
  

30بعــد از گذشــت.بــر هــم افــزوده مــي شــوند ،1360اعترافهــا بــر وقــوع كودتــا در خــرداد،ســال30بعــد از گذشــت:انقــالب اســالمي
را انجـام دادنـد و حلقـه اكتبـر     » اكتبـر سـورپرايز  «نهـا كـه معاملـه پنهـاني     آ. ليت كودتا بـر دوش خمينـي انداختـه مـي شـود     مسئو ،سال

. اينـك مـي گوينـد بـه دسـتور خمينـي كودتـا كـرده انـد          ،سورپرايز را در حلقه ايران گيت ها و فـراوان معاملـه هـاي پرافتضـاح انداختنـد     
ميليـون نفـر در سراسـر كشـور در      6.6تنهـا  (گسـترده و عـدم مشـاركت مـردم در انتخابـاتش       اعتراف مي كنند كـه مجلـس كـه تقلبهـاي    

. استيضــاح كنــد ،ن را نداشــت كــه منتخــب اول تــاريخ ايــران را در بحبوحــه جنــگ آيــاراي  ،نــاتوانش ســاخته بــود ،)ن شــركت كردنــدآ
.  نهـا بودنـد  آقعيـت را كـه زمينـه سـاز مداخلـه خمينـي       امـا فرامـوش مـي كننـد ايـن وا     . مي گويند به دستور خميني اين كار را كرده انـد 

  . همان  وضعيت كودتا است كه ادامه دارد ،فصل اول را به اعترافها و نيز به اين واقعيت اختصاص مي دهيم كه وضعيت امروز
ــران دريافــت كــرده ايــم و پيرامــون بــي كفــايتي خامنــه اي   ،در فصــل دوم        بيشــترين . اســت گزارشــي را درج مــي كنــيم كــه از اي

ميــر حســين موســوي را او ســردبير روزنامــه جمهــوري اســالمي و ســپس  ،امــا پــيش از او. اد اســتژتوجــه نــزاع خامنــه اي بــا احمــدي نــ
پــس . امــروز هــم او در زنــدان خامنــه ايســت. در افتــاد ،جمهــوري و او نخســت وزيــر بــود» رئــيس«وقتــي  ،بــا او نيــز. نخسـت وزيــر كــرد 

  .نيست كه خامنه اي بر مي كشد و سپس در تخريب او اندازه نگاه نمي دارداد نخستين كسي ژاحمدي ن
ـان    «قسـمت اول كارنامـه     ،در فصل سوم        ـام زم ـام ام ـاني كـه اينـك در رأس ر    . را از نظـر خواننـدگان مـي گـذرانيم    » سـربازان گمن يـم  ژشـماري از كس

ـا      ،مالي هستند –مافياهاي نظامي  ـاه نيـز دسـت در قتله ـاد     . داشـته انـد  در دوران ش ـان ايج ـا بخصـوص در جري ـاي انقـالب  «ام نسـت كـه   آو پـس از  » نهاده
  .جنايت و خيانت و فساد سازمان مي يابد و اين سازمان را در دل دولت مي يابد

ـاي عـرب كـه اغلـب سانسـور مـي شـوند و سياسـت اسـرائيل كـه تجزيـه كشـورهاي منطقـه اسـت                       و نيـز  در فصل چهارم اطالعاتي در جنبشـهاي دني
  .ورده ايمآنقش امريكا و انگليس و فرانسه و اسرائيل در اين كشور و محركشان در نقشي كه بازي مي كنند و خبرهاي گويا را گرد 

  .يم مي گستردژاله وفا را در باره فسادي درج مي كنيم كه رژدر فصل پنجم قسمت دوم نوشته       
  . زهاي رژيم به حقوق بشر را ميĤوريموباالخره در فصل ششم، بخشي از اخبارتجاو      

  3در صفحه     
 

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد رد تولد دکترسالگ

  )٢٩( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  

  جمال صفری
  
  سيد ضياء الدين طباطبائي ◄

    
حسين مكي در بارة  زندگي وسابقه سيد ضياء الدين طباطبائي   

كه كارگزار  انگليسيها بود ،  به 1299يك ازعاملين اصلي كودتا 
(  1326سال  در :  مي نويسد» تاريخ احمد شهريور«نقل از 

سالگي بود؛   22كه سيد ضياء الدين در سن  )  هجري قمري 
چون مشاراليه مالزاده، بعالوه داراي  قريحة سياسي و فكر آزاد 

( اين جوان نو رسيده . بود، سياسيون بدور وي گرد آمدند
با آزاديخواهان همراه نمايد، بقدري به )  براي اينكه پدرش را 

صرار  نمود، كه  پدر براي حب  فرزند  پدر خود سيد علي آقا ا
خود  با اينكه  هواخواه شاه مخلوع  و وظيفه خوار او بود، 
معذالك بجانب آزاديخواهان متوجه شده و در منابر خود بر 

  .ضد مشرب دولت مستبد ، سخن مي راند
، تهران را فتح نكه مجاهدي 1327در ماه جمادي االخر سنة 

ديگر موفق (د نفر از سياسيون كردند، آقاي سيد ضياء و چن
كه با سرماية مختصري تأسيس يك روزنامه اي به نام ) شدند

  .بنمايندرا روزنامة شرق 
رفته رفته از پدر كناره ) سيد ضياء الدين از اين تاريخ ببعد(

  ...فتكر
به اين جهت سياسيوني كه به مذهب عالقه داشتند، از وي  

شد و ديگر ) مربوط(كسيون با ارامنة داشنا) او(دوري كردند و 
در هيچيك  از احزاب سياسي ايراني  داخل  نشد و مشرب  تند 

  و تنفيد به دولت را تعقيب  نمود، ) نويسي( 
  

  11 در صفحه
 از !اينترنتی چاپی و بصورت نشريهاين  خوانندگانو محترم دوستان

  !ريغ نفرمائيدنشريه، دياري مالي 

پاكنژاد - ج  
 

  ديکه لباس دروغ پوش یقتي، حق"ھا نيپوت" اوردنيدر ن یبر از پا یصدر و فرمان او، مبن یبن
 

اما تكرار يك دروغ  خواه عمل . ور شخصيت است كه دستمايه زور پرستان قرار ميگيرددروغ و افترا از قديمي ترين ابزارها براي تر   
يكي از سوي افرادي كه هدفي خاص را دنبال ميكنند و يا بدان مامورند و ديگري از . و يا نقل قولي، از سوي دو دسته صورت ميگيرد

بدترين نوع دروغ، دروغي اسـت كـه بخشـي از حقيقـت را در بـر      اما . سوي نا آگاهاني كه در اثر تكرار، دروغ را راست پنداشته اند
نقل داستان پوتين پاسداران هم از ايـن نـوع   . ميگيرد و در اثر تكرار، دروغ پرده بر حقيقت ياد شده مي شود و جاي آن را مي گيرد

 .دور تر بدان ميپردازم. است
يابد پاسخ در خور را بدهد و يا اگر هم فرصتي بيابد و حقيقـت را   در محيطي كه سانسور حاكم باشد قرباني دروغ كمتر فرصت مي     

اگر هم او بر اظهار حقيقـت اصـرار بـورزد و دروغ درغگويـان افشـا      . اظهار كند، حقيقت در ميان قيل و قال زور پرستان گم مي شود
وي جماعتي با طرز تفكر توتاليتري و بـا هـدفي   از جمله اين دروغها كه ابتدا از س. بگردد، آنها همچنان به تكرار دروغ ادامه مي دهند

خاص بر سر زبانها افتاد داستان معروف فرمان آقاي بني صدر به عنوان رئيس جمهور و فرمانده كل قوا يعني مسئول حفاظت و ضـامن  
. ا از پاي در بياورنـد امنيت و تماميت ارضي ايران به نيروهاي مسلح است كه حق ندارند تا كردستان پاكسازي نشده است، پوتين ها ر

اين دروغ طي بيش از سي سال دستمايه اخالق ستيزان و زورپرستان بسياري شـده و حتـي از سـوي رهبـران سـازمانهايي كـه خـود        
  .ميدانستند و آگاه بودند كه اين ساخته، دروغي بيش نيست، تكرار شده است

  14در صفحه     
  

 
 
  
  
 
 

New    
    
    

  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  

دانش و زمان و مکان را  ،وقتی انسان
  ن خود می کندآاز 

  
 

  با سالم و عرض خسته نباشيد
سواالتي برايم  را خواندم و“ انقالب چگونه رخ مي دهد؟"مقاله اخير شما 

پيش آمد كه برايتان نوشتم و ممنون مي شوم كه مانند دفعات قبلي 
الزمه بناگزاري جوامع "در بخشي از مقاله نوشته ايد كه  .پاسخگو باشيد

اصول راهنمايي در دسترس مردم باشد كه هم خود  اين است كه ،باز
ادي اند، هم در خلق گفتمانها و كردارهاي آزادي برخاسته از انديشه آز

مهمترين كارها در همه جوامع، توسعه  امروزه يكي از. محور نقش دارند
باور، خواه سكوالر و خواه ديني،  معاني مرتبط با آزادي در حوزه نظامهاي

جريان آزاد اين چنين معاني اي درجامعه اين امكان را پديد مي . است
انند آزادي، استقالل و كرامتمندي خويش را كه قدرت آورد كه مردم بتو

  ".از آنها ربوده است بازيابند
آيا شما روند جنبش با همين سرعت را خوب ميدانيد كه نتيجه آن  -  1

رشد عمقي آگاهي و آشنايي بيشتر آنها با مفاهيم و فرهنگ دموكراسي 
دن بدنه دسته افرادي كه در جنبش بوده اند و همچنين زياد شآن براي 

اجتماعي جنبش و همه گيرشدن جنبش به دليل در معرض قرار گرفتن 
قول شما ديدن روزمره زندگي خودشان و طي شدن ه با اين مباحث و ب

روندي چند ده ساله را براي رسيدن به دموكراسي مثل كشور فرانسه را 
الزم ميدانيد؟ و يا وقوع يك انقالب با يك حركت سريعتر كه تمامي اقشار 

در آن شركت ندارند را هم ميتوان به دموكراسي رساند؟ به اين  "لزوما
آشنايي با مفاهيمي كه شما ذكر كرديد در ذهن خيلي از  "خاطر كه اوال

ما جامعه جوان و استبدادزده ملموس نيست و بدليل سانسور هم نمي 
  توان آن را به جامعه بسط داد و تشريح كرد، 

  2در صفحه    
 

Nr.779  4 - 17  Juli   2011                   

                    1390تير 26تا13از779 شماره  

  ٣ ص: لت فعل بودآو نقش مجلسی که  ۶۰گردانندگان کودتای خرداد ◀
  ،اعتراف می کند که خود بر بی کفایتی و نادانی و کور بینی خویش » رهبری«◀
   ۴ ص  جز رفتن چه می تواند کرد؟     
  ۵ ص : امام زمان »سربازان گمنام«کارنامه سراسر جنایت  ◀
  اسرائیل در کار تجزیه –سی در دنیای عرب ؟ اوحشت از استقرار دموکر ◀
  ۷  ص: کشورهای منطقه       
  ۹  ص:  ۲بخش  –سکوپی پیکره فساد در نظام والیت فقیه  رادیو: اله وفاژ ◀

۱۰ص:زندانیان در جنبش اعتراضی هستند،برغم شدت بخشیدن بر سرکوبها ◀

   سال  30بعد از 
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                     1390 تير  26تا  13از  779  شماره   2011يولي    17تا  4از از 

 

آن را  مــردم بايــد از آن اســتفاده كننــد، 
تجربه كسب كننـد و فرهنگشـان    ببينند،

را هم بدست بياورند چـون در شـوره زار   
هر چه تالش بكني گلي در آنجا نخواهـد  

  .روييد
در ابتدا با تشكيل دولـت مـوقتي   "ثانيا  و

كه حقوقمند باشد و جلوي ايجاد سـتون  
درت را بگيرد براي رسيدن به پايه هاي ق

دموكراسي كافيست و در ادامـه بايـد بـه    
منظـورم  . (كار فرهنـگ سـازي پرداخـت   

ــبش     ــم جن ــر ه ــاال اگ ــه ح ــت ك  اينس
همگاني هم نشد عيب ندارد انقـالب كـه   
بشود و دولت موقتي با شرايط باال شـكل  

راه براي فعاليت و آگاهي دادن به  ،بگيرد
  )مردم خودبخود باز ميشود

البته در آخر مقالـه ذكـر كرديـد كـه         
يامد قابل پيش بينـي  پظهور ديكتاتوري 

بوده كـه بعلـت مقاومـت مـردم در برابـر      
تغييرات در سبك زندگي و جهـان بينـي   

  .شان رخ داده است
به نظر شـما جامعـه ايـران در حـال      - 2

حاضر چند درصد از راه انقـالب را رفتـه   
م است و فكر ميكند چقدر از عمر اين رژي

  باقيمانده است؟ 
  با سپاس از زماني كه ميگذاريد

  ميراشرفي
  
  :پاسخها به پرسشها٭
  
پیش از این : پاسخ به پرسش اول – ۱

توضــیح داده ام کــه زمــان و مکــان 
اجتماعی غیر از زمان و مکان طبیعی 

ــل . اســت ــابع عم ــاعی ت ــان اجتم زم
به میزانی که جامعـه . اجتماعی است
نــد مــی کوتــاه و یــا بل ،عمــل مــی کنــد

واقعیـت دیگـری را  ،در این جا. شود
: ن فرصتها هسـتندآور می شوم و آیاد

ـــه ای  ـــدازه کـــه جامع ـــه همـــان ان ب
نهـا فرصتها را مغتنم می شمارد و یـا آ

وجــدان همگــانی او  ،را مــی ســوزاند
نســبت بــه حقــوق خــویش و زمــان و 

 ،برای مثـال. مکان غنی یا فقیر است
ــالب  ــو ۵۷از انق ــدین س ــران از  ،ب ای

اظ مکانی در موقعیتی قرار گرفت لح
ن نداشت و زمان نیـز در آکه پیش از 

فرصــت . اختیــار مــردم ایــران شــد
مد برای این که جامعـه آبزرگی پدید 

اما . جوان نیروی محرکه رشد بگردد
به قول کسانی که بازوهای جوانان را 

بنــی  ،بکــار خشــونت گســتری گرفتنــد
ـــان  ـــه جوان ـــی خواســـت ک صـــدر م

در  ،نهاآار اندازند و مغزهایشان را بک
بـا اسـتفاده از  ،کار بازسازی استبداد

بازوهـای  ،قای خمینـیآقدرتمداری 
خشـونت . جوانان را بکـار انداختنـد

مـاده تجـاوز عـراق آگستری زمینه را 
کرد و فرصـت رشـد بسـوخت و یـک 

  . نسل ایرانی تلف شد
هــر فرصــتی  ،ن پــس تــا امــروزآاز       

تمـاعی سوخته و زمان اج ،مدهآپدید 
صـــرف تخریـــب نیروهـــای محرکـــه 

و مکـــان اجتمـــاعی . گشـــته اســـت
سرزمین ایران و سرزمینهای منطقه (

قلمــــرو ) و نیــــز تمامــــت جهــــان
. بحرانهـــای ویرانگـــر گشـــته اســـت

با این . هشدارها مرتب داده شده اند
وجدان همگانی غنای الزم را  ،وجود

ایـن قاعـده نجسته و توجه الزم را به 
ستبداد فرصـت مهم نکرده است که ا

سوز است و  زمان  را صـرف تخریـب 
نیروهای محرکه مـی کنـد و مکـان را 

پنــداری . زمــین ســوخته مــی گردانــد
جامعه ایرانی تاریخ طبیعـت خـویش 
را نمی شناسد و نمی دانـد کـه ایـران 

ن را آسرزمینی سرسبز بود و استبداد 
جامعـه . به زمـین سـوخته بـدل کـرد

ین نیاز نـدارد تـاریخ روزهـای نخسـت
تـاریخ . مدن ایـران را بشناسـدآپدید 

ــتمرار  ــه اس ــاریخی اســت ک ــی ت واقع
توضیح این که تخریـب امـروز . دارد

نیروهـــای محرکـــه و بیابـــان شـــدن 
امـری اسـت . ناگهـانی نیسـت ،ایران

استمرار این . که استمرار جسته است
ویرانگری و ویرانگری های دیگر بـه 
ـــل  ـــد عام ـــی گوی ـــی م ـــه ایران جامع

و ایـــن . اد اســـتتخریبهـــا اســـتبد
. در دولت خالصه نمی شود ،استبداد

هر انسانی که رابطه خود را با قـدرت 
زادی و آاز استقالل و  ،تنظیم می کند

حقوق خویش غافل می شود و خـود 
و دیگــــر نیروهــــای محرکــــه را در 

  . ویرانگری بکار می برد
ور می شوم که نسـبت مسـتقیم آیاد     

بطـه وجود دارد میان رشد انسان و را
کسـی کـه کشـفی : او با زمـان و مکـان

می کند و ایـن کشـف اهمیـت تعیـین 
کننـده در بهبـود کـم و کیـف زنــدگی 

یک قـرن مـی  ،بسا از هر دقیقه ،دارد
بــا هســتی  ،او در لحظــه خلــق. ســازد

این همانی مـی جویـد  یعنـی زمـان و 
امـا کسـی . مکان بی نهایت می جوید

کــه اســتعدادهای خــود را بکــار نمــی 
و لحظه های زندگی را بسا در اندازد 

میزان   ،تخریب زندگی بکار می گیرد
زمان و مکـانی را در ویرانگـری بکـار 

  .اندازه ویرانی معین می کند ،می برد
ــرار     ــدین ق ــار  ،ب ــش آک ــه  نق ــا ک نه

وجدان بیـنش و علـم جامعـه  را مـی 
وجــدان  ،بــدان ،بایــد غنــی ســازند و

بصـیر  ،همگانی را بر راسـت راه رشـد
  اینست که  ،نندگردا
زمـــان و مکـــان را بـــه اختیـــار  – ۱٬۱

وردند و اهمیت لحظه هـا آانسان در 
و اهمیت وطن و موقعیتش در جهان 

به جمهور مردم خـاطر  ،بی وقفه ،را
کوتاه کردن زمان ضـرور . نشان کنند

است و بستگی مسـتقیم دارد بـه غنـی 
شدن وجـدان بیـنش و دانـش و غنـی 
 شــدن وجــدان همگــانی توســط ایــن

  . وجدان
برای این که انسان بتواند عمر  -۲/ ۱

خــویش را دراز  و وطــن را فراخنــای 
ضرور است که رابطه  ،هستی بگرداند

دقیق . با زمان و مکان را مستقیم کند
مــی بایــد پنــدار و گفتــار و  ،بخــواهی

ـــار زور رهـــا  ،کـــردار خـــویش را از ب
ـــاخت ـــرک ویرانگـــری و روش . س ت

ا بـا رابطـه انسـان ر ،کردن سـازندگی
چون او . زمان و مکان تغییر می دهد
پـس دو  ،است که زندگی را می سـازد
کوتـاه : کار را با هم انجام مـی دهـد

کردن و بلند کردن زمـان و کوچـک 
بـــا . کـــردن و بـــزرگ کـــردن مکـــان

سـان در آ ،توضیح هایی که داده شـد
می یابیم که زمان را کوتـاه مـی کنـیم 
وقتی دانش خویش را بیشتر می کنـیم 

در . به رشد خود شتاب می بخشـیمو 
زمـان را دراز مـی کنـیم  ،همان حـال
ن صرف ویرانگری نمی آزیرا هیچ از 

هـر  ،در مقام رشـد و سـاختن ،شود و
دقیقــه از زمــان در اختیــار بــا عمــری 

 ،دمی  در لحظه خلقآ. برابر می شود
ـــا  در مکـــانی اســـت کـــه نشســـتن و ی
ــا در  ــد ام ایســتادن را کفایــت مــی کن

ــال ــان ح ــران  ،هم ــی ک ــتی ب در هس
بسـا  ،دست آورد او جهانیان را. است

  . یدآبکار می   ،نسل بعد از نسل
ــان     ــدین س  ،خــالی شــدن از زور ،ب

نیــاز بــه زمــانی نــدارد کــه فرانســویها 
ــد ــتقرار دموکراســی کردن . صــرف اس

ایــن زمــان را مــی تــوان بســیار کوتــاه 
کـــرد هرگـــاه انســـانها از اســـتقالل و 

فـراوان . زادی خویش غافـل نشـوندآ
بـرای  ،شنیده اید که هر کار می کنـی

ــن ــق ســخن اینســت!. خــدا بک : دقی
دمی رابطـه را رابطـه بـا خـدا آهرگاه 
ــد ــوق آاز اســتقالل و  ،کن زادی و حق

بــه ســخن . خــویش غافــل نمــی شــود

 ،پنـــدار و گفتـــار و کـــردار او ،دیگـــر
 ،غفلت از خـدا. خالی از زور می شود

در رابطـــه قـــرار گـــرفتن بـــا  ،درجـــا
دمـی کـه بخواهـد آ. مـی شـود قدرت

نـاگزیر  ،بیشتر به قدرت نزدیک شود
است بار زور پنـدار و گفتـار و کـردار 

 ،در حقیقـــت. خـــود را بیشـــتر کنـــد
بمثابــــه  ،زادی انســــانآاســــتقالل و 

ــبی و فعــال ــودی نس ــاز بــه  ،موج نی
 ،یعنی خـدا،زادی مطلـقآاستقالل و 

بــه ایــن دلیــل ســاده کــه خــدا . دارد
مـاده . ن هستنیست یعنی ماده متعی

جبـر . متعین هست یعنی جبر هسـت
زادی انسـان آهست یعنی اسـتقالل و 

از ایـن رو اسـت کـه غفلـت از . نیست
ــت از اســتقالل و  ،خــدا زادی و آغفل

و از . گرفتار زندان جبر گشتن اسـت
تکـرار مـی کـنم کـه  ،راه فایده تکـرار

زادی از یکـدیگر جـدائی آاستقالل و 
یـن کـه ن اآیک دلیـل . ناپذیر هستند

چنانکـه مـی . استقالل داشـتن اسـت
استقالل  ،گوئیم استقالل مالی داریم

. اســتقالل رأی داریــم ،علمــی داریــم
استقالل  ،زادی بکار بردن داشته هاآ

مــال و علــم و قــوه رهبــری را . اســت
پــس اگــر اســتقالل . بکــار مــی بــردیم

اگـــر  ،و نیـــز. زادی نیســـتآ ،نباشـــد
. اســتقالل نیــز نیســت ،آزادی نباشــد

یــرا کســی کــه مــال فــراوان دارد امــا ز
ــه بکــار بــردن  ــا ب ن در خریــدن آتوان

ــانی نیســت ــه ن ــی  ،دان از گرســنگی م
ـــرد ـــتقالل رأی . می ـــه اس ـــی ک مردم
زادی انتخاب ندارند و اگـر آ ،ندارند

استقالل رأی دارنـد امـا نمـی تواننـد 
از اسـتقالل خـویش نیـز  ،رأی بدهند
کمی در رابطه اسـتقالل و . محرومند

در مـی یابیـد چـرا  ،مل کنیدزادی تأآ
  . بر سرنوشت خویش والیت ندارید

فرانسویها زمان دراز صرف کردنـد      
ــد ــز مــی کنن ــوز نی ــرا فلســفه . و هن زی

قدرت اندیشه راهنما گشـته و قـدرت 
تنظیم کننده رابطه ها شده و جامعه 
بر وفـق رابطـه قـوا قشـربندی جسـته 

از این رو است که میزان تولید . است
در  ،ورده هـای ویرانگـرآفرو مصرف 

این جامعه و جامعه های دیگر رو بـه 
  .افزایش است

امــا در ایــن امربــا شــما موافــق  -۱/۳
را » این مفاهیم«نیستم که نمی توان 

. بـــه اطـــالع جمهـــور مـــردم رســـاند
. راست است که سانسور شـدید اسـت

امــا خــود سانســوری کــه انســانها مــی 
رادیـو «. بسیار شدید تـر اسـت ،کنند
هـر : را می باید بکـار انـداخت» ارباز

اگـــر خـــود را  .انســـانی حقـــوق دارد
مســئول عمــل بــه حقــوق ذاتــی خــود 

زنـدگی خـود را نمـی سـازد  ،نگرداند
 ،پـس کـار اول. بلکه ویـران مـی کنـد

. مســئولیت در قبــال خــویش اســت
 ،چون به حقوق خویش عمل کـردی

وری آدر مــی یــابی کــه مســئولیت یــاد
. یـز دارینهـا نآحقوق دیگران را بـه 

مســـئولیت زنـــدگی بـــدون نیـــاز بـــه 
ــز داری   ،پــس. اســتبداد حــاکم را نی

مســـئولیت گســـترش جامعـــه مـــدنی 
ــورائی را  ــی ش ــوردار از دموکراس برخ

در  ،در سطح هـر خـانواده. نیز داری
می توان ایـن  ،سطح رابطه با دوست

ن در آگسـترش . وردآجامعه را پدیـد 
سطح جامعـه ملـی در گـرو عمـل بـه 

خورداری از حق اطـالع مسئولیت بر
هرکسی حق دارد اطـالع پیـدا . است

کند و مسئولیت دارد که ایـن اطـالع 
ــذارد ــان بگ ــران در می ــا دیگ ــا . را ب ت

ــار  ــان حــق اطــالع خــود را بک همگ
  . اندازند

اطالع یافتن در عین حـال فعـال       
فعال است زیرا . و فعل پذیرانه است

ن مـی شـود کـه اطـالع آدمی درپـی آ
. اطالع را به دیگران  برسـاندبیابد و 

ــال  ــا هرگــاه اطــالع انســانها را فع ام
بسا جامعه را فعل پذیر تـر نیـز  ،نکند

اطالع می باید به عمل  ،پس. می کند
اطالع یـافتن  ،برای مثال.  بیانجامد

مــد نفـــت و چگــونگی هزینـــه آاز در

امـا اگـر ایـن . فعـال اسـت ،نآشدن 
اطــالع بکــار خــود خــوردن و دشــنام 

ویرانگـر  ،استبدادیان بیایـد دادن به
مــی شــود و قابلیــت انتشــار در ســطح 

حال . جامعه ملی را نیز پیدا نمی کند
اگــر اقتصــاددانان مــردم را از  ،نکــهآ

اهمیـــت اقتصـــاد تولیـــد محـــور و از 
ن در این اقتصاد آمد آنقش نفت و در

جامعه انتخـاب پیـدا مـی  ،گاه کنندآ
یارانه خـواری از محـل فـروش . کند

ی را خفـــت خـــویش مـــی ثـــروت ملـــ
شــمارد و خواســت دقیــق مــی یابــد و 

مـاده کـار آجامعه . ماده کار می شودآ
جامعــه ای غیــر از جامعــه نشســته بــه 
انتظار قرارگرفتن پول نفت بر سـفره 

  . است
گـاه مـی آهـرکس کـه  ،بدین سان      

ــود ــی  ،ش ــات فن ــتفاده از امکان ــا اس ب
می  ،نآجدید و بسا بدون استفاده از 

ــد نقــش ــا وســیله  توان ــنجم ی رکــن پ
ارتباط جمعی را بیابد که حقیقـت را 

ایــن . مــی جویــد و انتشــار مــی دهــد
هم تبلیغاتچی  ،وسیله ارتباط جمعی

قدرتمــدارها و قدرتمــداری نیســت و 
هــم دروغ هــا را فــاش مــی گردانــد و 
هم حقایق را انتشـار مـی دهـد و هـم 
حقیقت را بکار فعـال کـردن جامعـه 

وسـائل (می بـرد و هـم رکـن چهـارم 
در خـدمت اسـتبداد ) ارتباط جمعـی 

  .را بی اعتبار و بی اثر می کند
فرض کنیم  جمعیـت دانشـجو  -۱/۴

بر وجود یک انتخاب روشن وجدان 
پیدا کردند و کوشیدند ایـن وجـدان 

خـــر آمـــوزان ســـالهای آرا در دانـــش 
نیــروی . دبیرســتان نیــز  بســط دهنــد

در  ،ورنـدآمحرکه ای که بوجـود مـی 
ایـــن وجـــدان مـــی  همگـــانی کـــردن

نکه فعال آاین وجدان  برای . کوشد
 ،شود و جنبش همگانی را بـر انگیـزد

هنوز نیز نیاز به علم بر هدف و روش 
ــاز و : دارد ــاعی ب ــام اجتم ــدف  نظ ه

دولــت حقوقمــدار  بیــانگر والیــت 
شناســــائی  ،جمهــــور مــــردم و روش

سـتون پایــه هــای قــدرت و برداشــتن 
و نها و تغییر ساخت دسـتگاه اداری آ

نظامی و ایجاد اقتصاد تولید محور و 
به یمن روش کردن استقالل  ،اینهمه

زادی از سوی هر ایرانی به ترتیبی آو 
ــار  ــم حاصــل ک ــد ه ــام جدی ــه نظ ک
انسانهای مستقل در گرفتن تصمیم و 

زاد در انتخاب نوع تصـمیم باشـد و آ
نه رابطه بـا قـدرت کـه  ،هم رابطه ها

زادی آاســـتقالل و  ،رابطـــه بـــا خـــدا
ــدین . طلــق باشــدم جامعــه ای کــه ب

دارای نظــام  ،ســان ســاخته مــی شــود
  . مردم ساالری شورائی می گردد

: بدیهی است شما خواهید گفـت       
رمان است و می پرسـید بـه ایـن آاین 

یـا آرمان چه وقت می تـوان رسـید؟ آ
رمــان آدر مقیــاس یــک کشــور ایــن 

تحقق پذیر است و یا نیـاز بـه چنـین 
ن است؟ هربار تحولی در سطح جها

ـــاز و روش کـــار  کـــه یـــک ســـامانه ب
این پرسشـها نیـز  ،پیشنهاد شده است

مـی  ،در ایـن جـا. مـده انـدآبه عمـل 
ــنهاد  ــن را پیش ــل ممک ــم راه ح کوش

  :کنم
ــت• ــرور اس ــواره ض ــو هم ــرا . الگ زی

اندیشـــه و عمـــل را مـــی بایـــد بـــدان 
نسـت آتصحیح کرد و به یمن وجـود 

د دمی راه و روش را از یاد نمی برآکه 
و در بیراهه قدرتمداری خـود را گـم 

کـه مبلغـان قـدرت  -الگـو . نمی کند
به معنای خیالی تحقـق  ،رمانآن را آ

ضرور است چرا  –ناپذیر می باورانند 
جامعــه یــک رشــته  ،کــه اگــر نباشــد

خیزشــهای بــی فــردا مــی کنــد و هــر 
تسلیم استبداد باقی  ،نوبت مأیوس تر

ــد ــی مان ــت در . م ــد نوب ــه چن چنانک
ات شرکت همگـانی شـد و هـر انتخاب
ــار ــوئی  ،ب ــباب زورگ ــتبدادیان اس اس

بیشتر جسـتند و مـردم در مـدار بسـته 
الگـو کـه . بد و بدتر زندانی تر شـدند
خـود عامـل  ،پذیرش همگـانی یافـت
 ،در جامعـه. تنظیم حرکتها می شـود

سـتون . هرکس می داند چه مـی کنـد
 ،پایه های جباریـت اسـتبدادیان نیـز

ابند که دولت زور در می ی ،به تدریج
  .برجاماندنی نیست

رمــان آ( = حــال کــه تکلیــف الگــو   •
نها که می آ ،معلوم شد) تحقق یافتنی

خواهند وجدان بر این الگو همگانی 
از طریــق  ،در ســطح جامعــه ،شــود

  . ن را تبلیغ می کنندآ ،دهان به گوش
دانشـگاهیان (نیروی محرکه تغییر  •

چــون دیگــر نمــی ) مــوزان آو دانــش 
اهــد رابطـــه خـــود را بـــا قـــدرت خو

ــاران( تنظــیم ) دولــت در تصــرف جب
یــم ژکنــد و همــواره عکــس العمــل ر

ــد –مافیاهــای نظــامی  ــالی بمان از  ،م
در  ،این قدرت روی بر مـی گردانـد و

 ،این بـار. وردآبه مردم روی می   ،جا
رابطه خود و جامعه  –به روش باال  -

زادی مطلـق تنظـیم آرا با استقالل و 
نظیم این رابطه چون نیـاز ت. می کند

به خالی کردن پندار و گفتار و کردار 
هـــرکس را از بیشـــترین  ،از زور دارد

ـــــی خـــــودآاســـــتقالل و   ،زادی ذات
  :برخوردار می کند

 ،توضیح این کـه در سـطح جامعـه •
از جملــه مبــارزه بــا (خشــونت زدائــی 

  ) سیبها و نابسامانی های اجتماعی آ
روش مــی شــود و وســیع تــرین شــبکه 
ارتباطی برای گرفتن و دادن اطـالع 

. ن برقــرار مـی گــرددآو فعـال کـردن 
هرکس از خود شروع می کند و  ،پس

سپس با دیگری این رابطـه را برقـرار 
انسـانها را  ،می کند و گسـترش شـبکه

صاحب زمـان و مکـان مـی کنـد و بـه 
 ،نهــا امکــان مــی دهــد کــه هــر دو راآ

  . کوتاه و طوالنی کنند ،همزمان
ـــن      ـــالب  ای ـــیش از انق  –روش را پ

باوجود سدهای ایجـاد شـده توسـط 
ـــدف  ـــدرت را ه ـــه ق ـــازمانهائی ک س
فعالیت مبارزه سیاسـی مـی شـناختند 

بـا موفقیـت بکـار  ،و بعد از انقالب -
ن این دو موفقیت آحاصل . برده ایم

ــدند ــر ش ــای دیگ ــت ه  – ۱: و موفقی
ـــــات ریاســـــت  ـــــروزی در انتخاب پی

جـود با و ،درصد آراء ۷۶جمهوری با 
مخالفــت نزدیــک بــه تمــام حزبهــای 
ـــــازهم  ـــــان ب قدرتمـــــدار و روحانی

ــا  – ۲قدرتمــدار و  ــاروئی پیــروز ب روی
ــاط  ــائل ارتب ــامی وس ــه تم ــا ک مالتاری

ورده آجمعــی را بــه تصــرف خــود در 
چند روزنامه را هـم  ،خرآدست . بود

 ،توقیف کردند و چون ناتوان شـدند
میلیـــون  ۳۵: قـــای خمینـــی  گفـــتآ

ی گویم نـه و  در پـی بگویند بله من م
ــدگان در راه پیمــائی  ،نآ شــرکت کنن

های اعتراضی را به قطع سر و دسـت 
 ،تهدید کرد و همانطور که می دانیـد

ماشین اعـدام را بـا اعـدام جوانـان و 
ن پـس آاز .  بکار انداخت ،نوجوانان

همـین روش را  ،اما مـا تـا امـروز ،نیز
بســیاری دیوارهــای . بکــار بــرده ایــم

   ،را شکسته ایم بلند سانسور
دیوارهــــای برجامانــــده نیــــز فــــرو 

  .خواهند ریخت
ــه پرســش اول شــما  - ۲  ،در پاســخ ب

. پاسخ پرسش دوم شما نیـز داده شـد
دو امـر مهـم را خـاطر  ،با این وجـود
  :نشان می کنم

نها که به هـدف آچون  ،این بار -۲/۱
تجربه را  ،انقالب ایران وفا کرده اند

جـود دارد این امید و ،رها نکرده اند
که تجربه تا رسیدن بـه نتیجـه ادامـه 
ــد و پــس از اســتقرار والیــت  ــدا کن پی

 ،بــاز ســازی اســتبداد ،جمهــور مــردم
بـدین . ناممکن و یا بسیار مشکل شود

هرگاه دست کم کسانی کـه مـی  ،قرار
ـــد نقـــش نیـــروی محرکـــه را  خواهن

ن شــوند کــه آبــر ،برعهــده بگیرنــد
ــا  ــد انقــالب را ب بحــث در خــوب و ب

ن تجربـه بـه آسـر رسـاندن  بحث بـر
تحــول بســیار  ،نتیجــه جانشــین کننــد

مهــم و سرنوشــت ســازی روی داده 
  بخصوص که. است

  
  16در صفحه     

  

  ن خود می کندآدانش و زمان و مکان را از،وقتی انسان
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گردانندگان كودتـاي  
ــرداد  ــش  60خـ و نقـ

لـت فعـل   آمجلسي كه 
   :بود 

ــه 60در خــرداد  ، مجلــس ب
دســتور خمينــي و بــرخالف 
قانون اساسي، وسيله كودتـا  

  :شد
  

بـه   60خرداد  30تا  فروردين  18از  ❊
  :روايت كتاب نامه ها

  
، بني صدر كه هنـوز  60فروردين  18در  ◀

ـازش     باور نكرده بود شـخص خمينـي در س
ـان و بـوش شـركت دارد، در     پنهاني با ريگ
زماني كه در ايران و خارج از آن، صـحبتي  

ـته  » اكتبر سورپرايز« از  نبود، به خميني نوش
  :است

ـاس بــ   « ــت از تمـ ــري اس ــزارش ديگ ا گ
  »نمايندگان ريگان در پاريس 

بخصوص از اين تاريخ به بعد  اسـت كـه        
درجه تغيير  180، »به ناگهان«احمد خميني، 

