آن روزگ ک
و امـــروز  یاســـالم یخـــدمتگزار  جمهـــور

 یـزروند، واقعًا غم انگ یمخالف آن بشمارم
گذشته خود  یهتوج یبرا یگنج یآقا. است
آنـروز  ینقد همدسـت نهاقدام شجاعا یبجا
 یـاتسـو جنا یکاز  یان،با استبداد یشخو

ــا را تطه ــرآنه ــ ی ــو یم ــد و از س ــرد یکن  یگ
ـــهرا کـــه در آن روزگـــار عل یانیدانشـــجو  ی

بودند بر  استبداد نو پا به مقاومت برخاسته
 .    نشاند یاتهام م یکرس

 با درود فراوان
 زربخش  مجید
 "۲۰۱۰سپتامبر  ۲۲

 
مسئول روزنامه  یرمد ی،محمد جعفر آقای

 یجمهور یاستدر دوران ر یانقالب اسالم
صدر، در  پاسخ به سـئوالم راجـع   یبن یآقا

  :یسدنو یم ینچن یبه سحن گنج
 
 ید،آقا فر یزمدوست عز" 

 یمبگـــو یـــدال شـــما باپاســـخ بـــه ســـئو در
بخـش از کتـاب  یـک یدمطلع یکههمانطور

" ۱۳۶۰خـرداد  یکودتـا یاتقابل دو خط "

اختصـاص داده ام و  یرا به انقالب فرهنگـ
که در صدد قبضه  یدر آنجا نوشته ام، عوامل

کردن کامـل قـدرت بودنـد و پشـت سـنگر 
 یتو از پشت آنها را هدا یمخف یاندانشجو

 ینظــام آموزشــ رییــتغ ۀبــه بهانــ کردنــد، یم
تب و  ینکها یبرا ی،کشور و انقالب فرهنگ

فـــرو نشســـته بـــود و  یریگ تـــاب گروگـــان
 یــتســد کــردن راه موفق یبــرا بایســتی  یم
طرح بسـتن دانشـگاهها  ی،جمهور یاستر

قرار بر گلوله بسـتن و . را به اجراء در آورند
ـــجو ـــتار دانش مخـــالف و  یانکشـــت و کش

دن کـر یلتبـد بهانـهبـه  یاسـیس یگروهها
دانشگاه به مرکز دفاتر احـزاب و دسـتجات 
و انبار کردن سالح و مهمات، گذاشته شده 

بـه موقـع وارد عمـل  صـدر یبن یبود که آقا
اطــاق . شــد و مــانع کشــت و کشــتار گشــت

ــگ  ــاجن ــ ی ــتاد جنگ ــه ا یس ــرا یبهان  یب
و بستن دانشگاه بود تا  یانسرکوب دانشجو

صدر که توسط حسـن  یبن یآقا یهکودتا عل
ــتآ ــور ی ــزب جمه ــران ح ــالم یو س  یاس

. شـود یشده بود بـه سـهولت عملـ یطراح
صدر موفق شد  یبن یآقا ینکهوگرنه بعد از ا
دفــاتر خــود را  یدانشــجوئ یکــه گــروه هــا

بدهند و دانشگاه دو  یمقامات دولت یلتحو
 یـقطر یـنباره باز شد، آن افـراد چـون از ا

 یآقــا یــقبــه ســنگ خــورد، از طر یرشــانت
سـتاد  یلبا تشک ینبارو ا عمل کردند مینیخ

 یلـیدانشگاه ها را به تعط ی،انقالب فرهنگ
ما . یستفرض محال هم محال ن. کشاندند

 یانکـه دانشـجو یمگذار یم ینفرض را بر ا
داده  یلدر دانشـــگاه اطـــاق جنـــگ تشـــک

اطاقهـا و  یتمـام یاندانشـجو یوقتـ. بودند
مقامات دادنـد و همـه  یلدفتر خود را تحو

 یاسـتصـدر ر یبنـ یآقـا کردنـد و یهرا تخل
انقـالب و  یشورا یباتفاق اعضا یجمهور
از مردم بـه  یریو گروه کث یراناز وز یجمع

ــا ســخنران ــد و ب مشــروح و  یدانشــگاه آمدن
 یکه برا یلیمفصل خود پس از سه روز تعط

 یاطاقهـــا و دفـــاتر گـــروه هـــا یـــلتحو
دانشگاه بسته شده بـود، در روز  ی،دانشجوئ

مجـــدداً  ۱۳۵۹ یبهشـــتارد ۲ســـه شـــنبه 
درس  یدانشگاه باز وکار دانشگاه و کالسها

پـس بعـد از . شروع شـد یلو بحث و تحص
جنگ و اسلحه  یبه قول شما اطاقها ینکها

شـده بـود و دانشـگاه بـاز و بـه کـار  یدهبرچ
بـه بسـتن  یچـه لزومـ یگرخود ادامه داد، د

 یتبود؟ پس نقشه، نقشه حاکم یدانشگاه م
بـود کـه  یجمهور یاستر ذفاستبداد و ح

 یربا باز بودن دانشگاه در آن زمان امکان پذ
در آن زمان، چـون خـود  یگنج یآقا. نبود

 یداز عوامل حاکم کردن استبداد بـوده شـا
در  یتحسن آ یفراموش کرده باشد که آقا

 یآن نــوار معــروف خــود، پــس از بــاز گشــائ
: صدر، گفتـه بـود یبن یآقا یلۀدانشگاه بوس
صــدر  یهــا، بنــدانشــگاه  عطیلــیدر طــرح ت

 یافـتتوانست بر موج سوار شـود و نجـات 
کـه پـدر  یـمکـرده ا یهته یبار طرح ینا یول
بـه  یو بـرا. شـود ینم یفصدر هم حر یبن

 ینخزنده، ا یاجراء در آوردن طرح کودتا
و ستاد  ینیخم یآقا یممستق یقدفعه از طر

 .  دانشگاها را بستند یانقالب فرهنگ
 . یدو خرم باش شاد

 "یرجعف محمد
 یچنـد از هموطنـان یارتباط با تن ینهم در

که در آن دوران دانشجو بوده انـد، تمـاس 
متفق القول سـخن  ی،برقرار کردم که تمام

ــا ــ یآق ــد  یبرا تکــذ یگنج ــد و گفتن کردن
 یچگونهآن زمان ه یتبا واقع یسخن گنج

از آنــان کــه در زمــان  یکــی. نــدارد یانطبــاق
 دهز بوبه دانشگاه ها در دانشگاه اهوا یورش

 :یدگو یاست، در پاسخ به سئوالم م
 یک. بر دو قسم بودند یانآنزمان دانشجو" 

ــد و در کــالس  قســم کــه درس خــوان بودن
قسـم هـم  یـکدرس حضور داشتند و  یها

اوقـات بچـه  یبرخـ. بودند یاسیمثل من س
شـدند و  یدر کالس حاضر نم یاسیس یها

بـاز دانشـگاه  یها یطمح یاتئاتر و  یدر آمف
هـم افـراط  یپرداختند و گـاه یث مبه بح

جدل  ینو مجاهد یکاریهامثالً پ. کردند یم
کردند و رنجبران، دشمن حـزب تـوده  یم

 یبـا آنهـا دشـمن و برخـ یهـابودند و توده ا
اما در دانشگاه . کردند یاوقات زدو خورد م

اطـاق  یاگـر منظـور گنجـ. نبود یاسلحه ا
جنگ بوده است چون اسلحه بوده است، 

آشکار  یو بلکه دروغ یستًا درست نابد ینا
خواســت  یمــ یبــیبــه هــر ترت یــمرژ. اســت

را  یاندانشـجو یدانشگاه را ببنـدد تـا صـدا
که حاکم شرع اهـواز بـود  یجنت. خفه کند
 یبـه دانشـگاه حملـه کـرد و وقتـ یبا عده ا

کننـد، رفـت  یمقاومـت مـ یاندانشجو یدد
بـه مـردم گفـت  یـقاهـواز و از آن طر یوراد

المـــذهب دانشـــگاه را  ســـتیکمون یمشـــت
ــد ــدکمــک کن دممــر. اشــغال کــرده ان ــا  ی ت

. یـآوریمدانشگاه اهواز را از دست آنهـا در ب
ــنا ــدنبال  ی ــه شــد و ب ســخنان عامــل حمل

نفـر کشـته  ینحمله به دانشگاه اهواز چنـد
. یـدمجسـد را د ینشدند و من خودم چند

 یـمبـود کـه مخـالف رژ یـنجرم تمام آنها ا
 یدانشجوئ یتاز فعال یشترب یتیبودند و فعال