  :رويه مي دهد و به كودتاچيان مي پيوندد
در ارديبهشت ماه، تغيير رفتار احمد خميني  •

حاال ديگر طرفدار سركوب . آشكار شده بود
ي صدر بن. خونين مجاهدين خلق گشته بود

  :به او نوشته است 60ارديبهشت  17در نامه 
آقايان از سوئي به فدائي خلق و حـزب  «    

ـان    توده اجازه ميتينگ مي دهنـد و در هم
حال، روزنامه حـزب و راديـو و تلويزيـون،    
ـا     ـاي خـونين ب زمينه سازي براي برخورده

ـا كـه   ... مجاهدين را فراهم مـي آورنـد   آق
ـا    را نپـذيرد و   پيمان را مي پـذيرد چـرا اينه

  » نصيحت نكند؟
بـه  .  و سركوب مجاهدين تشديد يافـت      

گزارش اداره اطالعات ستاد ارتش، در هفته، 
ـا،  » گروهـك «بار افراد سپاه بر ضد  1200 ه

ـار مـي    بخصوص مجاهدين خلق، سالح بك
ـا  (خرداد نرسيده بود كـه    30هنوز . بردند بن

، در مجلـس، مجاهـدين   )بر عبور از بحـران 
  . جستند» محارب«صفت خلق، 

ـتاب      • ـيس جمهـوري ش جريان حـذف رئ
، بني صدر 60ارديبهشت  21در نامه : گرفت

  :به خميني نوشته است
ــذف     –د «      ــت ح ــد سياس ــداقل باي ح

تدريجي رئيس جمهوري و بي اعتبار كردن 
ـارات     وي و پي در پي اليحـه حـذف اختي

و اگر . ناچيز او را تصويب كردن پايان پذيرد
مهم از جانب امام بعنـوان حـداقل    اين كار

حمايت سياسي از فرماندهي جنـگ عمـل   
نمي شـود، عـدم دخالـت كامـل را رويـه      
ـار عمـومي حـل     بفرمايند تا اختالف در افك
بشود و رئيس جمهوري بتواند آزادانه حرف 

  .»بزند و برخورد كند
اما خميني بر مداخلـه گـري بـر خـالف          

ـيس جمهـو     ري قانون اساسي و بـر ضـد رئ
ـنجاني  » عبور از بحران«. افزود هاشمي رفس

درجه اي احمـد   180تاريخ دقيق چرخش 
ــه    ــد از نام ـله بع ــه بالفاصـ ــي را ك  18خمين

ـاهي      فروردين بني صـدر بـه خمينـي و آگ
خميني و فرزندش از اطالع  بنـي صـدر از   
زمان و مكان سازش پنهاني با ريگان و بـوش  

در قسـمت دوم،  . است، به دست مي دهـد 
شتهاي هاشمي رفسنجاني در اين باره را ياددا

  .نقل مي كنيم
ـنهاد     ◀ ـانون اساسـي، پيش بني صدر، برابر ق

كرد رفراندوم شود و مردم ميان بني صدر و 
ـانده خمينـي و    مجلس و حكومت دست نش

محمد علي رجايي (حزب جمهوري اسالمي
در . ، يك طرف را انتخاب كننـد )و وزرايش

 6مينـي، در  پاسخ به اين پيشنهاد بود كـه خ 
، در حضـور نماينـدگان مجلـس،    60خرداد 

ـتقيم    سخنراني كرد و به بني صدر بطـور مس

اگر ملت موافقت كنـد،  : حمله كرد و گفت
در پاسخ، بـه سـخنان   . من مخالفت مي كنم

جبارانه او بود كه بني صـدر نامـه اي بـه او    
 60خــرداد 6ايــن قســمتها  از نامــه . نوشــت

، گويا )438تا  428كتاب نامه ها صفحه هاي (
  :هستند

اجازه بفرمائيد مردم خـود تكليـف را    –  3« 
در مقــام شــما اســت و مايــه . معلــوم كننــد

استحكام جمهوري اسالمي و حضور واقعـي  
مردم در صحنه مي شود اگـر مـردم بياينـد    
رأي بدهنــد و طبــق نظــر مــردم، وضــعيت 

وضعيت فعلي بهيچ رو شبيه سال . روشن بشود
بقه ذهنــي كــه شــما نيســت و آن ســا 1332

داريد، نبايد موجب مقايسه اي بشـود كـه از   
  »اساس بي بر و پايه است

ـاقض         اما او مراجعه به آراي عمـومي را ن
اينست كه در همان . واليت خود مي دانست

اگر ملـت موافقـت كنـد مـن     : تاريخ گفت
پس از شنيدن سخنان او، .  مخالفت مي كنم

ضميمه نامه  بني صدر واقعيتهائي را مكتوب و
آن واقعيتها  همين ها هستند كـه  . خود كرد 

  :وضعيت امروز ايران بيان مي كنند
  :چند واقعيت در رابطه با بيانات امروز شما •
اعتراف به ضعف اين مجلـس و دولـت    – 1

ـان     . مخلوق آن در واقـع اگـر مجلـس هم
ـاج      مجلس بود كه مي بايـد مـي بـود، محت

وري هـم  رئيس جمه... اينطور حمايت نبود
ـا  . به رأي همين مردم انتخاب شده اسـت  ام

ـارش بـوده اسـت    مـردم او را  . حامي او ك
هر روز و هر ساعت، همـه او را  . پذيرفته اند

مي كوبند و او در نظر مردم محبوب تر مـي  
  . شود
آنچه فرموديـد مـرگ آور بـود بـراي           

چرا كه قوت جمهوري . مجلس و جمهوري
  ...ي را قوترا ضعف كرديد و ضعف جمهور

ـتر   – 2 اينكه در اين جمهوري يك زبان بيش
حق رواج ندارد و آن زبان تهديـد اسـت،   
ايــن ضــربه ديگــري اســت كــه بــه اعتبــار 

  .جمهوري خورد
ـاب بـه وكـالي    ...  -  3 بعد از بيانات كه خط

  :مجلس فرموديد
فرماندهي بدون قدرت و اختيار معنـي   –1 

  .ندارد
مسمي باشد رئيس قوه مجريه كه اسم بي  – 2

  .كسي نشنيده است
تن از وكالي مجلس در دور  130وقتي  – 3

ـاركت   ميليـون رأي دهنـده    6.5دوم با مش
درصـد از رأي   28وكيل شـده انـد، يعنـي    

دهندگان در دادن رأي شركت كرده انـد،  
اين وكال بر فرض صحت انتخابات، نماينـده  

ـتند، آن مجلسـي     15 ـتر نيس درصد مردم بيش
  .فرمائيدنيست كه شما مي 

اگر تقليد از غرب است، در آنجا، وقتي تنها  - 
ثلث بلكه كمتر از ثلـث رأي دهنـدگان در   
انتخابات شركت مي كنند، تجديد انتخابات 

  . به عمل مي آورند
اگر اسالم است، نماينده و وكيل قيم نيست  - 

ـا . و بايد طبق ميل موكل عمـل كنـد   ̋ و ثاني
 درصد مردم چه حق دارنـد در  15وكالي 

  باره صد درصد مردم تصميم بگيرند؟ 
اكثريت شوراي نگهبان و مجلس و شوراي  - 

عالي قضائي و دولت رجائي همه يك حزب 
هستند و ايـن حـزب در جامعـه در اقليـت     

به زور گرفتن و بستن و شكنجه . محض است
نمي توانـد و  . مي خواهد حكومت كند... و

  .كشور را به خطر مي اندازد
عت و صداقت و صراحت زمان، زمان شجا - 

اين جانب آماده ام تا دژخيمان ايـن  . است
ـبت  . رژيم مرا ببرند و بكشند اما نمي توانم نس

به خطري كه موجوديت ايـران و اسـالم را   
تهديد مي كند، القيد بمانم و با سكوت خود، 

ـنم  ـا بـر   . در اين جنايت بزرگ شركت ك بن
ـتان   اين، آماده ام تا از شن هاي داغ خوزس

ـنم   به سل ـان ك ـان  . ولهاي اوين نقـل مك آقاي
قدوسي و الجوردي دقيقه شماري مي كنند 
ــز مــي   ــدانهاي خــود را تي و دژخيمــان دن

  »...كنند
بـه روايـت خيانـت بـه     (خرداد،  16در  ◀
ـا خمينـي    )اميد ، آخرين ديدار بني صـدر ب

در اين ديدار بود كـه احمـد   . انجام گرفت
: خميني، در حضور پدر، به بني صدر گفـت 

عيب شما . له گروگانها هرچه بود تمام شدمسئ
امام مـي فرماينـد   . اينست كه ول نمي كنيد

اينـك بنـي   . شما بايد با اينها همكاري كنيـد 
صدر مطمئن مي شد كه سازش با موافقـت  

يابايـد  . شخص خميني انجام گرفتـه اسـت  
ـته      ـتبداد وابس ـازي اس تسليم شـود و در بازس

  .شركت كند و يا حذف خواهد شد
ـا   18در  ◀ ــط رضـ ــي توس ــرداد، خمين خ

پسنديده، برادر زاده خود، به بني صدر پيامي 
رئيس جمهور و فرمانده كل قوا (شامل وعده 

ـانطور كـه شـما مـي      مي مانيد و دولت هم
خواهيــد  تشــكيل مــي شــود بشــرط اينكــه 

سازمان سياسي را  8اطرافيان خود را برانيد و 
حزب جمهـوري  (محكوم كنيد و با ديگران 

بـديهي اسـت او   ) . همكاري كنيد  )اسالمي
نگران پايان يافتن جنگ بر اثر پذيرش غيـر  
متعهدها از سوي صدام و بـي نتيجـه شـدن    
سازش پنهاني با ريگان و بوش و ناتوان شدن 

پس مـي خواسـت   . از بازسازي استبداد بود
بني صدر را در سازش ننگين شركت دهد و 

  . عامل  بازسازي استبداد كند
ـاريخ    نامه بني     خـرداد كـه    18صدر بـه ت

قسمتي از آن، از تاراج مصون مانده اسـت،  
ـتقالل و   بطور شفاف مي گويد نزاع بر سر اس

  : آزادي و واليت جمهور مردم بوده است
ـانون اساسـي اجـرا    «     شما نمي خواهيد ق

در مسائل اساسي كشور، طـرز عمـل   . گردد
ـابودي   شما چنان است كه كشور را با خطر ن

ــ ــما يــك رئــيس  . رده اســتمواجــه ك ش
ـاتوان، يـك    جمهوري ضعيف، يك دولت ن
ـيله      ـائي وس ـتگاه قض مجلس مطيع، يـك دس

بـه  . تهديد و نابودي مخالفان مـي خواهيـد  
خالف گفته شما، اين حزب جمهوري است 
كه دين و ملت و شما را بباد مي دهد و شما 
ـتي       رهبري ملتـي را بـه رياسـت حـزب مش

ســيار ب. قــدرت طلــب فاســد فروختــه ايــد
كوشيدم و هنوز نيز مي كوشم رهبري ايـن  

ـا شـما خودكشـي    . انقالب صـدمه نبينـد   ام
بيــان انقــالب را از بــين . تــدريجي كرديــد

با برقراري سانسور كامل، حضور مردم . برديد
را در صــحنه سياســي كشــور، غيــر ممكــن  

و اينك، مي خواهيد نيمه جان آن . ساختيد
  :بايد هنوز وقت باقي است،. را نيز بستانيد

مجلسي جاي اين مجلس را بگيـرد كـه    – 1
انتخابــاتش براســتي آزاد باشــد و مــردم در 
ـند و مجلـس      انتخاباتش شـركت كـرده باش
خود را نه مطيع و تحت الحمايه شـما، بلكـه   
. زبان مردم و ترجمان خواستهاي مردم بداند

  .مجلس قوي اينست
يعنـي  . دستگاه قضائي نيز بايد قوي باشد  – 2

ـتان  . اشدمستقل ب رئيس ديوان كشور و دادس
كل برخالف قانون اساسي نصب شده انـد و  
سه تن اعضاي شورايعالي قضائي نيز بر خالف 
همين قانون اساسـي در آن عضـويت پيـدا    

ـائي بـر وفـق    . كرده اند بايد شورايعالي قض
  .قانون تشكيل گردد

نيمي از شوراي نگهبان را كه بعد از اين  – 3
ـان بـر   وقايع و بخصـوص چگـو   نگي نظارتش

انتخابات ميان دوره اي معلوم شد چه وزن و 
اعتباري دارد، دو مقام غير قانوني برگزيـده  
ـتي و    ـاي بهش اند و بنا بر اين، آلت دست آق

اين شورا نيز مي بايد موافق . گروه او هستند
  .قانون از نو تشكيل شود

دولــت آقــاي رجــائي نيــز  هــم فاقــد  – 4
ما تحميل شده صالحيت است و از جانب ش

ـانون     است و هم مورد تأييد مجلـس غيـر ق
است و هم در گروگانگيري به كشور خيانت 
كرده و تسليم شيطان بزرگ شـده اسـت و   

  .بايد برود
رياست جمهوري و فرماندهي كل قـوا   – 5

مقامهائي بودند براي دفاع از منزلت مردمي 
كه قرنها و قرنها از هرگونه منزلتـي محـروم   

انون هيچگاه در ايـن كشـور بـه    ق. بوده اند
ـا     . اجرا در نيامده است ـان مـي رفـت ب گم

قبول رياسـت جمهـوري، بتـوانم در برابـر     
ـانون،    خطرهاي بيشمار، مردم را با اجـراي ق
ــردم از اســتقالل   در صــحنه نگــاه دارم و م

خود با كار و تـالش بـر   . خويش دفاع كنند
آزاد . بحرانهاي اقتصادي و غير آن غلبه كنند

ـند . باشند ـند و    . مطمئن باش ـته باش اميـد داش
خودجوش به تالشي بزرگ براي تغيير مسير 

  . تاريخ برخيزند
اينك كه دادستان انقالب برخالف قانون      

مطبوعات، روزنامه ها را توقيف كرده است و 
ديگر از آزادي اثري نمانده است، اينك كه 
ـئله     ـار در مسـ ــت بـ ـليم خف ـال تسـ ــه دنبـ ب

ـلطه    گروگانگيري بودجـه   ـاب طبـع س اي ب
گران امريكائي به مجلس مي برند، با انگليس 
و امريكا قرادادهائي را امضاء مي كننـد كـه   

ـيطان     ـاعد ش جز مسابقه براي جلب نظـر مس
بزرگ و كوچك، عنواني بدان نمي تـوان  
داد، رياست جمهوري و فرماندهي كل قـوا  
ديگر به چه كار من مي آيد؟ از ابتدا گفته ام 

ـاطر    اين مقامها  را براي حـداكثر تـالش بخ
نجات كشور و انقالب مي پذيرم و هنوز بايد 

  ؟ تكرار كنم كه مرا بدانها دلبستگي نيست
  

از قلم هاشـمي    60كودتاي خرداد  ❊
  : رفسنجاني

   
ـنجاني در   ◀ و اينك گزارش هاشـمي رفس

از واپسين مرحله كودتاي »  عبور از بحران«
  : خزنده تحت رهبري خميني

روردين، هاشـــمي رفســـنجاني فـــ 17در  •
ـاي  ): 60صـفحه  ( يادداشت كرده اسـت  آق

ـيش از يـك    محمد مجتهد شبستري آمد و ب
) خط امام(ساعت در باره ماهيت اختالف ما 

) آقاي بني صدر و نهضـت آزادي (و ليبرالها 
ـئله بـر   : گفتم.او تو ضيحاتي مي خواست مس

ـا ايـن فقـه را    . است» اسالم فقاهتي«سر  آنه
و ما راهي در حكومت اسالمي  .قبول ندارند

با كار بيشتر و اجتهاد (جز با اجراي همين فقه 
و نمونه هاي زيادي آوردم . نمي بينيم) زنده

ـا   كه اين در حقيقت، خواست امام است و م
  »سپر شده ايم

بديهي است كه راست نمي گويـد زيـرا        
در آغاز همين كتاب، نامه دستجمعي آنها بـه  

ر آن نامــه، محمــد خمينــي درج اســت و د
حسين بهشتي و عبدالكريم موسوي اردبيلي و 
ـاهنر و    سيد علي خامنه اي و محمد جـواد ب
اكبر هاشمي هستند كه اصـرار مـي ورزنـد    

در ايـن  .  خميني بر ضد بني صـدر برخيـزد  
و بني صدر و » خط امام«يادداشت، خود را 

  . نهضت آزادي را ليبرال نام مي دهد
دين، او از تغيير رويه فرور  23در يادداشت  •

  :احمد خميني خبر مي دهد
ـا خمينـي   «   اطالع يافتم كه حاج احمد آق

ـام داده و بـرخالف     ـاتي انج مصاحبه مطبوع
ـبتا     ـام نس مصاحبه هاي گذشته، امام با خط ام
همĤهنگي نشان داده و موضع گيري حسين 
آقــا اخــوي زاده اش را محكــوم كــرده و 

  »ستتوضيحي از معناي خط سوم داده ا
ــه         ــد از نام ـله بع ــت، بالفاصـ  18در حقيق

فروردين بني صدر به خمينـي، او جانبـدار   
نه بني صـدر و نـه حـزب    : شد» خط سوم «

او نزد دوستان بني صدر، . جمهوري اسالمي
اين طور توجيه كرده بود كه مـي خواهـد   

  !بني صدر را در رأس خط سوم قرار دهد
)  67صفحه ( 60فروردين  25در يادداشت  •

  : او نوشته است
بعد از ظهر به جلسه سياسي حزب جمهوري «

ـتم  ـائل مهمـي مطـرح بـود    . اسالمي رف . مس
ـا و     موضعگيري در مقابـل كارشـكني ليبراله
ـا خمينـي و     تحليل مصاحبه حاج احمـد آق

  »تغيير موضع به نفت خط امام 
ــد         ــد، احم ـاي بع ـتهاي روزهـ در ياداشـ

̋ ال خميني كسي توصيف شده است كه كام
بـرادر زاده اش،  . همراه شـده » خط امام«با 

ـاد مـي    حسين خميني است كه درد سر ايج
ـتور العمـل اينسـت كـه او را هـم      . كند دس

  !سانسور و هم ارشاد كنند
هاشمي ) 112صفحه ( 60ارديبهشت  26در  •

از لـزوم  « :رفسنجاني يادداشت كرده اسـت 
ـاي بنـي صـدر در مقابـل       اعالن موضـع آق

: امام گفتند. ب صحبت شدگروهكهاي محار
ـار   . ولي او حاضر نيست. بايد بكند و اگـر فش

  ». بياوريم، ممكن است تشنج بوجود آيد
: ، او يادداشت كرده اسـت 60خرداد  1در  •
شب احمد آقا خميني، بدون اطالع قبلي، «

ضمن حرفهاي زياد، صحبت از . به منزل آمد
  ». استعفاي رئيس جمهوري داشت

يش از سخنراني خميني در خرداد، پ 6روز  •
و حملـه بـه بنـي    » نمايندگان مجلس«برابر 

صدر، جلسه كودتاچيان در حضور خمينـي  
ـائيه   . تشكيل مي شود در اين جلسه قـوه قض

مأمور سركوب شديد و قوه مقننه مأمور تمام 
  :كردن كار بني صدر مي شوند

قبل از شروع مالقات ما، اعضاي شوراي «    
ام بودند به جز آقاي عالي قضائي خدمت ام

من هـم  . احمد آقا هم بود). شيرازي(رباني 
بحث بر سر . در قسمتي از جلسه شان رسيدم

ـا بـود   مطالـب  . موضع ما با مخالفان و ليبراله
خوبي گفته شد و تصميمات خـوبي گرفتـه   

ـأت سـه نفـري صـريحا        . شد قـرار شـد هي
ـا     . تخلفاتشان را بگويند ـا هـم قوي دادگاه ه

تي در مورد تعطيل روزنامـه  عمل كنند و ح
  .هاي ضد انقالب

مجلس محكـم روي موضـع   : امام گفتند     
ـاطر     قانونيش بماند و گفتند بني صـدر بـه خ
اطرافيان نابكارش، خـودش را حـذف مـي    

» . احمد آقا هم خوب كمك مي كرد. كند
  )130عبور از بحران صفحه ( 
عبور از بحـران  ( 60خرداد  9در يادداشت  •

ـاره    )  132صـفحه   ـنجاني، در ب هاشـمي رفس
  :ديدارش با دو عضو سپاه،  مي نويسد

آقايان محسن رضائي و محمد زاده آمدند «  
ـام     ـات ام در باره كيفيت حركت بعـد از بيان

  »بحث كرديم
ـاي  (، 60خرداد  13در يادداشت  • صفحه ه

ـا ايـن دو   )136و  135 باز در باره ديدارش ب
  :عضو سپاه مي نويسد

و محمد زاده از سپاه آمدند  آقايان رضائي« 
ـائي    ـان، بحثه و در باره خط سياسي، با مخالف

پيشنهاد كردند گروهي خط دهنده . كرديم
موافقت . و هدايت گر سياسي  انتخاب شوند

  .»قرار شد افرادي را پيشنهاد دهند. كرد
او ) 137صـفحه  (خـرداد   14در يادداشت  •

  :مي نويسد
ـا  اول شب، در نخست وزيري، با احم«  د آق

احمـد  . خميني و آقاي رجائي جلسه داشتيم
ـابي همراهـي   . آقا مطالب مهمي داشت حس

مسئله گروه مسلح مستقل چمـران،  : مي كنند
معتقد ... و راه حلهائي داشت. مسئله بني صدر

ـا بنـي صـدر       است كه امام بايـد صـريحا  ب
  ». برخورد كنند

ـاي   ( 60خرداد  17در يادداشت  • صـفحه ه
  :مي نويسداو ) 144و  140

ـاي      «  ظهر خبـر تعطيـل موقـت روزنامـه ه
انقالب اسالمي، ميزان، آرمان ملت، مـردم و  
جبهه ملي از طرف دادگاه انقـالب اسـالمي   

قرار . اقدام جسورانه ايست. ايران پخش شد
مخصوصــا  در آســتانه . نبــود تعطيــل شــوند

تحقيق كردم معلوم شد شورايعالي . انتخابات
  ...تقضائي هم تصويب كرده اس

معلوم . خبر صدور اعالميه بني صدر رسيد     
شد تصميم گرفتـه انـد از راديـو تلويزيـون     

در . چون تحريك كننده است. پخش نشود
خـط كشـي   (» .باره همين روزنامه ها اسـت 

  )زير جمله ها از ما است
او )  145صـفحه  (خـرداد   18در يادداشت  •

  :مي نويسد
ـام مقـدمات  «   تغييـر   احمد آقا با موافقت ام

اساسي را در فرماندهي ارتـش فـراهم مـي    
كند و آقاي خامنه اي را كه در جبهه جنوب 
ـته       اند، براي ايـن منظـور بـه تهـران خواس

  .»است
او ) 146صفحه ( 60خراد  19در يادداشت  •

آقاي خامنه اي به اصرار احمد « : مي نويسد
  براي تدبير در امر . آقا از جبهه برگشته بودند

  . ائط موجودارتش در شر
ـار         عصر در جلسه دفتر سياسي در محل ك

ـا  . آقاي بهشتي، شركت كرديم همه بحث ه
كـه از   –در باره برخورد با وضعيت موجود 

مقدار  –ناحيه آقاي بني صدر پيش آمده بود 
ـات   زيادي از وقتهاي گرانبها را صرف اختالف

شـب در جلسـه   . خدا رحم كنـد . مي كنيم
ه در نخسـت وزيـري   مشورتي قواي سه گان

  ». شركت كردم
در همين صفحه، در زير نويس، اعتـراف       

مي شود به بستن دانشگاهها به اين عـذر كـه   
ـلح ضـد      « محلي بـراي جـوالن عناصـر مس

ـتي و     ـاي چـپ و ماركسيس انقالب و گروهه
غافل از اينكه بنا بر . »التقاطي تبديل شده بود

كه نوار آيت، دانشگاهها را بدين خاطر بستند 
. بني صدر را از پايگاه خـود محـروم كننـد   

بستن دانشگاه بخشي از برنامه كودتاي خزنده 
  .بود كه اجرا شده بود

و 147صـفحه  ( 60خرداد  20در يادداشت  •
ظهر احمد آقا به مجلـس  «: مي نويسد) 149

ـاره آينـده    آمدند كه با آقاي خامنه اي در ب
ارتــش مشــورت كنــد و تصــميماتي اتخــاذ 

ـارتي   ) بني صدر(عزل ايشان ... كردند ـا عب ب
  . موهن اعالم شد

آقاي بني صدر در كرمانشاه است و گويا      
به دستور امام تحت نظرند كه از كشور فرار 

  ». نكنند
  4در صفحه     

  

 سال30بعد از



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

                     1390 تير  26تا  13از  779  شماره   2011يولي    17تا  4از از 

 

و البته كسي كه مدعي است بني صدر      
ـيح   تسليم قانون نبوده، الزم نمي بيند توض

ـانون اساسـي    چـه  بدهد كه خميني در ق
ـازه مـي داده      مقامي داشته كـه بـه او اج
است دستور بدهد رئيس جمهوري تحت 
  !نظر قراربگيرد كه مبادا از كشور فرار كند؟

ـاي   ( 60خرداد  23در يادداشت  • صـفحه ه
  :او مي نويسد)  152و  151

براي اين كه در رابطه با آقاي بني صـدر،  «  
در مسئله رياست جمهـوري و طـرح عـدم    

نظر امام را بدانم، اول وقـت،   كفايت سياسي،
ـتاد فرهنگـي و   . به منزل ايشان رفتم اعضاي س

ـام  . آقايان قدوسي و رباني و خيليها بودنـد  ام
هم مثل من نظرشان اين بود كه ترجيح دارد 
ـيس       ـانون شـود و رئ ـابع ق آقاي بني صـدر ت

ـليم    . جمهور بماند ـان تس اما به ظن قـوي ايش
ـ . قانون نخواهد شد ام حجـت  لذا ما بايد اتم

ـيم . كنيم . حتي ايشان را دعوت به مذاكره كن
ـانون    اگر تسليم نشد، چاره اي نيست بايد بـه ق

ـار هـم نگـران    . عمل كرد ايشان از عواقب ك
با . آقاي بني صدر را قدرتي نمي دانند. نبودند

اگـر  . اخطار كنيـد  : آقاي قدوسي هم گفتند
. نتيجه اي نگرفتيم، نوبت برخـورد مـي رسـد   

ـين روال حركـت   قرار شد مج لس روي هم
  ».كند

مــورد نظــر خمينــي و هاشــمي » قــانون«    
رفسنجاني، جز حكم زور و تن دادن به سازش 

و عامل كشتار شدن و ) اكتبر سورپرايز(پنهاني 
ـابق كـدام    .  نبود... ادامه جنگ و وگرنـه، مط

اصل قانون اساسي، رئيس مجلس نزد خميني 
ـ      ـاره عـزل رئ ـا نظـر او را در ب يس مي رود ت

  . جمهوري جويا شود
او ) 153صفحه (، 60خرداد  24در يادداشت  •

  :نوشته است
ـاي    . جلسه علني داشتيم«  ـتور آق ـيش از دس پ

غضنفر پور نماينده لنجان و يار متعصـب بنـي   
ـتور، اطالعيـه    صدر، به جاي نطق پيش از دس

اطالعيه خيلي بدي . آقاي بني صدر را خواند
جرايد ننوشته است كه صدا و سيما نخوانده و 

اند و اثر بسيار شديدي روي امام و نمايندگان 
. و مردم در طرد سريع تر رئيس جمهـور دارد 

  .نمايندگان صبورانه تحمل كردند
غضنفرپور و سالمتيان از مجلس بيرون رفتند     

ـپاهي برخـورد     و درب مجلس با يك فـرد س
  .داشتند كه به اسلحه كشي رسيد

نيده بودنـد از خوانـده   امام كه از راديو ش      
ـاد كـرده    شدن اطالعيه از تريبون مجلس انتق

... عصر در شـوراي مركـزي حـزب   ... بودند
ـا    . شركت كردم بحث در كيفيـت برخـورد ب

ـارب ديگـر بـود و     بني صدر و گروههاي مح
ـاي   مخصوصا پيشنهاد سلب كفايت سياسي آق

نفــر از  107در مجلــس، امــروز، . بنــي صــدر
اي رسيدگي به صالحيت نمايندگان، كتبا تقاض

ـتار    سياسي آقاي بني صدر را كردنـد و خواس
من صـالح  . طرح آن با قيد دو فوريت هستند

اوال  بايد پخته تر . نديدم كه فورا  مطرح شود
ـا  . شود و زمينه مردمي آن درسـت شـود    ثاني

. آئين نامه در كيفيت عملكرد مجلس نـداريم 
ي بـه  ثالثا امام هم گفته اند عجله نشود و فرصت

. آقاي بني صدر براي اصالح خودش بـدهيم 
«  

كه جزء كساني بود » فرد سپاهي«يعني اين     
ـنجاني معرفـي     كه خامنه اي به هاشـمي رفس
ـاب نماينـدگان     ـان ارع كرده بود و وظيفه ش
مجلس بود و محافظ شخص خامنه اي بـود و  
ديگري كه محافظ شخص هاشمي رفسنجاني 

  .كرده بودندبود، به سوي آنها تير اندازي 
اما آن بيانيه، هشدارنامه اي بود كه وضعيت      

ادامه جنگ، (پيش رو را پيش بيني كرده بود 
باز سازي استبداد، گستردن بساط خون ريزي 
  )و فسادها و سلب استقالل و آزادي از ايرانيان

ـاي   ( 60خـرداد   25در يادداشت  • ـفحه ه ص
  :هاشمي رفسنجاني نوشته است)  157و  155

ـاي     ...«  ـات علم ـام، در مالق خبر رسيد كـه ام
ـان و    مازندران، مطالب مهمي عليه ملـي گراي

ـاي    . بني صدر گفته اند جبهـه ملـي و گروهه
محارب اعالن راه پيمائي عليه حكومت كرده 
بودند و امام با اين بيانات، باعث شدند جـرأت  

احمد آقا تلفن كرد ... آمدن به خيابان را نكنند
رماينـد زودتـر مجلـس در    امام مي ف: و گفت

امروز، بني . مورد آقاي بني صدر تصميم بگيرد
ـام     ـارات ام صدر جواب مغرورانه اي بـه اظه

  ».معلوم است نمي خواهد به راه بيايد. داده
مرتــد » از امــروز«خمينــي جبهــه ملــي را     

مـردادي   28تازه معلـوم شـد كـه او    . خواند
بوده است و ) 32مرداد  28جانبدار كودتاي (

در آن روز، . از كينه كور خود فرمان مي بـرد 
جبهه ملي برضد حكومت دعوت به ميتينـگ  

ـا   . نكرده بود قـوانين  «براي اظهار مخالفـت ب

ـيس جمهـوري و   » ظالمانه ، ...و حمايـت از رئ
بهزاد نبوي گفته . دعوت به اجتماع كرده بود

اگـر  : است كه نزد خميني رفتـه و گفتـه انـد   
ز رئيس جمهـوري  امروز جمعيتي به حمايت ا

. جمع شود، او ماندگار و ما رفتني خواهيم شد
بدين سان، با استفاده از قدرت طلبي او، آلت 
ـياه       فعلش كردنـد و ايـران را بـه ايـن روز س

ـپاه را از  . نشاندند طرفه اينكه كسي كه افراد س
جبهه ها به تهران آورده بود براي كشتار مردم 

ـاي  خرداد و رو 30معترض به كودتا و در  زه
ـتار زدنـد، از    گـروه  «بعد از آن، دست به كش

آيا نمي داند . سخن مي گويد» هاي محارب
ـلحه بـه       ـا بودنـد كـه اس محارب سران كودت
دست، برضد قانون اساسي و منتخـب مـردم   

  .دست به كودتا زده بودند؟
ـاي   ( 60خـرداد   30در يادداشت  • ـفحه ه ص

ــران و ) 164و  163 ــردم تهـ ، او جنـــبش مـ
، در حمايـــت از رئـــيس شـــهرهاي ديگـــر

  :جمهوري، را  اينطور  تصوير مي كند 
ـار و   «  ــق و پيكـ ــدين خل ـاي مجاه گروههـ

ـيعي  ... رنجبران و اقليت فدائي و تدارك وس
براي ايجاد آشوب و جلوگيري از كار مجلس 
ـلحانه   ديده بودند و به نحوي اعالن مبارزه مس

ـا    4از ساعت . كرده اند بعد از ظهر، بـه خيابانه
و تخريب و قتل و غارت و آشـوب را  ريختند 

. در تهران و بسياري از شهرستانها آغاز كردنـد 
ـا و حـزب      ـپاه و كميتـه ه كم كم نيروهاي س

ـتند  مـن در مجلـس   . اللهي ها به مقابله برخاس
صداي تير اندازي از چند نقطه شهر بـه  . بودم

ـهادت  . گوش مي رسيد خبر از جراحت و ش
يندگان در جمعي از نما. عده اي نيز مي رسيد
  »دفتر من جمع بودند

ـتني       در باره جنبش مردم در اين روز، دانس
ـام   . است كه جنبش صبح آغاز شد ظهـر هنگ

در مجلس، به نمايندگان . جمعيت بزرگ شد
بطوري كه . قالبي، احساس شكست دست داد

فخرالدين حجازي به هاشمي رفسنجاني سـر  
ـتناد سـخنان     . سالمتي داد بعد از ظهـر، بـه اس

ـتور   –ميني دو روزي پيش از ايـن روز  خ دس
قطع سر و دست راه پيمائي كنندگان را داده 

ــر روي جمعيــت آتــش - بــود ، پاســداران ب
شب هنگام نيز اعدامهاي دستجمعي . گشودند

  . را آغاز كردند
ـاي   (، 60خرداد  31در يادداشت  • ـفحه ه ص

  :او نوشته است)  166و  164
 190ضـر  عـده حا . بعد از ظهر، رأي گرفتيم« 

رأي در موافقت با عدم كفايـت سياسـي   . نفر
ـاي صـالح    1و مخالف  177 رأي، متعلق به آق

عده اي از . رأي 12الدين بياني خاف و ممتنع 
  .»مخالفان هم نيامده بودند

عبـور از  «بدين سان، بنا بر سندي كه كتاب     
ـاي    » بحران ـنجاني اسـت، كودت هاشمي رفس

ـارگرداني    5را  60خرداد  : كـرده انـد  نفـر ك
ـام   خميني در مقام آمر و احمد خميني در مق
مأمور ابالغ و در همان حال، مجري و بهشتي 
و خامنه اي و هاشمي رفسنجاني هـم بعنـوان   

نه از راه .طراح و هم بعنوان سرپرست سه قوه 
اتفاق است كه سازش پنهاني با ريگان و بـوش  

نفر كارگرداني  5را نيز همين ) اكتبر سورپرايز(
 22از هدفهاي كودتا، بنا بر هشـدار  . ده اندكر

ادامـه  . خرداد بني صدر، ادامـه جنـگ بـود   
قول آلن (جنگ هم در سود انگلستان و غرب 

و هـم  ) كالرك وزير دفاع در حكومت تاچر
ـازي    ـاز س در سود خميني و دستياران او در ب

سال ادامـه يافـت و    8جنگ بمدت .  استبداد
  .نسل انقالب را نفله كرد

ـليم         از ديد كودتاچيان  به راه آمـدن و تس
ـباني  . قانون شدن، يعني دم نزدن خميني عص

مي شود از خواندن هشدار منتخب يك ملت 
در مجلس و دعوت از كودتاچيان به عمل بـه  
ـا كـه ايـران و اسـالم و      قانون و هشدار به آنه

ــد ــران نگرداني رئــيس ! شــگفتا. انقــالب را وي
  .  !داردجمهوري حق هشدار دادن نيز ن

از قول يك عضـو آن   60كودتاي خرداد ❊
  :روز مجلس

ـا      ◀ ـائمي ب    ّ                                      كذا ب و حقيري به اسـم علـي ق
ـاء نيـوز  «سايت دروغ پراكنـي   تيـر   3(» رج

فـراوان دروغ  . مصاحبه كـرده اسـت  ) 1390
از جملـه ايـن دروغ كـه وزارت    . گفته است

ـاه، ماهانـه      4600خارجه ايـران در دوران ش
ايـن  ! داختـه اسـت  تومان به بني صدر مي پر

ـال اسـت  وزارت    32كذاب مي داند كه   س
خارجه در دست رژيم مالتاريا و مافياها اسـت  
و اگر رژيم شاه ديناري به بني صدر پرداختـه  

سال، سندش را صـدها   32بود، در طول اين 

ـانواده    . بار انتشار مي دادند  5بنـي صـدر و خ
ـان   2نفري او، ماهانه  ـادل  (هزارتوم  1200مع

از پدر خود دريافت و با كمال قناعت  )فرانك
ـا آنكـه بـه دانشـگاهيان     .  زندگي مي كرنـد  ب

گذرنامه دولتي مي دادند و حقوق آنها را نيـز  
ـادي     پرداخت مي كردند، بـه او گذرنامـه ع

ـپس از  . دادند نخست او را منتظر خدمت و س
زماني نيـز  . خدمت در دانشگاه اخراج كردند

ـيس    گذرنامه او را تمديد نكردند و او را بـه پل
ـيار    ـين و بس فرانسه يك كمونيست طرفدار چ

زورپرستان هيچگاه . خطرناك معرفي كردند
معني استقالل را در نمي يابند و همواره خود 
ـتقالل محـروم مـي     را از لذت زندگي در اس

اين  . اين دروغگو نيز در شمار آنها است.  كنند
. شخص عضو مجلس خبرگان نيز بوده اسـت 

ت جلسات مجلس، بسيار كم سـخن  بنا بر صور
ـاه، سـخن گفتـه و در     گفته اما هر بار، در بزنگ

ـار نظـر   : تحديد آزادي سخن گفته است اظه
ـيش   كرده است كه نه تنها تعقيب بزهكار كه پ
ـاري نيـز مـي بايـد در عهـده       گيري از بزهك

ـات حـق   . نيروهاي انتظامي باشد يا كه مطبوع
ـند انتقاد نظام جمهوري اسالمي را نداشته  . باش

تعليم و تربيتي كه او به دانشجو مي آموزد، غير 
اطاعت از قوي تر و زورگفتن (از زورمداري 
  مي تواند باشد؟) به ضعيف تر

ـا واليـت         اما او در باره مخالفت بني صدر ب
فقيه  و نقش مجلس در كودتا سخناني گفتـه و  
با . بنا بر رويه، حقيقت را با دروغ پوشانده است

ـا   وجود اين . ، اعتراف روشني اسـت بـر كودت
چرا كه صريح مـي گويـد مجلـس تقلبـي را     
ـتور     ياراي مخالفت با بني صـدر نبـوده و دس

  :خميني را اجرا كرده است
حتي در مجلس خبرگان ايشان به واليـت  « •

. من شاهد بودم و ديـدم . فقيه رأي نداده بود
ـاون      ـاني كـه بـه ق بعد امام فرمودند؛ كليه كس

دند، حق رياسـت جمهـوري   اساسي رأي ندا
ـان  ) . 1(ندارند  در شهرستان از من پرسيد؛ ايش

ـا بـه   . رأي داد؟ گفتم نه چون من خودم دقيق
ـاره       ـامي كـه قـرار شـد در ب خاطر دارم هنگ

ـان از در     واليت فقيـه رأي  گيـري شـود، ايش
فـرداي آن روز از  . غربي مجلس بيرون رفت
گفــت مــن مشــهد او پرســيدم چــرا رفتــي؟ 

ايستادي،  گفتم يك دقيقه مي. تمسخنراني داش
. ايشان رأي را قبـول نكـرد  . دادي رأي را مي

چون معتقد بود استبداد آخوندي بـه وجـود   
  .آيد مي

امــام وضــعيت او را متوجــه شــد و او را از   •
بعد هم بنا شد او . فرماندهي كل قوا خلع كرد
من عضو هيئـت  . را در مجلس استيضاح كنند

تـن از   15ار بـود  اول قر. رييسه مجلس بودم
ـئله عـدم       نمايندگان امضا كننـد كـه سـر مس

اين را افراد . كفايت رئيس جمهور بحث كنيم
االن هـم آن  . جرئت نكرده بودند امضا كنند

. نفـر ديگـر   14يكي من بـودم و  . برگه هست
حتي آقاي هاشمي رفسنجاني هم امضا نكرد، با 

 تا اينكه. وجودي كه ايشان رييس مجلس بود
ح شد و مردم بـراي تجمـع مقابـل    مسئله طر

مجلس آمدند و گفتند بني صـدر بايـد عـزل    
ـا    ) . 2(شود  ـتم و ب من هم به باالي مجلـس رف

ـا   بلندگو اعالم كردم كه ما كار بني صدر را ت
كنيم تا مردم يـك مقـدار    ظهر امروز تمام مي

آرامش پيدا بكننـد و بعـد از آرامـش بتـوانيم     
ـار  حرف . را كـرديم  هايمان را بزنيم كه اين ك

صبح بود كه ديگر عـزل   11بني صدر ساعت 
  .شد و از همان جا هم فرار كرد و در رفت

ـالف     آيا مجلس اول از ابتدا با بنـي صـدر مخ
 بود؟

شايد بشود بگويم دوسـوم مجلـس طرفـدار    • 
بعدا كه ديدند امام موضعش   بني صدر بودند

ـتند       در برابر بنـي صـدر چگونـه اسـت برگش
كساني كه در مجلـس بودنـد،   بسياري از   ).3(

جـزو نهضـت آزادي و طرفـدار بنـي صـدر      
چون معتقد نبودند كه آن . بودند؛ بدون استثنا

خواهـد   مقاومت كه براي عزل بني صدر مي
. رأي را ندادند 15انجام شود و به همين دليل 

كردند كه بني صدر مورد  نفر بايد امضا مي 15
را  جرئت نكرد كسي ايـن . محاكمه قرار بگيرد

امضا را جمـع   15ما به زحمت اين . امضا كند
يعنـي بعضـي از افـراد    . حاضر نشدند. كرديم

ــوهين    ــن ت ــرد، م ــد بازرگــان امضــا نك مانن
ـا بـود    .كنم نمي ـار م در . اينها جزو مشكالت ك

ـتگي و حتـي سـه       مجلس هـم حتـي دو دس
ـال دوم، عـزل   . دستگي بود  اين كار بعد از س

اوايـل  . شـد دار  بني صدر خيلي عميق و ريشه
مردم جرئت نداشتند بگويند ما بنـي صـدر را   

ـترين رأي را آورده     قبول نـداريم چـون بيش
ـان . در بين مردم نفوذ داشت. بود ـا   در خياب ه

ها، مردها عكس بني صـدر را در   دخترها، زن
زنـده  "دست داشتند در كنار شعارهايي مانند 

بعد  "بني صدر صد در صد "، "باد بني صدر
بني صـدر صـد در صـد    "؛ هم يك روز شد
  .»اعدام بايد گردد

  
  :توضيح نشريه انقالب اسالمي

  
ـاني بـود كـه گفتنـد        – 1 نظر خمينـي بـه كس

ـا  . شركت در رفراندوم را تحريم كردند هرچند آنه
بعد از تصويب قانون ...) سازمان مجاهدين خلق و(

اساسي، جمعيت اقامه را براي دفاع از آن تشكيل 
ن چه كسي موافق و چه در مجلس خبرگا. دادند

. كسي مخالف بـوده اسـت، امـري ديگـر اسـت     
خميني خود به بني صدر گفت به سه دليل نمي 

يكي از سـه دليـل،   . شود رئيس جمهوري شويد
در آن ديـدار، او قـول   . مخالفت با واليت فقيه بود

بنا بر رويـه،  . داد انتخاب را به خود مردم بازگذارد
و او حـق  . كـرد اين قول را در مورد رجوي نقض 

ـانون اساسـي رأي     نداشت بگويد كسي كه بـه ق
زيرا . نداده است، حق ندارد رئيس جمهوري شود

ـانون اساسـي بـود    در فرانسـه،  . مالك عمل به ق
اما بعـد  . ميتران به قانون اساسي فرانسه رأي نداد

از تصويب آن قانون، رئيس جمهوري فرانسه شد 
ـا امـروز،    طـوالني  و دوران رياست جمهوري او، ت

ــوري يــك رئــيس   ــرين دوران رياســت جمه ت
  .جمهوري است

ـتور    – 2 ـاطر دس مجلس جرأت نداشت زيرا بخ
تقلب كه خمينـي بـه سـران حـزب جمهـوري      
ــات مجلــس  اســالمي داده بــود، مــردم در انتخاب

 6.6در سرتاســر كشــور تنهــا . شــركت نكردنــد 
ـات شـركت كردنـد    اغلـب  . ميليون نفر در انتخاب

. اه تقلب، نماينـده شـده بودنـد   نمايندگان نيز از ر
ـتين       هرگاه خمينـي مداخلـه نمـي كـرد، نخس
مجلس بعد از انقالب، نماينده واقعي مردم ايـران  
ـتبداد غيـر ممكـن مـي       ـازي اس مي شد و بازس

  .گشت
اين امر كه دو سـوم مجلـس طرفـدار بنـي      – 3

  :به اين داليل. صدر بودند، دروغ بزرگي است
. مجلس كردندهاشمي رفسنجاني را رئيس  – 1 

ـامزد رياسـت       ـان نيـز ن با اين كه مهنـدس بازرگ
  . مجلس بود

رجائي را بعنوان نامزد اكثريت مجلس بـراي   – 2
ـنهاد كردنـد     . تصدي مقام نخسـت وزيـري پيش

رهبران حزب جمهوري اسالمي بودند كه رجائي 
را به خميني، به اين عنوان كه مخالف بني صـدر  

ـان   (است، معرفي كردند  نخسـت  خمينـي خواه
ـيس جمهـوري باشـد     او . وزيري بود كه ضـد رئ

احمد خميني را نزد دكتر سنجابي فرستاده كـه  
ـا    شما را نخست وزير مي كنيم بشرط اين كـه ب

  ).بني صدر مخالفت كنيد
اعتبارنامه شخصـي چـون حسـن آيـت را      – 3 

  ...تصويب كردند و
اما اين قسمت سخن او كه مجلس از  خميني تبعيـت        

  .دستور او وسيله كودتا شد، راست است كرد و به
ن كودتا اين شد كه بنا بر آحاصل : انقالب اسـالمي 

انسانهاي صاحب دانش و لياقـت و عـزت    ،قاعده
رانده شدند و بي كفايتهاي نادان و زور پرسـت و  

    :عزت گريز حاكم شدند
كه خـود بـر   » رهبري«

بي كفـايتي و نـاداني و   
ــويش    ــي خ ــور بين ك

ز جـ  ،اعتراف مي كنـد 
رفــتن چــه مــي توانــد 

  :كرد؟
  
ـايتي    ،در دوره خمينـي  ،خامنه اي     بـي كف

مير حسين : خود را برهمگان معلوم كرده بود
موسوي را او خود سردبير روزنامه جمهـوري  

 ،جمهوري شـد » رئيس «چون . اسالمي كرد
اما طولي نكشيد كه بـه  . او را نخست وزير كرد

نقـش  چرا؟ زيرا مي خواست او . جان او افتاد
لت فعل او آلت فعل را بازي كند و موسوي آ

از سوي شـوراي   ،يك زمان ،نآپيش از . نشد
اما چنـدي نگذشـت   . انقالب مسئول سپاه شد

ـا  : مد و گفتآكه به شوراي انقالب  من با اينه
. هاشمي رفسنجاني جانشين او شـد . نمي توانم

زماني معاون وزارت دفاع شد و افسراني كـه  
ـا تـوده اي  يك ضد بها ،برگزيد .  ئي بودند و ي

نكه بنا بر اصل آبا  ،در دوران رياست جمهوري
ـا او بـود     ،113  ،تصدي فرماندهي كـل قـوا ب

ـانون   ،خميني هاشمي رفسنجاني را برخالف ق
چـون خمينـي   . فرمانده نيروهاي مسلح كرد

هاشمي رفسنجاني او را با نامه تقلبي رهبر  ،مرد
. شودلت فعلش مي آكرد به گمان اين كه او 

 ،امــا او كــه بازيچــه قــدرت و مافياهــا اســت
هاشمي رفسنجاني را  ،خود» ساله  50دوست «

نيز نتوانست نگاه دارد و در حال خورد كردن 
  .او است

واژه   ،88خـرداد   بعد از كودتاي انتخاباتي    
ـئوالن ،  فـراوان   اي همواره در گفته هاي مس

ـيرت بـود  ه ژوا و آنبكار گرفته مي شـد    .بص
و  » رهبر«سئوالني كه سر در آخور بيت همه م

واليت مطلقه داشتند چپ و راست ايـن واژه  
ـيرت  .را بكار مي بردنـد   ـيون بـي    –بص سياس

ــيرت  ــيرت رهبــري  –بص ــيرتي  –بص بــي بص
ـاني  –برخــي از مســئوالن   –بصــيرت همگـ

بصيرت علما  –بصيرت سياسي  –بصيرت ديني 
بصيرت در انديشـه ولـي    –بصيرت مقامات  –

ـيجيان   –بصيرت در جوانان  –فقيه   بصيرت بس
بصيرت انديشـمندان   –بصيرت دانشجويي   - 
  ....و
حاكم است كه بنا ر ايران بقانون نا نوشته اي    
ـتبد كلمـه اي را    نآبر  ، هر زمان رهبـري مس

ـان و دنبالـه رو      ،تكيه كالم مي كند هـم كيش
ـا   . خود مي كنند مكالن را تكيه هاي وي آ بن

ـلي    دستور، صدا رب ـانه اص و سيما به عنوان رس
مداحان و  وائمه جمعه و جماعت  وحاكميت 
ـار   ،بهر مناسبتيم را كال تكيه آن روزنامه ها بك
  . مي برند

 خامنه اي بكار برد واژه بصيرت را هنگامي       
ـبش   كه بعد از كودتاي انتخاباتي، مردم به جن

مر تقلب آمده بودند و او را رهبر كودتا و آدر
بسياري از وابستگان قبلي  . مي خواندندبزرگ 

دور شده بودند و مشروعيت نظام از بين  او از 
مطرح كردن اين كلمـه بـراي آن    . رفته بود

بـه  در حال ترديـد را  ياران و حاميان  كهبود 
آن در اين بـود كـه    . كندسوي خود جلب 

اعتراض كنندگان را بي بصيرت خواند  روزها،
اعتـراض  بـه   كه  و از مأموران خود خواست

  .كنندگان و ديگر مردم بصيرت ببخشند
وقبل از قالبي تنها يك روز بعد از انتخابات       

بيانيه   ،كندتاييد ن  را آ» شوراي نگهبان«اينكه 
 ،اي صــادر كــرد و از دســت نشــانده خــود 

از هر كس  . حمايت كامل كرد ،ادژاحمدي ن
ـ » انتخاب «تصديق  اد سـرباز زد و  ژاحمدي ن

حامي فتنـه    ،كردمخالفت ن تقلب بزرگ آبا 
  .لقب گرفتيا بي بصيرت 

بايد داراي  »رهبر«بر اساس قانون اساسي،      
ـان  آگاه : ه اي باشدژصفات وي مـدير و   ،به زم

  ... عدالت و  ،اجتهاد ،مدبر بودن
ـازان  ه باور معموال حاميان خراف      و سناريو س

 به گونه اي عمل مـي كننـد و   »بيت رهبري«
و  با ائمـه   خامنه ايسخن مي گويند كه گويا 

البتـه   .اسـت مستقيم در ارتباط بسا با خود خدا 
گاهي از اوقات آنقدر آش را شور مي كننـد  

وقتي مقام معظم : در مقام تملق مي گويند كه 
و  مي گويد يا علـي    ،رهبري زاده مي شدند

ـاد  علي يارت " :مي گويدقابله هم  بـراي  . "ب
 نخست او را. ات قائل مي شوندكرامسيد علي 

 ،كه يار  ولي عصر  خواهد شد سيد خراساني 
  . مي كنند و بعد مي گويند از او هم برتر است

ـأموران خـويش         پس وقتي خامنه اي از م
 ،مي خواهد ديگران را صاحب بصيرت كننـد 

اما  . خود را صاحب بصيرت جامع مي شناسد
ـ  ،او» انتخاب« ـل  ،ادژيعني احمدي ن م مـي  مس

كند كه خامنه اي چه اندازه از بصيرت خالي 
  .است

محمـود   تأييد صد درصد هنوز دو سال از      
عوامـل  و  »رهبـر «احمدي نژاد نگذشته كـه  

كشف مي كنند كه ناگهان   ،گوش به فرمان او
ـان انحـراف  «لت فعـل  احمدي نژاد آ » جري

كمتر سخن مـي  » جريان فتنه«ديگر از . است
ـان شـده اسـت    گويند و تمام فكـر   و ذكرش

هنوز حاضـر    ،اما خامنه اي. »جريان انحراف«
اقال  اشتباه كـرده و   ،نيست بگويد در تشخيص

  لت فعل جريان انحراف را بعنوان رئيسآ
  

  5در صفحه     
  

 سال30بعد از
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بـه مـردم تحميـل     ،با كشت و كشتار ،جمهور 
   . كرده است

ـال        در  ، 88در روزهاي پيش از انتخابات س
  خامنه اي و دست نشانده  ضد  ميان گروههاي

گروههاي جوان هنگامي كه مي خواستند   ،او
در برابر هواداران واليت مطلقه شعار حـذف  
ـين مـي     آنها را بدهند، انگشت خود را بـر زم

ـپس    : گذاردند و مي گفتند  محمـود پـر و س
ـان    دست خود را به سوي باال ميگرفتند بـه نش

ـ  نآ ات كه محمود احمدي نژاد در ايـن انتخاب
  .شكست خواهد خورد

ـات        ـال از برگـزاري آن انتخاب حدود دو س
. ، مـي گـذرد   قالبي كه كودتائي بيش نبـود 
ـا كـه   آچـه   حاميان محمود احمدي نـژاد،  نه

ـاني كـه    عوامل خامنه اي بودند و خواه  كس
اد را سبك و كفه خامنـه  ژحاال كفه احمدي ن

چـه  از:  مـي گوينـد   ،اي را سنگين مي يابنـد 
  !ت مي كرديمحمايعنصري 

دمكــش آاز  ذوالنــور، »حجـت االســالم «      
ـا    :، مي گويدهاي خامنه اي ـان تنه در آن زم

ـاب مـي    احمدي نژاد بود كه مي بايست انتخ
ـازگي گفتـه اسـت   .  شد و خوب بود : او به ت

ـ  ـاب فاسـد بـراي    ژانتخاب احمدي ن اد انتخ
در آن روزها،  .جلوگيري از انتخاب افسد بود

ـ   :گفـت  مينيز مصباح يزدي   ادژاحمـدي ن
   !.هديه آسماني است

بخشي از سخنان و تاييدات سيدعلي خامنه  •
ـين حـوزه     اي در ديدار دوم با جامعـه مدرس

دولـت  پيرامون  ، 89علميه قم در آبانماه سال 
به  بودنش رابصيرت شدت بي واليت پذيركه 

  :وريمآرا باز مي  نمايش مي گذارد،
ـنم و   نكته اي كه عرض مي«.... -  الزم هـم  ك

ببينيـد،  : دانم اين را عرض كنم، اين است مي
ـا      مسئله دولت و حمايـت از دولـت، مقابلـه ب
 .دولت، مخالفت با دولت زياد مطـرح اسـت  

هم درجامعه مدرسين، هم در بيـرون جامعـه   
فـالن   .مدرسين، هم در سطح عمومي كشور

. كس موافق است، فالن كس مخالف اسـت 
م با اطالع و از من اين را بايد به شما عرض كن

يك روزي توي ايـن  . كنم نزديك عرض مي
هم شعارش داده شـد،  - شد،  كشور تالش مي

كـه حاكميـت دوگانـه     - هم عمال تالش شد
ـا      .درست كنند ـار بن يعني واقعا بـراي ايـن ك
ـايش    .گذاري كـردن  كردند سرمايه ايـن معن

فقيه و ايـن   اين بود كه منزله رهبري و واليت
ـا دا  حرف ريـم و انقـالب از اول   هايي كه ماه

ـين    ـاه تعي ـا را از جايگ كننـدگي و   داشته، اينه
ـار بيندازنـد و بـرايش     فصل الخطاب بودن كن

  ». رقيب درست كنند
معترف اسـت كـه    خامنه اي در جمله باال،      

مخالفت با دولت هم در جامعه مدرسين و هم 
 بيرون از جامعه مدرسين و هم در سطح عموم

نادانسته اعتراف مـي   ،نيزو . مردم  وجود دارد
كارائي رئيس جمهور و قـوه   ،كند كه مسئله او

مجريه و قوه مقننه و قوه قضائيه در خدمت به 
بلكه مسئله او كه دغدغه دائمي او . مردم نيست

يم يك سر داشته باشـد و  ژاينست كه ر  ،است
لـت فعـل او   آن سر هم او باشد و سـه قـوه   آ

ـلف خـود     . باشند ا كسـي ر  ،پـس  چـون س
ـته     تحميل كرده است كه از خـود فكـر نداش

ـاغ راه   » رهبر«باشد و فكر مخالفت با  را بـه دم
ـاز را   آلت فعل آغافل از اين كه . ندهد لـت ب

لت فعل تابع فكر ديگري آتباه مي كند و اگر 
شاخ مي شود و ضـربه   ،لت بازآدر برابر   ،شود

  . اي مرگبار بر او وارد مي كند
در دولت نهم ...«: هدادامه مي د خامنه اي  •

ـاي احمـدي    - و دهم،  نـژاد   از وقتـي كـه آق
، بحــث حاكميــت دوگانــه نيســت؛ -آمــده

حاكميت يگانه است؛ يعني دولت و رهبري و 
تشكيالت در امتداد يك خط قرار دارند؛ ايـن  

ـنم  را من جازما و قاطعا به شما عرض مـي   .ك
ـتالف نظـري     البته معنايش اين نيست كـه اخ

ـ    ـا ف ـا    وجود نـدارد، ي ـئول دولتـي ي الن مس
جمهور در نظرات و  جمهور يا غير رئيس رئيس

افكارشان نقاط اشتباهي ندارند؛ چـرا، از ايـن   
  »...قبيل هست، هميشه بوده، باز هم هست 

ـا    »ولي فقيه مطلقه« ،بدين ترتيب       كـه گوي
، مـي  اسـت  ...آگاه به زمان و مدير و مـدبر و 

ولـت و   كه د من جازما و قاطعا ميگويم :گويد
رهبري و تشكيالت در يك امتداد قرار گرفتـه  

در همان  ماه پيش، 6بنابراين، تا حدود   ...اند و
ـين حـوزه علميـه و    از برخي حال كه  مدرس
را مورد  اد ژاحمدي ن  دولت ،مردم بسياري از

ـامگي و   انتقاد قرار داده بودند و عالئم خودك
 خــط «سركشــي او را مــي ديدنــد و او را در 

ـا خـود      ،نمي ديدند» رهبر خامنـه اي نـه تنه
بلكه به تذكرها نيز  ،واقعيت را نمي ديده است
مشغول قانع كردن  ،توجه نمي كرده و در قم

ـا  آبـه  ! اعضاي جامعه مدرسين بوده اسـت   نه

اطمينان مـي داده اسـت كـه     ،قاطعا و جازما
  ! است» خط رهبري«اد در ژاحمدي ن

 در«: خامنــه اي اصــرار مــي كنــد ،هنــوز  •
گرفت كـه   گذشته گاهي كارهايي انجام مي

اآلن . شـد  آدم حقيقتا نگران و مضـطرب مـي  
جمهور با هركسي در دنيا مالقات كند و  رئيس

. حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نيستم
دانم كه  مي. اطالع هم ندارم، اما نگران نيستم

ـام   در خالف جهت انقالب و سياست كلي نظ
مطلبــي پــيش  مطلبــي گفتــه نخواهــد شــد،

ـارف دو     ـاظ تع نخواهد رفت؛ ولو حاال بـه لح
ـيش   كلمه هم يك چيزي بگويند، اما كاري پ

  ».نخواهد رفت؛ اين را خاطرم جمع است
ـا       پس يا او كور بوده و نمي ديده است و ي

جريان «صحبتهاي  دستياران او در باره ارتباط 
اگـر  . با امريكا و اسرائيل دروغ است» انحراف
از احمـدي  » با بصيرت«زه خامنه اي اين اندا

ـايقي كـه    ،اد اطمينان داشته استژن غير از حق
صحبتهاي امروز در باره  ،ويكيليكس انتشار داد

با موافقت او  ،مالقاتها با امريكائيها و اسرائيلي ها
انجام شده اند و يا بدون اطالع او؟ اگر بدون 

پـس او نـه لياقـت     ،اطالع او انجام شده انـد 
   . ا دارد و نه اندك بصيرتي داردرهبري ر

خامنه اي  از همه مي خواهد حواس خود   •
اد و حكومت ژرا جمع كنند مبادا با احمدي ن

ـيحت  ... «: مـي گويـد  . او مخالفت كننـد  نص
گيري  منتها مراقب باشند كه يك جهت ،كنند

ـبت   عامي براي زمين زدن دولتي كه حاال نس
ـب    ـادار اسـت، نس ت بـه  به شعارهاي انقالب وف

كنـد و چـه و چـه،     رهبري اظهار اطاعت مي
  .»ايجاد نشود، به آن حركت كمك نشود

ـيوه مرسـوم    ،بدين ترتيب         خامنه اي به ش
روحانيان قم را تهديد نيـز مـي كـرده     ،خود
ـام   ،وريم كه علم الهـدي آبه ياد مي . است ام

فتنـه اي بـزرگ   «فاش كرد كه  ،جمعه مشهد
ه و مراجـع  در حال شـكل گـرفتن بـود   » تر
ماده موضعگيري بر ضد نظام مي شده انـد و  آ

. خامنه اي به قم رفته و فتنه را خوابانده اسـت 
بي بصيرتي كه چشم بر واقعيت  ،به سخن ديگر

بسته بوده به قم رفته تا حتي طرفداران واليت 
نها گفته است واقعيت آبه . فقيه را ساكت كنند

  ! را از ديد من ببينيد و دم فرو بنديد
ـاز شـد  آسال جديـد  . ندروزها گذشت • از . غ

برخوردهــايي بــين   ،همــان روزهــاي اول
. خامنه اي روي دادندمحمود احمدي نژاد و 

 ،»مطيـع رهبـر  «كار به جايي رسيد كه مهـره  
ـارج شـد    در مـورد   او : ناگهان از اطاعـت خ

. قـرار گرفـت   »رهبـر «در برابر  ،واواكوزير 
پيغام داد  خامنه اي به او. را عزل كرد» وزير«

ـام    ـلحي را در مق از تصميم خود بازگرد و مص
خامنـه اي ديـد    ،او اعتناء نكرد!. خود ابقا كن

ـا كـه داده    رشته هايش پنبه شده و اطمينان ه
مده و نظام دو سر گشته آب درآدروغ از  ،بود

 ،يـم ژوحشـت زده از دو سـر شـدن  ر   . است
مختصر عقل و متانت را هم از دست داد و بـه  

مسئله را با ترتيـب جلسـه اي حـل     نكهآجاي 
بحراني سخت ساخت كه بازنده اي جز  ،كند

قهر كـرد و  اد ژاحمدي ن ،باري. خود او ندارد
در . روز ادامـه يافـت   10قهـر  . خانه نشين شد
تهديـد شـد كـه مجلـس را      او  ،دهيمن روز

عدم كفايت سياسي  ماده دادن رأي بهآدارند 
ـارج  و مجبور شد از خانـه  ا .مي كنند وي  خ
ـا  . شود : گفتـه اسـت  » نماينـده « ،ايـن روزه

اد به خامنه اي گفته است يا با تغيير ژاحمدي ن
خبـري كـه نشـريه     –وزيران موافقت كنيـد  

ـار داده بـود    ـا مـن    –انقالب اسالمي انتش و ي
استعفاء مي كنم و خامنه اي هـم بـه او پاسـخ    

 ،در نتيجـه . هم اكنون استعفاء كنيد: داده بود
  . زده بود اد جاژاحمدي ن

ـ   ،با اينهمه •  ـ  اد ژاحمـدي ن ه اسـت  نپذيرفت
كشــماكش . او باشــد واواكمصــلحي وزيــر 

ــه دارد ــر« .همچنــان ادام ــورئ  »ييس جمه
. اسـت قرار گرفتـه   »رهبر«همچنان در مقابل 

افرادي بايد وارد ميدان شوند و به كمك  ،لذا
ـارج كننـد    بيايند و  »رهبر« او را از بحراني خ

مجلس  ،در حال حاضر. كه خود ساخته است
نماينـده   200: جانب خامنه اي را گرفته است

پيشنهاد كرده اند ادغام وزارت خانه ها بمدت 
ــال موقــوف گــردد 3 طــرح  ،در مجلــس. س

ـير        ـا چـون شمش استيضاح تهيـه مـي شـود ت
ـته  ژداموكلس باالي سر احمدي ن اد نگاه داش

ـعيف  . گرفتن اطرافيان او ادامه دارد. شود تض
ـفر بـه      .  خود او نيـز  مجبـور شـدن از لغـو س

وهن و بي اعتباري بزرگي بـراي او   ،ارمنستان
ـاني از  . بود او اما سفر خود را لغو كرد زيرا كس

حملـه  . همراهان او ممنوع الخروج شده انـد 
  .  هاي تبليغاتي به او نيز همچنان ادامه دارند

اما خامنه اي كه صفت بي رحم و خون ريز    
اينـك كـوري    ،ه بـود خويش را قبال شناساند

نـزد   ،سياسي و بي كفايتي مفـرط خـويش را  
. شكار كرده اسـت آ ،نيز » پيروان واليت فقيه«

ـار     مبلغان او درمانده اند بـراي او چگونـه اعتب
ـيت «چاره را در . بسازند ديـده  » كيش شخص

ـان      : اند ـباح يـزدي از حامي محمـد تقـي مص
ـ ر«و  »رهبـر «سرسخت  وارد  »يس جمهـور ئ

ا تعاريف صد من يك غاز خود معركه شده تا ب
ـنجالب   به داد رهبري برسد و وي را از اين م

ـاداني و عـدم     عدم بصيرت  ـايتي و ن و بي كف
ــه ... تشــخيص و شــقاوت و خــارج ســازد و ب

  .... احمدي نژاد بتازد و
ظهـور  "مصباح يزدي هنگامي كه در فيلم  •

ـيد     خامنـه اي ، از "نزديك اسـت  ـام س بـه ن
زماني كه  .كوت كردخراساني نام برده شد، س

 او  مردم و برخي مسئوالن واكنش نشان دادند،
ـيد علـي   شـد وارد ميدان شد و مدعي  كه س

 :خامنه اي از سيد خراساني هـم برتـر اسـت   
ـا   « ـات ت لزومي ندارد ما برويم دنبال آن رواي

به مراتب بسيار باالتر . تاييدي بر معظم له بگيريم
ـات آمـده      ـاني كـه در رواي از آن سيد خراس

   ».است، ما به مقام معظم رهبري اعتقاد داريم
بعـد از   84در سال  ناگفته نماند كه مصباح      

ـاوي گفتـه     انتخاب احمدي نژاد، در ديـدار ب
ـاكريم كـه زمينـه      «: بود ـال را ش خـداي متع

ــيتي بــراي ايــن دوره  ــين شخص ــاب چن انتخ
خاص از انقالب را فراهم كرد و آيندگان بـه  

ـيد  ـاب،     اين نتيجه خواهند رس كـه ايـن انتخ
مشحون به كرامات و معجزات بود و از اين رو 
ــد     ــت را از خداون ــن نعم ــكر اي ــق ش توفي

عنايات حضرت ولي عصر يار ملت . خواستاريم
ايران بود كه به چنين موفقيتي دست يافت و 
تلقي ما اين است كه اين نفخه الهـي كـه در   
ـارش    اين زمان در جامعه ما دميده شـده و آث

ـاي    در عالقه ب يشتر مردم به ديـن و انديشـه ه
اي از مراتب چيزي  اسالمي ظهور يافته، مرتبه

است كه در زمان پيامبر اسالم تحقق پيدا كرد 
  و 
اهللا مرتبه كاملش در زمان ظهور حضرت  نشاءا

  ».ولي عصر تحقق خواهد يافت
ـا        ـان  از اين دست تعريف و تمجيد ه از زب

از ني، الزوجه اش، نـوري همـدا   اخمصباح و 
ـال   .فراواننـد  ،اد و حكومـت او ژاحمدي ن ح

او  ،كشيده شده اسـت كه كار به جاي باريك 
نيز همانند ديگر حاميان دولت امام زماني نعل 
وارونه  مي زند و در رابطه با اين دولـت مـي   

ـنم   خطري كه من احساس مـي ... « :گويد  ك
حال اسـالم   شديدترين خطري است كه تا به

و آن هــم از ســوي  را تهديــد كــرده اســت
ـا در   هايي است كه در بين خـودي  نفوذي ه

  امروزه در درون جامعه.…. حال رشد هستند
مــا تشــكيالتي فراماســونري در حــال شــكل 

ـان   طـور كـه در دوران    گرفتن اسـت و هم
ـعار قـرآن و اسـالم     مشروطه، فراماسونري با ش
ـعارهاي    ـا ش پيش آمد، امروز نيز فراماسونري ب

كند و تحت پوشش  وه ميانقالب و اسالم جل
كند، يعني قالب را  آن حرف خود را بيان مي
اگر تنبلـي  …كند حفظ و محتوا را عوض مي

شـويم   كنيم زماني از خواب غفلت بيدار مـي 
ـا را فراگرفتـه اسـت و     كه تيرگي فتنه همه ج

انـد   بينيم همان كساني فتنه را آغاز كـرده  مي
ها  ين عزل و نصبا.ايم كه خود پرورش داده

ــيا ـا در م ــرف  ز كجـ ــن ح ــد؟ اي ـاي  آي هـ
ـاني   ملي گرايانه و مكتب ايراني، آن هم در زم

ـال    كه نهضت اسالمي در جهان اسـالم در ح
  »گيري است، براي چيست؟  شكل

و حكـومتي  » رئيس جمهوري«اما تكذيب      
براي  ،ش مي خواندند»دولت امام زمان«كه 

ـاقي نمـي   » پيروان واليت فقيه« نيز ترديدي ب
كه اين روحاني نماها، دين دار نيستند گذارد 

چون جز قدرت نمي بينند و . و دين باز هستند
ـاي      ،نمي خواهنـد  ـيض گـوئي ه ضـد و نق

  .نها استآسخيف كار هميشگي 
ــينه  • ــان سرســخت و س يكــي ديگــر از حامي

ـا    «چاك محمود احمدي نـژاد   ـام ب ـائم مق ق
نماينـــده رهبـــري در ســـپاه  "بصـــيرت"

ر بود كه در تعريف مجتبي ذوالنو ،»پاسداران
از احمدي نژاد  در جلسه هفتگي انصار حزب 

ــ ــوداهللا گفت ــت آقــاي « : ه ب  در زمــان دول
هاي مقام  نژاد زمينه بسياري از دغدغه احمدي

در دوران گذشته . معظم رهبري از بين رفت
 NGOكـه   ها را درست كردند، با هدف اين

ـام مقابلـه   كننـد و   مـي  نشان بدهند مردم با نظ
ـام  بدين تر ـالف   ،تيب با پول دولـت و نظ مخ

ولـي امـروز   ،  براي نظام درست مي كردنـد 
هاي ارزشي انقالب، كاهش  دولت تحكيم پايه

ـيرت و   ـنش سياسـي را    تشنج و افـزايش بص ت
گيـري   جهت و هدف. مدنظر قرار داده است

اگر هـم در   دولت صددرصد درست است و
ـا يـك    جايي نتوانست و دچار اشتباهي شد، ب

شـود ولـي در دولـت     مي شاره بيدارتلنگر و ا
   .»دطور نبو گذشته اين

ـالها        ــه سـ ـام ك ـائم مقـ ـين قـ ــده همـ  فرمان
در حمله به بيوت برخي مراجع و  انچماقدار

فرمانـده  برعهده داشت و  روحانيون در قم را 
عصيان احمـدي  بعد از  ،بود لشكر امام صادق 

ـفحه را مـي   ، آاد بـر خامنـه اي  ژن ن روي ص
ـازد  ،به او نخست. گذارد بـراي  .. .«: نرم مي ت

مثال، اگر فرض بگيريم هـدف انقـالب ايـن    
ـين      ـهد بـرود و ماش است كه از تهران بـه مش
ـاي       ـير را طـي كنـد، آق انقالب بايد ايـن مس
احمدي نژاد تا به حال در اين ماشين انقالب، 

ـاده     ،خوب حركت كـرده  قبـول داريـم ج
خاكي و انحرافي رفته، ايست پليس را توجـه  

ـاز    نكر ده، سرعت غير مجاز و توقـف غيـر مج
داشته، چراغ قرمز را رد كرده، ويـراژ داده و  

ـات   ... ـات و اتفاق ، قبول داريم كه اين انحراف
اتفاق افتاده، ولي با همه اين ها در اصول كلي 
در مسير انقالب، نزديك ترين فرد بوده است؛ 
اگر به سمت خود مشهد حركت نمي كـرده،  

ـا اگـر دولـت     .فته استو بر مشهد ر به دور ام
آقاي خاتمي و يا هر كدام از ايـن دو گزينـه   

ـات رياسـت جمهـوري    [كانديداها  در انتخاب
، فرمان ماشين انقالب را بـه دسـت مـي    ]دهم

گرفتند، ماشين انقالب را به سمت شهر ديگري 
ـا   .اصال جهت جاي ديگري بـود . مي بردند م

ـا چـ   ه بايد مقايسه درست داشته باشيم و ببينيم ب
   ».چيزي احمدي نژاد را مي سنجيم

قهر و اخم و ناز  ...«: اما بعد سخت مي تازد      
و شروط و اين ها، با واليـت مـداري خيلـي    

ـ فاصله دارد؛ نه ر يس جمهـور خداسـت، نـه    ئ
ـا در   .پيامبر و امام معصوم و نه ولي فقيه است ت

مسير و نزديك به مسير حركت مـي كنـد بـه    
ود و اگـر كـج   همان تناسب حمايت مي شـ 

در ايـن چنـد روز   . رفت، مسير جدا مي شود
ـاي احمـدي نـژاد      ـيش آق گذشته چه قدر پ
رفتند و هيچ كس نگفت شما كار درستي مي 
ـابراين،    كنيد، همه ايشان را مذمت كردنـد، بن

عهـد اخـوت    يانقالب، نظام و رهبري با كس
ـاخص واليـت اسـت    ـا  ...ندارد، مالك و ش م