 ".نداشتند
 یدهم کـه آقـا یحتالش کردم توض ینجاا تا

در ارتبـاط بـا واقعـه بسـتن دانشـگاه  یگنج
 یمـ) ۱چرا؟ چـون . کند یم یختار یفتحر

بستن دانشـگاه و انقـالب  یتخواهد مسئول
از جملــه  یگــرانرا بــه گــردن د یفرهنگــ
تا ) ۲. یاندازدب ینچپ و مجاهد یگروهها
را  ینیو عصا بدستان خم انیحام یبه نحو
اول انقالب تبرئه کند، چون بـا  الهایدر س

انقـالب  ینمثل سـازمان مجاهـد یروهائین
شــخص  یژهو اصــالح طلبــان و بــو یاســالم

 یروح یو همبستگ یکیسروش احساس نزد
ــو ــهنت. دارد یو معن ــ یج ــتدالل  یمنطق اس

انجامد که دانشگاه هـا  یم ینجااو به ا یها
ــا ــروه ه ــلح یمحــل گ ــد و مس ــوده ان انه ب

اطـاق جنـگ مبـدل  هدرس بـ یکالس هـا
بـه  ینـیشده بودند پس ناچـارًا آنزمـان خم

به  یماز اصحابش حق داشت تصم یبانیپشت
نه در  یگنج. کند" یپادگان"بستن دانشگاه 

اش، نـه  یفرهنگـ یسممقاالت سلطان یسر
 یمقاالتش راجع به انقالب فرهنگ یگردر د

 یسـتن یـنال ابدنب یندر و یاناتشو نه در ب
ــان ــ یکــه چــرا و چــه کس ــه بهان انقــالب  ۀب

در  ینکها یادانشگاه ها را بستند و  ی،فرهنگ
و بسـتن دانشـگاه   یانقالب فرهنگ یقتحق

استبداد است،  یبازساز یبرا یزیها دستآو
او در . اسـت یـاوردهن یـانبـه م یاصًال حرف

اکثـر مقـاالتش بـدنبال آنسـت کـه حــوادث 
انقـالب را جعـل بعـد از  یاسـیس – یخیتار

 یو بــا بحــث هــا اشــیانهن یکنــد و بــه شــکل
مجهـــول، همـــه را از  یو جمالتـــ یفســـخ
 یـکهمـه را در  یگـران،گرفتـه تـا د ینیخم
ــدازد،ب یــگد و وانمــود ســازد کــه همــه  ین
ــانا ــرغ یرانی ــب،  ی ــتبداد طل ــرات، اس دمک

بـــوده انـــد و  یکســـانقـــدرت پرســـت و 
خود او فراموش شـود کـه در آن  ینوسیلهبد

. استاز عمله استقرار استبداد بوده دوران 
کند تا خود  یداجرم پ یکخواهد شر یاو م

 یســماو در سلطان. کنــد یــهرا توج یــارانشو 
داد  یآنچــه رو: "یســدنو یمــ ۵ یفرهنگــ
ـــــ یمقتضـــــا ـــــل جمع ـــــانها یعم  یانس

 یــدرا پد یختــار یــنبــود کــه ا دمــوکراتی یرغ
عمــل  یگــریاگــر آنهــا بــه گونــه د. آوردنــد

اما . شد یم یدهآفر یگرید یختار کردند، یم
عمـل نکردنـد، چـون  یگـریگونه د بهآنها 
بعــد هــم ". کــدام دمــوکرات نبودنــد یچهــ
ــرا  یقثابــت کــردن نظــر خــود و تصــد یب

سفسـطه  یـقبطر ی،جمله اش و محکم کار
مجهـول،  یتیبـا هـو یا یسـندهاز نو یزیآم

آورد تا عناصر مسـتبد  یناروشن م یجمله ا
تبداد و را بـــا افـــراد ضـــد اســـ یو ضـــد ملـــ

 ینکند و به مسـتمع یقاط  یو مل یخواهآزاد
 یم یو. هم بوده اند یههمه شب یدخود بگو

 ی،اسـالم یسـران حـزب جمهـور: "یسدنو
صـدر، مهنـدس  یبنـ ی،نهضـت آزاد یفط

ها به  دانشگاه یتاز وضع یگرانو د یسحاب
ـــد و چـــاره یشـــدت ناراضـــ جـــز  یا بودن

در مقابـل خـود " برخـورد" یـا" یشگیریپ"
معتقــد بــه  یمهنــدس ســحاب. یدنــدد ینمــ
فر برخورد را  ینمهندس مع. بود یریشگیپ

 یتلقـ یها را حتمـ دانشـگاه یلیمسلم و تعط
از  گویـــد یم یرفســـنجان یهاشـــم. کـــرد یم

بچـه مسـلمان  یـادیتعداد ز"حضور یقطر
ـــوان یم" در تهـــران ـــو ت " یشـــلوغ" یجل

 یا خامنـه یعلـ یدس."... دانشگاه را گرفت
صـدر  یبـه بنـ: "گوید یصدر م یدر پاسخ بن

ـــویم یم ـــ گ ـــایی یانرا در جر ألهمس ـــه  ه ک
مهنــــدس ... یدنکشــــ شــــود یمنحــــرف م

بود کـه در آن  یتنها کس ی،موسو یرحسینم
از " یانقـالب فرهنگـ"جلسات از ضـرورت 

ها سـخن  ها در دانشگاه حضور توده یقطر
 ). ۱۵". (گفت
که در آن دوران چه  یستن ینبر سر ا سخن

ه مفهمـوم درک ب یهائ یتشخص و شخص
 یــردمکــرات و غ ی،مــا از دمکراســ ینامــروز

بـا  یمتـوان یرا نمـ یختار. دمکرات بوده اند
از  یمـــانســـنجش امروز یـــزانو م یـــدگاهد

سـخن . یمکن یها بررس یدهموضوعات و پد
 یبـه بازسـاز یاست که چه کسـان ینبر سر ا

ســال اســت  ۳۲اســتبداد کمــک نمودنــد و 
 یمـذهب یـرگرا گرفتار استبداد فرا یرانیانا

اســت کــه در  یــنا یبحــث اصــل. کـرده انــد
ـــاز تول ـــددوران ب ـــ ی کـــه  یاســـتبداد و وقت

 یاناز جملـه دانشـجو ینزم یرانفرزندان ا
ما، در دانشگاه ها و جوانان ما در زنـدانها، 

 یاعدام م یاگرفتند و  یمورد شکنجه قرار م
و  یکه امـروز دم از دمکراسـ یشدند، افراد
قـرار  یگـاهیجادر چـه  یزننـدحقوق بشـر م
افراد امروز چه برخورد و  ینداشته اند؟ و ا
کننـد؟  یبه گذشته خود مـ ینقد صادقانه ا

 یاهسـ یدر دوران وحشت و تـرور سـالها یاآ
هــا و  یبـا آدم کشــ یتآنــان در ضــد ینـیخم

 دبا دسـتان خـو یاگرفتند  یاعدام ها قرار م
ــم م را ســرکوب و آنــان را بــه  یهنانمــانه

دادنـد تـا  یم یلاه تحوو سپ یتیمقامات امن
آنان در زنـدان، فرزنـدان  یزندانبانان بجا

ــازجوئ یــورغ شــکنجه و  ی،کشــور را مــورد ب
و  یآنان بدنبال الپوشان. اعدام قرار دهند؟

هستند چون خود باعـث و  یقحقا یفتحر
ــان ــد یبازســاز یب ــوده ان ــایآ. اســتبداد ب  ق

 یمرزبنــد یکــهو امثــالهم از آنجائ یگنجــ
د انجــام نــداده انــد، بــا گذشــته خــو یذهنــ
گذشــته خــود بــدنبال  یرانــهنقــد دل یبجــا

خــود  یــهتوج یتــًاجــرم و نها یکشــر یــافتن
 یبرا فر یافکار عموم یگرد یکبارهستند تا 

پرسـش  ینتوانند به ا یوگرنه آنان م. دهند
 داســتبدا یدر دوران بازســاز. پاســخ دهنــد
 یـــهاول یدر ســـالها یعنـــی ینـــیتوســـط خم

 یری،گروگانگ یاانقالب باالخص در ساله
 یجنگ، بستن دانشگاهها، انقالب فرهنگـ

کجا بوده انـد؟  ۶۲- ۶۰ یو کشتار سال ها
همـه  یانتکشتار و خ یات،در مقابل جنا یاآ

بودنـد  یسـتادها یرانیانو ا یرانا یهجانبه عل
ز و یـآم یانـتخ یهمراه و مشوق رفتارها یا

ــهجنا ــیخم یتکاران ــارانشو  ین ــون  ی همچ
ـــه ا حـــزب  ی،فســـنجانر ی،بهشـــت ی،خامن
 ینســازمان مجاهــد ی،اســالم یجمهــور

خـط امـام و  یانو دانشـجو یانقالب اسالم
. صــدر انقــالب بودنــد؟ ینژادهــا یاحمــد