ـا   ي احمـدي  ترديدي نداريم كه محبـت آق
نژاد به مشايي يك محبت غيرعادي، افراطي و 

ـايي    .انحرافي است عالم و آدم در مقابـل مش
موضع گرفتند اما احمدي نژاد حمايت كـرد،  
در حالي كه به نظر مـن هزينـه و سـود بايـد     

مشايي كسي اسـت كـه از    .تناسب داشته باشد
اولي كه بحثش مطرح شده است چيزي جـز  

ـا  ـته  نم و انقـالب  خسارت و زيان براي نظ داش
ـئله دار شـدند   . است ـا مس دوسـت   ،مراجع م

شخصيت  ،داران نظام و انقالب دلخون شدند
 .اما مشايي سر جايش ماند .هاي ما هزينه شدند

دشمن شاد و بهانه اي براي تخريـب دولـت   
بايد پرسيد كه چقدر بايد براي يـك نفـر    .شد

ـاي      ـاده اسـت؟ آق ـاقي افت هزينه داد؟ چه اتف
اد مي فرمايند مشايي قله اي اسـت  احمدي نژ

ـياري نمـي    عظيم كه قابل درك نيست، و بس
ـيد مگـر     .توانند آن را درك كننـد  بايـد پرس

مشايي از دماغ فيل افتاده؟ از كجا آمده؟ چي 
ـا جـن     ـاط ب از اين مشايي ديده اي؟ جز ارتب
گيرها و فال بين ها و طالع بين ها و آيينه بين 

ـاض  ـا و   ها و مرت هـم بيايـد يـك    و بعـد  ... ه
آقاي احمدي نژاد  ،پيشگويي هايي بلغور كند

هم فكر كند ايشان يك حجت الهـي اسـت،   
ـين   ) عج(ايشان نماينده امام زمان بـر روي زم

ـين و     ـا زم ـال ب است، ايشان رابطه خداي متع
ـا، تلقـي    ،واسطه فيض الهي است اين تلقي ه

  ».هاي انحرافي است
تور همه كساني كـه بـه دسـ    ،بدين ترتيب      

خامنه اي در تقلب بزرگ شركت كردند و با 
ـيس  ژسركوب خونين مردم احمدي ن اد را رئ

برگزيـده  «اينك بـر ضـد    ،جمهوري كردند
اما هر سخني كـه  . داد سخن مي دهند» رهبر

مي گويند داللت مي كند بر بي كفايتي و بي 
... بصــيرتي و نــاداني و بــي دســت و پــائي و

لقه نگرفتـه  ي كه جز از زور واليت مط»رهبر«
جامعـه  . است و زور نيز بينا نيست و كور است

يمي قـرار  ژو ر» رهبر«اي كه در برابر  چنين 

يم از فكر ژالجرم مي داند كه اين ر ،مي گيرد
ـالي     ـائي و مـديريت خ راهنما و توانائي و دان

. سرنوشتي نـدارد  ،يم جز سقوطژاين ر. است
اين مردم ايران هستند كه مي بايد سرنوشـت  

  .را خود در دست بگيرند كشور
ـتيار خامنـه اي   : انقالب اسالمي سـربازان  «دس

ـان   ـام زم ـتند » گمنام ام ـار گـرفتن ايـن    . هس بك
. جنايتكاران نيز اقوي دليل بر بي كفايتي او است

زيرا چون دانش و كفايـت نـدارد و سـخت مـي     
اداره كشور را به جنايتكاران غارتگر سپرده  ،ترسد
  :است

  
  به ياد هاله سحابي

  

كارنامه سراسر جنايـت  
ــام « ــربازان گمنـ »          سـ

 امام زمان
  

 
ور شد كه در روزهاي اول آنخست بايد ياد    

ـتند و    ،انقالب ـپاه پيوس گروهي كه بعدها به س
ـار مـي    ،اطالعات سپاه شدند براي خميني ك

خميني از  ،60در پي كودتاي خرداد . كردند
ـاره يكـديگر   جاسوسـي   ،مردم خواست در ب

ـا   ،هنوز واواك به وجود نيامـده . كنند تروره
بهنگام  ،1364در . سازماندهي پيدا كرده بودند

رياست جمهوري خامنه اي و نخست وزيري 
ـين موسـوي   ـيس شـد   ،مير حس . واواك تأس

ــركت    ــه ش ـاي واواك و هم ــي اعضـ خمين
ــي را    ــت سياس ــرور و جناي ــدگان در ت كنن

  . ناميد» سربازان گمنام امام زمان«
ــدين       ــه اي و   ،ســانب ــه خامن ــرادي ك اف

سـربازان  «نها خمينـي  آدستيارانش و پيش از 
ـام مـي دهنـد   » گمنام امام زمان ـأموران   ،ن م

و دستياران او » رهبر«انجام جنايتها هستند كه 
  .دستور انجامشان را صادر مي كنند

ـاي واواك را براي اولين بار، خميني         اعض
ـ  و كه كارشان جاسوسي در زندگي مردم و ل

نام » سربازان گمنام امام زمان« دادن آنها بود،
اينكه همه دست اندركاران جنايت هاي  .داد

و واواك نيروهاي امنيتي  خواه در ،سياسي را
ـان  «را  و چه در سپاه  ـام زم مـي  » سربازان ام

  .خوانند
ـان       جنايت كاران را سربازان گمنام امام زم

به حضـرت رسـول و   را خامنه اي  خواندن و
ـاري جـز بيـزاري  نكـرده     يني به خدا خم ك

ـان     . است ـا اسـالم بمثابـه بي البته مردمي كه ب
وردند كه آزادي، انقالبي را به عرصه وجود آ

براي دين نيـز   ،ن گل بر گلوله پيروز شدآدر 
ـاني اول     مي بايد دل مي سـوزاندند كـه قرب

  .  يم جنايت پيشه استژر
ــه       ــران و ب ــر در اي در طــول ســالهاي اخي

ــالهاي دهــه شصـت بــه بعــد، خصـ   وص از س
ـان « در هـر جنايـت    »سربازان گمنام امام زم

مردم در سركوب چون  ،سياسي و غير سياسي
 وقتل و شكنجه  و دستگيري كوچه و خيابان و 

آدم ربايي  و ترور در داخل و خارج از كشور 
دن كتابفروشي ها و زآتش  و و بمب گذاري

ـ  وسرقت مسلحانه  واختالس  ومساجد  روش ف
فروش دختـران بـه    وو ترانزيت مواد مخدر 
ــادرات  وكشـــورهاي عربـــي  واردات و صـ

ارسال مواد منفجره جهـت   وكاالهاي قاچاق 
اعـدام   و به كشـورهاي ديگـر   بمب گذاري

ــاي مخفيانــه  ــان  وه ــتن مجروح دفــن و كش
ـاي غيـر    ومخفيانه كشته شدگان  دستگيري ه

ـتق   و ...قانوني  و  يمختم ميشد مستقيم يا غيـر مس
 . دخالت داشت

 
سـربازان   مراكز مختلف تشكيل دهنـده اما  •

 :عبارتند ازگمنام 
  اعضاي وابسته به اطالعات بيت رهبري -
اعضاي وابسته به اطالعات سپاه پاسداران كه  -

با لباس شخصي در عمليات مختلـف شـركت   
 . لباس شخصي ها –مي كنند 

 . واواكاعضاي وابسته به  -
  اطالعات نيروي انتظامي اعضاي وابسته به  -
  

  6در صفحه     
  

 سال30بعد از
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كه در عمليات با لباس شخصـي حضـور مـي    
 . لباس شخصي ها –يابند 
ـاييه و      - ـات قـوه قض اعضاي وابسته به اطالع

  . ...و بازجوها - دادستاني ها
 

ــه  • ــربازان »كارنام ـام س در » گمنـ
   :اسالميضد طول جمهوري 

 
ـا  :حمله به اجتماعات -  1 ت از حمله به اجتماع

ـلي    تا كنون، 58سال  ـاي اص ـاري از كاره  ك
از حمله  .است بودهسربازان گمنام امام زمان 

ـا     ـاب ت ـا حج به راهپيمايي زنان در مخالفت ب
خرداد  25باشگاه جبهه ملي و ميتينگ حمله به 

ــوري و   60 كــه در حمايــت از رئــيس جمه
بـه   برپا شـد و ... و» قوانين ظالمانه«مخالفت با 

مجاهــدين در تهــران و  هــواداران ســازمان
و اجتماعــات ســازمانهاي شــهرهاي مختلــف 

اجتماع مـردم تهـران   تا حمله به سياسي ديگر 
در   ،سال زور درگذشت مصدق ،اسفند 14در 

ــران ــگاه ته ــخنراني رئــيس   ،دانش بهنگــام س
يس ئو حمله به اجتماع هواداران رجمهوري 
تا حمله بـه  ... و 60خرداد سال  30جمهور در 
حمله بـه   و 77نشگاه تهران در سال خوابگاه دا

حمله به تظاهر  و تير 7اجتماع زنان در ميدان 
ــد از   ــدگان در روزهــاي بع ــرداد  22كنن خ

و حمله به خوابگاه دانشـگاهها و صـدها   1388
ـا   . حمله ديگر به تجمعات مختلف آخـرين آنه

حمله به مراسم ختم مرحوم دكتر  سحابي در 
ـي    ـهروردي شـمالي و حس نيه مسجد خيابان س

 . ارشاد
ـاجد و   آتش – 2 ـا و مس  :...زدن كتابفروشي ه

ـام     ـام ام يكي از تخصص هاي سـربازان گمن
آتش زدن مراكز فرهنگـي و مـذهبي    ،زمان

مخالفان است  كه مي توان در اين مـورد بـه   
ــاجد  ــين و مس ــارات مــرغ ام آتــش زدن انتش

 . زاهدان اشاره كرد
 :حملــه بــه بيــوت مراجــع و روحــانيون -  3

گمنام امام زمان در طول تاريخ بعـد  سربازان 
ـانيون    از انقالب بارها به بيوت مراجـع و روح
مخالف با حاكميت واليت مطلقه حمله كرده 
و حتي در مواردي مراجع را مورد ضـرب و  
ـينيه   شتم قرار داده و دست به آتش زدن حس
هاي آنها از جمله حسينيه آيـت اهللا منتظـري   

لـه ايـن   نموده اند از مراجعي كـه مـورد حم  
گمنامان قرار گرفته مـي تـوان بـه آيـت اهللا     

ـيرازي   وقمـي   وروحاني  وشريعتمداري   وش
ـانعي و اخيـرا    ،دستغيب شيرازي ومنتظري  ص

ـاي درس وحيـد     حمله و تعطيلي كـالس ه
 .خراساني و شبيري زنجاني اشاره نمود

 :ش زدن قــرآن و كتابهــاي مــذهبيتــآ -  4
هنگــامي كــه ســربازان گمنــام امــام زمــان  

ــيخته مــي شــو ــان گس د و بــه مراكــز نافسارش
ـاجد و     ـا و مس مختلف از جمله كتابفروشـي ه
ـاري بـه    بيوت مراجع حمله مي كنند ديگر ك
ـايي   اين ندارند كه در آتش زدن ها چه كتابه

در حملـه بـه    .در آتش خشم آنها مي سـوزد 
ـار       ،حسينيه آيـت اهللا منتظـري بـر طبـق اخب

ر آتش كينه د... كتابهاي قران و نهج البالغه و 
 . ندسربازان گمنام امام زمان سوخت

ترين  از شنيع :انفجار حرم امام رضاايجاد  – 5
عمليات سربازان گمنام امام زمان تحـت امـر   
واليت مطلقه فقيه در دوران معاونـت امنيـت   
سعيد امامي زير نظر علي فالحيان قـرار دادن  
ـا زائـر  و    بمب در حرم امام رضا و كشتن دهه

. ن به سازمان مجاهدين خلق بـود چسباندن آ
 »منافقين«سربازان گمنام امام زمان براي اينكه 

دست به اين كار  ،را خطر عمده معرفي نمايند
 . جنايتكارانه زدند

ـادين و   هاي مرگ بارانفجارايجاد   -  6 در مي
ـاد   :خيابانها و مراكـز مختلـف   ـار در  ايج انفج

ـامي و    ـعيد ام ميدان آب مشهد  توسط باند س
ـته بـه    سرب ـان وابس  واواكازان گمنام امام زم

ـاد  . ازجمله عمليات اين گروه مـي باشـد    ايج
ـيراز   وتهران  ودر شهرهاي اهواز  ها انفجار ش

يم احساس نياز كرده است و ژهر بار كه ر... و
 .يا بكند

از زندانيان سياسي و دستگير شدگان  قتل – 7
ـاي روي هـم    راه قرار دادن آنها در تابوت ه

ون جهت حمل به گيالن  توسط يكي در كامي
از سران سربازان گمنام امام زمان يعني علـي  

در دوران فالحيــان و واواك ربيعــي معــاون 
عبداهللا  بارهدر اين  . مشاور سيد محمد خاتمي

ـاني بـرايم   ... ":شهبازي چنين مي گويـد   زم
ـاطرات جالـب زنـدگي    اش را، در  يكي از خ

گونـه   عنوان طنـز، ايـن   كمال خونسردي و به
ـاي  «: بيان كرد در آذربايجان تعدادي از اعض

ها را  بايد آن. يك گروهك را دستگير كرديم
براي حضور در دادگاه از راه آستارا به گيالن 

نگهبان و محافظ به اندازه كافي . فرستاديم مي
ـابوت خوابانيـديم و در    . نداشتيم همـه را در ت
ـان   ها را ميخ زديم و با كاميون اعـزام  تابوت ش
ها را باز  زماني كه در مقصد در تابوت. كرديم

 !»!كردند همه به علت خفگي مرده بودند
ـتند  از جمله اين اعمال  قـرار دادن اميـر   هس

انتظام در سلول سگي و قرار دادن زيدآبادي 
ناسزا و (و قتل هدي صابر  در دخمه گور مانند

ـالي كـه      كتك زدن يك زنـداني كـه در ح
 ). ت گرفتار حمله قلبي بوده اس

فرهنگي  وسياسي  وترور شخصيتهاي ملي  -  8
و مبارزان كه توسط سربازان گمنام امام زمان 
: در داخـل كشــور صـورت گرفتــه از جملــه  

ـيم    ـيحي مق كشيش ميكائيليان از كشيشهاي مس
ـانعي و همسـرش فيـروزه     وايران  منوچهر ص

دبير كل حـزب    داريوش فروهر،و  كالنتري
ي همسر و همرزم پروانه اسكندرو ملت ايران 

ـنده  وداريوش فروهر  سعيدي سيرجاني، نويس
ـار دوش   خسـرو  ومعروف و خالق ضحاك م

به وسيله گلوله در شهر كن به قتـل  كه بشارتي 
ايـران اي  "خواننـده   ،حسين سرشارو رسيد 

ـيد     "مرز پر گهر و كه در آبادان بـه قتـل رس
ي ايران فاطمه قائم مقامي سرمهماندار هواپيما

فالح يزدي پزشك آقاي منتظري دكتر و  اير
ـناس    و ـان ش  محمد تقي زهتابي مـورخ و زب
و شيخ محمد ضيائي امام جمعـه بنـدرعباس   و

ـاطر   ،حميد حاجي زاده  و پسرش كارون بخ
معصـومه مصـدق   و اينكه اشعار ملي مي سرود 

مهنـدس كـريم جلـي و    و نوه دكتر مصـدق  
دكتر جمشيد پرتوي و همسرش فاطمه امامي 

احمـد  پزشك معالج قلبي و متخصص بيماري 
ر خانه خـود بطـور مشـكوكي    د كه  خميني،

جواد امامي كارشناس دادگستري وكشته شد 
در خانه خـود  كه و همسرش سونيا آل ياسين 

ـنل نيـروي    - كشته شدند  سعيد قيـدي از پرس
پيروز دواني نويسنده و فعال سياسي  - هوائي 

ـبنم    -  فرزينه مقصود لـو و خـواهرزاده اش ش
براهيم زال زاده نويسنده و روزنامه ا - حسيني 

روان بخش ( كشيش محمد باقر يوسفي - نگار 
دكترعبدالعزيز مجد استاد دانشگاه زاهـدان  - )
ـنت    -   - دكتراحمد صياد از متفكران اهـل س

ـيد    سيامك سنجري كه  - .با چاقو بـه قتـل رس
ـا    مپـول هـوا   آفاروق فرساد اهل سنت كـه ب

ـاه  محمد ربيعي امام جمعه كرم- .كشته شد انش
ـادات    - .مپول هوا كشته شدآكه با  اشـرف الس

مهنـدس   - احمد ميـر عاليـي    - برقعي در قم
 .حسين شاه جمالي - حسين برازنده در مشهد 

ـيش  - وي يك مسلمان مسيحي شده بـود   كش
ميكائيليان كشيش هاپيك هوسپيان در  - ديباج 
شمس الدين امير عالئي نخستين سفير  - كرج 

ـاد   ،جمهوري اسالمي در فرانسه همكار زنده ي
دكتـر   - ملـي   بههدكتر مصدق و از رهبران ج

 جواد سنا - فرزندشان  وتقي تفتي و همسرش 
ـاري   -  ــرا افتخـ ـين  - زه ــالل متـ ـيد - ج سـ

جعفــر  - محمــد مختــاري  - محمودميــداني
مجيـد شـريف    –دكتر كاظم سامي  -  پوينده

و اين اواخـر دكتـر علـي     - نويسنده و مترجم
اده مهندس و علي موسوي خواهر ز يمحمد

 ....مير حسين موسوي  و
ــات       ــين رابطــه بــه بخشــي از اعتراف در هم

سربازان گمنام كه عامل چند ترور بـوده انـد   
ساي برجسته ؤاعتراف يكي از ر: توجه فرماييد

سربازان گمنام امام زمان يعني سعيد امامي در 
مورد قتل داريوش فروهر و پروانه اسكندري 

 : چنين است
بل من تيم را آماده باش داده بودم از روز ق...

ـام    ـات را انج و شب قبل هم شبيه سازي عملي
 داديم،كار در سه گروه انجام شد،

از روســاي برجســته  -  گــروه اول را خــودم 
سرپرستي كردم و  - گمنام امام زمان  سربازان

در خيابان ظهير االسالم مستقر شديم و زاپاس 
ـاق  بوديم تا مسئله اي خالف برنامه ريـزي   اتف

 .  نيفتد
مصـطفي   –گروه دوم  به سرپرستي مصطفي 

ـام   –كاظمي  موسوي از روساي سربازان گمن

بــود كــه بــا - معــاون امنيــت  –امــام زمــان 
نيروهايش در اطراف خانه متمركز شده بود و 

  . رفت و آمدها را زير نظر داشته
ـاني   –گروه سوم را سيد صادق  مهرداد عاليخ

ـا   – ـان    از روساي سـربازان گمن ـام زم  –م ام
سرپرستي مي كردند كه بـه   - معاون عمليات 

 .  داخل منزل رفته بودند
و مشكلي نبود  را داشتيم قبالما كروكي خانه    

و تلفني خود منزل را هم چك كرده بوديم و 
 .مي دانستيم كه فقط آن دو نفر در خانه هستند

كار حدود يك ساعتي طول كشيده بود، قرار 
ـ  ،د كه من نگران شدمبو بر نيم ساعت ـيد   اب س

صادق تماس گرفتم و علت را جويا شدم كـه  
طبقه اظهار داشت براي انتقال پروانه فروهر به 

مقاومت مي كرد، اما كار تمام شده و االن  ،باال
از بعــد  .داريــم خانــه را جســتجو مــي كنــيم

گذشت يك ساعت سيد صادق تماس گرفت 
ن بايد م. و گفت االن در راهيم و كار تمام شد

به ستاد برمي گشتم چون معلوم بود تا ساعاتي 
ديگر حتما خبر از طريق ناجا به استعالم ما مي 

 . اعترافات سعيد امامي –رسيد 
ـات     • ـام عملي صادق مهدوي چگـونگي انج

ربايش و قتل محمد مختاري و پوينده را ايـن  
  :گونه مي گويد

 از منزل خارج شده 17ساعت حدود -
در شــمال خيابــان  20/17ســاعت حــدود -

  آفريقا بازداشت و ربايش شده
در يــك ســاختمان  30/18ســاعت حــدود -

اداري مربوط به حراست بهشت زهرا به قتـل  
 رسيده

در حـوالي افسـريه،    30/19ساعت حـدود  -
 كارخانه سيمان تهران جسد رها مي شود

ـا    15/22ساعت حدود - ـهرك آپادان مقابل ش
  شرح حادثه به موسوي گزارش شده

 
   :گزارش چگونگي قتل مختاري•
 
ـاظري        از سـربازان   –رضا روشني و علـي ن

نيز دو فـردي بودنـد كـه     - گمنام امام زمان 
ـأمور       ـا عنـوان جعلـي م ـاري را ب محمد مخت
. دادستاني، سوار يك تاكسـي كـرده بودنـد   

از سـربازان   –آن تاكسي خسرو براتي   راننده
  همان فـردي كـه راننـده   (- گمنام امام زمان 
ـتن بـه      اتوبوس مرگ ـندگان بـراي رف نويس

شوهر خواهر صادق مهـدوي   - )بودارمنستان 
ـته   -  بود و مهرداد عاليخاني نيز در كنار او نشس

ـاي   محمد مختاري به يكي از گورستان. بود ه
جا در يـك   شود و آن جنوب تهران برده مي

ـتن دسـت     ـا و   اتاق مخصـوص، پـس از بس ه
ـينه،    ها و انداختن او بر زمين و به چشم روي س

ــي  ــه م ــردن او انداخت ــه گ ــود طنــابي ب . ش
ـان  - روشني"   وظيفـه » - سرباز گمنام امام زم

دار  كشيدن طناب تا مرگ مختاري را عهـده 
ـندوق عقـب     آن. شود مي ـازه را در ص ها جن

ـهر    تاكسي مي ـيمان ش اندازند و نزديك پل س
  .كنند ري رها مي

   :گويد  یمصادق مهدوي •
ـاندن  قرار شد از اين محل  - براي به قتل رس

ـهيد  . مختاري استفاده شود از طريق اتوبان ش
همت كمربندي جاده مخصوص بهشت زهرا 

ـير  . به مقصد برسيم به جهت طوالني بودن مس
من با مختاري بحث پيرامون كانون را شروع 

 - روشـن  ،بعد از اينكه به محل رسيديم. كردم
خواست چشـمش را   - سرباز گمنام امام زمان 

ـاده شـود   ببندد و  ـان سـوار شـدن    ( پي از زم
ـا متوجـه     خواسته بوديم سرش پايين باشـد ت

. داخل ساختمان شـديم ). نشود كجا مي رود
در همــان اطــاق اول از وي خواســتند روي 
زمين بنشيند، همه كار را روشن و ناظري تمام 

. بسيار حرفه اي و مسلط عمل نمودنـد . كردند
طناب  سريعا - سرباز گمنام امام زمان  - ناظري

ـاديري   را از كابينت داخل اطاق در آورد، مق
چشم و دسـت او را از  . پارچه سفيد بر داشت

طناب را به گردن او انداخت، . پشت سر بست
ـا   4به روي شكم خواباند و حـدود   دقيقـه   6ت

ـيد   در ايـن  . طناب را تنگ كـرد و آن را كش
ـا حالت ناظري دهان سوژه را با همان  چـه  رپ

بدينوسيله از ريختن خـون  سفيد گرفته بود تا 
ـالي    ــداي احتمـ ـاد سروص ـين و ايجـ ــه زمـ ب

  . جلوگيري كند
ــر  ،1377آذر مــاه 18در  ــده ديگ ــر پوين جعف

ـيان مرتـد      ي،نويسنده ايران بنا بـه فتـواي قاض
صادق • بعد از ربايش به قتل مي رسد ،شناس

 : مهدوي در مورد او مي گويد
مورد تعقيب مربوطه قـرار   10حدود ساعت -

 و محل كارش شناسائي شد مي گيرد
ـارش را تـرك و    16حدود ساعت - محل ك

   تحت تعقيب قرار مي گيرد
مقابل خيابان اللـه زار   30/16حدود ساعت -

 نو جلب و ربايش شده
در يــك ســاختمان  15/18حــدود ســاعت -

اداري در بهشت زهرا زير مجموعه حراسـت  
  .به قتل رسيد

در حــوالي منطقــه  15/19حــدود ســاعت -
 پل بادامك جسد رها مي گردد شهريار

شرح حادثه به موسوي  00/20حدود ساعت -
  .ارائه شده

 : گزارش قتل پوينده•
ـين ترتيـب    ماجراي قتل پوينده نيز بـه ... هم

ـياح . بوده است ـام     - اصغر س ـام ام سـرباز گمن
آذر پوينـــده را بـــا  18از صـــبح  - زمـــان 

 4ســاعت . كنــد موتورســيكلت تعقيــب مــي
ـيله  ناسب عمليات را بهبعدازظهر، موقعيت م   وس

 - تلفن همراه يك رهگذر به مهرداد عاليخاني
ـان    ـام زم خبـر   - از روساي سربازان گمنام ام

ـني "پس از ربودن پوينـده،  . دهد مي  - روش
ـان   ـيوه  » - سرباز گمنام امام زم اي  او را بـه ش

ــا مختــاري خفــه مــي ــابه ب كنــد و ســپس  مش
ـني  . كشد اش را به دار مي جنازه  - علـي روش
ـار خـود در    - از گمنام امام زمان سرب دليل ك

خفــه كــردن پوينــده و مختــاري را دســتور 
از روســاي  –موســوي  –شــفاهي كــاظمي 

او مرا ": اعالم كرد- سربازان گمنام امام زمان 
وصـل كـرد و   ) خاني عالي(به صادق مهدوي 

گفت هر طوري صادق دستور داد عمل كنيد 
 "!م نمودمو من هم بر همين اساس اقدا

 :زپرس خطاب به صادق مهدويبا•
آقاي موسوي مدعي است افـراد بـه قتـل       

رسيده توسط تو به اصطالح كانديد شدند و به 
ـا صـحت دارد؟      موسوي معرفـي كـردي آي
ـان   توضيح دهيد طبق چه دليل و مدركي آن

ـين مصـداق   . را محق قتل مي دانستي؟ در تعي
 -آيا كسي به تو كمك مي كرد؟

ديـدار  ( 8/22ه صادق مهدوي حقير درجلس-
ـا در ي   وقتـي درخصـوص   )                      من و موسـوي ب

ـا و مليـون مرتـد در جلسـه       طيف الئيـك ه
نام جمعـي از سـران و    ،توضيحاتي مي دادم

عناصر موثر اينان مانند فروهر در حزب ملـت،  
منصور كوشان، گلشيري، مختاري، كردوانـي،  
ـار،     ـادي، ك درويشيان، چهل تن، پوينـده، عب

در جلسه توضيح . ام بردمكانون را ن ...سپانلو و
مي دادم مثال فروهر و دستگاه رهبري حـزب  
ـين     ملت در شرايط حاضر چـه مـوقعيتي در ب

پل ارتباطي بين  اپوزيسيون پيدا كرده اند، سر
فعالين داخل و خارج و بالعكس شده انـد، بـه   

جبهه  عناصر 60چه شكلي پس از آنكه در سال 
ـا  آن . ملي از سوي امام مرتد اعالم شـدند  ه

ـان     ) فروهر و تشـكيالت او ( ـام جري ـا تغييـر ن ب
سياسي متبوع خود توانسته اند فعاليت سياسي 
ـين      خود را ادامه بدهنـد و هـم اكنـون در ب
مخالف خط مشي مسلحانه، تندترين مواضع را 
در برخورد با نظام دارد و به تمامي مسئوالن و 

ـا   نــتدست اندركاران با شديدترين لحن اه
ـتور     در ...  ).ندمي ك هر صـورت مـن بـه دس

  .فقره قتل شركت كردم 4تشكيالت در اين 
ـان   اعترافي ديگر از سربازان گمنام • امام زم

   :در رابطه با قتل پروانه اسكندري
از مـديران   –چون مسئول اينجانب فـالح   -

ـان   بودنـد در منـزل   - سربازان گمنام امام زم
خود او فرمودند كارد را شما بزن و چگونگي 

  .آوردنش را نيز خود ايشان مي دانندتهيه و 
من بيهوش كرده، علي . انجام دستور كردم -

ـان     - محسني ـام زم ـام ام ـا   - از سربازان گمن ب
تـك  . كارد چند ضربه به سينه وي وارد نمود

ـار      تك از منزل خارج شـديم و بـه محـل ك
حتي به علت طوالني شـدن  . مراجعه نموديم

ـاري آن شـب را بـراي بنـده      ـافه ك  كار اض
محاسبه نموده و بـه همـراه حقـوق بـه بنـده      

  .توسط فيش حقوقي پرداخت شد
سربازان گمنام امام زمان بابت جنايت خود  *

ـاري دريافـت مـي كننـد و پروانـه       اضافه ك
ــاري و   اســكندري و داريــوش فروهــر و مخت

ـان توسـط     پوينده بابت خدمت خـود خونش
 . اين سربازان ريخته مي شود

نيان در كاسـه توالـت   فرو كردن سر زندا -  9
  :براي گرفتن اعتراف

ـامال        ـاهكارهاي كـ ــي از شـ ـاني و "يك انسـ
سربازان گمنام براي گرفتن اعتراف  "اسالمي

ـاحبه      ـا بـه مص از زندانيان يا واداركـردن آنه
ـير در      تلويزيوني فرو كـردن سـر زنـداني اس
ـايي   كاسه توالت و باز كردن آب در آن تا ج

ن آب كاسـه  كه زنـداني مجبـور بـه خـورد    
به نظر مي رسد كه كار زندانبانان . توالت شود

ـام      ـا و شـكنجه اي بـه ن گوانتاناموي امريكاييه
احساس خفگي در آب بسيار قابل تحمل تر از 

به هر  .اين عمل سربازان گمنام امام زمان باشد
زنداني در شكايت خـود از   حال حداقل دو

ـتهم    ـان را م اين عمل سربازان گمنام امام زم
ـاطبي دانشـجوي تهـران و     .ه اندكرد احمد ب

 . مومني عضو ادوار تحكيم وحدت
 وفرهنگـي   وترور شخصيت هاي علمي  -  10

ـامال  : سياسي خارج از كشور يكي از عمليات ك
ـام تـرور     نغير اسالمي و ا ـاني سـربازان گمن س

ـارج از   شخصيت هاي مبارز يا فرهنگي در خ
ت مي توان گفت كـه  أبه جر. كشور مي باشد

در طول دوران وزارت ريشهري و علـي   آنها
فالحيان دهها عمليات ترور در خارج از كشور 

ـا كـه    ـا  را انجام داده اند كه مهمترين آنه افش
ـام     رو ضربه شديد ب شدند پيكـر سـربازان گمن

ـالفين   ،يم وارد كردندژو رامام زمان  ترور مخ
كـه بنـي صـدر و     در رستوران ميكونوس بود

ـارزاني در بـرلين   دوستان او در ايران و ني ز مب
از ديگـر   .هويت تروريستها را معلـوم كردنـد  

كساني ترور  ازترورهاي انجام شده مي توان 
 –نيك منش  - برومند  - پور بختيار هشا چون 

عباس زرياب - رضا مظلومان  - كاظم رجوي 
ـادري   قاســمل –  –و و فاضــل رســول و قـ

فريـدون   - شرفكندي و اردالن و دهكـردي  
ـتي از حـدود   . م بردنا... فرخزاد و   450فهرس

تن كه اغلب در خارج از كشـور تـرور شـده    
  . تهيه و انتشار يافته است ،اند
سربازان گمنام امام  :ترانزيت مواد مخدر -  11

ـار، در  ايجاد قتل و ترور و عالوه بر  زمان انفج
ـتند  كار ترانزيت مواد مخدر در ايـن  . نيز هس

ـا   .نيز دارندسابقه طوالني  ،كار برخـي از  اتفاق
ـان     ؤر ـام زم ـام ام ساي برجسته سـربازان گمن

ـامي   . دار نيز هستندپرونده  ـعيد ام  .از جمله س
مي نويسـد   در باره پرونده اوعبداهللا شهبازي 

ـايي نيـز    بر اساس اعترافات متهمان، دفينه:... ه
هـزار دالر و   620كشف و ضبط شد از جملـه  

ـان پـول نقـد و        ـارد توم قريب بـه يـك ميلي
 تعدد از جمله دو قبضـه موشـك  هاي م سالح

RPG18    ـار كه براي عمليات ضد زره بـه ك
ـا   دفينه] 97. [رود مي هاي فوق هيچ ارتباطي ب

ـاي جمهـوري      ـان نهاده عمليات رسـمي پنه
ـانوني در    اسالمي ايران نداشت و به طور غيرق

ـبكه از   . اختيار محفل بود بخشي از درآمـد ش
ـعيد     طريق ترانزيت مواد مخدر، زيـر نظـر س

ـاي   امي، تأمين ميام شد و وي حتي با هواپيم
بهار به تبريز  فالكون به انتقال مواد مخدر از چاه

ــي  ــران م ــت و ته ـاي. پرداخ ــروه اعضـ  گ
ــده  رســيدگي ــه پرون ــده ب هــاي  قتــل«كنن

ـار خـود و پـس از    »اي زنجيره ، در فرجام ك
ـادي   تحويل پرونده به حجت االسالم شيخ ه

 .... قضاييه اول قوه معاون[] مروي، 
افشا گرديد همانا  مورد ديگري كه اخيرا نيز -

ـالي بـه    كشف مواد مخدر در كانيترهاي ارس
ـازي     ـيكلت جاس نيجريه بود كه در موتـور س

ـان بـراي     . شده بود ـام زم ـام ام سربازان گمن
ـيله اي   رسيدن به اهداف شوم خود از هر وس
استفاده مي كنند تا به نظر خودشان عدالت را 

اده و زمينه ظهـور  در سراسر جهان گسترش د
قتل خانم فاطمه  .را به وجود آورند زمان امام

ـين     ـا در هم قائم مقامي سر ميهمانـدار هواپيم
 . رابطه بوده است

سربازان گمنام امام  :واردات قاچاق كاال -  12
ـان بـراي    زمان از دوران وزارت علـي  فالحي

ـادي   ،درآمد و هزينه و  شـدند وارد امور اقتص
ـار  در اين كار با توجه  به اطالعاتي كه در اختي

و ايـن   نـد اقدام به واردات كاال نمود ندداشت
كار را تازمان بر سر كار آمـدن علـي يونسـي    

ــدادامــه داد از قبــل آن، صــدها شــركت  .ن
كه البته نيروهاي   شدندواردات قاچاق ايجاد 

و قوه قضاييه و نيروي  اطالعاتي سپاه –امنيتي 
ـا   انتظامي نيز در اين امر همـراه و   ـار آنه همك

وجود اسكله هاي غير قانوني از جملـه  . بودند
ـاق توسـط    محل هاي واردات كاالهاي قاچ

  . اين سربازان گمنام مي باشد
 .ه انددر اين رابطه صدها پرونده تشكيل شد    

 –يكي از مهمترين آنها پرونده برادران افراشته 
  به همراه برادر همسر 

  ه  و قاي جواد خجسته باقرزادآخامنه اي 
  7در صفحه     

  

 سال30بعد از
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بــود كـه در واردات موبايــل   -  خوشـكوش 
  واردات . قاچاق از دوبي دست داشتند

اتوموبيــل بنــز در  وگوشــت فاســد قاچــاق 
لوازم الكترونيكـي   وكانتينرهاي لوازم يدكي 

از جمله اقالمـي اسـت كـه    ... و كامپيوتري و
سربازان گمنام وارد كشور مي كننـد و هنـوز   

 . كار هستند هم مشغول به اين
ـليحات بـه     -  13 صادرات مواد منفجـره و تس

يكي از اموري كه سالهاسـت   :خارج از كشور
ـان     ـام زم ـام ام  –در اختيار اين سربازان گمن

صدور مواد منفجره است،  – واواكي سپاهي و
 و تسليحات به صورت غير قانوني به كشورهاي
ديگر جهت ايجاد آشوب و انفجار مـي باشـد   

ن را مـي تـوان در   آنـوع   كه جديد تـرين 
ـادراتي بـه      ـاختماني ص ـالح س كانتينرهاي مص
نيجريه مشاهده نمود كه حاوي تسليحاتي بود 

ــراي  شــوب در يكــي از كشــورهاي آكــه ب
مــورد ديگــر،  .افريقــايي ارســال شــده بــود

هواپيمــاي حامــل تســليحات كــه در تركيــه 
كشتي حامل تسليحاتي  يتوقيف شده و ديگر

ـا  . قيف كرد ن را توآبود كه قبرس  در رابطه ب
ـار در     ـاد انفج ارسال مواد منفجره بـراي ايج

عبـداهللا   ،خارج از كشور و عمليات تروريستي
سرانجام در پي يكـي از  ... :شهبازي مي گويد

اين اقدامات مشكوك، ارسال اسلحه با كشتي 
حامل كانتينرهاي خيارشور به بنـدر آنتـورپ   

 ...نام گرفت» عمليات خيارشور«بلژيك كه 
ـات مهـم    :آدم ربايي و قتل -  14 يكي از عملي

ـپس   ،سربازان گمنام امام زمان آدم ربايي و س
كار كـرده  بارها اقدام به اين  .قتل آنان است

كه موجب افشاي ماهيت  موردمهمترين  .اند
ربـودن فـرج سـركوهي     ،شـد اين سربازان 

ـاعي   نويسنده و تحليلگر مسائل سياسي و اجتم
نامه او در مورد ربـودنش   بود و اگر نبود انتشار