بعد از انقالب  یخیتار یعبحث در مورد وقا
از  یجهــت انتقــال تجربــه و تجربــه انــدوز

از تکرار اشتباه و خطا و  یریو جلوگ یختار
ــتخ ــر یان ــدهز یام  یاشــده  یهو توصــ یبن

 یامــر یخو جعـل تـار یــفتحر یاسـت، ولـ
. اسـت یزشـت و نابخشـودن یناپسند و عمل

 یــانب یامــروز بجــا ی،چــون گنجــ یافــراد
ــا ــدادهایرو یقحق ــار ی ــالب، ت  یخاول انق

و  یشـهاند. کنند یم یفانقالب را عمالً تحر
 یرد تـا در سـریـدااو را وام ی،گنج یتذهن

مقاالت  یو سر یفرهنگ یسممقاالت سلطان
تمام تـالش و ) ۱۶(معاصر یوشنفکرزبان ر

که ثابـت  یردتوان و استعداد خود را بکار گ
ــد همــه مثــل خــودش غ ــرکن دمکــرات و  ی
ــد ــوده ان ــرا یگنجــ. خشــونت طلــب ب  یب

. کنـد یخود را م یسع یتافراد نها یبتخر
 یمـــ ۴ یفرهنگـــ یســـماز جملـــه در سلطان

شـود کـه  یروشـن مـ یبترت ینبه ا" یسدنو
 ی،انقـالب فرهنگـقبـل از  یداسات ی یهتصف

در . انقــالب، آغــاز شــد یبــه دســتور شــورا
حــزب  یاز اعضــا یــرانقــالب بــه غ یشــورا

 – یملـ ی،نهضـت آزاد ی،اسـالم یجمهور
 یتصـدر عضـو یها و ابوالحسن بن یمذهب

 یبـاصـادق ز ینـهزم ینامـا در همـ". داشتند
 یسـتاد انقـالب فرهنگـ ءکالم که خود جز

در فاجعــه انقــالب  یبــوده اســت و دســت
از  یشسال پ ینداشته است و چند یهنگفر

ــتعمــل خــود حالل ــدهطلب ی ــ ی  یاســت م
 یدبا یخثبت در تار یمن برا ینجاا: " یسدنو
 ۱۳۵۹در سـال ( انقـالب  یکه شورا یمبگو

انقـالب  یزمام امور مملکت به دست شورا
. بـود مهـورج یسصدر بـه عنـوان رئـ یو بن

وجــــه  یچبــــه هــــ) کــــالم یبــــاصــــادق ز
ــتورالعمل ــه مح ی،دس ــه غچ ــه و چ ــررمان  ی

محرمانه نداده بود کـه اسـتادان را اخـراج 
". یدقرارداد نکن یدها را تمد یمانیپ یا یدکن

ــ یگنجــ) ۱۷( ــه نفــع چــه  یکــه نم ــم ب دان
 یحتـ یسدنو یرا م یمقاالت ینچن یدستجات
ــ ــ یجمالت  یگــرانســازد و بــه د یاز خــود م

 ی،محمـد یـتمطابق روا. "دهد یم بتنس
ــ داده  یصــدر رأ یآنهــا در انتخابــات بــه بن

ــــات تعط ــــد و در جلس ــــلبودن ــــردن  ی ک
 یبنـ یـهعل یبحث یچه یراز،ها در ش دانشگاه

 یو فراموش م) ۱۸." (شد یصدر مطرح نم
دو مــاه بعــد از  یکنــد کــه انقــالب فرهنگــ

 یجمهور یاستصدر به ر یبن یانتخاب آقا
   یستمعلوم ن ینبر ا نبوده است و افزو
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انقالب فرهنگي،ابـزار  
 )3(زسازي استبدادبا
  

و کجـا جملـه فـوق را  یکـ یمحمـد یدمج
 یســمدر سلطان یــاو . کــرده اســت یــتروا

 :یسدنو یشماره چهار م یفرهنگ
ــ یاریبســ"    یرانیــانو ا یاز مخالفــان داخل
 یخارج از کشور، ستاد انقالب فرهنگ یممق

اما مشکل آنست . کنند یرا مسئول قلمداد م
 و یــدگو یکــس مســتند ســخن نمــ یچکــه هــ

هـم  یـمرژ. یردپـذ ینم یتکس مسئول یچه
بــه مــدارک آن زمــان را  یدسترســ یراههــا

جلسـه  یندر اولـ. کامًال مسدود کرده است
 ینـی،اللـه خم یتبا آ یفرهنگ انقالبستاد 

ــ یاو دســتور پاکســاز  یگســترده را صــادر م
 یـننظر خـود را در ا ی،سروش و نجف. کند
در آن جلسـه حسـن . اعالم داشته اند ینهزم
 یشـــــمس آل احمـــــد، علـــــ بـــــی،یحب
صــدر هــم  یو ابوالحســن بنــ یعتمداریشــر

 یـاتح یـددر ق یحضور داشته اند که همگ
 یناست در ا شوارسابق ستاد د یاعضا. اند
صدر که پس از  یاما بن. یندسخن بگو ینهزم
جمهـور  یسهم رئـ یگرد یکسالواقعه،  ینا

تواند نظر خود را در باره آن  یکشور بود، م
چـه  یلهها بـه وسـ یپاکساز که ینجلسه و ا
در هـر . انجـام شـد، اعـالم دارد یدستگاه
از کار  یرفتنیاقدام آنچنان ناپذ ینصورت ا

 یرشکــس حاضــر بــه پــذ یچدر آمــد کــه هــ
 ) ۱۹."  (یستآن ن یتمسئول
آنقدر آشکار است کـه مـرغ پختـه را  جعل،

ــ ــده م ــه خن ــالب . آورد یب ــتاد انق ــراد س اف
دند شـ ینمعـ ینـیکه از طـرف خم یفرهنگ

 یبـه مقالـه خـود گنجـ. بودنـد؟ یچه کسان
دانشگاهها،  یلیپس از تعط" کنم  یرجوع م
 ینـیاللـه خم یـتآ  ۳/۱۳۵۹/ ۲۳  یخدر تار
محمــد جــواد بــاهنر، محمــد   یحکمــ یطــ

ـــان یمهـــد ـــی،حســـن حب املشـــی، یرب  یب
سروش، شمس آل احمد، جالل  یمعبدالکر

 یرا بـرا یعتمداریشـر یو عل یفارس ینالد
منصـوب " ید انقـالب فرهنگـستا"  یلتشک
ــ. کــرد ــرا یانقــالب فرهنگ ــا  یب ــارزه  ب مب

 یددانشـگاهها از اسـات یپاکسـاز ی،غربزدگ
امـا . و انقـالب در فرهنـگ بـود یشدگراند

 یدر آن نم هاست ک یا یدهفرهنگ تنها پد
دانشگاهها به  ینترتیببد. توان انقالب کرد

از  یتعــداد. شــد یــلمــدت ســه ســال تعط
مخـالف،  یاندانشـجو و یشدگراند یداسات

ســخت  یاربســ ینشو گــز یدنــداخــراج گرد
ورود بـه دانشـگاه هـا  ینـدبـر فرا یا یرانهگ

 )۲۰." (حاکم  گشت
از طـرف  یافراد سـتاد انقـالب فرهنگـ پس
 یاز بنـ یشـدند و اسـم ینمعـ ینـیخم یآقا

کـــه  یو هـــر انســـان صـــادق یســـتصـــدر ن
 یدر باب انقـالب فرهنگـ یمبتد یاطالعات

داند کـه شـمس آل احمـد  یداشته باشد، م
 یلکــه هــدف از تشــک یــدفهم ینکــهبعــد از ا

بســتن دانشــگاهها  ی،ســتاد انقــالب فرهنگــ
اعــالن کنــد در  رســمًا ینکــهاســت، بــدون ا

و ستاد انقـالب ( جلسات ستاد شرکت نکرد
 ۱۳۵۹مـرداد  ۱۸در جلسه مـورخ  یفرهنگ

اعالن  کرد که جلسـه سـتاد بـدون حضـور 
 یهــان،ک.[یــدشــمس آل احمــد برگــزار گرد

، ص ۱۱۰۹۵، شـمار ه ۵۹مـردا  ۱۹ یکشنبه
 یتآل احمد دست خود را آلوده جنا) آخر

 یاســم او را مــ یحــال چــرا گنجــ. نســاخت
جلسه ستاد شرکت داشته  ینآورد که در اول
در همان مقالـه  یداند؟ گنج یاست خدا م
ــود روا ــتخ ــ ی ــورد اول ــروش را در م  ینس

 .آورد یم یجلسه ستاد انقالب فرهنگ
هــا، عزلهــا و نصــب هــا   یپاكســازگرچــه " 

نداشت، مـن غايـت جهـد  یقانونا به ما ربط
ــرا ــ یدســتگير یخــود را ب  یاز افتادگــان م

ب  يك قلم بگويم كه امام از ستاد انقال. كردم 
ــجويان  یفرهنگــ ــه دانش ــه هم ــتند ك خواس
را از دانشــگاه  یتــا منتهــ یاز مبتــد ی،ا تــوده

احتجاج ما با امام سود نداشـت . اخراج كند
ما كه مصـلحت را . خود ماند یبر را یشانو ا

ــ ــر نم ــن ام ــا  یدر اي ــه آق ــاه ب ــتيم، پن  یدانس
و . بــرديم یهاشــم یو ســپس آقــا یا خامنــه

امــام را  یبــود كــه توانســت را یهاشــم یآقــا
هــا اجــازه دهــد تــا   یا برگردانــد و بــه تــوده

در ايـن بـاب . تحصيلشان را بـه پايـان ببرنـد
شـبهه را  اصـل چـونگـويم   یبيش از اين نم

هـا چنـين   یا تـوده یآنكه برا. دانم  یروا نم
چـه خواهـد كـرد؟  ها یا كند با غيرتوده  یم

در برابـر  یبه هر حال شـايد همـين ايسـتادگ
ها بـود كـه باعـث شـد    یا حکم اخراج توده

ها، اگر هـم صـورت گرفـت كـه  روند اخراج
ــير ــت از مس ــورت گرف ــتاد  یص ــارج از س خ

 )۲۱"(يردانجام پذ یب فرهنگ انقال
سروش روشـن اسـت کـه جلسـه  یآقا ۀگفت  

شده است  یلکند که تشک یکه ذکر م یستاد
جمهـور و  یسرئـ یاسـت کـه خامنـه ا یزمان

خامنـه . مجلس بوده اسـت یسرئ یرفسنجان
ــا عل یا ــد از کودت ــهبع ــ ی صــدر و مــرگ  یبن

جمهـور  یس، رئ۶۰یورو باهنر در شهر یرجائ
صـورت  یهـا زمـان یشده است و پـاک سـاز

صـدر بـه فرانسـه هجـرت  یگرفته اند که بنـ
بـه بعـد و در  ۱۳۶۰از مهـر  یعنـی. کرده بود

و  یدولتــ یــرو غ یســند دولتــ یچضــمن در هــ
ــ ــراد یحت ــه از نزد یاز اف ــکک ــا جر ی ــانب  ی

 یبــاکالم،مثــل صــادق ز یانقــالب فرهنگــ
 یگـران،د یا یسروش، محمد ملک یمعبدالکر

کـه  در ارتباط بوده اند، تا به امروز نگفته اند
ــ ــ یبن ــ درص ــالب  یندر اول ــتاد انق ــه س جلس

 .شرکت کرده است یفرهنگ
 یراههـا"بر خـالف نظـر شـما ! یگنج آقای

" به مدارک آن زمان کـامالً مسـدود یدسترس
ــما منصــف و اهــل تحق. یســتن ــر ش ــقاگ  ی

از  یانقــالب فرهنگــ یــانجر یتمــام یــد،بود
روز کشـــور،  یـــدابتـــداء تـــا انتهـــا در جرا

... و ی،ب اســالمانقــال یهــان،اطالعــات، ک
کار شما را  یجعفر یآقا یموجود است، حت

از  یو روز شمار انقـالب فرهنگـ هراحت کرد
 یو حتــ ۱۳۶۰خــرداد  ۱۳، تــا ۵۹ ینفــرورد

همـان  یـدبعد از آن را با سـند و مـدرک جرا
دوران، در فصل دوم کتاب خود آورده است 

مدارک در خـارج از کشـور هـم  ینا یو تمام
و  یـدنهـا مراجعـه کناگـر بـه آ. موجود اسـت

 یـدخواه ید،هوا حرف بزن یاز رو یدنخواه
از جلسـات  یـک یچصـدر در هـ یبنـ هکـ یدد

. شرکت نکـرده اسـت یستاد انقالب فرهنگ
 یخـود تلقـ یـهو عل یقانون یراو آن را غ یوقت
کرد، چگونـه ممکـن اسـت در آن جلسـه  یم

 یـدهخـودش تـدارک د یـهشرکت کند که عل
 یطرح کودتـا یانقالب فرهنگ. شده است؟

صـدر بـوده  یبنـ یـهعل یـارانشو  یـتحسن آ
فاش سـاخته  یرااخ سروش یآقا یحت. است

پـروژه انقـالب  یايـن برنامـه، يعنـ" است که 
برنامـه  یاسـالم یدر حزب جمهور یفرهنگ

بـود  یآيت از کسـان یشد و شخص آقا یريز
کــه از او بــه  یدر نوارهــاي. کــه پشــت آن بــود

ود که ما برنامه دست آمد و منتشر شد، گفته ب
در دانشگاه ها خواهيم داشت که پـدر  یهاي
توانــد جلــو آن را  یصــدر هــم نمــ نــیب یآقــا

اين برنامه اجرا شـد، بـدون آنکـه مـا . بگيرد
هـر چـه کـه بـود، دانشـگاه هـا . مطلع باشيم
کــه دانشــگاه هــا را بســته  یکســان...بســته شــد
سـال  ۲۰خواستند دانشگاه ها تـا  یبودند، م

ـــ ـــد ت ـــته بمان ـــالحات الزم و بس ـــام اص ا تم
ـــردالزم صـــورت بگ یرهـــایتطه و آنگـــاه  ی
 ).۲۲" (شود اییبازگش
حـال  یـنشـود؟ بـا ا یمـ یشـترب یناز ا جعل
ثبـت در  یمقالـه ام و بـرا یشـتردقـت ب یبرا
 یبنـ یآقـا یرا بـرا یگنج یجمله آقا یخ،تار

شـدم  یاصدر ارسال کردم و از او مسئله را جو
 یـد؟داشـته ا جلسه حضور ینشما در ا یاکه آ

مسـئله  یـنبـه ا یجـائ یقًاهرچند که من تحق
اسم شما از  شایدگفتم  یبرخورد نکرده ام ول

ــر ــ ینحاض ــالب  یندر اول ــتاد انق ــه س جلس
صـدر  یبنـ یآقـا. حذف شده است یفرهنگ

 : پاسخ دادند
 باسالم،"

ــًا ــتحق مطمئن ــدارد یق ــاهه. ن ــ یچگ  ینچن
. نبود و من در آن شرکت نکرده ام یجلسه ا
شمس آل احمـد را خواسـتم  یس، آقابه عک

ــانون اساســ ــر ق ــتم براب ــه او گف ــا ی،و ب  یآق
شـورا  یـنرا ندارد و ا یاریاخت ینچن ینیخم

در  یگـراو هـم د. اسـت یخالف قانون اساس
جلســـات شـــرکت نکـــرد و ســـتاد انقـــالب 

آن را اعالن کرد و تا کودتا با آن  هم یفرهنگ
خرداد  یاما بعد از کودتا. یکردممخالفت م

 .  ، کرد آنچه کرد۶۰
 .یدباش یروزو پ شاد

 "صدر یبن ابوالحسن
 

خـود  یاثبات نظرات جعل یبرا یگنج آقای
رســانده اســت کــه از زبــان  یکــار را بــه جــائ

: " سـازد یمستبد، سند مـ یخامنه ا یدعلیس
ــه ــک نمون ــايا ي ــين قض ــگاه  یاش، هم دانش

آمدنـد  یالحـاد یتهران بـود کـه گروهکهـا
ف کردند و از اتاقهـا و دانشگاه تهران را تصّر

ــه ــزش ب ــالنها و مراک ــا  س ــاق ه ــوان ات  یعن
سالح و مرکـز توطئـه عليـه  یجنگ، انبارها

! اصل انقالب و عليـه نظـام اسـتفاده کردنـد
يـک حالــت  یفضـا را قُـرق هــم کردنـد؛ يعنــ

( نـــه فقـــط در مســـؤوالن آن روز  یارعـــاب
مســؤوالن آن روز، دولــت موّقــت بودنــد کــه 

دل و جگرِ ورود در ايـن اصالً جان و توان و 
 یحتّـ که! آنها که هيچ) ميدان ها را نداشتند

هـم ايجـاد  یاز افـراد انقالبـ یدر دل بسيار
در محـــيط خـــودِ دانشـــگاه . کـــرده بودنـــد

. تهران، اينها بيشترين رعب را ايجاد کردنـد
تـرين  از سـخت یرود که در يک  یمن يادم نم

م آن روزهايش، اتّفاقاً خودم در دانشگاه بـود
ــ ــه هفتگ ــک برنام ــتم یو ي ــجد . داش در مس

دانشــگاه تهــران، آن روز طبــق معمــول، روزِ 
آمــدم، ديــدم دانشــگاه خلــوتِ . برنامــه بــود
شـايد بيسـت . به مسـجد آمـدم. خلوت است