در داخل و خارج از كشور و پيگيري مبارزان 
بعيـد نبـود كـه بـه      ،بيرون از مرزهاي ايـران 

سرنوشت افـرادي چـون زال زاده و پيـروز    
 ،در پي انتشار نامه سركوهي. دواني دچار شود

ـان مجبـور بـه آزاد       ـام زم ـام ام سربازان گمن
نيـز بعـد از خـروج از     اوكردن وي شـدند و  

ــورد    ك ـاس و داس را در م ـاب يـ ــور كتـ ش
 . چگونگي ربوده شدنش انتشار داد

ـاي    -  15 اقدام به قتل دسته جمعي چهـره ه
يكـي از بزرگتـرين اقـداماتي كـه      :فرهنگي

سربازان گمنام امام زمان در قتل دسته جمعي 
ـان مهـدور الـدم     نويسندگان به قول خودش
انجام داده بودند، همانا تـالش بـراي بـه دره    

تن اتوبوس نويسندگان ايراني عازم بـه  انداخ
ـياري يكـي از    ارمنستان بود كه اگر نبود هوش

ـا در ايـن اقـدام خـود      ،نويسندگان قطعا آنه
ه و دهها چهره برجسته فرهنگي را به شدموفق 

ـام    . ته دره انداخته بودند ـام ام سـربازان گمن
 ،زمــان بعــد از عــدم موفقيــت در ايــن امــر

دند كه اگـر در  نويسندگان را تهديد كرده بو
اين مورد مطلبي را افشا نمايند با آنها به شـدت  
ـاف    ـا كف برخورد خواهد شد كه البته عمر آنه

ايـن   ،نداد و در جريانات بعـد از دوم خـرداد  
ــي از    ــط برخ ـا توس ــه آنهـ ــل جنايتكاران عم
ـال      ـياهي بـه ذغ نويسندگان افشا شـد و رو س

ـنه و   (  سربازان گمنام ماند كتاب  حـديث تش
 . )ور كوشان شرح اين ماجراستآب از مص

يكي از  :تجاوز به مردان در بازداشتگاهها -  16
ـان   كثيف ترين اعمال سربازان گمنام امام زم

تجاوز به زنـدانيان    براي حفظ واليت مطلقه،
به ندان ها ميباشد كه سالهاست زمرد و پسر در 

ما از آنجا ا. مي شود اعتراضاين جنايت شنيع 
ــ ــه هــيچ وجــه كــه ايــن ســربازان گمن ام ب

ـا    بازخواست نمي شوند و كسي معتـرض آنه
به جنايـت خـود ادامـه مـي     نيست، همچنان 

، اين جنايتيكي از آخرين نمونه هاي  .دهند
در زير  .انجام گرفتبعد از كودتاي انتخاباتي 

  :ن را نقل مي كنيمآشرح به نقل از سهام نيوز 
ـارات مـن         حاج آقاي كروبـي پـس از اظه

ـا مـن نشسـت و     روزها و شبه اي فراوانـي را ب
برخاست كرد و تجربه زندگي در كنار ايشان 
بود كه بعد از مدتي توانستم غرور لـه شـده و   

ـاعت  . شخصيت تكيده خود را بازيابم ايشان س
مانند يك  هاي مديد با من سخن مي گفت و

روانپزشك زمين و زمان را به هم مي دوخت 
ـن    ـان ك م  و تا قانعم كند كه من موضـوع را بي

داستان هاي ديني و تجربي فراواني را بـرايم  
ايـن   در بازگوكرده و مثال هاي مختلفـي را 

رابطه ها زدند و داستان مرا با آنان مقايسه كرد 
ـان اگـر      و من متوجه شدم بنا بـه سـخنان ايش
كسي كه با دست و پاي بسته و بدون اينكـه از  
ـاوز قـرار     خود قدرتي داشته باشد مـورد تج

ها گناهي نكرده بلكه مظلوم نيز واقع گيرد نه تن
  .شده است

روزها طول كشيد تا كه حالم كمي بهتر شد    
توانستم خودي بازيابم و با اين موضوع كنار  و

ـنم و    بيايم و فكر خودكشي را از سر بيـرون ك
ـنم   ـا ك پـس از چنـدي    .خودم را دوباره احي

به دستور آقاي  2/5/88خره روز چهارشنبه باال
ئيس قوه قضائيه مرا نـزد نماينـده   شاهرودي ر
فرستادند به )دادستان كل كشور (آقاي دري 

نام آقاي محمدي كه ايشان انسان بسيار محترم 
و جذابي بود و بعد از صحبت كردن با مـن و  
ـا   ديدن وضعيت تاسف بارم بسيار با مالطفت ب
من صحبت كردند و يكسره با شرح هاي مـن  

د واي بر ما اظهار تاسف مي كردند و مي گفتن
ـان در جهتـي بـود كـه بـه       و تمامي سواالتش
ـارب   شناسايي محل زنداني من و اشخاص ض

ـيديم و   .من مربوط مي شد به جاهايي هم رس
در آخـرهم  . ايشان چند جا را حـدس زدنـد  

برايم دعا كردند ومرا به توكل به خدا تشويق 
كردند و مرا در آغوش گرفتند و بوسيدند كه 

ت و گفتند قوي باش مرد من باز گريه ام گرف
راحت كرد باخبر نا و فقط نكته اي كه ايشان را

بــودن دوتــن از دوســتان آقــاي كروبــي از 
  .داستان من بود

 .بسيار متفاوت بـود  29/5/88اما قضيه پنج شنبه 
بود كه سه نفراز طـرف منبـع    2ساعت حدود 

ـاي كروبـي     ديگري از قوه قضائيه به دفتـر آق
ـازجويي جلـويم    آمدند و پس از آن برگـه  ب

 - نمي دانم من متهم بودم يا شاكي - گذاشتند
ـازجويي   2قاضي مقدمي و  نفر ديگر مشغول ب

ابتدا از من پرسيدند شما از چـه   .از من شدند
كسي شاكي هستي من گفتم من شاكي نيستم 
ـاده    وفقط اتفاقي را كه سال گذشته بـرايم افت

اما باز مي  .بود براي آقاي كروبي بازگو كردم
فتند كه از چه كسـي شـكايت داري و مـن    گ

ـاني    ناگزير گفتم شما به من بگوييد از چـه كس
مي توانم شكايت كنم تا من انتخاب كنم كـه  
ديگر قاضي فهميد منظورم چيسـت وحرفـي   

ـاوقع را بنـويس  . نزد  .به من گفتند كه شرح م
من هم نوشتم بعد سواالتشان شروع شـد كـه   

از كجا آقاي اكثر آنها درمورد اين بود كه من 
ـاد   كروبي را مي شناسم؟ از كجا به ايشان اعتم

چرا نفس  كردم؟ چگونه ارتباط برقرار كردم؟
ردم تا به آقاي كنفس مي زنم؟چه طور اعتماد 

ــاي  كروبــي بگــويم؟چرا حاضرشــدم كــه آق
ـيلم       كروبي از ـيلم بگيرد؟چـرا اصـال ف مـن ف
ـاه كـردن    گرفتيم؟ هدف آقاي كروبي از آگ

 و آقاي داوري چـه بـود؟  آقاي گرامي مقدم 
ـتند؟   چـه   آقاي گرامي مقـدم و داوري كيس

ايـي   با چه شماره ساعتي به حزب زنگ زدم؟
آنجا چه  به چه بهانه به حزب رفتم؟ زنگ زدم؟

آنها چه گفتنـد؟وقتي زنـگ زدم چـه     گفتم؟
بعد بـه چـه كسـي     كسي گوشي را برداشت؟

ـتم؟  وصل كرد؟ ـا چـه    به آن شخص چه گف ب
ـا شـركت    در كدا كسي رفتم؟ ـاهرات ه م تظ

ـيه    كردم؟ و هزار چراي ديگر بي ربط بـه قض
ساعت كـه مـن بـه     3تجاوز كه بعد از حدود 
ـا   . ايشان اعتراض كردم ايشان به من گفتنـد م

تو ادعاي  .راست مي گويي يا نه نمي دانيم تو
ـام مقـدس را زيـر    . سنگيني مي كني كل نظ

ما از كجا بدانيم كه تورا تطميع  .وال برديئس
و وقتي كه من گفتم كه شما مثـل   ده اند؟نكر

ـاهر   اينكه يادتان رفته است مسئله چيست به ظ
 .خواستند سئواالتي در اين خصـوص كننـد  

ـا      ـا كج سئواالتي از اين دست كـه دخـول ت
ـا نـه؟    بوده و آيا آن شخص ارضا شده است ي

واالت بيش از پيش باعث تخريـب  ئكه اين س
 .روان من شد روح و

من احساس مي كنم دوستان  آن جور كه      
ـا       ـان ايـن اسـت كـه ب آقاي مرتضوي نظرش
ـيت اينجانـب موضـوع را بـه      تخريب شخص
ـاي كروبـي     سمتي سوق دهند كه مـن از آق
ـيعم كـرده     پول گرفتم يا آقاي كروبـي تطم

 . تااين ادعا را بكنم
ـان بـه           ـا ايش ـتند كـه ب بعد هم از من خواس

از مـن عليـرغم اينكـه     پزشكي قانوني بـروم و 
ايشان خواستم باتوجه به مناسب نبودن حالم و 

بگذارند براي روز ديگر كـه   ،داشتن سرگيجه
هم راهي پزشـكي   و با ايشان مخالفت كردند

 . قانوني شديم
قاضي به مـن   ،بعد هم در راه پزشكي قانوني   

مي گويد حديث داريم از حضرت امام جعفر 
صادق كه احمق و بدبخت كسي اسـت كـه   

بـدبخت تـر و    .به دنيايش بفروشدآخرتش را 
مفلوك تر از او كسي است كه آخرتش را به 

خودتان قضاوت كنيد  .دنياي ديگران بفروشد
ـان ايـن      ـاي مقـدمي از بي كه منظور حاج آق

  !جمله چيست؟
و بعد تلويحا به من مي گويـد كـه گـول         

بازي هاي سياسي را نخـورم و بعـد هـم كـه     
آقــاي وقتــي  ": گفــتم تقلــب شــده گفــت

ـين    كرباسچي به آقاي موسـوي راي داده بب
من حتي مطمئنم كـه   .قضيه از چه قرار است

خود آقاي كروبي هم به آقاي موسـوي راي  
ـيه     و "داده ـتان را بـه توص ديگر پي اين داس

بزرگان با سكوت ادامه دادم و وقتي گفتم چرا 
با بچه ها اينكار را كرديد و چرا اينجور كرديد 

ديم؟ گفـت وقتـي رهبـري    مگرما چه كار كر
فرمودند انتخابات درست بوده يعني بوده كه 
ـتند و    من گفتم نعوذ باهللا كه رهبري خـدا نيس
ـتند كـه بعـد ديـدم دارد بـه       معصوم هم نيس

 . سفسطه مي كشاند كه باز سكوت پيشه كردم
ـا    درميان راه ايستاديم و دو نفر ديگر آمدنـد ت

 شيفتشان را عوض كنند، من به قاضي مقـدمي 
گفتم كه اگر ممكن است ديگر اينها نفهمنـد و  
ايشان هم قول داد و گفت كه نامه مهر و موم 

ـا نامـه را بـه     ،شده به دستم مي دهد اما نه تنه
دست من نداد بلكه با آن مامور پچ پچ كرد و 

ـامور  م، زماني كه من به پزشك قانوني رسيد م
 .نامه را باز كرد و به دست مامور پـذيرش داد 

م يك نامه معاينه تجاوز به چند كلمـه  نمي دان
پر  نياز دارد كه قاضي محترم صفحه را ريز ريز

دقيقـه آن را مـي    5كرده بود و دكتر قريـب  
به نزد دكتـري   بعد هم مامور همراهم، .خواند

ـار بـه قاضـي     كه مرا معاينه كرد رفت و چند ب
ـاد كـه    زنگ زد و دايم از من دور مي شد مب

در ضـمن دكتـر    من بشنوم چه مـي گويـد؟  
پزشكي قانوني به من گفت كه من دو نامه مي 
دهم تا شرح درمانت را پزشكاني كه رفتـه اي  

ـامور   .براي من بنويسند تا نظر دهمرا  اما آن م
ـتم    اين نامه ها را به من نداد و هرچه بـه او گف

كه من خودم ديدم كه آن نامه ها را گرفتـي  
بعد هم زماني كـه منتظـر جـواب     .هاشا كرد

بوديم مامور به من مي گويد مـن فكـر نمـي    
بعد هم به من تهمت  .كنم كسي اينكار را بكند

دروغگويي مي زند و مي گويـد مـي دانـي    
اگر نتواني ثابت كني چه باليـي سـرت مـي    
ـتاده ام و   آورند؟ بعد كه ديد خيلي محكم ايس
مي گويم من فقط از خدا مي ترسـم و روي  

ـاقي  حرفم ايستاده ام به من مي گويد  اگر اتف
بايد به خدا واگذار  .هم افتاده نبايد مي گفتي

االن ببــين آبــروي خــودت و  .مــي كــردي
بعد هم كـه از دكتـر    .خانواده ات را برده اي

ـاه   15نقل قول كردم كه مي گويد بعـد از   م
مامور به من مـي   ،هيچ چيز مشاهده نمي شود

ـايزش رو هـم     گويد اگر چيزي بود حتـي س
امه داد كه ما كارمان اين اد بهت مي دادند و

است كه البته معلوم نيست معناي ايـن جملـه   
ـار اسـت   گشـت،  ازدر راه ب .مجهول كدام ك

وقتي گفتم امسال ماه رمضان بي آبيش سخت 
 :است با صداي بلند و چشم غره به من گفـت 

ـا بفهمنـد كـه     همينش خوب است كه آدم ه
ـايه   . جهنم چگونه است امروز هم به نـزد همس

واالت راجـع  ئمده اند و يكسري سـ هاي ما آ
ـا چـه    .من و خانواده ام كرده اندب اين كاره

 بـه قصـد جلـوگيري   مفهومي جز ارعاب من 
قضيه را در ذهن تداعي مـي   كردنعمومي 

وال كوچكي دارم از بزرگواراني ئكند؟ من س
شنبه من را به مانند يك متهم مـورد   5كه روز 

نـدان  ز ،من را گرفته اند .بازجويي قراردادند
به حد ، بسته بودندرا  دستهايم  بودم چشمان و

ـا مـن     ـاري ب مرگ مرا زدند و بدتر از همه ك
ـتان    كردند كه نزد تمام بي دينان و بـت پرس

ـتم    مذموم است و من تنها جرات ايـن را داش
 .كه آقاي كروبي را از اين موضوع مطلع كنم

من از شخص حقيقي شاكي نيستم چرا كه مي 
ـاه  دانم متاسفانه هم بـه  را يشه در كشورمان گن

گردن يك شخص رده پايين يا يـك گـروه   
ـببين   پايين رتبه مي اندازند و هيچ وقت با مس

   .ر خور انجام نمي شود داصلي برخوردي
ـان نيـوز توجـه     ،در اين باره     به نوشته پارلم

 : كنيم
يكي از اعضاي كميته ويـژه مجلـس بـراي        

: ريح كردبررسي حوادث پس از انتخابات، تص
ـابه بـه برخـي از     « تجاوز با باتوم و شيشـه نوش

ـات     بازداشت شدگان حـوادث پـس از انتخاب
  ».براي ما محرز شده است

ـامش          اين نماينده مجلـس كـه نخواسـت ن
ـيون   فاش شود به خبرنگار پايگاه خبري فراكس

« : ، گفت»نيوز پارلمان«مجلس ) ره(خط امام 

ث بعـد از  شدگان حواد  به برخي از بازداشت
ـابه   انتخابات متاسفانه به وسيله باتوم و شيشه نوش
تجاوز شده و اين امر براي كميته ويژه محـرز  

 .»شده است
اطالعــات و «: ايــن نماينــده تاكيــد كــرد    

ـا   مستندات موثق از تجاوز عوامل بازداشتگاه ه
شــدگان نــداريم، امــا تفــاوت   بــه بازداشــت

 .».كند چنداني هم در اصل ماجرا نمي
: عضو كميته ويژه مجلس خاطر نشان كـرد      

ـار  « در صورت تكميل گزارش آن را دراختي
ـام قـرار خـواهيم     رييس مجلس و بزرگان نظ

  .».داد
ـاه خبـري     :گزارشي ديگر - به گـزارش پايگ

، »نيوز پارلمان«مجلس )ره(فراكسيون خط امام
االميني موجب شد تا  مرگ فرزند دكتر روح

از ســكوت و انفعــال بســياري از اصــولگرايان 
 خارج شوند و نسبت به بدرفتاري با بازداشـت 

ـيت       ـيش از ايـن شخص ــاي  شـدگان كـه پ ه
طلب نسبت به آن هشدار داده بودنـد   اصالح

اما به دليل اين هشدارها مورد هجمه برخـي  
 .محافل قرار گرفتند واكنش نشان دهند

هاي علمي  االميني كه از چهره دوستان روح   
در بين خـواص بـه شـمار     و شاخص اصولگرا

رود، بعد از انتشار خبر درگذشت محسـن   مي
ــافتن  ــتگاه تــالش فراوانــي بــراي ي در بازداش
ـان دادنـد كـه     عاملين اين جنايت از خود نش
ـتگاه     ــي بازداشـ ــرات آن تعطيل ــي از ثم يك

شود محسن و چند تن  كهريزك كه گفته مي
ـان خـود را از دسـت      ـان ج ديگر در آن مك

ـام معظـم    دادند، به دستور ص ـاطع مق ريح و ق
 .رهبري بود

اما اين تنها علت تعطيلي اين بازداشتگاه نيست، 
رسـد شـرح بـدون واسـطه      چه آنكه خبر مي

اي در كهريـزك   آنچه بر يكي از فعاالن رسانه
ـام   گذشت، براي يكي از مقامات عالي رتبه نظ
ـته   در تعطيلي اين بازداشتگاه نقش مهمي داش

 .است
ه در جريـــان اي كـــ ايـــن فعـــال رســـانه

هاي بعد از انتخابات دستگير شد، بعد  بازداشت
از حدود دو هفته با اطالع يافتن اعضاي دفتر 

تبه نظام به دليل رابطه چنـدين  راين مقام عالي
 .ساله او با آنها آزاد شد

اي به نـزد ايـن    هنگامي كه اين فعال رسانه   
رود و دعوت به نشستن  مقام عالي رتبه نظام مي

تواند و هنگامي كـه   گويد نمي او مي شود، مي
ـايي    ـا    را دليل عـدم توان ـتن جوي بـراي نشس

شود، او به شرح تجاوز مكرر به خود توسط  مي
 .پردازد باتوم مي

بعد از اين سخنان اين مقام عالي رتبه نظام بـه  
 .شوند شدت ناراحت مي

با گذشت دو روز از روايـت ايـن واقعـه و        
ـام   آوري مستندات ديگري م جمع بني بـر انج

ـتگاه   اعمال غيرقانوني و ضد انساني در بازداش
ـتگاه      ـتور تعطيلـي ايـن بازداش كهريزك، دس

  .شود متعلق به نيروي انتظامي صادر مي
  ادامه دارد

در  ،در همان حال كه استبدادها: انقالب اسالمي
عامـــل گسســـتن پيونـــدهاي  ،درون مرزهـــا

غرب  ،در بيرون از مرزها ،همبستگي ملي هستند
: دو كار مـي كنـد   ،با استفاده از همين استبدادها

  :جلوگيري از استقرار دموكراسي و تجزيه كشورها
  
  

غــرب در وحشــت از  
سي در  اموكر استقرار د

 –دنيــاي عــرب اســت 
اسرائيل در كار تجزيـه  
  :كشورهاي منطقه است

  
  

ــاحبه بــا : انقــالب اســالمي در قســمت اول مص
يـم و  در  ورآفيلسوف امريكائي را مـي   ،چامسكي

دست بكار تجزيه كشورهاي منطقه  ،قسمت دوم
ـاره    ـا در ب بودن اسرائيل و در قسمت سوم خبره
جنبشها در دنياي عرب و نقش ضد انقـالب را از  

  :نظر خوانندگان مي گذرانيم
  

غرب در وحشت  :چامسكي
ازاســتقرار دموكراســي در 

  :دنياي عرب است
  
ـيدا     ،2011وئن ژ 22در      ـاحبه را س ايـن مص

ــام   Seyda Nurtschنــورث  ــا فيلســوف بن ب
  :ورده استآبعمل  ،م چامسكيآنو ،امريكائي

ـاي     : نورث ٭ ـتند كـه دني بسياري مـدعي هس
 ،يا بنظر شـما آ. عرب با دموكراسي بيگانه است

جنبشهاي كنوني در دنياي عرب تكذيب اين 
  ادعا نيستند؟

. اين ادعا هيچگونه مبنائي نـدارد : چامسكي •
و . والني از دموكراسي دارندعربها تاريخي ط

همواره قدرت غرب بوده اسـت كـه برضـد    
دموكراسي در كشورهاي خاورميانـه و ديگـر   

  ،1953در سال : نقاط جهان عمل كرده است
ــود   ـاني ب ــي پارلمـ ــران داراي دموكراس . اي

ايـن  . حكومت مصدق برگزيـده مـردم بـود   
ســيا و انتليجنــت (امريكــا و انگلســتان بودنــد 

ـا و   آ كـه برضـد  )سرويس ن حكومـت كودت
ـاي  . ديكتاتوري شاه را برقـرار كردنـد   در دني

ـا   ،هربار ،عرب نيز ـتان و امريك  ،با مداخله انگلس
  .جنبش دموكراسي خواهي سركوب شد

 ،بنا بر اسناد محرمانه كه اينك انتشار يافته اند     
ـاور از  آپرزيدنت  ،1958مي دانيم كه در  يزنه

نه از سوي  ،اوسعت گرفتن ابراز نفرت از امريك
 ،حاكمان كه از سوي مردم كشورهاي عـرب 

گزارشي كه شوراي امنيت . سخن گفته است
حاكي اسـت   ،ن زمان تهيه كرده استآملي 

ســد راه  ،كــه از ديــد مــردم دنيــاي عــرب 
ـامي  . امريكا اسـت  ،دموكراسي در اين دنيا ح

سرسخت ديكتاتورهاي جبار هم امريكا اسـت  
  . ا هستنديمها در كنترل امريكژو اين ر

اين بدان معني است كه دموكراسي : نورث ٭
ـتقرار دموكراسـي در      ـانع از اس هاي غـرب م

  .دنياي عرب بوده اند
من بنا ندارم وارد جزئيات شـوم  : چامسكي •

ـتقرار       ـانع از اس ـا م اما بله ايـن دموكراسـي ه
ــد و   ــوده ان دموكراســي در دنيــاي عــرب ب
ـهاي       ـيدن جنبش ـانع بـه نتيجـه رس همچنان م

ـاي  . اسي خواهي هستنددموكر ديكتاتوري ه
ـا و      حاكم بر ايـن كشـورها از حمايـت امريك

در . انگلستان و فرانسـه برخـوردار بـوده انـد    
ـتقرار       ـانع از اس ـا م ـين نيـز امريك امريكاي الت

يك دوران طوالني كودتاها . دموكراسي بود
ـاي      بر ضـد دموكراسـي را كشـورهاي امريك

ـا ضـد   . التين تجربـه كـرده انـد     چـرا امريك
ـاي    دموكراسي بود؟ زير مي خواسـت امريك

ــاه دارد   ــار خـود نگ ـين را در مه ــيش از . الت پ
اروپا مانع از استقرار دموكراسـي مـي    ،امريكا
  .شد
شما » بهار عرب«بهيچ رو  ،بدين قرار: نورث ٭

  را غافلگير نكرده است؟
ـار ايـن    ،راستش را بخواهي: چامسكي • انتظ

ـ    . بهار را نداشتم   ار عـرب اما مـي دانـم كـه به
. دارد  ،در مصـر  ،براي مثال ،تاريخي طوالني
جنبش  ،انويه سال جاريژ 25جواناني كه در 

ــدآمصــر را   6جنــبش «خــود را  ،غــاز كردن
ن اينست كه قرار آعلت . خوانده اند» وريلآ

ـارگران مصـر در    ،2008وريـل  آ 6بود در  ك
  .اعتصاب كنند ،مراكز بزرگ صنعتي

يت از جنبش يم مبارك تظاهرات به حماژر  
و ما . كارگران را در سراسر مصر سركوب كرد

ــه  ،در غــرب ــر اعتنــائي ب ن جنــبش و آكمت
نچـه مـورد   آزيـرا  . سركوب شدنش نكـرديم 

  . مهار مردم توسط ديكتاتور بود ،توجه ما بود
ـارزه بـراي     ،در مورد مصر        بايد بگـويم  مب

نسلها از پي . دموكراسي، تاريخي طوالني دارد
در اين باره مطالعه هائي . ه كرده اندهم مبارز

از جمله مطالعه ايست كـه  . نيز انجام گرفته اند
ـام داده   ،وئل بننژ استاد دانشگاه استانفورد انج

ـار داده     . است ـائي انتش ـازگي مقالـه ه او به ت
ـبش  . است يكي از اولين مقاالت او در باره جن

زحمتكشان مصر براي استقرار دموكراسـي در  
  .مصر است

رئيس جمهوري  ،جورج دبليو بوش: ورث ن ٭
  سابق امريكا مدعي بود كه سياست او در باره

  8در صفحه     
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دموكراسي در خاورميانه بزرگ كشـورها را   
يكــي پــس از ديگــري بــه راه دموكراســي 

يا رابطه اي ميان سياست او و آ. وردآخواهد 
  جنبش در جهان عرب وجود دارد؟ 

بعد از جنگ  عمده ترين واقعيت: چامسكي •
ـال    ،جهاني دوم هر جنبشي، جنبش ها بـه دنب

چنانكــه جنبشــها جنــبش . ورده اســتآمــي 
ـال    ـبش  آوردنـد و  آويتناميها را بـه دنب ن جن

هنري كيسينجر ... جنبشهاي ديگر را برانگيخت
ن را به ويروس قياس مي كرد  كه كشـورها  آ

 ،نيكسون.  را يكي پس از ديگري مبتال مي كند
ـا    رئيس جمهوري ا ـا ترتيـب كودت سبق امريك

رئيس جمهوري شيلي را داد كه  ،لندهآبرضد 
ـاب   ،در دموكراسي شيلي از سوي مردم انتخ

مخصوصا اين كيسينجر بود كـه دم  . شده بود
ـيلي زد   ـاي  (از محدوديت حاكميت ش امريك

!!) . اليتن را حيات خلوت امريكا مي دانسـت  
ـا نيـز    او حتي چتر حمايت امريكا را بر سر اروپ

دبيـر اول   ،نـف ژاو و بر. گسترده مـي شـمرد  
حــزب كمونيســت روســيه و رئــيس دولــت 

ن بودنـد كـه كشـورهاي    آشوروي سابق بـر 
تحــت ســلطه خــود از حاكميــت محــدود  
برخوردارند و حق داشتن دولتهاي مستقل را 

ـينجر دموكراسـي را بـراي ايـن     . ندارند كيس
ويروسي مي خواند كه مي بايد مانع  ،كشورها
  .لوده كندآرا نها آشد كه 

هم : امروز نيز در برهمان پاشنه مي چرخد       
ـار عـرب وحشـت زده     بوش و هم اوباما از به

ـا  آداليل ملموس نيز بـر وحشـت   . شده اند نه
ـاي عـرب   آ. وجود دارند نها نمي خواهند دني

نها نمـي خواهنـد   آ.  دموكراسي داشته باشند
ـان   نظر مردم اين كشورها در سياست دولتهاش

ـتان    . شته باشـد اثر دا ـا و انگلس ـاي امريك دولته
حـــافظ  منـــافع ســـرمايه داري هســـتند و 

از اين . دموكراسي با اين منافع ناسازگار است
رو از استقرار دموكراسي در كشورهاي منطقه 

  . وحشت دارند
روبرت فيسك روزنامه  نگار انگليسـي  : نورث ٭

مأمور خاورميانه به تازگي گزارش كرده است 
ريكــا و انگلســتان بــا اســتقرار كــه سياســت ام

  .دموكراسي در خاورميانه ناسازگار است
او . مــن مقالــه او را خوانــده ام: چامســكي •

روزنامه نگار بسيار خوبي است و خاورميانـه را  
من فكر مي كنم كـه او  . نيز خوب مي شناسد

دارد مي گويد جنبش كنندگان مصر اعتنائي 
ـ  ،نهاآاز ديد . به امريكا ندارند ـا  حكوم ت امريك

درصـد   90از ديد  ،در واقع. نها استآدشمن 
امريكا بدترين تهديد بـراي مصـر    ،مردم مصر

ــت ــدگاه . اس ــن دي ـالف   ،از  اي ـا مخـ امريكـ
  . دموكراسي اي بسيار پرقدرت است

ـاطر   : نورث ٭ برخي روشنفكران عـرب را بخ
ـاد مـي      ـان انتق سكوت و فعل پـذيري بسيارش

  باشد؟نقش روشنفكران عرب چه بايد . كنند
ه اي را ژروشنفكران مسئوليت وي: چامسكي •

نها را روشنفكر مي خـوانيم   آما . برعهده دارند
از رهگذر نمودن جهت  –بخاطر امتيازي كه 

ـاطر   - زادي به مردم آ جسته اند و نه به اين خ
پـس  .  كه از ديگري تيزهوش و زيرك ترنـد 

كساني كه بعنوان روشنفكر امتياز مي جويند و 
نها هستند كه دائم آ ،ت مي شوندصاحب منزل

نها در حركت بسـوي  آدر رابطه با مردمند و با 
ـنفكر  . هدف همراهند ما اينطور كسان را روش

نچه به دنياي عـرب مربـوط   آدر . مي خوانيم 
ـين   ،نيز ،مي شود روشنفكر چنين كسي و با چن

    . نقشي است
ــان از  ــيم آكارشناسـ ن بـ

دارند كه اسـرائيل تجزيـه   
را هـدف   كشورهاي عرب
  :باشد  خويش كرده

  
دو  ،2011وئـــن ژ 18در : انقـــالب اســـالمي

دام مورو و ديگري خالـد موسـي   آيكي  ،نويسنده
ـار داده انـد     ـاال انتش . العمراني مقاله اي با عنـوان ب

تبديل خاورميانه به موزائيكي از اقـوام و مـذاهب   
سياســتي نيســت كــه  ،تحــت ســلطه اســرائيل

نخستين . ته باشداسرائيل به تازگي در پيش گرف

 ،بهنگام تصدي رياست جمهـوري  ،بني صدر ،بار
ن آ. نسبت به اين سياسـت اسـرائيل هشـدار داد   

ـينجر طرحـي    ،هنگام او اطالع يافته بود كه كيس
ـتان در    تهيه كرده است براي جدا كـردن خوزس

گرچه او . نآايران و اسكان دادن فلسطيني ها در 
طـرح   اطمينان نداشت كه اطالع بر وجـود ايـن  

اما مي دانست كه اسـرائيل مـدعي    ،صحيح باشد
ـايي   ،هريك ،است كشورهاي منطقه مجموعه ه

پــس تجزيــه ايــن . از اقــوام و مــذاهب هســتند
ــورها ــزاحم   ،كش ــدرت م ــود ق ــه را از وج منطق
ـان . پاك مي كند ،اسرائيل سياسـت   ،در طول زم

ـاي   (اسرائيل همواره تجزيه اين كشورها نمونـه ه
بيهـوده  . بوده است) و ليبيعراق و سودان و مصر 

نيست كه هر تجزيه طلبي به سراغ اسرائيل رفته 
  . است و خود را تحت حمايتش قرار داده است

  اما نكات گوياي اين نوشته عبارتند از      
 ،نآادامه جنـگ در ليبـي و بسـط دامنـه      •

ــران  ــرده اســت  از آكارشناســان را نگ ن ك
احتمال متالشـي شـدن كشـورهاي شـمال     

اين كارشناسان خاطر نشان مـي كننـد   . قاافري
سياستي را كه اسرائيل از ديرهنگام تعقيب مي 

ن حمايت مـي  آكند و قدرتهاي غرب نيز از 
ـانيزه  . كنند كـردن  ) تجزيـه  (اين سياست بالك

  :كشورهاي عرب است
. ليبي مي تواند به دو قسمت تجزيـه شـود  «    

قذافي در غرب ليبي حكومت كند و در شرق 
ز دولت انقالبي وفادار به غـرب تشـكيل   ني ،نآ

  . »شود
مدت سه ماه است كه ليبي تحت مجازات      

. بين المللي و زير حمله هاي هوائي ناتو است
اين حمله ها به عنوان حمايت از مردم ليبـي  

غاز شـده انـد و ادامـه    آ ،يم قذافيژدر برابر ر
ـاه    . دارند ـازي را پايگ نيروهاي انقالبي بـن غ

نها آنيم شرقي كشور در دست . ندخود كرده ا
ياپتخت  ،و نيروهاي وفادار به قذافي نيز. است

و  نيم غربـي كشـور را در كنتـرل    ) تريپولي(
  . خود دارند

ـاتو  • ـاوجود توفـق بـي     ،اما قواي هوائي ن ب
ـاتوان شـده   ژاز راندن ر ،چونشان يم قذافي ن
چنانكه بسياري از ناظران محلـي ايـن   .  است

كنند كه مقاصـد واقعـي   پرسش را مطرح مي 
  كشورهاي غربي كدامها هستند؟

جنگ غرب با ليبـي  «: السخاوي مي گويد     
بخاطر حمايت از مـردم ليبـي و دموكراسـي    

ـقه كـردن    . نيست هدف از اين جنـگ دو ش
 ،تا كه از اتحاد سه دولـت انقالبـي  . ليبي است

زيـرا  . مصر و ليبي و تونس  جلـوگيري كننـد  
راي سلطه اسـرائيل  چنين اتحادي، تهديدي ب

  ». بر منطقه است
ـين المللـي در     ،وليد حسن • استاد حقـوق ب

با تشـويق   –ناتو : دانشگاه اسكندريه مي گويد
به ليبي حمله مي كند بـدان اميـد    –اسرائيل 

يمي وفادار بـه غـرب   ژيم قذافي را با رژكه ر
دولت ليبي را به دولت كوچك . جانشين كند

ـ  ،و ناتواني چون دولـت عـراق   ـازد ب .  دل س
ـاي عـرب      ـعيف كـردن دولته هدف اول ض

چرا كه اتحاد اين كشورها . شمال افريقا است
ـافع غـرب    تهديد بالقوه اي براي اسرائيل و من

 ،البتـه  ،ثروت نفتي قابل اهميـت ليبـي  .  است
  . هدف دوم غرب از جنگ در ليبي است

السخاوي از يك قرن تقـالي غـرب بـراي     •
در «: گويد تجزيه كشورهاي منطقه سخن مي

ـتان و فرانسـه     ،1919 ـان انگلس توافقنامه اي مي
بنا بـر  . امضاء شد) پيكوت –توافقنامه اسكايس (
تقسيم مصنوعي منطقه و متالشـي كـردن    ،نآ

و »  دولـت  –ملت «دنياي عرب از راه ايجاد 
ملت  –اقدامات بعدي در جهت تجزيه دولت 

هاي عرب و ايجاد دولت اسرائيل كـه اينـك   
ت بالكانيزه كردن را تعقيـب مـي   همان سياس

  .»كند و بدان شتاب مي دهد
تحليل گـران مصـري بـه چنـدين طـرح       •

اسرائيلي در باره تجزيه كشورهاي عرب استناد 
ـا   ،1982طـرح   ،شناخته تر از همه: مي كنند ب

ي براي  اسـرائيل بـراي   ژيك استرات« عنوان 
ــه  ــون » 1980 – 1990ده ـته اودد ايون  ،نوشـ

ن زمان آرت خارجه اسرائيل  مشاور ارشد وزا
او  بر اينست كـه سياسـت    ،در اين مقاله. است

اسرائيل مي بايد تجزيه كشـورهاي عـرب بـه    
  . واحدهاي قومي و مذهبي باشد

ـائل   ژ      ـناس مس نرال بازنشسته مصري و كارش
ايجاد بـي  « : جمال مظلوم مي گويد ،دفاعي

ثباتي دائمي و تضعيف مداوم دولتهاي عـرب  
نقشه صهيونيست  است براي تجزيـه   بخشي از

كشورهاي عرب خاورميانه  كه اسرائيل اجـرا  

  .»مي كند
در طرح اودد ايونون به ليبي پرداخته نشده  •

از تجزيـه كشـورهاي عـراق و مصـر و     . است
سوريه و لبنان  به دولتهاي كوچك و بـي اثـر    

  :سخن رفته است
ـپس عـراق در         انحالل نخست سـوريه و س

ومي و ديني هدف اول اسـرائيل  واحدهاي ق
تجزيه عراق . در جبهه شرقي خود بوده است

كه ثروت نفتي عظيمي نيز دارد بزرگ تـرين  
هدفي توصيف شده است كـه اسـرائيل مـي    

عراق مي بايد بـه   ،بنا بر طرح. ن برسدآبايد به 
تقسيم كشور  ،در عراق«: سه دولت تجزيه شود

ـ   ي به ايالت ها بر اساس قوميت و مـذهب  م
بخـش  : تواند سبب ايجاد سه دولـت بگـردد  