 یوقت. در مسجد بيشتر نبودند ینفر ینفر، س
: وارد مسجد شدم، چند نفر آمدنـد و گفتنـد

چــه  گفــتم مگــر! جــا برويــد زود از ايــن! آقــا
معلوم شـد کـه بلـه، دانشـگاه را قُـرق ! شده؟
اند و از زدن و کشتن و اين چيزها هـم  کرده

در مقابل اينها  یچه کسان! ندارند یاصًال اباي
 یاوّلـين، يـا يکـ. ايستادند؟ خودِ دانشجويان

بروز فعّاليت مـؤثِّر بسـيار  یها از اوّلين نشانه
در همين قضيه  ی،کارساز جوشش دانشجوي

ـــود ـــا دا. ب ـــود، ام ـــل ب ـــه تعطي ـــگاه نيم نش
 البـیيـک مجموعـه انق یيعنـ - دانشجويان 

همه زنده و فعّـال آمدنـد و داخـل  - محض 
. جـا را تطهيـر کردنـد  دانشگاه ريختند و آن

اين قضيه، مربـوط بـه سـال پنجـاه و هشـت 
از  یايـن يکـ. کـنم  یاست که آن را عـرض مـ

 )۲۳]. (۶۰"[هاست نمونه
 :ها پاورقی

ـــى - ۶۰ ـــدار جمع ـــى و  دي ـــان علم از نخبگ
 )۲۴. (۱۳۸۷//۷//۷ها ،  دانشجويان دانشگاه

 یخامنـه ا یانـاتب یساعت ها تمام نگارنده
کرده اسـت و  ینیباز ب ۸۸- ۱۳۸۷را در سال 

 یــداپ یخامنــه ا یانـاتدر ب یجملــه ا ینچنـ
 یگنج یمعلوم هست که آقا یاآ. نکرده است

 یمـ یچـه کسـان یابآب به آس یروش ینبا چن
در  یخامنـه ا یانـاتارجاع بـه ب یبرا  یزد؟ر

 عرجــــو ینجــــابــــه ا ۱۳۸۷/ ۷/۷ یختــــار
 یـدادر پ یگنجـ یآقـا ینکـهمگر ا). ۲۵(یدکن

ــدع ــه م ــوق ک ــالت ف ــردن جم اســت از  یک
 یمـ ۱۳۸۷مهـر  ۷ یخدرتار یخامنه ا یاناتب

 .کند یاریو  یباشند ما را راهنمائ
 یـرعقل غ یخ،تار یاست تجربه عمل ینچن و

ه قدرت در هـر کجـا و معتاد ب یتآزاد و ذهن
نواخـت  یـک یتشکـه باشـد، فعـال یهر لباس
 ".مردم یبفر یبرا یقحقا یفتحر:" است
بسـتن دانشـگاه  یچرائـ یندهآ یشماره ها در

را به همـراه روز شـمار  یها و انقالب فرهنگ
ــا رجــوع بــه اســناد و روزنامــه هــا آن  یآن ب

 یخــــواهم کــــرد تــــا بــــرا یدوران بررســــ
ن دانشـگاه هـا و خوانندگان ثابت شـود بسـت

 یبـا هـدف یاسیطرح س یک یانقالب فرهنگ
 .مشخص بوده است
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ــاد  ــر ب ــا نفــت و گــاز را ب آی
دادن و در تولید برق اتمی 
وابســـته شـــدن، اســـتقالل 

  ست؟ا
  
  

فنی که پیشنهاد مـی شـود و بکـار مـی 
رود، وارد کـردن بخـار آب، بـا فشــار، 

بر اثـر گرمـای . در اعماق زمین است
این بخار، نفت ماسیده بـر اثـر گرمـا 
ـــوان آن را  ـــی ت ـــود و م ـــی ش روان م

هم اکنـون دو کشـور . استخراج کرد
کانــادا و اســتونی، ایــن روش را بکــار 

اســـتونی امیـــدوار اســـت  . مــی برنـــد
ــر  ــورهایی نظی ــه کش ــوژی را ب تکنول

در کانادا، بنا است . ایران، صادر کند
که دو راکتور اتمی بسـازند و بخـاری 
کــه تولیــد مــی شــود را، بــا فشــار، بــه 
ــت  ــد و نف ــق کنن ــین تزری ــاق زم اعم
ماسیده در اعماق زمین را اسـتخراج 

حــدس مــی زننــد کــه از ایــن . کننــد
ــد  ــیار خــوبی عای ــد بس ــق، درآم طری

  .ا بشودکشور کاناد
اما  میزان ناخالصی این نفت زیـاد     

اگر بخـواهیم آن را همـانطور . است
که هست بسوزانیم، محیط زیسـت را 

از جمله، میـزان . بسیار آلوده می کند
هـــم . گـــوگرد آن بســـیار بـــاال اســـت

ـــاه  ـــک نیروگ ـــتونی ی ـــون در اس اکن
مگـاوات ایـن  1400حرارتی بالغ بـر 

نتیجــه . ســوخت را مصــرف مــی کنــد
شـده اسـت کـه بخـش بزرگـی از  این

طبیعت اطـراف ایـن نیروگـاه آلـوده 
  .شده است

وقتی این امر را در ذهنم زیـر و رو      
ــه خــود مــی گفــتم ــا : مــی کــردم، ب م

درست درحال حاضر وارونه کاری را 
می کنیم که کانادائی ها و استونی هـا 

توضـیح . و بسا امریکائی ها مـی کننـد
طریـق این که نفت و گاز خـود را بـه 

. غیـــر علمـــی اســـتخراج مـــی کنـــیم
سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، 
بخصــــوص در صــــنعت نفــــت را در 

زیـرا دولـت . حداقل نگهداشـته ایـم
ـــه هـــائی دارد کـــه  اســـتبدادی هزین
ــنعت  ــازی ص ــرای نوس ــرمایه ای ب س

این دولـت نخسـت . نفت نمی گذارد
ــن  ــی ای ــرکتهای نفت ــی خواســت ش م
. ســـرمایه گـــذاری را انجـــام دهـــد

تیازهای سـخت پـر درآمـد بـه آنهـا ام
اما بحران سـازی سـبب شـد . می داد

ــد ــزوا در آی ــه ان ــران ب اینســت کــه . ای
بخشی . صنعت نفت فرسوده می شود

از سرمایه در اختیار ساخت نیروگـاه 
. اتمــی و برنامــه اتمــی بکــار مــی رود

بخشــی دیگــر صــرف حفــظ موقعیــت 
رژیم در منطقه و دیگـر نقـاط جهـان 

یـن شـده اسـت کـه نتیجـه ا. می شود
نفت را بـا اتـالف بسـیار، از جملـه بـه 
دلیل تزریـق نکـردن گـاز، اسـتخراج 

حاصل ایـن نـوع اسـتخراج . می کند
این شده است که بخش بسیار بزرگی 
از این نفت در البالی شـن و سـنگها 

  . در اعماق زمین باقی می ماند
فردا که نفـت : باید از خود بپرسیم    

ر کنـیم؟  تمام شد مـی خـواهیم چکـا
آیـــا مـــی خـــواهیم بخـــار حاصـــل از 
نیروگاه اتمی را به اعماق زمین روانه 
کنیم تا مگر نفتـی را اسـتخراج کنـیم 
که بر اثر نـدانم کـاری، در دل زمـین 
مانده است؟ صد البته نیروگاه اتمـی 
که با صرف هزینـه بسـیار قـرار اسـت 
بکار افتد، در بهترین حالت، از نظـر 

ا وابسته مـی سوخت و تکنولوژی ما ر
نفتی را که داریم نفله می کنـیم . کند

و آن را با انرژئـی جانشـین مـی کنـیم  

کــه در ســوخت و تکنیــک تولیــد آن 
آیـا از . باید وابسـته بـه روسـیه باشـیم

خود می پرسیم اگر نفت و گـاز و بنـا 
بـــر ایـــن، درآمـــد حاصـــل از آنهـــا را 
نداشته باشیم، هزینـه نیروگـاه اتمـی 

یم تـأمین کنـیم؟ را چگونه می خواه
آیا می دانیم که داشتن نیروگاه اتمی 
سرمایه و محیط سیاسـی بـدون تـنش 
می خواهد که، با ادامه این وضـعیت 
کنونی، هیچکدام از ایـن دو حاصـل 

  نیست؟
ــد ــی گوین ــه : بعضــی م ــران ب ــم ای رژی

لحاظ سیاسی کشـوری کـامال مسـتقل 
تصـمیمهای ابلهانـه مـی گیـرد . است

ل از قــدرتهای امــا آنهــا را در اســتقال
اما ایـن بعضـی هـا . خارجی می گیرد

به صـورت دلخـوش کـرده و از معنـی 
زیــرا دولتــی کــه در . غافــل شــده انــد

بودجــه و اقتصــاد وابســته بــه خــارج 
ـــدرتهای  ـــه ق ـــد رابط ـــت و در بن اس
جهانی است، یک تصمیم کوچـک را 

اگـر مـی . نیز به اسـتقالل نمـی گیـرد
توانست به اسـتقالل تصـمیم بگیـرد، 

یکبــار هــم شــده، ابتکــار عمــل  بــرای
عمـل مـی شـد و عکـس . پیدا می کرد

تمـامی تصـمیمهای . العمل نمـی شـد
این رژیم، عکـس العمـل بـوده انـد و 

 8گروگـــانگیری و جنـــگ (هســـتند 
و ... ســــاله و ترورهــــا و کشــــتارها و

کار این دولت وارونـه ). بحران اتمی
ــت ــه : اس ــی اش دنبال ــت داخل سیاس

کـه بجـای آن. سیاست خـارجی اسـت
سیاست خـارجی اش دنبالـه سیاسـت 

ــی باشــد ــا . داخل ــه تنه ایــن دولــت ن
توانائی آن را نـدارد کـه شـیر نفـت را 
برای یکروز هم ببندد، بلکـه توانـائی 
ندارد که با مـردم، رابطـه ای مسـتقل 
. از قــدرتهای خــارجی برقــرار کنــد

ماجرای انتخابات سال پیش و مـتهم 
کردن اعتراض کنندگان به تقلب، به 

ل بیگانه و مأمور آنهـا در اجـرای عام
ـــار » طـــرح فتنـــه« ـــا تـــرین رفت گوی

واکنشی رژیم و رابطـه برقـرار کـردن 
ــدرتهای  ــا ق ــردم از راه رابطــه ب ــا م ب

  . خارجی است
ــرس از     ــه دلیــل ت ــه ب ــران از جمل ای

ــوی  ــدارد جل ــائی را ن ــورم، آن توان ت
هر وسـیله . واردات بی رویه را بگیرد

ایجـاد . ای باز گو کننده هدف است
نیروگاه اتمی، نخست نوعی رابطه بر 
. قرار کـردن بـا قـدرت روسـیه اسـت

سپس گاز و نفـت را بهـدر دادن و بـه 
بهانه تمام شدن نفت و گاز در آینده، 
از هم اکنون وابسته به روسـیه شـدن 
و برقی را تولید کردن که اگر دولـت 
یارانــه ندهــد، مصــرف کننــده ایــران 
نمــــی توانــــد بهــــای مصــــرف آن را 
ـــل  ـــتقالل عم ـــای اس ـــردازد، گوی بپ
نیست، گویای حداکثر وابسـتگی و از 

  . دست دادن ابتکار عمل است
اگر معنـی اسـتقالل ایـن باشـد کـه     

تصــمیمی بگیــریم ولــو اینکــه بــا ایــن 
تصمیم، هست و نیست ایـن کشـور را 
ــا کشــور  ــه بســپاریم ت ــاراج بیگان ــه ت ب
حاکمانی مستبد پیدا کنـد کـه عامـل 

ــر و نابســامان ــران و مســبب  فق ی در ای
سود بردن کشـورهای دارای اقتصـاد 

ــا مســتقل . مســلط ــا در آنصــورت م آی
  !!. ترین کشور روی زمین هستیم

اگــــر قبــــول کنــــیم خامنــــه ای و    
ــدبیر  ــتقالل، ت ــه اس ــژاد ب ــدی ن احم
ــه اجــرا مــی  سیاســی مــی ســنجند و ب
ــا  ــذیریم م ــد بپ ــار بای ــد، بناچ گذارن
مــــــردم ایــــــران، از آزادی کامــــــل 

گرچــه دیــر اســت امــا ! ریمبرخــوردا
بــــا ایــــن : بایــــد از خــــود بپرســــیم

،  ایـــــران، »آزادی«و » اســـــتقالل«
فــردای ســیاهی خواهــد داشــت و یــا 

   حتی فردائی نخواهد داشت؟
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آیـــــا زمـــــان مبـــــارزه 
ـــــرآمده  ـــــلحانه س مس

  است؟
  

روز پيامبر صاحب پنداری در مدینه آن 
قشــون جــرار گشــت و بيــان قــدرت را 

اينان مـدعي  . !جانشين بيان آزادي كرد
) ص(مي شدند و مي شـوند كـه پيـامبر    

چون به مدينه درآمد و قـدرت جسـت،   
آيــات در بــاره بخشــندگي و مهربــاني و 

ــت و ــات  ... عطوف ــاز گذاشــت و آي را ب
ــو« ــرد» قتل ــر !  را راه و روش ك ــا اگ ام

ــرآن را    ــلمانان، ق ــر مس ــان و ديگ ايراني
خوانده بودند و اين سه قاعده و حقـوق  

را ... ي خشـونت زدائـي و  انسان و روشها
روش كـــرده بودنـــد، كجـــا گرفتـــار 
استبدادها مي شدند و همچنـان گرفتـار   
مي ماندند؟ اگر در انقالب ايران تنها اين 
ســه قاعــده رعايــت شــده بودنــد، كجــا 
  استبداد واليت مطلقه فقيه برقرار مي شد؟  

جامعــه هنــد بــزرگ بــود و گانــدي،  •
، دوران مهاجرت را در افريقـاي جنـوبي  

در دفــاع از حقــوق غيــر اروپائيــان،    
در بازگشـت بـه هنـد، او    . گذرانده بود

ــه    ــوان راه و روش، ب ــاتياگراها را بعن س
سـاتياگراها  . جامعه هندي پيشـنهاد كـرد  

ــتقالل و آزادي و   ــان و اس ــت انس كرام
ــاز مــي شــناخت و عــدم  حقــوق او را ب
خشونت را بعنـوان روش، آمـوزش مـي    

گــاني آن روش نيازمنــد جنــبش هم. داد
چرا كه وقتي جمهور مردم، مرزهاي . بود

... ديني و طبقاتي و  قومي و طايفـه اي و 
را در مي نوردند، و با هم بـه جنـبش در   
. مي آيند، خشونت محل پيدا نمي كنـد 

پس مي بايد هدف جنبش تحقق حقوقي 
. مي شد كه هـر هنـدي آنهـا را داشـت    

اسـتقالل  . استقالل هند هدف جنبش شد
ي ناپذير بـود، پـس مـي    از آزادي جدائ

ــتقل و آزاد و   ــان مس ــه و انس ــد جامع باي
در يـك  . حقوقمند هدف مي شد و شـد 

دوران، نيروي محركه جنبش مـي بايـد   
سختي هاي مبارزه با دولت استعمارگر را 

نهـرو، در زندگينامـه   . به جان مي خريـد 
خود، صحنه اي را توصيف مي كند، كـه  
يكي از صحنه هائي بـود كـه سرنوشـت    

در : او مي نويسـد . در آنها تعيين شدهند 
پليس حمله . صف اول راه پيمايان بوديم

كرد و ما را به زير ضـربه هـاي چوبهـاي    
امـا  . ضربه ها سـخت بودنـد  . بلند گرفت

اگر قدم پـس مـي گذاشـتيم، پذيرفتـه     
بوديم مبارزه بـا اسـتعمار انگلسـتان غيـر     

  .پس استقامت كرديم. ممكن است
هـائي چـون    تقامتاين استقامت و اس     

اين استقامت بودند كـه چهـار ديـواري    
ترس و نـاتواني را فـرو ريختنـد و هنـد     
. اســتقالل و آزادي خــويش را بازيافــت

اين كشور، امروز، دارد صاحب سـومين  
پيـروزي حاصـل   . اقتصاد جهان مي شود

نمي شد هرگاه جريان استقالل از سـلطه  
انگلستان، با جريان استقرار مردم ساالري، 

جريـان اسـتقرار مـردم    . مراه نمي شده
حزبي . ساالر نيز نيازمند حزب كنگره بود

كه از جامعه آن روز هند جدا نشده بـود  
تا قـيم آن شـود، بلكـه در درون جامعـه     
هند، بهمان كار مشغول بود كه گاندي و 
كار گاندي، برداشتن مانع هـا از سـر راه   

مبـارزه بـا ماليـات    : جنبش همگاني بـود 
پيمائي از شمال به جنوب هند نمك، راه 

و از شرق به غرب آن، بـراي مبـارزه بـا    

و نخ ريسي » طبقه نجسان«نجس انگاري  
  ...    و
: جنبش مـردم ايـران، دو دوران دارد   •

دوران اول، تا برداشتن موانع از سـر راه  
در اين دوران، يـافتن و  . جنبش همگاني

پيشنهاد انديشه راهنمائي موضوع كوشش 
تقالل و آزادي و رشد بر ميزان شد كه اس

عدالت اجتماعي، بر اصل موازنه عـدمي  
روشن كرد كه استقالل . تعريف مي كرد

و آزادي زماني كـه بـر ميـزان عـدالت     
اســتوار مــي شــوند، نــه تنهــا از يكــديگر 
جدائي پذير نيستند، بلكه مكمل يكـديگر  