ـا    ـني ب شيعه با بصره بعنوان پايتخت و بخش س
  » .بغداد بعنوان پايتخت و بخش كرد نشين 

ايونون بر  ،نچه به مصر مربوط مي شودآدر  •
ـائي   اينست كه كشور مي بايد از لحاظ جغرافي

يك كشور از قبطي هاي مسيحي : تجزيه شود
ـا و در    ـفلي نيـز    مذهب در مصـر علي مصـر س

تعدادي ايالتهاي ضعيف داراي قدرت محلي 
هـدف بلنـد مـدت     ،محدود  و بدون دولت

  .اسرائيل بايد باشد
ـيم را    • ـين تقس ايونون در باره سودان نيز هم

وسيع ترين كشور دنياي عرب و : الزم مي بيند
در ايـن  . مسلمان كه مي ياد قطعه قطعه گردد

: نـد كشور چهار گروه بندي بـر ضـد يكديگر  
اقليت عرب و سني كه بر اكثريت  غير عـرب  

ـيحي  . افريقائي حكومت مي كند پاگانها و مس
  . ها
بنا بر قول مظلوم، مانورهاي سياسي اسرائيل  •

ــالهاي اخيــر  هــم  –و قــدرتهاي غربــي در س
همـه   –مانورهاي علني و هم مانورهاي سري 

ـترات    ي ژتدابيري هستند كه بـراي اجـراي اس
اسـرائيل و  . اشته شـده انـد  به اجرا گذ ،تجزيه

ـاد      ـا بـه ايج امريكا هردو با بـرانگيختن كرده
ـني   ،دولت خود و تحميل جدائي به شيعه و س

 ،در سـودان . هدفي جز تجزيه عراق نداشتند
اسرائيل فعاالنه به جنگ ميان شمال و جنـوب  

ـامي  . دامن زد افراد ارتش جنوب را تعليم نظ
ـال از      ـان انفص ـاي خواه داد و به جنـوبي ه

ـار جـدائي    . اسلحه و پول داد ،سودان ـا اظه ب
ـائي    ،جنوب سودان وسيع ترين كشـور افريق
  . تقسيم به دو شد

اســرائيل در تقســيم ســودان و بــرانگيختن      
. تعصبات مذهبي و قومي در مصر سـود دارد 

نست كه مصر را در سياست داخلي و آدر كار 
ـازد  ـان  . خارجي خود گرفتار بحران س و ارباب

پرجمعيـت   –م هستند كه مصـر  غربيش مصم
ـاه    –ترين كشور عرب  را در ضعف دائمـي نگ

از  ،چنانكه نتواند در فلسـطين و عـراق  . دارند
  .حقوق اعراب حمايت كند

ـاس و يـك      ،وئن جاريژ 4در  • محمـد عب
ـا نشـريه    ،عضو شوراي انقالب مصر در گفتگو ب

ـان   » توطئـه «از  ،مستقل الشرق اي سـخن بمي
تقسيم مصر بـه سـه    ورده است كه هدف آنآ

اين توطئـه بخشـي از طرحـي    . دولت است
ـاي عـرب     وسيع براي قطعه قطعه كـردن دني

 ،همان امري كه در سودان واقـع شـد  . است
در عراق نيز اين . در حال وقوع در ليبي است

 ،هـدف از ايـن تجزيـه   . امر روي داده است
ـا    ـلمان ت ضعيف كردن كشورهاي عرب و مس

ت اطمينان حدي است كه جماعت صهيونيس
  . داشته باشد كه قدرت مسلط بر منطقه است

  
ـان و    : انقالب اسالمي ـعيت در لبن ـاهده وض مش

عــراق و ســودان و ليبــي و  نقــش اســرائيل در  
برانگيختن گروه هاي متعلق به اقليتهاي قومي يا 

كاري كه در مـورد   –نها آمذهبي و مسلح كردن 
ه جا براي ترديد نمي گذارد ك - ايران نيز مي كند

ـتمر     1980هشدار بني صـدر در   كـه بطـور مس
بنا بر . به حق و به جا بوده است ،تكرار شده است

ي ژاسرائيل به تنهائي نمي تواند استرات ،ن هشدارآ
ـتياري كـه   . تجزيه كشورها را به پيش ببـرد  دس

يمهــاي ژر ،بيشــتر از تجزيــه طلبهــا نقــش دارد
ـاي پيونـدهاي      ـته ه استبدادي هستند كـه رش

قطع مي كنند و زمينه و شـرائط را   همبستگي را
چــون . مــاده مــي كننــدآبــراي تجزيــه طلبــي 

ـتن     ـاه داش استبدادها حياط خود را منوط بـه نگ
نها نيست آاز  ،كشور بر لبه پرتگاه تجزيه مي دانند

كه انتظار گوش شنوا داشتن و تغيير دادن خـود  
از مردم است كه انتظار مي رود پيش از . مي رود

ـاد بايكـديگر را   . به خود آيند ،نكه ديگر شودآ اتح
توانائي و جدائي از يكديگر را ناتواني و زبوني و قرار 

  .گرفتن تحت سلطه اسرائيل بشمارند

  
بي بـي سـي در خـدمت    

مأموران  –ي غرب ژاسترات
مخفــي انگلــيس و فرانســه 

رابطـه   –مأمور قتل قذافي 
بن الدن با اداره اطالعـات  

  :ارتش پاكستان
  
ـترات  بي بي سي در ٭ ي ژخدمت اس

  :غرب امور واقع را سانسور مي كند
  
خبرها و ) 2011وئن ژ 24(گلوبال ريسرچ  ◀

نظرهاي منتشره توسط بي بي سي را در فاصله 
بررسي كرده و بي طرفـي   ،وئنژ 21مه تا  29

ادعائي اين وسيله ارتباط جمعي را دروغ يافته 
خبرها و نظرها در باره سوريه و ليبـي را  . است
رها و نظرها كه در باره بحرين انتشار داده با خب
ـايج را بـه    ،است را بايكديگر مقايسه كرده و نت

  :شرح زير انتشار داده است
 57بي بي سي  ،وئنژ 21مه تا  29در فاصله  •

ـا  . مطلب در باره سوريه پخش كرده اسـت  ام
مطلب  12تنها  ،در باره بحرين ،در همان دوره

ـ  12از اين . پخش كرده است ـا   ،بمطل  4تنه
مطلب به جنبش مردم بحـرين مربـوط مـي    

  .شود
خبـر   ،2011وئن ژ 20بي بي سي در تاريخ  - 

پزشك گفته اند  20خانواده هاي : داده است
شكنجه شـده   ،پزشكاني كه محاكمه مي شوند
  .اند تا اعترافات دروغين كنند

خبـر داده   2011وئـن  ژ 6بي بي سـي در   •
ـ : است ـا را  پزشكان و پرستاراني كه زخم ي ه

ـام    ،درمان كرده اند به اتهام اقدام بر ضـد نظ
  . محاكمه شدند ،سلطنتي بحرين

خبـر داده   2011وئـن  ژ 1بي بي سـي در   •
مقامات بحرين حالت فوق العاده را كه : است

در مــاه مــارس بقصــد فرونشــاندن جنــبش  
لغـو   ،برقـرار شـده بـود    ،دموكراسي خواهي

  .كرد
ـ     ،2011مه  30در  • ي را بـي بـي سـي مطلب

چرا مردم : تحت اين عنوان انتشار داده است
  .بحرين هنوز منتظر تغيير هستند؟

ـاره سـوريه   ◀ ـار داده   آهر ،اما در ب نچـه انتش
ـله    ،است يك سر سوزن با موضع رسـمي فاص
  :اسد ديكتاتور جباري كه بايد برود: ندارد

ـيخ   ،طرفه اين كه در همين دوره • اوباما با ش
بي سـي الزم ديـد   بحرين ديدار كرد اما بي 

  . ن را نبيند و خبرش را پخش نكندآ
كاخ سفيد اين اطالعيه را صادر  ،وئنژ 7در     

پرزيدنت اوباما با حماد بـن عيسـي   : كرده بود
الخليفــه ديــدار كــرد و از ارتبــاط مســتحكم 
امريكا با بحرين گفت و از اين كه شيخ حالت 
فوق العاده را لغو كرده و گفتگو در سطح ملي 

ابـراز   ،براي اصالحات اعالن كـرده اسـت  را 
  . خشنودي كرد

نچه از خبر و نظر كه بي بـي سـي در   آهر◀
ـا و    ،باره سوريه انتشار داده اسـت  ضـد خبره

  : نظرهاي منتشره اش در باره بحرين هستند
بي بي سـي خبـرداده    ،2011وئن ژ 20در  •

ـاگ : است ـتان     ،ويليام ه وزيـر خارجـه انگلس
يـم خـود را   ژبايد ر پرزيدنت بشار اسد: گفت

سـركوب خشـن   . »كنار برود«اصالح كند  يا 
  .جنبش دموكراسي خواهان ادامه دارد

روزنامه نگاران بي بي سي كه وارد سـوريه       
ـان را   شده و با مردمي كه خانه و زندگي هاش

 ،در مرز با تركيه گفتگو كرده انـد  ،ترك گفته
گزارش مي كنند كه اين مردم در تـرس  از  

  .ر مي برندمرگ بس
بي بـي سـي گـزارش     ،2011وئن ژ 12در  •

ـاگ  : كرده اسـت  ـام ه وزيـر خارجـه    ،ويلي
ـازمان   : انگلستان گفته است شوراي امنيـت س

ـنهادي در      ملل متحد مـي بايـد قطعنامـه پيش
يـم  ژميـز قـواي ر  آمحكوميت رفتار خشونت 

  . سوريه  با مردم خود را تصويب كند
ده بي بي سـي خبـر دا   ،2011وئن ژ 12در  •

تعرض نظامي به مردم : امريكا مي گويد: است
بحراني انساني ببار  ،سوريه در شمال اين كشور

  .ورده استآ

بـي بـي سـي گـزارش      ،2011وئن ژ 7در  •
ـبش  : ويليام هاگ گفته است: كرده است جن

بر ضد پرزيدنت بشار اسد ادامه دارد و مـردم  
از كشته شدن كودكان سخت نگـران   ،جهان

بي بي سي عنوان خبر را داغ تر تازه . شده اند
  ...نيز كرده است

زير عنـوان   ،بي بي سي ،2011وئن ژ 11در  •
يم سوريه از هوا بر روي مـردم خـود   ژيا رآ«
يـك  : خبـر داده اسـت   ،»تش گشوده استآ

 ،يم اسـد ژشاهد عيني خشونت گري قواي ر
ارتـش  : به بي بي سـي گفـت   ،در روز جمعه

ـال در . سوريه به روستا حمله كردند  ،همان ح
تـش  آهلي كوپترها از هـوا بـر روي مـردم    

  .گشودند
ـار   ◀ بي سي همين روش را در باره ليبي بك

  :مي برد
بـي بـي سـي گـزارش      ،2011وئن ژ 6در  •

حمله هاي  هوائي ناتو بـه ليبـي   : كرده است
تريپولي متهم شده است است كه . ادامه دارند

ـاي  آبا جعل خبر در باره پي  مدهاي حمله ه
. وسائل ارتباط جمعي را فريب دهـد  ،هوائي

  اين امر كه بر اثر حمله هاي هوائي
ـا  . مسلم اسـت  ،غير نظاميان كشته مي شوند  ام

وقتي بي بي سي با  اين امر مسلم مواجه مـي  
كار اولش اينسـت كـه از اهميـت امـر      ،شود
و سپس  تقصير را به گردن اسلحه مـي  . بكاهد

  !اندازد كه بد عمل كرده است
ــيت دلخــواه  بــي بــي • ســي مرتــب شخص

سياست انگلستان و امريكا و فرانسه را از قذافي 
ـادل روانـي    : مي سازد مرد بدسرشتي كـه تع

ندارد و جنايت پيشه است و قابل اعتماد نيست 
  ... و دروغگو است و

واقعيت اينست كه بي بـي  : انقالب اسـالمي 
ـارجي    ،سي فارسي نيز  مبلغ سياسـت خ
ـيار    ،در تبليغ. انگلستان است ـيض بس تبع

. نه بي طرف كه با طرف است. بكار مي برد 
زادي را تا بخواهي سانسور آخط استقالل و 

ـاي سـوريه و   ژر ،باوجود اين. مي كند يمه
ـتبدادهاي ويرانگـري    ،...ليبي و ايران و اس

بسـود   ،هستند كه بيش از بـي بـي سـي   
تبليـغ مـي    ،امريكا و انگليس و اسـرائيل 

ــد ـيا. كنن ــركوبگريهاي وحشـ نه دروغ س
ـا  . نيستند اين امر كه همين وحشي گري ه

را قواي سعوديها در بحرين مي كنند و بـي  
گزارش كـردن   ،بي سي سانسور مي كنند
يمهاي سوريه و ژخشونت گريهاي سبعانه ر
نچه بايد توقع آ. ليبي را زير سئوال نمي برد

ـاط جمعـي      ـائل ارتب كرد اينست كـه وس
ـند  بـي   .ارگانهاي دولتهاي سلطه گر نباش

ـا     ـلطه گره ـار س طرفانه خبر دهند و هرب
خواستند از خبرهاي منتشره سوء استفاده 

هـدف واقعـي    ،با قاطعيت و روشني ،كنند
  .نها را با مخاطبان خود در ميان بگذارندآ
  
دلیــل ارتبــاط بــن الدن بــا اداره   ٭

  :اطالعات ارتش پاکستان
  
ــن ژ 24در  ◀ ــوول   ،2011وئ ــه ن ــه نام هفت

ـا بـر قـول    : كرده اسـت ابسرواتور گزارش  بن
يك تلفن دستي در خانه  ،مقامات ارشد امريكا

پيـدا   ،رهبـر القاعـده   ،محل سكناي بن الدن
شده است كه ثابت مي كند بن الدن با اداره 

ـاط دارد  رويتـر  . اطالعات ارتش پاكستان ارتب
ـام   گزارش مي كند كه  اين تلفن دستي بهنگ

تماسها عمليات در خانه پيدا شد  و در بردارنده 
ـات     ـته بـه اداره اطالع با يك گروه فعال وابس

اين اطالع را نيويورك . ارتش پاكستان است
ـات ارشـد    ژ 23تايمز مورخ  وئن از قـول مقام

تلفن متعلـق  . حكومت امريكا انتشار داده است
به يكي از همراهان بن الدن بوده اسـت كـه   

بـه خانـه    2011مـه   2در جريان حمله مورخ 
  . ن كشته شده استمحل سكناي بن الد

ـاطي          اين مدرك فاش مي كند كـه ارتب
كه  ،ميان بن الدن و گروه حركة المجاهدين

ـته بـه    در منطقه ريشه قوي ايجاد كرده و وابس
وجـود   ،اداره اطالعات ارتش پاكستان اسـت 

با بررسي پيامهائي كه از اين تلفن . داشته است
ته كارشناسان امريكائي توانس ،فرستاده شده اند

ـا ايـن گـروه        ـاط بـن الدن ب اند سـر از ارتب
  .ورندآدر

تحليل گران امريكائي داده هاي موجود        
اما تصـريح كـرده   . در تلفن را انتشار نداده اند

اند كه افـراد گـروه حركـة المجاهـدين در     
ـتان بـوده انـد    . جنوب منطقه وزيرستان پاكس
  . اعضاي القاعده نيز در اين منطقه مستقر هستند

  9در صفحه     
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ـا القاعـده      ،بنا بر اين مي توانسته انـد بـه اعض
ـند ژكمكهاي لو ـالهاي  . ستيك كرده باش در س

ـات   ،1980 – 1990 اين گروه از اداره اطالع
ارتش پاكستان كمك دريافـت مـي كـرده    

ـا ارتـش    . است اين كمك را بخاطر جنـگ ب
شوروي در افغانستان و يا جنگ با ارتش هنـد  

  . كرده است در كشمير دريافت مي
كارشناسان از گفتن اين سخن كه اين سند      

ـتان   ثابت مي كند اداره اطالعات ارتش پاكس
 ،از محل اختفاي بن الدن اطالع داشته است

با وجود اين بررسي اين . خودداري مي كنند
است كه يافت شده و » يك رد جدي«تلفن 

مي گويد چگونه بن الدن موفق شده اسـت  
العات ارتش پاكستان خود را از ديد اداره اط

نها در شهري نزديك پايتخت و آ. مخفي كند
  .در محلي نزديك مدرسه نظامي 

ـا  : انقالب اسالمي بدون ارتباط طالبان و القاعده ب
ـتان  ــش پاكسـ ـات ارت ــر   ،اداره اطالعـ ـان ب طالبـ

ـا وقتـي ارتـش      افغانستان چيره نمي شـدند و ت
ا طالبان يم ايران ارتباط خود را بژپاكستان و نيز ر

مـد مـواد مخـدر    آو القاعده و جنگ ساالران و در
  . جنگ در افغانستان ادامه مي يابد ،قطع نكنند

  
مأموران دوایر سری انگلسـتان و ٭

  :فرانسه مأمور قتل قذافی شده اند
  
ـنال آ ،2011وئن ژ 19در  ◀  ،سين نيوز انترنش

گزارش كـرده   ،از لندن و از قول ديلي استار
فري از مأموران انگليسي ن 130يك تيم : است

.  و فرانســوي مــأمور قتــل قــذافي شــده انــد
ـتان و اداره امنيـت      انتليجنـت سـرويس انگلس
خارجي فرانسه مأموران كاركشته خـود را بـه   
ـند  . ليبي فرستاده اند تا سرهنگ قذافي را بكش

ـاتي ارشـد ايـن        ـات اطالع بنا بـر قـول مقام
ـتان و   ،مأموريت را كامرون نخست وزير انگلس

ـا  ،رئيس جمهوري فرانسـه  ،ركوزيسا ̋ شخص
  . تصويب كرده اند

افراد تيم به زبان عربي صحبت مي كنند و      
سالها در ليبي زندگي كرده و ارتباطهاي بسيار 

ديلي استار . با افرادي در ليبي برقرار كرده اند
اين افراد بسيار شجاع هستند و اگر : مي نويسد

هزينـه  . نـد ساعتي زنده نمي مان ،دستگير شوند
  . مأموريت يك ميليون پوند در هفته است

ـاك    ،2011وئن ژ 24در  ◀ كابل از قـول م
ـلح  مجلـس       ،ترنر ـاي مس عضـو كميتـه نيروه

گزارش كرده است كه درياساالر   ،نمايندگان
ــوكلر  ـاموئل ل  Samuel Locklearسـ

ـا   فرمانده نيروهاي ناتو در ناپل كه در جنگ ب
ـاتو    به او گفته ا ،ليبي شركت دارد سـت كـه ن

بـرغم   ،و اين. فعاالنه در كار قتل قذافي است
قول اوباما كه ناتو از شوراي امنيت مأموريـت  

يـم  ژيم را ندارد و بنا بر قتـل سـران ر  ژتغيير ر
  . ليبي نيست

قطعنامه شوراي امنيت سه وظيفـه   ،در واقع    
ـته اسـت   : بيشتر بر عهده دولتهاي عضو نگذاش

هـوائي ليبـي و    ممنوع كردن پرواز بر نيروي
. محاصره دريائي ليبي و حمايت از شهروندان

يـم او و  ژاما ناتو در قتل قذافي و ديگر سران ر
  .يم ليبي استژتغيير ر
ـاموئل لـوكلر و    ،با وجود اين ◀ درياساالر س

ـامي و سياسـي      ـئوالن نظ بسياري ديگـر از مس
بر ...) لماني وآوزير خارجه ايتاليا و نيز مقامات (
ـات  آ و در مأموريـت خـود شكسـت    نند كـه ن

ـا نيـز   . خورده است ـال    ،كنگـره امريك بـه دنب
ـا   كشماكش با رئيس جمهوري با ادامه جنگ ب

. بمــدت يــك ســال موافقــت كــرد   ،ليبــي
درياساالر بر اين نظر است كه مي بايد نيـروي  

ـيل كـرد   ـا هيچيـك از   . زميني به ليبي گس ام
ملتهاي غرب با فرستادن نيروي زميني به ليبـي  

  .نيستندموافق 
   

كشـته   –مجازات ايران اير 
شدن سه كارشناس روسي 

  :نيروگاه اتمي بوشهر
  
سه دانشمند اتمـي روسـي كـه در     ٭

بناي نيروگاه اتمـي بوشـهر شـركت    
  :كشته شده اند ،داشته اند

  
ـا نيـوز در     ◀ وئـن  ژ 23سايت اسـرائيلي دبك

اطــالع داده اســت كــه ســه دانشــمند  2011
تمـي شـركت   روسي كه در ساختن نيروگاه ا

در شمال غربي  ،2011وئن ژ 20در  ،داشته اند
. بر اثر سقوط هواپيما كشته شـده انـد   ،روسيه

ـا بـوده انـد     44تن از  3نها آ ـين هواپيم . سرنش
تن از اين نظر اهميت دارد  3كشته شدن اين 

ـاه اتمـي      ـاختن نيروگ كه نقش مهمـي در س
ـته انـد   ايـن سـه تـن متخصـص     . بوشهر داش

ـتمهاي اتمـي مختلـف    سنكرونيزه كردن سي س
با توجه به اين امر كه سيستم نيروگاه . بوده اند

اتمي بوشهر توان دفاعش در برابـر ويروسـي   
ـاز بـه    ،چون ويروس استكس نت كم است ني

  . اينگونه كارشناسان دارد
ـتور داده انـد بررسـي           مقامات روسي دس

جدي بعمل آيد تا معلوم شود چـرا ايـن سـه    
ا رعايت نكرده و هر سـه  مقررات ايمني ر ،تن

از جملـه ايـن   . سوار يك هواپيما شـده انـد  
بيش  ،مقررات يكي اينست كه در يك هواپيما

ـا       ـامي و ي ـا نظ از يك مقام ارشـد سياسـي و ي
ـا اهميـت و    دانشمندي كه شغل و مسئوليت ب

ـافرت    ،حساس دارد ـا مس نبايد در يك هواپيم
  .كند

  
ـازات      ٭ امريكا ايـران ايـر را نيـز مج

  :كرد
  
خبر داده ) 2011وئن ژ 24(واشنگتن پست  ◀

ـافر بـري    است كه حكومت اوباما شركت مس
. را نيز مجازات كـرده اسـت  ) ايران اير(ايران 

ـين       جرم ايـران ايـر حمايـت از ترورويسـم ب
المللي و دستياري سازمانهاي دولتي ايـران در  

ي اتمي و موشـكي بـه ايـران    ژحمل تكنولو
  .است

ريكا ايران اير را متهم وزارت خزانه داري ام    
ـلحه   مي كند كه براي تروريستها در سوريه اس

ي پيشرفته اتمي و ژحمله مي كند و نيز تكنولو
ـا تكنولـو   (موشكي  ي پيشـرفته  ژقطعاتي كـه ب

. را به ايران حمل مـي كنـد  ) ساخته شده اند
ـائي نمـي    ،بنابر مجازات مقرر شركتهاي امريك

ـا  افـراد را بـه    ،توانند توسط ايـران ايـر   امريك
حق حمل و . بياورند و يا از امريكا بيرون ببرند
  . نقل كاال با ايران اير را نيز ندارند

بطور غير : مقامات حكومت اوباما مي گويند     
مستقيم سپاه پاسداران است كه مجازات مـي  

ـلحه  . شود چرا كه سپاه معامالت غير قانوني اس
ـيالري    . ي مي كندژو تكنولو نشـريه قـول ه
 ،وزير خارجه امريكا و تيموتي گيتنـر  ،نكلينتو

وزير خزانه داري امريكا  اين سان نقل كـرده  
نقدر بر ايران سخت مي گيرد تا آامريكا : است

كه ايران اجراي برنامه اتمي خطرناك خـود  
تا وقتي كه ايران حاضر نشود كـه  . را رها كند

ـا كـردن     بطور جدي با ما به گفتگو بر سـر ره
ـار بـر     ،بنشيند ،خود اجراي برنامه اتمي ـا فش م

  . ايران را افزايش خواهيم داد
ـا  35دانستني است كه ايران اير به        ،شهر دني

ـا   40. مسافر و بار حمل و نقل مي كنـد  هواپيم
در اختيار دارد كه كهنه اند و بدين خاطر كـه  

 15امريكا به ايران هواپيما نمي فروشد و مدت 
ســال اســت كــه تحــت انــواع تحريمهــاي 

امروز چنـد كشـور    ،كشورهاي مختلف است
ـايش را راه    ،بخاطر ايمنـي  ،اروپائي هواپيماه

  . نمي دهند
بند ايران كار مي كنـد و   7تايد واتر كه در      

 ،عهده دار ساماندهي بزرگ ترين بندر ايران
و متهم . متعلق به سپاه است ،است ،بندر عباس

است به استفاده از تسهيالت براي حمل و نقل 
  . دريائي غير قانوني 

ـپاه      ـليش در   ،سـ ــش اول و اصـ ـاطر نق بخـ
ــر قــانوني اســت كــه  هــدف   فعاليتهــاي غي

هـدف  . مجازاتهائي است كه وضع مي شوند
ـتن كشـورهاي    بخشي از اين مجازاتها بازداش

ــران   ـا اي ــه بـ ــر از معامل ــع ســپاه (ديگ در واق
ـتن   ،و بر اثر معامله) پاسداران گرفتار زيان گش

مقامات امريكا برنامه هاي موشكي  از نظر. است
. دور برد و اتمي ايران را سپاه اجرا مـي كنـد  
. حمايت از تروريسم را سپاه انجام مـي دهـد  

سپاه است كه در ايران به حقوق انسان تجاوز 
ـاتي      مي كند  و سپاه است كـه عامـل بـي ثب

  .منطقه است

  
ی ژانس بـین المللـی انـرآژرئیس  ٭

بر سرعت ایران بسا : اتمی می گوید
اجرای برنامـه اتمـی خـود افـزوده 

  :است
  
ـنگتن پسـت      ◀ وئــن ژ 24(بـه گـزارش واش

انــس بــين آژرئــيس  ،اولــي هينــونن ،)2011
ـا    ژالمللي انر ي اتمي  به كميتـه كنگـره امريك
ـبش در   : گفته است برغم برخاستن امـواج جن

ايران نـه   ،خاورميانه و بسا به خاطر اين جنبش
 ،خود ادامه مي دهد تنها به اجراي برنامه اتمي

  . ن شتاب نيز مي دهدآبلكه به 
از  ،خطر انتشار اسلحه اتمي: او  افزوده است    

 ،رهگذر موفقيت ايران در توليد بمـب اتمـي  
ـيار بـزرگ اســت   خـط قرمــز كـه نبايــد   . بس

توليد سـالح   ،ن عبور كندآگذاشت ايران از 
خطر تنها اين نيست كه يـك  . هسته اي است

تمي مي شود بلكه خطر كشور صاحب بمب ا
ـال ايـران    ،اينست كه ـا   5  ،بـه دنب كشـور   6ي

ـاختن بمـب اتمـي مـي      خاورميانه در پي س
  .شوند

  
  

  ژاله وفا 
  

راديوســكوپي پيكــره  
فســاد در نظــام واليــت 

  2بخش  –فقيه 
  
  

ـتناد بـه    در بخش اول اين نوشتار نگارنده با اس
داده هاي مسئولين و كارگزاران نظام واليت 

ـاوت  فقيه در دو يكـي در  ( مقطع تاريخي متف
ـاي       1377سال  ـتقيم آق ـتناد بـه اقرارمس ـا اس ب

ـاه، و   كرباسچي شهردار وقت تهران در دادگ
ديگــري اســتناد بــه داده هــاي مطبوعــات و 
ـال      ـار رژيـم درح سايتهاي دسته محافظـه ك
حاضر در باره فساد اعضاي دولـت احمـدي   

به بررسي مكانيسم فساد ) نژاد و نزديكان به وي 
الي در دوران رياســت جمهــوري آقايــان مــ

ـا دوران     ـاتمي و مقايسـه اش ب رفسنجاني و خ
ـتار  . احمدي نژاد پرداختم و در ادامه اين نوش

ـيوه عمـل     ـابه ش سعي دارم با نقل از موارد مش
ـاي      ـالهاي مـديريتي آق رانت خـواري در س
كرباسچي و شيوه عمل در دولـت احمـدي   

ـاد را در   ـام  نژاد، يكساني روش و تداوم فس نظ
واليت فقيه پيشاروي قضاوت نسل جوان قرار 

  .دهم
الزم است خاطر نشان سازم كه درنظام واليت 
فقيه در بعد فساد اقتصادي و مالي سـه روش و  

 .رويه عمده بكار مي رود 
ـاي      -  1 ـابهاي دوبـل و بودجـه ه ايجاد حس

مــوازي و مخفــي بــراي خاصــه خرجيهــاي 
ـابها جهـت    شخصي و سوء استفاده از اين حس
ـارت   مقاصد سياسي  در حالي كه هيچگونه نظ

  .و كنترلي بر آنها وجود ندارد
 رواج به شدت رشاء و ارتشا ء -  2
ايجاد روابط تنگاتنـگ شخصـي قـدرت     -  3

ـاي رژيـم بـه نحـوي كـه       مابين اعضاي مافي
ـاري و مكانيسـمهاي     مجاري و مكانيسـمها، مج
قانوني نيستند بل مجاري و مكانيسمهاي روابط 

  .باشندشخصي مي 
ـام     ـاختار فاسـد نظ و اما همه ميدانيم كه در س
ـاد     ـاي برخـي از فس واليت فقيه، همواره افش

صادي نه در راستاي مبارزه ساختاري هاي اقت
ـاج      ـات سياسـي و از موضـع ب با فساد بلكه با ني
خواهي سياسي از دسته وگروهي كـه مـورد   
غضب قدرت قرار گرفته است، صـورت مـي   

و در واقع روكردن قطره اي، بخشي از . گيرد
فسادهاي اطرافيان احمدي نـژاد نيـز از ايـن    
 قاعده مستثني نيست و هنـوز وقـت محاكمـه   
وي در اين نظام و اطرافيانش بنا به مالحظات 
سياسي نرسيده است وگرنه  موارد دقيق تري 

ـين دو    را براي مقايسه روش رانت خـواري ب
ـترس     80و  70دهه  نظام واليـت فقيـه در دس

ـات در   . داشتيم ـان اطالع ولي به هر حال هم
ـاد دولـت و مسـوالن      حد كلي در مـورد فس

اري شكل دولت نهم و دهم براي شناخت مج
ـام واليـت    گيري فساد و رانت خواري در نظ

و اما شايان توجه اسـت  . فقيه كفايت مي كنند
كه از نقطه نظر كمي دو حيطه را با هم مقايسه 

ـهردار و    : مي كنيم ـار يـك ش يكي حيطه اختي
مبلــغ محــدود بودجــه شــهرداري تهــران و 

 "رئيس جمهوري"ديگري حيطه اختيار يك 
و بودجـه هنگفـت    و مجموعه وزارت خانه ها

ـعت   . در اختيار وي را لذا به همان ميـزان وس
ـا     ـار و ب ـاي در اختي گرفتن حيطه و بودجه ه
ـيوه     ـاد، هـم ش گذر زمان و ريشه دواندن فس
هاي رانت خواري متنوع تر شده است و هم 
بــا ارقــام و اعــداد بمراتــب هنگفــت تــري  

  . روبروييم
خوانندگان محترم واقفند كه در حال حاضـر  

دسته مافيايي پرونده هاي سنگين فساد هر دو 
از يكديگر  را در اختيار دارند و آنچه در سطح 
مطبوعات بعضا درج مي گردد، نـوك كـوه   

من باب نمونـه حتـي   . فساد هر دو دسته است
داوود احمدي نژاد برادر محمـود احمـدي   

و مسئول بازرسي نهاد رياست جمهـوري    نژاد
ـاره  به فساد اطرافيان برادرش  تنها د ر حد  اش

ـار    90خـرداد   2( اكتفا كرده ومي گويد  افك
اكنـون    وقت انتشار اين مطالب هـم  "): نيوز 

ـاه      نيست و بايد آن را براي وقـت ديگـري نگ
ـارس   و "!داشت  در پاسخ به سئوال خبرنگار ف

ـاد   مبني بر اينكه چرا شما كه قبال در  بازرسي نه
گروه  "ايد و راجع به رياست جمهوري بوده

مداركي در دست داريد كه انتشار  "انحرافي
در واقـع  ! ( آنها به روشن شدن افكار عمـومي 

منظور طي دعواهاي سياسي دو دسته اسـت  
كند، آنها را انتشار نمي دهيد، پاسخ  كمك مي)

ـا    ":مي دهد اسنادي هست اما برخـي از آنه
  "!    ً          كامال  سري هستند

خاطر نشان مي سازم كه هرگاه رانت را بهره  
سياسي بـراي   - داري از مناسبات ساختاري بر

ـام   پيشبرد منافع اقتصادي تعريف كنيم، در نظ
واليت فقيه با ايجاد روابط تنگاتنـگ شخصـي   
قدرت مابين اعضاي مافياي رژيم به نحوي كه 
ـاري و مكانيسـمهاي     مجاري و مكانيسـمها، مج
قانوني نبوده، بل مجاري و مكانيسمهاي روابط 

ـيوه   ـند، ش ـاي مختلفـي را     شخصي مي باش ه
ـيوه  . براي رانتخواي بكار برده مي شود اين ش

ها شامل انواع واگذاريهاي منابع عمـومي بـه   
ـارج از   افراد نزديك باند هاي قدرت آنهم خ
ـانوني و ياعـدم رعايـت تشـريفات      ضوابطه ق
قانوني درعقد قراردادهاي تبعيض آميز نسبت 
ــوم اهــالي كســب و    ــه عم ــرايطي ك ــه ش ب

يت هستند و يا حمايت هاي كارموظف به رعا
ـاي      ـات سياسـي از شـركت ه ترجيحي مقام
ـاتي   خاص، و يا سوء استفاده از انحصار اطالع
ـتهاي    در موقعيت شغلي و قرار گـرفتن در پس
كليدي چند گانه بـه قصـد نفـع شخصـي از     

مي گردند كه در واقـع  ...انحصار اطال عات و
  .  نوعي رواج شيوه رشاء و ارتشاء نيز هستند

ـاري  رانـت خـواري  از     در هر دو دوره مج
  :قرار ذيلند

سود جستن از تفاوت قيمت ارز دولتي  –الف
  و فروش آن در بازار آزاد

بهره برداري از امكانات ساير دستگاههاي  - ب
ـاء    ـاء و ارتش دولتي و بنياد ها و رواج دادن رش

ـترش چتـر    مابين مديران آن دستگاهها و گس
  .رانت خانوادگي

در صــادرات و واردات ســرمايه گــذاري - ج
  .كاال 
استفاده از وامهاي بالعوض از سيستم بانكي - د

ـاي    ـتفاده از رانته براي مقاصد شخصي و با اس
  سياسي

قابل ذكر است كه  در دوره احمـدي نـژاد    
ـاري جديـدي بـراي رانـت       ـا ومج شيوه ه

  .خواري به موارد فوق افزوده شده اند
ـتن از     در مورد الف يعني مجـراي سـود جس

ت قيمت ارز دولتي و فروش آن در بازار تفاو
  آزاد به ذكر نمونه ذيل مي پردازم؟

موردي كه در دادگاه كرباسچي مشـخص   •
ـهر دار از   ": شده بود از ايـن قـرار اسـت    ش

ــت    ــي رياسـ ـا ارز تخصيصـ ــور بــ مرزكشـ
ماشين چاپي ) آن زمان رفسنجاني (جمهوري
ـارك وارد    110ميليون و  2به ارزش  هـزار م

ـاه آن را بـه قيمـت ارز      كرده و پس از سـه م
ـا   ميليـون   200دولتي فروخته و سودي برابر ب

ـهرداري   "تومان به   "حساب ويژه مديران ش
  . واريز كرده بود

ميليــارد تومــاني ماهانــه  400رانتخــواري ◄
  توسط بانك مركزي و خواص  

در دوره رياســت جمهــوري احمــدي نــژاد 
روش سوء برداشت از  دو نرخي بـودن ارز و  

ه التفاوت دو نرخ ارز تنوع يافته اسـت و در  ماب
  ابعادي بزرگتر حتي توسط بانك مركزي كه 

در هر كشوري مي بايستي در استقالل عمـل  
ـاد    كند و سياستهايي را اتخاذ نمايد كـه از ايج
التهاب در بازار جلوگيري بعمـل آورد، خـود   
نقش مستقيم در ايجاد اين التهاب واغتشاش را 

در دولت احمدي نژاد، . كند در ايران ايفا مي
ـا     ـاه اخيـر  ب بانك مركزي خصوصا در چند م
اتخاذ روشهايي همچون  محـدوديت عرضـه   
ـاير اقـدامات تحريـك     دالر و طال به بازار و س
ــاي  ــاال بــردن نــرخ ارزه كننــده، ســعي در ب
خارجي و طال در بازاركرد  و پس از افـزايش  
شديد قيمت ارز، با فروش ارزهاي خارجي و 

ه قيمت باال، قصد دارد در آمد حاصله را طال ب
صرف جبران كسري بودجه دولـت كـرده و   
ـا بـراي    هزينه هاي هنگفت دولت را خصوص

عالوه بر آن . پرداخت يارانه نقدي تامين كند
ـارات احمـدي    با گذشت تنها دو هفته از اظه

ــژاد  ــوني   (ن ــژه تلويزي ــوي وي  26در گفتگ
ـ «: مبني بر اينكه) 90ارديبهشت ماه  ت ارز قيم