بدين ترتيب بـود كـه   . شمرده مي شوند
ش برداشـته  مانع نظري از پيش پاي جنب

گروههائي كـه دسـت بـه عمليـات     . شد
ــار    ــتن چه ــد، از راه شكس ــلحانه زدن مس
ديواري ترسها و ناباوري به خـود و بـاور   
به شكست ناپذيري رژيم سلطنتي وابسـته  
ــه شــرق و غــرب، نقــش ايفــا كردنــد  . ب

مهاجرت، فرصت براي عمل به دو قاعده 
ايستادن بر سر حقوق و تن : را ايجاد كرد
ازش با قدرت حاكم و تدوين ندادن به س

ــبش   ــاي جن ــه راهنم ــان آزادي بمثاب بي
همگاني و موازنـه عـدمي بمنزلـه اصـل     
ــتقالل از   ــبش در اس ــه جن ــائي ك راهنم

  .قدرتهاي خارجي را ميسر مي كرد
با وجود اين، پيش از پيروزي جنـبش       

و در جريان آن، قاعده هاي ديگر اجـرا  
كوشش براي بـي محـل كـردن    . نشدند

بعد از پيروزي جنبش، همگـاني  خشونت 
در دوران انقالب، رهبري خـود را  . نشد

. پيرو مردم و سخنگوي جنبش مي شمرد
اما سـازماندهي الزم را بـراي ايـن كـه     
نتوانــد از مــردم بيــرون رود و صــاحب 

نتيجه اين . اختيار مردم بگردد، پيدا نكرد
شد كه او خـود عامـل رانـدن مـردم از     

پايـه هـاي    صحنه سياسي و ايجاد سـتون 
  . قدرت گشت

در ) ص(به قاعـده هـايي كـه پيـامبر          
مدينه از آن  پيروي كرد، بخصـوص در  
آنچه مربوط مي شوند بـه نمـاد انديشـه    

و ) ص (پيـامبر  . راهنما گشتن، عمل نشـد 
. گاندي آئين هاي خود را نقض نكردنـد 

اما خميني بيـان آزادي را كـه در برابـر    
شـده بـود،    جهانيان به عمل به آن متعهد

بــه برنيــانگيختن قــدرتهاي . نقــض كــرد
خارجي به مداخله، نه تنهـا عمـل نكـرد،    
ــرد   ــل ك ــده عم ــه قاع ــه وارون ــه ب : بلك

ــادي و    ــره اقتص ــانگيري و محاص گروگ
ساله و نگاه داشتن مداوم كشـور   8جنگ 

حاصـل  . در بحرانهاي داخلي و خارجي
اين شد كه مردم از صحنه بيرون رفتند و 

دين تحت حمايت  .خشونت تقديس شد
اسلحه بدسـتها قـرار گرفـت و در آئـين     
. واليت مطلقه فقيـه از خـود بيگانـه شـد    

امروز نيز، دولت از آن اسلحه بدست هـا  
ــر«اســت و  ــي ام ــارزه » ول ــگر مب ستايش
  .اي است كه جز خشونت نيست مسلحانه

  : بدين قرار -  2، 2
تا وقتي تجـاوز مسـلحانه وجـود      –الف 

يــز حــق اســت و دارد، دفــاع مســلحانه ن
  وجود دارد و 

بــا وجــود ايــن، ســازمان بــا روش  –ب 
وقتـي  . مسلحانه به ندرت، ضرور مي شود

جنبش همگاني ممكن است، هركوششـي  
مي بايد صرف اين جنبش و رسـيدن آن  

  به هدف بگردد و
هر دفاع مسلحانه را جامعه مي بايـد   –ج 

سازمان بدهد و مي بايـد ويژگـي هـاي    
اشـد و هـدفي جـز    اين دفاع را داشـته ب 

مقابله با تجاوز، آنهم به ترتيبي و به شرطي 
كه جنبش همگاني را برانگيزد و در ايـن  

  جنبش منحل شود، نداشته باشد و 

و اگــر قيــام مســلحانه ضــرور شــد،    –د 
انديشه راهنماي دفاع مسلحانه، بايد بيـان  

  آزادي باشد و
ــان   –ه  ــاپيش، ضــرور اســت كــه بي پيش

هـور مـردم شـده    آزادي، راهنماي  جم
  .باشد

هرگاه اين بيان راهنماي پندار و گفتار و  
كردار همگان نشده باشد، تشكيل سازمان 
مسلح در خـدمت بيـان آزادي و مـردم    

، بنا بر تجربه تاريخ و بنا بر تجربه زمان ...و
خود ما، دروغ بزرگ و فريـب جمهـور   
مردم از كار در مي آيـد و هـدفي جـز    

مـردم نمـي   سلطه اسلحه بدست هـا بـر   
و هرگـاه  . تواند بجويـد و نمـي جويـد   

ــان آزادي را انديشــه   ــردم بي ــور م جمه
راهنماي خود كرده باشند، در مبارزه بـا  
استبدادها، نيازمند جنبش همگاني هستند 

اين جنبش . و نه سازماني با روش مسلحانه
مي بايد ويژگي هاي جنبش همگـاني را  
داشته باشد و از قواعدي پيروي كند كه 

  . را به هدف مي رسانند آن
آن زمان كه جمهور مردم، فرهنگ   –و 

استقالل و آزادي را مي يابند و زنـدگي  
انسانها عمل به حقـوق ذاتـي مـي شـود،     
زمان برخورداري از حق صلح و رهـائي  
انسان از خشونت ويرانگر حيات، خواهد 

  .شد
  
پاســخ پرســش ســوم، در پاســخ بــه  – 3

جـود،  بـا ايـن و  . پرسش دوم معلوم شـد 
است، » انفجار اطالعات«چون صحبت از 

بجاست توجه همگان به اين امـر جلـب   
انترنـت و  (شود كه وسائل ارتباط جمعي 

تلوزيون و راديو و روزنامـه هـا و سـينما    
را ركن چهارم دموكراسي مي ...) وتĤتر و

امـا ايـن ركـن بـه اسـتخدام      . خواندند
قدرت، در شكل سرمايه و گروه بنديهاي 

. نظامي، در آمد - اسي و مالي سي –مالي 
چنانكه، اغلب اطالعـاتي كـه در اختيـار    
ــد    ــوند، تولي ــي ش ــرار داده م ــانها ق انس
ــدمت    ــه در خ ــتند ك ــتگاههاي هس دس

ــد ــه در  . قدرتن ــايي ك ــرب، تمايله در غ
انتخابات اظهـار مـي شـوند و نيـز قـوت      
گرفتن تمايلهـاي افراطـي راسـت گـرا،     
گوياي شدت تأثير اطالعات دروغ يا ضد 

طالعات در مردمي است كه كار بـراي  ا
تأمين معيشت، وقت پرس و جو براي آنها 

اين اطالعات تمامي . باقي نگذاشته است
زبـان عامـه پسـند و عامـه     «ويژگي هاي 

در غرب، از سانسورهاي . را دارد» فريب
رايج در جامعه هاي استبداد زده، بسـيار  

ــود   ــي ش ــتفاده م ــم اس ــوض، . ك در ع
و بسيار مؤثر وجود سانسورهاي نوع ديگر 

ــد ــر . دارن ــا و ديگ ــه، خبرگزاريه از جمل
وسائل ارتباط جمعي در خدمت قـدرت  
هستند و كار آنها انتشار اطالعـات از امـر   
واقع، همان سان كه واقـع شـده اسـت،    

اطالعات هدف «بلكه تبديل آن به . نيست
هدف را قـدرت تعيـين مـي    . است» دار
ضد اطالعات در باره مجهـز بـودن   . كند

ژيم صدام به سالح اتمي، مجموعـه اي  ر
امـروز،  . بودنـد » اطالعات هدف دار«از 

آقــاي بــوش، در خــاطرات خــود، مــي 
وقتي مطلع شده است عراق سالح : گويد

اتمي نداشـته و تـوان توليـد آن را نيـز     
نداشته است، حـال تهـوع بـه او دسـت     

ــت ــه   . داده اس ــرد ك ــي ب ــاد م او از ي
ــاتي    ــاتي و تبليغ ــتگاههاي اطالع در دس

خدمت هدفي بودند كه او تعيين كـرده  
اطالعـات  «آنها . بود، يعني جنگ با عراق

او مي نويسـد  . را مي ساختند» هدف دار
به وزارت دفاع امريكا دستور تهيـه نقشـه   

هرگاه موفق . حمله به ايران را داده بود

ــد   ــي شـ ــاتيو«مـ ــوع »آلترنـ ي از نـ
آلترناتيوهائي را بسازد كه براي عـراق و  