ـيش   ـانون پ بينـي   در همين حدودي كه در ق
ـا يـك    1389شده، همين حدود سال  ـيم ي ، ن

                       ً                درصد باال و پايين كه اصال  عددي نيست مـي  
ـنم    . ماند اين نوسانات بازار اسـت و مـن مطمئ

ـا را مـديريت     بانك مركـزي ان  ـاءاهللا اينه ش
، بانك مركـزي  خـود قيمـت    »خواهد كرد

 1170وماني بـه  ت 120دالر دولتي را با افزايش 
و با اين اقدام بهتـرين زمينـه را   ! تومان رساند

بــدين .بــراي رانــت خــواري بوجــود آورد 
ترتيب كـه آن عـده خاصـي كـه از قبـل از      
تصميم ناگهاني بانك مركزي مطلع بوده اند و 
از رانت و انحصار اطالعات سود مي برند و در 
هفته هاي اخير در بازار ارز و طال حضور فعال 

ـارات    داشته و نيز بخوبي مي دانستند كـه اظه
احمدي نژاد  و رئيس كل بانك مركـزي در  
باره تثبيت قيمت رسـمي دالر صـوري مـي    
ـاد آورده اي   باشد، به ناگهان صاحب ثروت ب

حتــي بــه اقرارعباســعلي نــورا عضــو .شــدند
باشـگاه  (كميسيون برنامه و بودجه مجلس نظام 

 ايـن اقـدام  بانـك   )  90خرداد 30خبرنگاران
ـاني   در صـدي  10مركزي يعني افزايش ناگه

نرخ ارز، نه تنها به توليدات و بخش صادرات و 
واردات كشور آسيب مي رساند، بلكه درآمـد  

ميليارد توماني هفتگي و منفعت اين اقدام  100
ـيب     ـادي، بلكـه نص نه تنها نصيب مافياي اقتص
ـازار كشـور    گروه هاي خاص و سوداگران ب

  .خواهدشد
ري از امكانات ساير دستگاههاي بهره بردا - ب 

ـاء    ـاء و ارتش دولتي و بنياد ها و رواج دادن رش
ـترش چتـر    مابين مديران آن دستگاهها و گس

روشــهاي مرســوم در دو : رانــت خــانوادگي
  :دوره كرباسچي و احمدي نژاد از اين قرارند

آقاي كرباسچي در دادگاه خود چنين اقرار •
مان و يا در قبال معاوضه ساخت": الف: مي كند

ـاخت      ـازه س ـهرداري اج ـالكين، ش زمين از م
جديد و يا حق تـراكم واگـذار مـي كـرده     

و شهرداريهاي هر منطقه به تدبير خـود  . است
ـهرداري    ـئول ش عمل مي كرده اند و بين مس
ـامالتي    منطقه و ارباب رجوع و يا متقاضـي مع
صورت مي گرفته است كه هر مديري كه در 

ـهروندان در  ـتري    اين معامالت با ش آمـد بيش
ــدار و      ــر مق ــت ب ــرده اس ــي ك ــب م كس

ـافزوده  و    1ميزان ـاده اش مي درصد فـوق الع
 "بودجه خصوصي  "بدين ترتيب موجودي

را و بالتبع ميزان پاداش  "حساب مديران"در 
ـاال مـي بـرده اسـت      بـه گفتـه   . خود را نيـز ب

ــه  ":كرباســچي در دادگــاه  مــن بــاب نمون
 شهرداري در قبال واگـذاري ده هـزار متـر   

ـاختمان را    مربع تراكم به مالكان ساختماني، س
ــه    ــدازي موسس ــراي راه ان ـان آن ب از مالكـ

ــه نــام  (!) فرهنگــي  ــه شــهرداري ب ــق ب متعل
ـابگردان خريــداري مــي كنــد و آن     آفتـ

در صد  70ساختمان با اجازه وزارت كشور  با 
ـابگردان    تخفيف قيمت در اختيار روزنامـه آفت

ـا طبـق    .متعلق به شهرداري قرار مي گيـرد  ام
گفتــه مالكــان آن ســاختمان، شــهرداري آن 
ـا تهديـد از      ساختما ن را زيـر قيمـت روز و ب

  .دست آنان خارج  ساخته است
  بنده ده هزار ميليارد تومان را  "كرباسچي :ب

  از مردم تهران كه  اغلب با رضايت داده اند 
  

  10در صفحه     
  

 سال30بعد از
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گرفته و بدستور مقام معظم رهبـري خـرج   (!)
  ! و پل و ساختمان ساخته ام كرده ام

ـاير   " ـا سـ ــط بـ ــه از رواب ـهرداري اينگون وشـ
ــا  ــاد ه ــتگاهاي دولتــي و بني ــالعكس ( دس ) و ب

  :استفاده مي برده است
ـهرداري   80بخشش ": ج دستگاه اتومبيل به ش

  ! تهران از طرف بنياد مستضعفان 
از محل ستاد ) بشارتي ( وزير كشور وقت ": د

ـان   200 مبارزه با مواد مخدر مبلغ ميليون توم
به شهردار داده تا بصورت سپرده گـذاري در  

كه به قول ( شركت كاال و خدمات شهرداري 
  خود كرباسچي اين شركت هيچگونه محل 

 500ظرف يك سال ) درآمدي نداشته است 
  !ميليون تومان سود دريافت نمايد 

سال دامنه شيوه هاي  15و اما بعد از گذشت    
كانات دستگاههاي دولتـي و  بهره برداري از ام

ـابين      ـاء م ـاء و ارتش ـا و رواج دادن رش بنياد ه
مديران آن دستگاهها تا بحدي گسترده شـده  
ـتار   است كه نام بردن از همه آنها در اين نوش

  : نمي گنجد لذا به چند نمونه اكتفا ميكنيم
  در دوره احمدي نژاد: چند نمونه

محافظه كاران مخالف دولت احمد ي  - 1◄
متعلق به احمد ( عمدتا در تارنماهاي الف نژاد،

نزديك به  محسن رضايي ( و تابناك) توكلي 
متعلق به قاليباف شهردار فعلـي  ( و شفاف نيوز )

اخيرا  اسنادي را افشا كرده اند كه در ) تهران 
آنها،چند مقام دولتـي و نزديـك بـه شـخص     
ـا رحيمـي     احمدي نژاد همچون محمـد رض

ـاون اجرايـي   معاون اول وي، حميد بقا يي مع
وي و اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتـر وي،  
از طريق انحصار بر اطالعات دولتي با ورود به  
زد و بندهاي اقتصادي و بهره برداري از رانت 
سياسي متهم به ارتكاب تخلفهاي بزرگ شد ه 

  .اند
ـا ي رانتخـواري در    قبل از برشماري نمونه ه

ختن دوران احمدي نژاد، جهت روشن تر سا
نحوه رانتخواري توجه خوانندگان را باين امر 
ــامي دولــت در    معطـوف مــي دارم كـه هنگ

هاي اقتصادي دخالت مستقيم مي كند،  فعاليت
ـا توزيـع     در اغلب موارد نقش توليدكننـده ي
ـاورزي و    ـنعتي و كشـ ـاي صـ ــده كاالهـ كنن

گـذاري   همچنين تعيين كننده سياست قيمت
ميزان ايـن   هر اندازه. رانيز به عهده مي گيرد

دخالت گسترده تر باشد زمينه فساد و ارتشاء نيز 
ـا  . به همان ميزان افزايش مي يابد از آنجا كه ت

ـاورزي     ـنعت و كش كنون دولت به بخـش ص
يارانه هنگفتي اختصاص مي داده است، روش 
توزيع دولتي مساعدترين فرصتها و زمينه ها را 
ـار از     ـافع سرش براي بهره برداري وكسـب من

انت بـراي رانتخـواران فـراهم مـي     طريق ر
نمونه هايي از تسهيالتي كه دولت آنهم . آورد

ـار     نه به نرخ آزاد بلكه به نـرخ دولتـي در اختي
متقاضــيان احــداث واحــد هــاي صــنعتي و  
كشاورزي قرار ميدهد، عبارتند از زمين و مواد 

حال . اوليه خصوصا سوخت و تسهيالت بانكي
ـام و   درنظر بگيريم كه مسئوالن دولتـي  در مق

ـات ويـژه اي را از    پستي قرار گيرند كه اطالع
ـار   برنامه ريزي هاي دولت در آينده  در اختي
داشته باشند و همچنين دستگاه اداري تحـت  
ـيات   امر آنها قدرت و اختيار انتخاب بين متقاض
ـلما چنانچـه      ـته باشـد، مس اين تسهيالت را داش
چنين افرادي اهل سوء استفاده ازمقام خـود  

. ند، رشاء و ارتشاء رواجي سخت مي يابـد باش
ـاي برخـي    در پرتو اين توضيحات به داده ه
ـاي رانتخـواري     تارنماهاي در باره  نمونـه ه
ـاه   مسئوالن دولتي در دولت احمدي نژاد نگ

  .مي افكنيم
ـا، عملكـرد مـديران          يكي از ايـن نمونـه ه
گـذاري ميـراث فرهنگـي و     شركت سرمايه«

اســت كــه دو  )ســمگا( »گردشــگري ايــران 
ـاي     تارنماي الف و خبر آنالين دسـت بـه افش
سوء استفاده مديران آن از رانت هاي سياسي 

ـا مـديريت احمـد      . زده اند ـاي الـف ب تارنم
ـا عنــوان       ـار مقالــه اي بـ ـا انتشـ تــوكلي بـ

خواري بزرگ در شركت خصوصـي   رانت«
ـات و  »متصل به حلقه قدرت و ثـروت  ، اطالع

گـذاري   هاسنادي را در باره  شـركت سـرماي  
) سـمگا (ميراث فرهنگي و گردشگري ايـران  

ـتم    : بدين سان انتشار داد ايـن شـركت در هف
ميليارد تومان توسط  20با سرمايه  1388تيرماه 

ـيس و بـه     ـايي تاس اطرافيان رحيم مشايي و بق
هاي ويژه هيات  ثبت رسيده است و با حمايت

ـاي بزرگـي بدسـت آورده     دولت قرارداده
ـازمان     روابـط  و بعد از اينكه. است عمـومي س

فرهنگي طي اطالعيه اي اعـالم كـرد     ميراث  
ــركت  ــه ش ــمگا«ك ــركت »س ـهامي «، ش سـ

هزار عضو كه آقايان  200است  با بيش از »عام
ـهمي در آن ندارنـد،     ـيچ س مشايي و بقايي ه

در  90ارديبهشـت   20مديريت سايت الف در 

ـازمان، نحـوه     پاسخ به روابط عمومي ايـن س
ت ســمگا را بدينســان رانــت خــواري شــرك

مهـدي  (مـديري بلنـد پايـه    ": توصيف كرد
ـانگيري وي بــــرادر : نگارنــــده) ( جهـــ

ـانگيري  «كوچكتر ـنايع و  » اسـحاق جه وزيرص
) معادن دولت هفتم و هشتم اصالحات اسـت 

جدا شـده  ) ميراث فرهنگي(از سازمان دولتي 
را تاسيس كـرده  ) سمگا(و شركتي خصوصي 

باقي مانده مديران (همكاران سابق وي . است
ـايي  ، از امـوال  )در ميراث فرهنگي از جمله بق

ـال   ـانگردي و    (بيت الم ـانون جه نقـدينگي ك
ـار  )اتومبيل راني ، بخشي از سهام شركت همك

سابقشان را مي خرند و نقدينگي مورد نياز اين 
شركت خصوصي را تامين و نهادهاي مالي و 
بانكها را نيز تشويق به خريد سهام اين شـركت  

ـازاتي   . دكرده ان همزمان تالش مي شـود امتي
ـار   نظير واگذاري زمين بدون مزايده در اختي

ـاي الـف    . اين شركت قرار گيرد ـناد تارنم اس
نشان ميدهند كه چگونه شركت سمگا با بهـره  
مندي از رانت هاي سياسي چهره هاي ارشد 
دولتي تخلف هاي متعدد ديگـري را نيـز در   
پــروژه هتــل هــاي بــين المللــي و احــداث 
تفريحگاه براي پارك لويزان مرتكـب شـده   

ـايت خبـري بـراي      . اند ـابرگزارش ايـن س بن
ـام    ـاه ام احداث هتل هاي بين المللي فرودگ

ـا  (كه شامل  متـر   31000 –واگذاري زمين ه
) ساخت و حق بهره بـرداري از هتـل   - مربع 

مي شود، تشـريفات مناقصـه برگـزار نشـده و     
 قرارداد به صورت سرمايه گذاري به شـركت 

اين در حالي است كه . سمگا اعطا شده است
ـيح در    ـا از توض مسووالن شركت فرودگاه ه
باره عدم برگزاري مناقصه در اين پروژه طفره 

ـاه بـراي   . رفته اند در پرونده احداث تفريحگ
ـا      پارك جنگلي لويزان نيـز شـركت سـمگا ب
حمايت هاي ويژه چهره هاي ارشد دولـت،  

فـت يـك   موافقت هيات دولت را براي دريا
ميليون و دويست و پنجاه و هشت هـزار متـر   

هاي لـويزان در شـمال شـرقي     مربع از زمين
ـال ديـوان   . تهران به دست آوردند با اين ح

ـته از    ـاه گذش محاسبات كل كشور در بهمن م
اعطاي زمين ها به شركت سـمگا جلـوگيري   
كرده و مصوبه هيات دولت در اين باره را بـه  

ـ   . و كـرده اسـت  دليل نقض متعدد قـوانين لغ
ـان كـرده بـود كـه      سايت الف قبال خاطر نش

ـته    6شركت سمگا ظرف مدت كوتاهي توانس
كه يكـي  .شركت اقماري بزرگ تأسيس كند

ـاي مولــود ســمگا، بانــك     از شــركت هـ
است كه در بدو » گردشگري«جديدالتأسيس 

ميليارد  600ميليارد به  200تولد، سرمايه آن از 
ـايت خبـر   .اسـت  تومان افزايش پيدا كرده  س

ـاريخ   90خـرداد   2آنالين در اين باره نيز در ت
شـركت  « ": چنين اطالعاتي را افشا مي كنـد 

گذاري ميراث فرهنگي و گردشـگري   سرمايه
ـهام دو هـزار      60» سمگا - ايران  در صـد از س

ـار    ميليارد ريالي بانك گردشـگري را در اختي
حتي خود سايت بانك گردشگري خبر . دارد
ـان  دهد سهامدارا مي ن بانك گردشگري هم

ايـن  . ننـد   موسسان هلدينگ گردشگري سمگا
گروه را اعضاي اتحاديـه هتلـداران، جامعـه    
ــن    ـان، انجم ــه راهنمايـ ـان، جامع تورگردانـ

گـــذاران صـــنعت گردشـــگري،  ســـرمايه
ــركت ــرمايه ش ــذاري در بخــش  هــاي س گ

ـنعت    گردشگري و ساير دست انـدركاران ص
ـنايع    - گردشگري  ـان ص ـاير مالك و  در كنار س

. كنند منابع مالي همراهي مي - وكارها   كسب
ـيم اوليـه     30 درصد سهام اين بانك به همان ت

ـاون     اختصاص دارد كه به ـايي مع شدت بـه بق
ـازمان گردشـگري    اجرايي احمدي نژاد و س

درصد ديگر سهام بانك   15اند و  نزديك بوده
ـاز    هم از سوي دو شركت ساختماني انبـوه س

ـا    بانك. خريداري شده است گردشـگري تنه
شــعبه در كشــور  30روز پــس از تاســيس  90
ـال   راه نيزقصـد    90اندازي كرده و تا پايان س

 120دارد تعــداد شــعبات خــود را بــه عــدد 
 ".برساند

و اما مورد دوم مربوط است به افشاي  - 2 ◄  
ـان در   400رانت ساالنه اي  برابر با  ميليارد توم

ـ   ع بزرگترين واحد صنعتي كشور يعنـي مجتم
ـفهان كـه شـركتي مشـمول      فوالد مباركه اص

قانون اساسي است و تا كنون حدود  44اصل 
ــازي  "درصــد از ســهام آن 70 خصوصــي س

  .شده است"!
قبل از پرداختن به نحوه رانتخواري در ايـن  
مجتمع، الزم به توضيح است كه محمد مسعود 

فوالد مباركـه   "سميع نژاد مديرعامل  مجتمع

سازمان توسعه (يدرو و سرپرست ايم "اصفهان
و رئيس ستاد فوالد كشـور  ) و نوسازي معادن 

سنگ  آهن  "پيش ازآن مدير عاملي شركت
ـنايع در بخـش      "و"شرق  معاونـت وزيـر ص

را در سـوابق خـود    "معدن و صنايع معـدني 
، وي 90خرداد 28دارد به گزارش خبرانالين 
ـترده  ـيار گسـ ـا  ارتباطــات بسـ جريــان "اي بـ

ر كــرده و فعاليــت دولــت برقــرا "انحرافــي
 "اي در تامين منابع مالي بـراي ايـن   گسترده

ـاند و بـه      "جريان انحرافي ـام مـي رس به انج
ســبب همــين همكــاري هــا و بــا حمايــت  

ـاه    "جريان انحرافي "سركرده دولـت، در م
ـازي   "گذشته سرپرستي سازمان توسعه و نوس

ـايان  . هم به وي واگذار شده است "معادن ش
ـان    ـات    توجه اسـت كـه وي همزم عضـو هي

 "شركت ديگر نيـز اسـت و    12مديره حدود 
محمد شريف ملـك   "ارتباطات گسترده اي با

دبيركل شوراي عالي ايرانيان خارج از ("زاده
برقراركرده اسـت بـه گونـه اي كـه     ) كشور

ـاس تـرين    مديرعامل يكي از بزگترين و حس
ـات   بخش فوالد كه بخـش عمـده   اي ازعملي

ـار   ـاني خ جي آن را بازرگاني خصوصا بازرگ
به يكي "سميعي نژاد "انجام مي دهد از سوي
ــك   ــوام نزديـ ــريف  "از اقـ ــد شـ محمـ

 .سپرده شده است"ملكزاده
در اينجا توجـه خواننـدگان را بـه گـزارش      

ـايم   )  90خرداد 22(صراط نيوز جلب مـي نم
ـار      كه نحوه بهـره بـرداري شخصـي از انحص

ـاس ايـن   . اطالعاتي را روشن مي سازد بر اس
ي شود كه نظام واليت فقيه با گزارش  محرز م

ـام     قرار دادن همزمان اشـخاص  در چنـد مق
ــه نقــش همزمــان  (كليــدي  مــن بــاب نمون

ـات مـديره     سياستگذار، مدير عاملي، عضـو هي
ـان سـوء   )بورس و نيز ناظر دولتي  چگونه امك

ـاتي را بـراي بهـره     برداشت  از انحصار اطالع
برداري اقتصادي از  رانت سياسـي ميسـرمي   

ـا   تا. كند به عنوان نمونه رانت ساالنه اي برابر ب
ميليارد تومان را در اختيار افرادي خاص  400

اين سايت خبري تصريح مي كنـد  . قرار دهد
از جمله فعاليت هاي مدير عامـل مجتمـع    ":

درصد توليد  50                  ً        فوالد مباركه كه عمال  بيش از 
فوالد كشور را در اختيار دارد، نحـوه توزيـع   

 5مجتمع فوالد مباركه فقط . ورق فوالد است
ـاال     درصد محصوالت خـود را در بـورس ك

درصد باقيمانده به روشي  95عرضه مي كند و 
ناميده مي شـود بـه    "مچينگ"         ً كه اصطالحا  

ـائز   . مشتريان خاص فروخته مي شـود  نكتـه ح
اهميت در اين موضوع تفاوت قيمت فروش 
فوالد در بازار آزاد و فوالد مباركـه اسـت بـه    

تومان  200كه به ازاي هر كيلو ورق  گونه اي
قيمت آزاد هر كيلو (فاصله قيمتي وجود دارد 

تومان است و قيمت فروش  960ورق حدود 
ـان اسـت   740آن در مجتمع مباركه  بـه  ) توم

درصـد   5عبارت روشـن تـر فـوالد مباركـه     
محصوالت خود را در بورس عرضه مي كنـد  
كه با توجه به عضويت اين شركت در هيئـت  

ره بـورس و نقـش آفرينـي مـؤثر آن در     مدي
ـاي هيئـت مـديره، پـس از      تعيين ديگر اعض

        ً                   كه عمدتا  با هماهنگي قبلـي   "كشف قيمت"
درصــد محصــوالت  95صــورت مــي گيــرد 

. باقيمانده به مشتريان خاص فروخته مي شـود 
درصـد   70بررسي ها نشان مي دهد حـدود  

اين محصوالت به درستي بين خودروسازها و 
ـا    واحد هاي تو  30ليدي توزيع مـي شـود ام

درصد باقيمانده كه ساالنه ميليونها تـن ورق را  
شامل مي شود، نور چشمي ها به بهترين شكل 
ـاالنه    ـارتي س از آن بهره مند مي شوند و به عب

ميليارد تومان رانت در پوشش اين نـوع   400
ـته    توزيع به ظاهر قانوني در اختيار افـراد وابس

نكتـه  .مـي گيـرد   قـرار  "جريان انحرافي "به
جالب توجه ديگر در اين ميان نقش شـخص  
آقاي سميعي نژاد است كه به تنهايي به عنوان 

ـازمان   (  رئيس ستاد فوالد كشور، سرپرسـت س
و مديرعامل ) ايميدرو(توسعه و نوسازي معادن 

، هم نقش سياسـت گـذار، هـم    )فوالد مباركه
نقش مقام ناظر دولتي براي اجراي سياست ها 

مـديرعاملي بزرگتـرين شـركت     و هم نقـش 
فوالد خاورميانه به عنوان مجري به شخص او 

عالوه بر آنكـه بـه عنـوان    . واگذار شده است
عضو مؤثر هيئت مديره بورس كاال هم در هر 

 ".مورد نقش آفريني قابل توجهي دارد 4
ـادهاي   - 3◄ مورد سوم مربوط ميشود بـه فس

مالي عليرضا مقيمـي مـديرعامل منطقـه آزاد    
ـايي و حميـد     ارس  ـاران نزديـك مش كه از ي

به دليل   90بقايي است و در اواخر خرداد ماه 

ـايت  . اتهامات مالي بازداشـت شـده اسـت    س
در اين باره اينگونه   90تيرماه  3شفاف نيوز در 

  :گزارش مي دهد
ـا   عليرضا مقيمي كه داراي مدرك ديپلم و تنه
سابقه وي سرپرستي كاخ سعد آباد بوده و فاقد 

ه سابقه مـديريت عمرانـي كـه الزمـه     هرگون
فاقد زير ساخت ( مديريت بر مناطق نسل دوم 

ـا حكـم     )  ـته ب ـال گذش ميباشد، در دي ماه س
بـر  ) معاون اجرايي احمدي نژاد( حميد بقايي

مسند مديريت منطقه آزاد ارس تكيـه زد كـه   
البته ادعا مي شود وي با توصيه مشايي به ايـن  

نامه ريزي معاون بر. سمت منصوب شده است
مركز امور مناطق آزاد كشور در جلسه معارفه 
ـايي   داخلي، مقيمي را با تعبير صحابه خاص بق
ـيكن مقيمـي      مورد خطاب قرار مـي دهـد ل
ـايي    اصرار مي كند كه بيشتر بعنوان سـرباز مش

ـاهي كـه از   ! معرفي شود در طول مدت كوت
مديريت ايـن سـرباز مـي گـذرد، اقـدامات      

ابط و تشـريفات  عجيب وي در دور زدن ضو
معامالت دولتي باعث ايجاد شائبه هاي جدي 
ـالي     ـاي كـالن م در خصوص سوء استفاده ه

ـا مـه    . شده است ـا و ن شفاف نيوز تصاوير چكه
: هايي را انتشار داده كه حاكي از ايـن اسـت  

سرباز مشايي در اولين تصميم مـديريتي   - الف
خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خريد 

ـا     پنج دستگا ـارجي ب ه خـودروي لـوكس خ
ـام بعضـي      ـال بن ـارد ري ارزشي بالغ بر سه ميلي

ـا   . مي نمايد! اشخاص حقيقي خريد خـودرو ب
منابع دولتي آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدير 
ـارز     ـابقه و مصـداق ب عامل، امري است بي س
  تصرف در اموال دولتي محسوب مي شود و

در اواخر سال هشتاد و با تاكيـد مقيمـي    - ب
ـاي     مبني بر ضرورت اتمام احـداث گيـت ه
ـاس   ورودي به منطقه، از طرح اصلي كه بر اس
قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل 
ـا و     استقرار دستگاههاي ذيـربط از جملـه ناج
گمرك بـود، صـرفنظر شـده و بـه احـداث      
اتاقكي در حد يك عوارضـي در هـر گيـت    

مي قبل از انجام  هر گونه اقـدا . اكتفا مي شود
ـيم قـرارداد،      اعم از برگـزاري مناقصـه و تنظ
ـازمان بـه يـك     موضوع از طريق مديريت س
شركت پيمانكاري در تهران اطالع داده مـي  
ـله بـدون طـي     شود و شركت مذكور بالفاص
ــانوني و بــدون اينكــه  كــوچكترين فرآينــد ق
ـته     ـازمان داش ـا س كوچكترين رابطه حقوقي ب

بعنـوان   باشد از اول بوسيله مدير عامل سازمان
پيمانكار مجري طرح انتخاب شده است و بقيه 
اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت مي 

برآورد كارشناسان براي اجـراي ايـن   : پذيرد
و . پروژه بالغ بر چهار ميليارد ريال بوده اسـت 

ـاري      ـا همك مسير قانوني برگـزاري مناقصـه ب
معاون توسعه مديريت، مشاور اجرايي سازمان 

ن معاونت عمران تغيير پيدا مي و يكي از مديرا
زماني كه مجمـوع ايـن اقـدامات غيـر     . كند

ــورد   ــه، بصــورت كتبــي م قــانوني و مجرمان
اعتــراض معــاون عمــران قــرار مــي گيــرد، 
ـا    مديريت با اين توجيه كه اتمام اين پـروژه ت
پايان سال ضروري مي باشد، اقدام به تـرك  
ـا مبلـغ     تشريفات مناقصه نموده و قـرارداد را ب

ـال  هف ـيش از  (ت ميليارد و پانصد ميليون ري ب
با شركت ) هشتاد و پنج درصد از برآورد اوليه

توجيه باال بودن . مد نظر خود منعقد مي نمايد
بيش از حد مبلغ قرارداد، فورس ماژور بودن 
و ضرورت اتمام پروژه تا پايان سال هشتاد و نه 
اعالم شد و از اين ضرورت به عنوان سرپوشي 

ايـن  . ات صورت گرفته استفاده شدبراي تخلف
ـا لحظـه تحريـر ايـن        در حالي اسـت كـه ت
ـيده    گزارش، پروژه همچنان به سـرانجام نرس

  "!است
ـايت   - * ـتالس را س و اما يك شيوه جديد اخ

ـاني و برخـي    (جهان نيوز  متعلق به علـي زاك
: ، بدينسان  افشا مـي كنـد  )محافل امنيتي نظام

ـئول كـه داراي    " ـالي و مس يك چهره جنج
اتهامات متعدد فساد مالي و سياسي بـوده و در  

ـاره  ( حال حاضر نيز داراي مسئوليت است اش
ـاون اول احمـدي     به محمد رضا رحيمـي مع

، متهم به همكاري و شراكت با يك بانـد  )نژاد 
ـالي در بيمـه ايـران در كـرج اسـت      . فساد م

فعاليت آنها به اين نحو بوده است كه پرونـده  
ــه جريــان مــي  هــاي مختومــه را مجــددا ب

انداختند  تا دوباره براي آنها حكم صادر شود 
ـا   و پول آنرا خودشان برداشت مي كردند و ب
ــگرد ميلياردهــا تومــان اخــتالس   همــين ش

  "!كردند
ـاي ديگـر       ـيوه ه ـاي آينـده  ش در شماره ه

ـام واليـت فقيـه مـورد      رانتخواري  را در نظ
 .شناسايي و بررسي قرار ميدهم

 ،ه حقوق بشـر در ايـران  تجاوز ب: انقالب اسالمي
يم مافياهاي جنايت ژبخش عمده اي از كارنامه ر
  :و خيانت و فساد گستر است

  
  

برغم شدت بخشيدن بر 
زنــدانيان در  ،ســركوبها

  :   جنبش اعتراضي هستند
  
  
، به گزارش موکریان، دادگاه ۹۰خرداد  ۲۴در  ◀

ـام هـای  ـه ن انقالب اسالمی دو شهروند بوکانی را ب
ســال  ۱۲عثمــان احســنی بــه  حســین جــوادی و
ـهروند را » دادگاه«. حبس محکوم کرد ایـن دو ش

سال است در زندان به سر می برند  که بیش از یک
به  به اتهام همکاری با گروههای مذهبی هر کدام

 . شش سال حبس محکوم کرد
گزارش ادوارنیوز، مهدی  ، به۹۰خرداد  ۲۵در ◀

 خدایی، آرش صادقی و احمـد شاهرضـایی از روز
ـه سـحابی در  خرداد ۱۸ ـه قتـل هال ـراض ب در اعت

ـود ایـن. اعتصاب غذا به سر مـی برنـد ـرار ب ـه  ق    س
خـود    اعتصـاب خـرداد ۲۲روز    زندانی سیاسی در

ـه قتـل    بشکنند  اما ایـن اعتصـاب در   را ـراض ب اعت
 .دارد هدی صابر ادامه

ـا، مصـطفی ۹۰خرداد  ۲۵در ◀ ـزارش هران ، به گ
ـانی دان ـوان دانشــجوی خلبـ ـنعت اخـ شــکده صـ

ـران و ـوردی ته ـاد ملــی از  هوان عضـو حــزب اعتم
ـه ریاسـت قاضـی  ۱۵سوی شعبه  دادگاه انقـالب ب
ـه امنیـت ملـی، صلواتی به فعالیـت  اتهام اقدام علی

ـیس  تبلیغی علیه نظام از طریق سر دادن شعار در ف
ـبش ـیس  بوک، نشر اخبار جن ـبز، عضـویت در ف س

ـانونی، ـر ق ـرای تجمـع غی  بوک، دادن فراخـوان ب
های برون مرزی، ارسال ایمیل و  رسانه مصاحبه با

ـایت ـبکه مقاله برای س ـه  های معانـد ها و ش نظـام ب
قــانون مجــازات اســالمی بــه  ۵۰۰اســتناد مــاده 

 .محکوم شد تحمل یک سال حبس تعزیری
ـره ۹۰خرداد  ۲۵در  ◀ ، به گزارش جـــرس، چه

ـانی شـد و  تهران  گروهـی از  مجددا امنیتـی و پادگ
ـان و میـدان ولـی جوانان که ق صد تجمـع در خیاب

ـتند، توسـط ـاس  عصر را داش ـاموران امنیتـی و لب م
ـامعلوم منتقـل  شخصی، دستگیر و به محل های ن

  .شدند
ـزارش۹۰خرداد  ۲۵در ◀ ـه گ جـرس، پـس از   ، ب

ـابر،  یک روز روزه در اعتراض به شهادت هدی ص
ــان شــهید در  ــا حضــور نزدیک قــرار بــود مراســمی ب

ــابر  ــزل خــواهر هــدی ص ــا ایــن . برگزارشــودمن ام
ـه ـاموران امنیتـــی بهـــم    برنامــ ـه مــ ـا مداخلــ بــ
ـه حضـور وسـیع .خورد شاهدان عینی گفته انـد ک

سوار های آنها که همراه   لباس شخصی ها و موتور
ــا ویــراژ و قهقهــه و بــود، فضــای منطقــه را نیــز  .. ب

  .ملتهب و نا امن کرده بود
ـر اسـاس ایـن    ـزارش، ب ـادی از ملـی    گ ـراد زی  –اف

 مجاهدین انقالب –جبهه مشارکت  –بی ها مذه
ــدانیان  – ـانواده هــای زن شخصــیت هــای  –خـ

ـزل   مذهبی و سیاسی ـه من ـلیت ب ـرای عـرض تس  ب
ـا  ـاموران امنیتـی ب ـه م ـه مـی کردنـد ک صابر مراجع

ـراوان در محـل حاضـر شـده و از  دوربین هـای ف
ـیلم و  تک تک افرادی که وارد منزل مـی شـدند ف

 عکس می گرفتند
گــزارش ســحام نیــوز از  ، بــه۹۰اد خــرد ۲۶در ◀

ـا  مشهد، صدها نفر از نیروهای انتظـامی و امنیتـی ب
ـایی و  حضور پر رنگ خود در خیابان های راهنم

برقــرار  احمــدآباد مشــهد، جــو ســنگین امنیتــی را
بــر اســاس همــین گــزارش نیروهــای . کــرده انــد

ــانم بــوده انــد را  امنیتــی چنــد نفــر  را کــه اکثــرا خ
 .دستگیر کرده اند

ــرداد  ۲۶در ◀ ــه گــزارش جــــرس،۹۰خ ــید  ، ب س
ـان ـویس و از جوان اصـالح  اکبر روحانی، وبالگ ن

ـتگیر  طلب قم، توسط ماموران لباس شخصی دس
ـاژ  و پس از تفتیش مغازه اش واقـع ـه در پاس گنجین

ــد ـال دادن ـامعلومی انتقـ ـه نـ ـه نقطـ ــم، وی را بـ  .ق
  

  13در صفحه     
  

 سال30بعد از
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد الگردس نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  

ــدو    چنانچــه ايــن مشــرب  تنقيــد در ب
ــيوع دارد و   ــي  ش ــر مملكت ــالب  ه انق
چون در ايران اصول محافظـه كـاري   
رواج تام دارد و  اصـول محاكمـات و   
قانون حق  گـذاري  و عـدالت كسـاد    
است، لهذا اغماض و مسامحه كـاري و  
عفو را بهتر تـرجيح مـي دهنـد تـا بـه      

بنابراين . ق و مجازاتتقاضاي احقاق ح
دولت و متمولين محترم ترجيح دادند 

از در ( كــه بــه ســيد  روزنامــه نــويس 
دهـان  ) بدينوسيله(و ) دوستي در آيند

  .او را ببندند
آقاي سيد ضياءالدين عالوه از بدگوئي  
مأمورين دولت ، در دورة دوم تقنينيـه  

مجلس  شوراي ملي  هم شـروع كـرد    
  .ي از وكالبه بدگوئي و تنقيد بعض

 و آقا سـيد ضـياء را محاكمـه كردنـد،     
محكمه پس از دو جلسه محاكمه ) ولي(
ون ديد سيد ضـياء  اسـنادي برضـد    چ

وكال تحصيل نموده و شـايد بعضـي از   
از اعتبارات ساقط  شوند، به ايـن   وكال 

جهت محكمه در خفا  به وكـال فهمانـد   
كه آقا سيد ضـياء نبايـد تعقيـب شـود؛     

هان سيد در خفا نـزد  ازطرفي هوا خوا
وكال واسطه شده و به شفاعت برخاستند 
و نتيجه اش اين شـد كـه آقـاي سـيد     
ضياء به پاريس برود و روزنامه شـرق را  
ترك گويد و وكال از تعقيب  محاكمـة  

  .با او دست بردارند
مخارج سيد جوان از روزنامه نويسي  و 

هداياي مأمورين نمـي گذشـت؛ زيـرا     
آبونة خود را نمي همة  مشتركين  وجه 

روزنامة او هم زياد )  بعالوه( پرداختند؛
طبع نمـي شـد؛ زيـرا خريـدار  كمتـر       
داشــت  و از طرفــي  مخــارج ادارة   

) طرف ديگر(روزنامه هم زياد  بود و از 
خرج خود سيد ضياء هم با اين دخلهـا   
وافي  نبود؛ زيرا عياشـي هـم مخـارج    
زيادي الزم داشت؛ لهـذا آقـاي  سـيد    

زود  خود را جمع آوري  كـرده  ضياء 
مقــداري  پــول  تهيــه كــرد  و بــايكي  
دونفر  از ايرانيان سـرمايه دار  بمنظـور   

  .رهائي  رهسپار اروپا شد
   ً                                  اوال  فرنگستان رفتن و عنـوان رفـتن و    

نزد سياسـيون   عنوان تحصيل كردن در
و مأمورين ايراني اهميت داشت؛ مانند 
 نجف رفتن علماي  روحاني كه هر قدر

هم تحصيالت شخصـي آنهـا در ايـران    
زياد بود و چه بسا اتفاق مي افتـاد كـه   

در ايران مردي تحصيالتش از اشخاص  
نجف  رفته و اروپا  گشـته بيشـتر بـود،    
ليكن اهميت و اعتبـار آن اشـخاص در   
نزد عامه مذهبيها و سياسيون و مأمورين 
دولتي از مرد تحصيل كردة در ايـران  

ء هم براي  تحصيل  بيشتر بود و سيد ضيا
اين  اهميت و اعتبار  به اروپا مسـافرت  

  .  كرد
) خـارج (قصد دوم سيد، تحصيل زبـان  

بود؛  زيرا تصور مي كرد كـه تحصـيل   
براي  يك روزنامـه  ( يك  زبان خارجه 

و او را از اجـرت  ) نويس الزم مي باشد
دادن زيــاد بــه متــرجمين اخبــار و    
تلگرافات و كتب سياسـيه مسـتغني مـي    