ساخت، بسا به ايران نيـز حملـه    افغانستان
بديل مـردم سـاالر، هـم مـانع     . مي كرد

آلترناتيو سازي امريكـا شـد و هـم نقـش     
ركني كه . را نيك ايفا كرد» ركن پنجم«

حقايق را بي كـم و كاسـت، در اختيـار    
ايرانيان و غربيـان قـرار مـي داد و مـي     

  . دهد
و مي دانيم، نبود امكان انتشار نظـر و        

طر سانسور انديشه هـا و خبرهـا،   خبر، بخا
در غــرب و ديگــر نقــاط جهــان، اقــدام 

سـازمانهاي  . مسلحانه را توجيه مـي كـرد  
سياسي، عمليات مسلحانه انجام مي دادند 
و هنوز نيز انجام مي دهند، براي اين كه 
ــا را   ــه آنه ــه و اطالعي ــا بياني ــتنده ه فرس
بخوانند و يا ناگزير شوند از آنهـا، سـخن   

قيقت، ركن چهارم تمايـل  در ح. بگويند
شديد دارد مسائلي چون مسئله فلسـطين  

يكـي از  . را به دسـت فراموشـي بسـپارد   
مهمترين دليلهاي توجيه كننـده فعاليـت   
تروريستي، جلوگيري از بايگـاني كـردن   
ــه    ــف در خان ــورهاي مختل ــائل كش مس
اسراري است كه تصـدي آن بـا دولـت    

  .هاي ارباب قدرت و ركن چهارم است
ن ركن چهـارم، از جامعـه جـدا    چو      

شده و به خدمت قدرت درآمده اسـت،  
. ركن پـنجم، محـل عمـل يافتـه اسـت     

آنهائي محل عمل يافته اند كه خطرها را 
به جان مي پذيرند و اطالعـات گويـاي   
واقعيتها را از خانه هاي اسرار بيرون مـي  

ياد آور مي شود . كشند و انتشار مي دهند
ز، ايرانيـاني كـه   كه از دوران شاه تا امرو

در راست راه استقالل و آزادي هسـتند،  
. از پيشگامان ايجاد ركن پنجم بوده انـد 

در آن دوره و در دوران استبداد مالتاريا 
مالي، اسرار بـزرگ   - و مافياهاي نظامي 

را اينان از اسرارخانه ها بيـرون آورده و  
  .انتشار داده اند

 بــدين قــرار، يكــي از  مهمتــرين         
انفجــار «سانســورهاي دوران جديــد،  

اطالعــات «انبــوه . اســت» اطالعــات
و مصرف آنهـا، رابطـه مسـتقيم    » هدفدار

انسانهاي اين عصر را با واقعيتها اگرنـه نـا   
ممكن، دسـت كـم بسـيار مشـكل كـرده      

تشكيل دادن سازمانهاي مسلح براي . است
ناگزير كـردن ركـن چهـارم بـه انتشـار      

نسان كه رخ اطالعات گوياي رخدادها، آ
زمـان،  . داده اند، نيز، راه بجائي نمي برد

يا سـازمانهائي  » ركن پنجم«زمان تشكيل 
از انسانهاي آزاده و فداكار است كه رمز 
قفل خانه اسـرار را كشـف كننـد و وارد    
خانه هاي اسرار شوند و حقايق متعلق به 
مردمي را در اختيار آنها قرار دهنـد كـه   

حقوق انساني اطالع از حقيقت، حقي از 
ــا اســت ــد  . آنه ــاني نيازمن ــبش همگ جن

سازماندهي ركن پنجم به ترتيبـي اسـت   
ــد تحصــيل   ــان بتوانن ــترين كس ــه بيش ك
اطالعات عريان از پوشش دروغ و فريب 
را در ســطح جامعــه و در ســطح جهــان 

ايرانيــان، در روزهــاي . برعهــده بگيرنــد
، 1388پيش و پـس از كودتـاي خـرداد    

طلبان پرشمار ركن پنجمي با شركت داو
بوجــود آوردنــد و موفــق شــدند افكــار 
عمومي جهان را به حمايت مردم ايـران  

در زماني كه ركن پنجم صدها . برانگيزند
بار كارآمد تـر از سـازمان مسـلح اسـت،     
ايرانيــان حقيقــت جــو و در راســت راه 
استقالل و آزادي، مي بايد ركن پنجمي 
 را كه ساخته اند، نه تنها رها نكننـد، بلكـه  

ترديد نكنند كه بـا  . آن را تكامل ببخشند
ويران كردن بـرج و بـاروي سانسـورها،    
چهار ديواري ناباوري به خويشتن و بـي  

تفاوتي  و ترسها و باور به شكست ناپذيري 
  . رژيم، فرور مي ريزد

براي مثال، هرگاه ايـن ركـن، آگـاه         
كردن بي تفاوتهـا را از وضـعيت واقعـي    

خويش كند، يكي خود آنها، وجهه همت 
از مهمترين مانعهاي جنبش همگاني را از 

پديد  آورنـدگان  . پيش پا برداشته است
ركن پنجم مي توانند به يمن يافتن داده 
ها، بر بي تفاوتها روشن كننـد كـه بهـاي    
سنگين استبدادي بـا تمايـل بـه فراگيـر     

قربانيـان  . شدن را، خود آنها مي پردازند
انـواع ديگـر   اول بي كاري و اعتيادها و 

از بـداقبالي بخـش   . خشونت، آنها هستند
هايي از جامعه اين است كه، نه از علـت  
وضــعيتي كــه درآننــد آگاهنــد و نــه از 
توانائي هاي خـويش وقتـي بـه جنـبش     

ترسها و بي هدفي، آنها را . روي مي نهند
رانـت  . به افسون شده ها بدل كرده اند

خواري و وضعيت واقعي اقتصاد و منزلت  
ل زن و بي قدري كارگران و معلمان ناز

و ديگر قشرهاي جامعه و دستگاه آموزشي 
و ماهيت مافياهـاي حـاكم بـر كشـور و     
روابط پنهاني آنها بـا قـدرتهاي خـارجي    

موضوعهاي ديگري هستند  كه ركن ... و
بـدين  . پنجم مي بايـد بـه آنهـا بپـردازد    

ترتيب ركن پنجم  بـا تحقيـق حقـايق و    
انسورها، از جمله سانسور انتشار آنها، بايد س

ــات و     ــد اطالع ــوه ض ــد انب از راه تولي
  .خوراندن آنها را به انسانها بشكند

  
  
  سیا برخاسته و ایران؟آ

  
، به گزارش هرانا، يـك  89آبان  24در  ◀

جوان سي ساله به نام حميد مدملي كه به 
اتهام توهين به رهبر ايـران در تمـاس بـا    

ت يك شبكه فارسي زبـان توسـط اطالعـا   
سپاه پاسداران بازداشت شده بود به طـرز  
مشكوكي در بازداشـتگاه نـامعلومي جـان    

  .باخت
ــان  24در  ◀ ــه 89آب ــه گــزارش كميت ، ب

گزارشگران حقوق بشر، دادگاه رسـيدگي  
نـويس و   به اتهامات نويد محبـي، وبـالگ  

فعال كمپين يك ميليـون امضـاء برگـزار    
اقـدام  «قاضي دادگاه، محبـي را بـه    .شد

نيت ملـي، تـوهين بـه بنيانگـذار و     عليه ام
رهبر فعلي جمهوري اسالمي، تبليـغ عليـه   

و » هاي بيگانه نظام از طريق ارتباط با رسانه
عضويت در كمپين يك ميليون امضـاء و  «

  .متهم كرده است» حمايت از اعضاي آن
آبـــان بـــه گـــزارش كميتـــه  24در  ◀

گزارشــگران حقــوق بشــر، آرش صــادقي 
ل كارشناسـي  دانشجوي محروم از تحصـي 

ارشد فلسفه و عضو شوراي مركزي انجمن 
ــايي در    ــه طباطب ــگاه عالم ــالمي دانش اس

سـال حـبس     دادگاه تجديد نظر بـه پـنج  
  .تعزيري محكوم شد

آرش صادقي پيش از اين و در دادگاه بـدوي  
به شش سال حبس تعزيـري، سـه سـال حـبس     

وي . ضربه شالق محكوم شده بـود  74تعليقي و 
  بازداشت شده و دوره 1388ه ما دي 6در تاريخ 

الـف سـپاه و   - 2بازداشت خود را در بنـدهاي  
ــال    209 ــك س ــيش از ي ــدت ب ــه م واواك ب

  .گذرانده است
، به گـزارش رهانـا، هنگامـه    89آبان  24در  ◀

شهيدي صبح امروز در پـي عـدم موافقـت بـا     
 تمديد مجدد مرخصـي اسـتعالجي بـه زنـدان    

  .بازگشت
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