ازد؛ ليكن سيدچندان موفق بـه ايـن   س
كار نشد؛ زيرا يكسـال تحصـيل كـردن    
ــه   ــتغني  از رجــوع ب ــه را مس ــار الي مش

  .  مترجمين نكرد
خالصه آقاي سيدضياء روز نامة شرقش 

) منظورش روزنامة برق بـوده (شد برق 
گويــا ( و بــرق او هــم نيــز  همينطــور  

) مقصود اين  اسـت كـه  توقيـف  شـد    
عــت از اروپــا بــه لــيكن  پــس  از مراج

انتشار روزنامه اي به نـام رعـد شـروع    
  .  كرد

آقــا ســيد ضــياء  همينكــه  ديــد از راه  
تحصيل  زبان فايـده اي  بـراي تقليـل    
مخارج اداره  عايد نشد، بفكر افتاد كـه  

يك كاري  بكند، شايد  چاپخانه اي از  
سرماية  شخصي  خود تحصيل  نمايـد؛  

زنامة او زيرا مخارج  طبع هر شماره  رو
تومان بايد  بـه مطبعـه    60سي و گاهي 

  . بدهد

كـرد؟ ولـي    پول از كجا  بايد تحصيل  
راه  تحصيل پول را آقا  سيد ضياء  قبال 
پيدا  كـرده بـود،  از جملـه اينكـه در     
تحــت  عنــوان اينكــه دخــل  تحديــد 
ترياك يزد چند برابر مال االجـارة آن  
است كه به دولت مي دهند، يك فقره 

ــار  ــان از مشــير الملــك   چه هــزار توم
يــزدي مســتأجر تحديــد تريــاك يــزد 

خالصه سرماية خريداري مطبعه . گرفت
را  تحصيل كـرده و در اواسـط جنـگ    
بين المللـي  بـراي  خريـد يكدسـتگاه     
مطبعه و كاغذ زياد رهسپار روسيه شد ؛ 

ــي    ــاد  و ارزان ــاي  زي ــذ ه ــا  كاغ       ً                                      اتفاق
بدست آورد و يكدستگاه مطبعة  خوب  

يمت مناسب تهيـه كـرد و پـس  از    به ق
چندي  به ايران مراجعت و روية خود 

  .را در روز نامة نگاري  دنبال نمود
( رفتــه رفتــه موقعيــت  ســيدخطرناك 

شــد، زيــرا  محتــرمين  از پــول  ) مهــم
ــم    ــه مجــازات ه ــته و  كميت دادن خس
طلــوع كــرده بــود و آقــا ســيد ضــياء 
احساس مخاطره را براي خـود حتمـي   

لهذا اوال جز در خيابانهـاي  مي دانست؛ 
وسيع، آنهم در ميان روز روشـن ديگـر   
خيلي كم ديده مي شد و بيـرون نمـي   
آمد؛ بعالوه هميشه  دو نفـر فـدائي يـا    

ترور با اسـلحله همـراه خـود داشـت ؛      
معل الجملـه آقـا  سـيد ضـياء  بهمـين       
منوال مشغول  روزنامه نويسي خود بود 

موقـع رياسـت وزيرائـي    1337تا سـنة  
وثــوق الدولــه كــه حكومــت بادكوبــه 
يابقول  خودشان آذربايجان قفقاز  كه 
تازه از بند سلطنت روسيه جسته بودند، 

ــده اي     ــت عليح ــود حكوم ــراي خ ب
تإسيس كرده بودند؛ براي دولت ايران 

« از حيث مخابرات تلگرافـي و مبادلـة   
پسـتي و تجـارتي  و عبـور     » محموالت

ــات    ــران موجب ــاع اي ــاره اتب ــال تج م
  . حمت  را فراهم نموده بودندز
در اين موقع از طرفي وثـوق الدولـه    
بـه رجـال درجـة اول، بلكـه     ) نه تنهـا (

نسبت به بعضـي از  رجـال درجـة دوم    
و از طـرف ديگـر  آقـا    اعتماد نداشت؛ 

سيد صياء بواسطة عوايد  و منافعي كـه  
از خارج به او  مي رسيد  زياده از حـد  

ر داد در روزنامة  خـود راجـع بـه قـرا    
ــران و انگلــيس كــه وثــوق   دولــت  اي
الدوله منعقد كرده بود، جانفشانيها  مي 
ــماره از    ــدين ش ــي در چن ــود؛ حت نم

روزنامة رعد ادله و بـراهين بروجـوب    
انعقاد چنـين قـرار دادي اقامـه نمـود؛     
بالنتيجه خاطر طرف متعاهـد قـرار داد   
دو دولت را كامال به خود  جلب كرده 

الدوله  مشاراليه  بود؛ بدينجهت  وثو ق
را مأمور فوق العـاده بـراي عقـد قـرار     
دادي  راجع به مسائلب فوق  الذكر بـا  

آقـا    )1. ( دولت آذربايجان قفقاز  نمود
سيد ضياء ، ميـرزا علـي قمـي را مـدير      
موقتي روزنامـة رعـد معرفـي كـرده و     

خود رهسپار قفقـاز  شـده بـا زحمـاتي      
ـ   از موفق  بعقد  قرار داد  با دولـت قفق

  .گرديد
بيشتر زحمات مشاراليه اين بـود  كـه   « 

ــر تحريكــات و   ــاز  در اث حكومــت قفق
تزريق  تركهاي  عثمـاني  منكـر  عقـد     
قرار داد دولت  ايران با دولت انگليس 

بودند  و سيد ضياء طرفـدار  قـرار داد    
بود،  بعالوه فيمابين آقـا سـيد ضـياء و    
محمد امين رسول زاده سر دستة حزب 

بادكوبــه كــه حكومــت را در مســاوات 
دست داشـتند، از قـديم االيـام بعلـت     
ــار و     ــرب  نق ــلك  و مش ــتالف  مس اخ
خصــومت بــود و ســيد ضــياء  بــا مايــه 
گذاشتن پـول زيـاد حتـي از سـرماية     
خود و بعـالوه بـا سـازش محرمانـه بـا      

ر ئرؤساي بلشويك بادكوبه  حتي  بـادا 
كردن يك روزنامه به نام صداي  ايران 

سوسياليستي  سـخن مـي    كه  از مسلك
  .راند، موفقيت حاصل كرد

                           ً      سيد ضياء پس از مراجعت صورتا  ديگر 
مديريت روزنامه را به اسم خـود نكـرد    
و به نام همان ميرزا  علي آقا بود؛ ليكن 
ميرزا علي آقا مواجب  معيني  داشت و 
اضافه دخل متعلق  به خود سـيد ضـياء   

  .بود
دين به سيد ضياءال) از اين  تاريخ ببعد( 

انتظــار وزارت در تهــران نشســته، هــوا 
خواه كابينه اي  بود كه با او  مشـورت  
نمايد و ازصواب ديد او خـارج نشـود؛   

لهذا بعـد از  كابينـة وثـوق الدولـه بـا      
كابينة مشير الدولـه خـوب نبـود؛ زيـرا     

مشرالدوله به او اعتمـاد نداشـت؛ ولـي     
بالعكس  با كابينة سپهدار تا چندي  كـه  

  .رت او كار  مي كرد ،خوب بودبه مشو
چنانكه  وحيـد الملـك وزيـر معـارف      

اظهار كرده بود كـه تـا داخـل كابينـة     
ــوزراء در  ــوديم و رئــيس  ال ســپهدار ب
حاليكه بايد با ما مشاوره كند، شـبها بـه   
تنهائي و مخفي از مـا، بـا سـيد ضـياء و     
ميرزا محمد صادق  طباطبائي  و امـين  

هـا در  الملك مشاوره مـي كـرد و روز  
ــور    ــا در بعضــي  ام ــا م هيئــت وزراء ب
مقاومت مي كرد و مقاومت او موجـب  

تحير ما شد  تا بعد مسئله بـر  مـا كشـف     
شد؛ ليكن اجتماع آنها طولي نكشـيد و  
سيد در پاره اي از امور با رفقاي خـود  
اختالف نظر پيدا كرد و از اجتمـاع بـا   
آنهــا كنــاره گيــري كــرده  بــه خيــال 

  .مشغول تهية نقشه شدرياست وزرائي ، 
بنا بـراين از كابينـة سـپهدار هـم سـر       

خورده بخيال رياست وزرائـي  افتـاد،   
در حاليكه مناسبات او با سفارت انگليس  

  .  در كمال  استحكام بود
  

اين مختصر را از حال او گفته باشم كه  
منظـورش  ( سيد  ضياء در  دو ماه قبل 
سرپرسـتي  ) اوايل  كابينة سـپهدار بـود  

ــت از   ا ــا در رش ــزاق ه ــه ق ــرائي ك س
متجاسرين گرفته و به تهـران فرسـتاده   

( بودند، از رئيس  الـوزراء گرفتـه بـود   
)  منظور از گرفتن اين سمت اين بوده 

در ظاهر براي جلـب  افكـار  و توجـه    
عمومي ، ولـي  در واقـع بـراي خـود،     
فدائي و ترور درسـت كـردن ، القصـه    

ه موقعي كـه انگليسـيها از مسـافرت شـا    
  .يوس  شدندأم

چـون سـپهدار مـرد ماليـم و مالحظــه     
كـــاري  بـــود و در مقابـــل ضـــديت 
مطرودين به كاشان و هواخواهان آنها 
موفقيت به تشكيل كابينه پيدا نمي كرد 
و انگلستان هم عالقة  تامي به ارتباط  با 

ايران داشت، در اين فكر افتادند كه با  
يك نفر  متهور بي باك صاحب  عزمي 

ــيس   وارد  ــد و او را  رئ مــذاكره گردن
دولت قـرار بدهنـد؛ لـيكن بـا احـراز       
صميميت  آن شـخص نسـبت بـه دول    
انگلستان ، بديهي  است جز سيد ضـياء  
الدين كسي ديگر را سراغ نداشتند، بـه  
اين مناسبت محرمانه با سيد  وارد  يك 
سلسله مذكره شدند و هر  قدر موافقت 

ـ  ان نظر بين طرفين دست مي داد ، هم
اندازه از تهية حركت  بانك و مسافرت 

تـا اينكـه   . اتباع انگليس  كاسته مي شد
موافقت كامل بين طرفين خاصل شـد،  
آنوقــت نقشــة كودتــاي  تهــران را    

تـا اينجـا   از تـاريخ مرحـوم     ( كشيدند
  ). احمد شهريور  نقل شده است

  
  :سفارت  انگليس  ابالغيه مي دهد •
  
مهـاجرت   هـا از ي پس از آنكه  انگليس 

ــاهي    ــك شاهنش ــيس  و بان ــاع انگل اتب
ــفارت    ــرف  س ــدند،  از ط ــرف ش منص
                                  ً انگليس ابالغيه ذيل صادر شد كه ظاهرا  
تشويق افكار عمومي را  مرتفع سـازد و  

اهالي  تهران را اطمينان بخشـد كـه از   
  .تهران مهاجرت نمي نمايد

  اينكه متن ابالغيه 
ــرت  «   ــار اعليحض ــر مخت ــاطالع وزي ب

ستان رسيده است كه نظر به پادشاه انگل
شهرتهاي بي مأخذي كه داده شده كه 
بواسطة امكان  آمدن متجاسرين بسمت 
ــيس    ــي انگل ــفارت و كلن ــت، س پايتخ
بزودي از  تهران خـارج خواهندشـد،   
اهالي تهران در نهايت اضـطراب  مـي   
باشند؛ لهذا سفارت انگلـيس  الزم مـي   
         ً                          داند قويا  اين شهرت را تكذيب  نموده 

اهالي  دارالخالفه اطمينان كامـل   و به 
  )2(» .بدهد

                                      ً اين ابالغيه با گفتار بلفور اتگليسي كامال  
منافات دارد، زيرا با تطبيق اين قسمت 
                     ً                با ابالغيه سفارت، كامال  معلوم مي شـود  
كه تمام اينها بازي بود و منظور ديگري 
داشته اند و بلفور كه در آن موقـع در  

  :كه                  ً        تهران بوده صريحا  مي گويد
در نظر شاه موقعيت بـه انـدازه اي   ... «

سخت جلوه گر شده بود  كه او مصمم 
ــود؛ مگــر  اينكــه   ــران ب حركــت  از اي
پايتخت را به شيراز انتقال دهنـد و در  

نتيجة  اظهارات بعضي دستجات باالخره  
                  ً                     راضي شد كه  عجالتـا  ايـن تصـميم  را    
بموقع  اجرا  نگذارده  و صبر كنـد  تـا   

  .ه مي شود ببيند  چ
با وضعياتي كه در فوق ذكر شد،  مسلم  

شد  كه اروپائيان بايد  وسائل حركـت  
خود را فراهم  نمايند؛ ولـي ايـن كـار    
آساني نبود ؛ زيرا بعضـي از سـفارتخانه   
ها  مدعي بودنـد  كـه توصـية  وزارت    
خارجة  انگلـيس  راجـع  بـه حركـت     
اروپائيان خود يك حيله ايسـت بـراي   

خود را از ايـران  خـارج   نكه مدعيان آ
با اين حال تعليمات رسيد كـه  .  نمايند

تمام زنها و بچه ها و مرداني كه ممكن 
است ازخدماتشـان صـرفنظر نمـوده و    
اتباع انگليسي هسـتندبه اسـرع اوقـات    
حركت نمايند، يك جلسه اي مركب از 
رؤســاي ادارات و تجارتخانــه هــاي   
انگليس در تهران در ششـم  ژانويـه در   

ت انگلــيس تشــكيل  شــد و ايــن  ســفار
تعليمات بـه آنهـا  ابـالغ گرديـد و تـا      

ــه     ــود ك ــث  تعجــب ب ــدازه اي باع ان
احتمال  وقوع يك چنين پيش آمـدي   
را غالب حاضـرين آن جلسـه در نظـر    

نتيجة اين جلسه بفوريت . گرفته بودندن
ــن  ادارات   ــب از اي ــوم شــد و اغل معل
مســتخدمين  ايرانــي خــود را  جــواب 

  .گفتند
رحركت اتباع انگليسي باعث شد كه خب

احساسات عمومي را عصباني نمـوده  و  
مخالفت با انگليس  را نيز زيـاد نمايـد؛   
ازدياد احساسات ضد انگليسي بواسـطة  
اتخاذ يك رويـة مخصوصـي از طـرف    
بانك شاهنشاهي ايران در ايـن موقـع   
بود، كه شايد بتوان آن را نداشتن رويه 

  .و تدبير هم ناميد
ـ  يـن مؤسسـه حوالجـات    اك روز    ً    مثال  ي

مردم را تا ميزان معيني مي پرداخت و 
روز  ديگر هيچ اشكالي  براي گذاردن 

يك روز پول نقـره  . پول در بانك نبود
اين رويه تـا حـدي   . را قبول مي كرد

تعقيب شد كـه يـك وقتـي  اسكناسـها     
صدي سه بيش  از معمول قيمـت پيـدا   

   )  3( » ...كرده بود
ــال  • ــي جم ــد عل ــندة محم زاده  نويس

پـاره اي از  « نامدار ايرانـي  در بـارة     
كـه بعـد از   » صفات  سيد ضياء الـدين  

كودتا در سويس با اونشست و برخاست 
  : داشت،  چنين مي نويسد 

سيد در دوستي  اسـتوار  و صـديق و   « 
ــود ــاز  ب ــي  . پاكب خــوش  محضــر  و ب

ــاز  و              ــت  و  دلبــ ــريفات و دســ تشــ
فعـال  و متحـرك    . صداقت منش  بود

وباجنبش  بود و از سكون  و خاموشـي   
و عزلت  گريـزان و مـدام در رفـت و    

آمد و نشست و برخاست  و بـا صـداي    
بلنـد  و چهــرة خنـدان و بــر افروختــه   

بـود و  ) و چه بسا  متكلم وحده( متكلم 
ســعي  داشــت  كــه همــه  چيــز  را بــه 

ــا  را از     ــد و آنه ــان بده ــتان  نش دوس
ه مندي چيـز هـاي خـوب     تماشا و بهر

از خــوردني  و آشــاميدني  و  ( دنيــا 
.  برخـوردار  سـازد  ) ديدني  و شنيدني 

خــودش  ماننــد جــوان  يــل  هيجــده 
نـوزده سـاله  پلكــان دور  و درازي  را    

 "مـونتر "به شهر     "گلي يون"كه از  
مي رفت با قدم  سريع    "ترينه"و  شهر 

مي پيمود بدون  آنكه  چين بـر جبـين   
بياورد  و منتظر  بود  كه يارانش نيز  بـا  

او همقدم و همـراه باشـند  و چـه بسـا      
    ً   ضـمنا   . آنها را  بـه زانـو  در مـي آورد   

معلوم  بود كه  چنين كاري  را با  يك 
ميخته مي خواهـد  بـه   آغرور  به تكبر  

  . رخ  اطرافيان خود بكشد
افسوس  و صد افسوس كـه سـيد يـك    

ي  تو لجـات  نوع  يكدنگي غير  مطبـوع  
لطف معاشـرتش  از  در كار  داشت كه  

مثال واي  بـه وقتـي   . مبلغي مي كاست 
كه  در بازي  نرد يا شطرنج بخـت يـار   

اوقاتش سـخت تلـخ   . نبود و مي باخت
مي شد و  بهانه جـويي  مـي كـرد  تـا     

. غيظ  و غضب  خود  را بيرون  بريـزد  
بي محابا  به جان كساني از اطرافيافش 

بخصـوص   ( ضعف  تر بودنـد  كه از  او 
مـي افتـاد  و   ) همسر بي صدا و آرامش

خوشي  و صفا  از مجلس  رخت بر مي 
بســت و صــحبت رنــگ ديگــري  مــي 

چه  بسا اتفاق  مي افتاد  كه در .  گرفت
صحبت و گفت و شنود  دو ستانه  هـم   
بــه همــين  طــرز  رفتــار  مــي كــرد  و 
  .مصاحبه به صورت مجادله در مي آيد

كــم خوانــده  بــود و  كــم  ســيدكتاب 
مطالعه مي كـرد و گذشـته  از فارسـي    
كه زبان  مادري  او بود  هيچ زباني  را 

در حـالي   . به  قدر كافي  نمي دانست 
كه بي ميل نبود  به  اطرافيانش  برساند 

گمان .  كه بر چندين زبان تسلط  دارد
مي كنم  به استثناي  فارسي  از عهـد ة  

ند  به زباني  به غير  اينكه مطلبي  را بتوا
با اينهمه . از فارسي  بنويسد بر نمي آمد

به خـاطر  دارم  كـه وقتـي  يـك نفـر       
كارگر  ايراني  با هيأت  اعزامي  ايران 

براي حضور  و شـركت  در كنفـرانس    
بين المللي  كار  به ژنـو  آمـده بـود و    
معلوم شد از  مريدان خاص سيد است 

بان در ضمن  وصف  سيد گفت هفت ز
را  در نهايت  خوبي  حرف  مي زنـد و  

  ! مي نويسد
سيدبا آنكه زبانش  قدري  مي گرفـت   

( ولي مانند  اغلب  افراد  خانواده اش 
سهولت  بيان داشـت   ) از طرف  پدري 

و با يـك  نـوع  فصـاحت  آميختـه بـه      
شدتي صحبت  مي داشت كه  مسـتمع   

.  را سخت تحـت تـأثير  قـرار مـي داد    
را آفريـده بـود كـه پـيش     خداوند  او 

دسته و  سخنران و نـاطق يـك حـزب     
سياسي  باشـد و بـراي جمعيـت  و بـه     

  . منظور  تبليغات  سخن  برند
گفتيم  كه زياد  اهل مطالعه نبود ولـي  

             ً                            هر گاه احيانا  كتابي  يا كتابچـه  اي را   
مي خواند، ولو به قلـم آدم ناشـناس و   
كم عمقي  باشد و موضوع هم  اسـاس  

نداشته باشد سخت  در تحـت     درستي
تأثير  واقع  مي گرديد و با تمام قـواي   

فـي  ( خود  طرفدار  همان  موضـوع   
المثل منافع بي مانند  نعناع و يا نارنج و 

مـي  ) يا گوجه فرنگي  و حتـي  يونجـه  
شد و بدان  عمل  مي كرد  و با شـدت  
و حدت  هـر چـه تمـامتر  در آن  راه    

و مبلــغ  و مجاهــدت  نشــان  مــي داد  
مروج  ارادت  كـيش  آن طريقـه مـي    

در كارهـاي  ديگـري  هـم  كـه     .  شد
بدان  دست  مـي زد  و آشـنايي پيـدا     
مي كرد  به همـين  طـرز  رفتـار  مـي     
كرد  و به آساني  هر مسأله اي  بـرايش  

  ) 4(»  .مسألة دل و جان مي شد
را  » صــفات اساســي ســيد «جمــالزاده  

اگـر بخـواهم   «  : بيان مي كند هاينگون
جوهر وجودي  آقا  سـيد ضـياءالدين   

طباطبــائي  را در چنــد  جملــة كوتــاه  
توصيف  نماييم  گمان  مي كنم  بتوان 
گفت  كه سيد  وجودي بـود فعـال  و   
در بارة امور دنيوي  و بخصوص  امـور  
ــائي  نمــي   ــي  اعتن ــه و سياســي  ب عام
شناخت و زود  وارد  ميدان  مي شد  و 

خـود بـه مبـارزه مـي     با تمام  قـواي   
پرداخت و احتياط  و كنـاره گيـري  و   

» ديپلوماسـي  « آنچه  را كه مردم دنيا 
مي خوانند شرط كار  نمـي دانسـت  و   
     ً                                 اساســـا  طبيعـــت جوشـــان  و مـــزاج 

سلحشورش  براي حـزم  و ميانـه روي    
  هم زود  دوست.  ساخته  نشده بود

  
  12در صفحه 
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بمناسبت صـد  ،خرداد۲۶«
 ســالگرد نهمــینو بیســت و 

  »مصدق  دکتر تولد
  

مي شد و هم زود دشمن  و به شـرايط   
دوستي و دشمني  هم تـا حـد مقـدور     

آشكار است  كـه چنـين    . عمل  مي كرد
آدمي  بالطبع به آساني گروهي  موافـق   
و گروهي  مخالف  پيدا  مـي كنـد و بـه    
همين  مالحظه در حقش سخنان  موافق  

نوشـته           ً                       و مخصوصا  مخالف بسيار  گفتـه و  
سـيد   . اند و مـي گوينـد  و مـي نويسـند    

رويهمرفته مرد  شجاع و با توكل  بـود و  
زياد  غم فردا  را نداشت  چنانكه   گويي 

اعتقـاد   »  خدا خـودش  مـي سـازد   « به 
قرصي  داشت  و پنـداري  غـم  و غصـة    

رة وجـودش  سرشـته نشـده    يفردا  با خم
شـايد  نظـر   ( چكيدة نظر و استنباطم. بود

ــ ــطحي  نارس ــتنباط  س ــارة  ) ا و اس در ب
زنــدگاني  ملــي  او ايــن اســت  كــه بــه 

و سـر  » تريبـون « اصطالح فرنگيها رسـيد 
دار حزب  خلق  شـده  مدستة حزب و عل

بود  و هر  چنـد   بـه شـهرت و نفـوذ  و     
قدرت  بي اعتنا نبـود  ولـي  رويهمرفتـه    
براي من  مسلم  شده بود كه  منظـورش   

كـه او رفتـه    ثروت  نيست  امـروز  هـم    
بـاز  بـه   )  و ما  هم  رفتني  هستيم ( است 

همين  نظر  باقي هستم و معتقدم  كه  اگر  
هم در  راه  جمع آوري  ثروت  كوششي  

چنانكه در اواخر  عمـر  و  ( نشان مي داد  
بيشـتر  بـه   ) از طريق زراعـت نشـان داد  

منظور اين بود  كه به اطرافيان و به مردم  
اردان و كارشـناس  و  نشان بدهد  كه كـ 

  . فعال  و در همه كار بصير و خبير  است
سيد به من  حكايت مي كرد كـه هنـوز     

چندان از  مرز  رشد و بلوغ  دو ر نشده و 
مكتب  و مدرسه را به پايان نرسانيده كـه  
در شيراز  به كار  روزنامه نگاري  مشغول  
شده بود  و از اين  رو  مي توان  گفـت   

مه  چيز  روز نامه نگار  بـوده  كه قبل از ه
   )   5.( است

  
     كميته آهن ◄

  
يحيي دولـت آبـادي  در بـاره  چگونـه     

كه سيد ضياء  »  كميته آهن«شكل  گفتن 
ــا  ز ايــن   و كــادر سياســي كابينــه كودت

  :كميته بوده اند  بدينسان شرح مي كند
ديگر تازه ازهر تـازه تـازه تراصـفهان    «  

درايـن   تأسيس شدن كميتة آهن اسـت 
  .شهر و سرعت توسعة حيرت انگيز آن

در اينوقت كه انگليسيان خود را  حـاكم   
حقيقي ايران مي داننـد و انتظـار دارنـد    
اين مقام را در يك لفافه نـازك قـانوني   
رســميت  داده بــراي خــود نگاهــداري 
كنند  مي خواهنـد طرفـداران خـود را     
تحت  انتظام خوبي در آورده باينوسـيله  

ي هم به حمايت سياست خود يك قوة مل
در ايران در دست داشته باشند و چـون  
جوانها ي ما طالب شغل دولتـي هسـتند   
ازهر راه  كه بتواننـد بـه مقصـود خـود     
برسند آن راه را مـي پيماينـد بـي آنكـه      

ع آنرا بخواهنـد از هـم   ومشروع و نامشر
در اينصــورت عضــويت .  جــدا  نماينــد

برسـاند   كميته ئي كه آنها  را بـه مقصـود  
يكي از بهترين وسـيله هـا خواهـد بـود،     
     ً                              خصوصا  كميته ئي كه با يك اشاره رئيس 
يا مديرآن هر مشـكل در برابرهركـار در   
دوائر دولتي بر طرف  شـده وصـول بـه    
مطلوب حتمـي بـوده باشـد و از طـرف      
ديگر اشخاصي كه تحت ستمكاري سران 
ــيچ   ــده ه ــع ش ــهري  واق ــروران ش و س

سـت چـه پناهگـاه    دادرسي  براي آنها ني
ــد   ــه آهــن خواهن بهترازعضــويت كميت
داشت تا از ستمكاران آسوده بوده باشند 
دراين حال جاي حيـرت نخواهـد بـود    
اگراين طفل يك شبه  ره صدساله برود و 
در ظرف  مدت بسيار كم  بيش ازدوهزار 
نفراز مردم اصفهان پيرجوان ازهر طبقـه  
عضو كميته آهن شده  باشند با اينكه  مـا  

وسعه فوق  فوق العاده فوري اين كميته ت
  . را حيرت انگيز خوانديم

كميته آهن بهرمالحظه كه دارد مركزش 
را درجلفا  قرارمي دهد مطبعـه ئـي كـه    
متعلق بخارجه ها در جلفا بايرمانده  بوده 

است،  بتوسط قنسولخانه انگليس بتصـرف   
نظامنامـه و او راق   .   كميته در مـي آيـد  

عه خـودش طبـع كـرده     خود را  در مطب
منتشــرمي ســازد و مبلغــين او در شــهر و 
اطــراف  مــردم  را بعضــويت كميتــه    
مزبوربي شرط  و قيد ترغيب  و تحريض  

                      ً       خلق اصفهاني هـم كـه ذاتـا     مي نمايند،  
واسطه برانگيزهستند و بهـر وسـيله بـراي    
رســيدن بمقصــود متوســل مــي گردنــد 

  .عضويت كميته برايگان مي پذيرند
قنسولخانه انگليس دراصفهان  بديهي است

گرچــه بمالحظــه ديگرقنســولخانه هــاي 
جنبـــي بـــوده باشـــد نمـــي خواهـــد 
. دركاركميته آهن دخالت مستقيم بنمايد

دراين صورت كافي  خواهـد بـود كـه    
                         ً                 بحكومت و دوائر  دولتي سـرا  بسـپارد بـا    

  .مدير كميته مساعدت  الزم است
بــراي مــديريت ايــن كميتــه انگليســيان 

تعمد گيالني را كه از آشنايان حسينخان م
نگارنده است  و در جلد سيم  اين كتاب 
نام برده شده  انتخـاب مـي نماينـد و او    
درجلفا منزل نموده  كميته  را دائـر مـي   
كند ودستورهاي  كلنـل هيـك قنسـول    
انگليس  را در كار  توسـعة كميتـه  اجـرا     
مي نمايد و مورد مالحظـه بسـيار از هـر    

پــس از  ورود .  دطبقــه واقــع مــي شــو
نگارنده به اصفهان  معتمد بسابقه آشنائي با 
من  مالقات كرده  شرح كميته و عمليات 
آنرا نقل  مي كند و مـي گويـد بدسـت    
اين كميته مي توان بهر گونه اصـالح در  

  .ايران شروع كرد
نگارنده از شنيدن اوضاع  كميته آهـن و  
ــه از روي    ــة آن كـ ــدن نظامنامـ خوانـ

ة عميـق كشـدار  تنظـيم    فكرهاي ورزيد
                                 ً شده است بسيار نگران مي گردد خصوصا  
كــه از مــدير  آن  مــي شــنوم كــه مــي 
خواهند مركز  تهران آنرا  بزودي  دائـر   
كنند و سـه نفرعضـو اساسـي آن وثـوق     
الدوله  رئيس دولت، نصرت الدوله  وزير 
ــائي      ــياءالدين طباطب ــيد ض ــه وس عدلي

را خواهند بود و بديهي  است اين تعيين 
رئيس د ولت كرده اسـت كـه كـار  در    
دست خودش  بوده باشد و شعبة تهران با 
اينوصف خواهد توانست در زمان كمـي   
همة كاركنان دولت را عضو كميته  نمايد 
وازاين  بهتر براي پيشرفت هـر سياسـتي    

  .كه داشته باشد چه وسيله خواهد بود
ــوم     ــه محك ــا اينك ــد ب ــينخان معتم حس

ســــت،  دادن اوامركلنــــل  هيــــك ا
ــارتهران را بدســت ايــن اشــخاص    اختي
خطرناك تصور مي كند و از نگارنده مي 
خواهد سه نفر اشخاص  وطن دوست  را 
به او  معرفي  كنم بلكـه بتوانـد كلنـل را    
حاضر  كنـد واز خيـال  سـپردن كميتـة      
مركز بسه نفر ياد شده صرف نظرنمايـد و  
عمده نظرش اين است بلكه نگارنده خود 

يرم يكي از دو  روز بـراي  مطالعـه   به پذ
اطــراف  كــار فرصــت خواســته  بعــد از 
مطالعه با اينكه  صالح شخص  من نبود به 
صالح  مملكت پذيرفتم و با خود  گفـتم  
دواي مسموم  اگر بدست اهلش  باشد در 
موقع ضرورت بقـدر حاجـت آنـرا بكـار     
بـرده و ســود مـي بخشــد   واگربدســت   

نموده باعث غيراهلش باشد سوءاستعمال 
هالكت مي شود بنابراين  تـا ايـن قـوة    
مسموم خطرناك سوي اسـتعمال نشـود   
بايــد فــداكاري  كــرده  بــراي محــدود 

ــدير . ســاختن آن از خــود  گذشــت   م
كميته از اين تصميم خرسند شده كلنـل  

سپردن كميته مركز  بسـه نفـر ذكـر     ازرا 
ــه    ــازد در  نتيج ــي س ــرف  م ــده منص ش

دسـت نگارنـده   نوشتجات و مهر  كميته ب
                  ً                     آمده بي آنكه  رسما  عضـو كميتـه شـده    
باشم و يا غيراز  رسيدن آن اشياء امضائي 
ازمن  گرفته باشند تا ببيـنم در تهـران بـا    
اين  بسته امانت كه بچشم مـن اژدهـائي    

   ) 6. ( ميĤمد چه معامله بايدكرد
يحيي دولت آبـادي  در ادامـه آن مـي    

نفوذ   نگارنده براي  جلوگيري  از: نويسد
سياست بيگانه در مملكت بعنـوان كميتـه   
آهن در اصفهان بتوسـط  حسـين خـان    
معتمد مدير  ايراني  كميته مزبور  او راق  
و اشياء مربـوط  بتشـكيل  مركـز  تهـران     
كميته را گرفته با خود بتهران مي برم  تا 

.  نجا  بتوانم با آنهـا   چـه رفتـار  نمـايم    آ
ر  اشـارت  كـا  آناينك  برفتار  خود  در 

ــران در    ــس از ورود   بته ــايم پ ــي نم م
ين  دوستان مهمتراينموقع  با يك تن  از 

خود  كه در وطـن  دو سـتي  او ترديـد    

ندارم  قضيه را شرح داده  او را  از اقدام 
و فكر  خود آگاه مـي سـازم و بـاو  مـي     
گويم  كميته آهن  در تهران  من و شـما   
 هستيم  با يك جوان  كه بسـمت  منشـي  

يت  نگري  با  دقت انتخاب  نمائيم  كه با 
حقيقي  ما موافق  بوده باشد  و اين زهر  
را باندازه ئي  كـه كشـنده  نباشـد  بكـار     

آنـرا بـرهم   س ببريم و بلكه  بشـود  اسـا   
  .بزنيم

عدالت بـا نگارنـده موافقـت مـي كنـد       
جــواني را هــم انتخــاب  مــي نمــائيم و  
ه  شرحي  برئيس  دولت نوشته مي شود ك

مركز كميته در تهران منعقد  شـده  بـي   
كي  تنكه نوشته  شود  كجاست و بدسآ

و كاغذي  بـر حسـب  تقاضـاي  كميتـه     
اصفهان به مأمور  رشت  كميته نوشته مي 
شود كه او معزول است بي آنكه  بجـاي   
وي كسي  تعيين  گردد و چون مصـادف   

انگليس و ايران   دمي شود  با عقد قرار دا
زي  خود را در بسته امانت مهر كميته مرك

و موم شده براي  وعده غير معين مسـتور   
 زمي نمايد و در اين حال  كلنل هيك  ا

لندن احضار  مي شود  و او از صفهان بـه  
تهران آمده بسراغ كميته مركـزي  مـي   

نكه  او را بيابد  در اصفهان هم آرود  بي 
بعد از  عقـد قـرار داد و جشـن گـرفتن     

راي  آن بوطنخواهـان آن  كميته آهن ب
شهر  حالي  مي كند تأسيس كميته مزبور 

ت و اشخاصـي  سـ براي چه  مقصد بوده ا
كه در حقيقت  كميته را نشناخته داخـل   
شده اند خارج مي شوند و هياهو بر ضد 
كميته بلند مي شود حسين خـان معتمـد   
هم چشم كلنـل را دور ديـده بموجـب     

كـه هـر    يك  ماده از نظامنامة كميته ئي  
وقت وجود  كميته انقالبي  اگر ضرورت 

نرا  بيـك حـزب سوسـيال    آنداشته باشد 
كميتـه    . دمكرات مي توان تبـديل كـرد  

انقالبــي  را منحــل ســاخته آنــرا بحــزب  
نكه  خـود را  آمزبور  تبديل  مي كند بي 

ــه      رد ــد  بلك ــرار  بده ــزب  ق رأس  ح
اصفهان راهم ترك كرد مدتي  در ميان 

و همچنـين كميتـه   . ي ميماندبختياريها م
آهن منحـل  شـده اي كـه انگليسـيان و     
كاركنان آنها از مصالحش  كميته زرگنده 

   ) 7. (را مي سازند
دولت آبـادي  دربـارة مقـدمات كودتـا     

كميتـه  « و اجراي سياست مخفـي  1299
ــد » آهــن ــده«و بع ــه زرگن ــا » كميت و ي

كميته :  معروف گشت مي نويسد» فوالد«
ي كلنل هيك انگليسـي  آهن كه بدستيار

دراصفهان تأسيس شد ومركزآن بالخـره  
درتهران بدسـت فيروزميـرزاي نصـرت    
ــزدي    ــدين ي ــياء  ال ــيد ض ــه و س الدول
ودوستان آنهـا افتـاد،  دسـتيار انگليسـيان     
شده براي بيـرون كـردن صاحبمنصـبان    
ــردن   ــت ك ــه و دخال روســي از قزاقخان
ــع آوري   ــي وجم ــبان انگليس صاحبمنص

ــده  ــرق ش ــزاق دراطــراف  اردوي متف ق
قزوين وبالخـره  بـراي بدسـت گـرفتن     
زمام كاردولت وبموقع اجـرا گـذاردن   
  .روح قرارداد وثوق الدوله كارمي كنند

ــوق   ــه   يعدرم ــاه ونصــرت الدول كــه ش
درفرنــگ هســتند و دومــي مــي كوشــد 
قراردادي را كه خود شريك انعقـاد آن  

بـا  . بوده است بهروسيله باشد عملي نمايد
خارجـه انگلسـتان نقشـه    لرد كـرزن وزير 

كودتائي را در تهران مي كشند كه برضد 
مخالفين قرارداد جاري گردد و درضمن 
كودتاي مزبورحكومت ملي ايـران كـه   
                                  ً       تنها مانع اجراي قـرارداد اسـت،  روحـا     
منحــل شــده قــوة حكومــت اســتعماري  

  . انگليس  در باطن  جانشين آن بگردد
انگليسيان بعد ازيك سلسله مخالفـت كـه   
ازميليون ايران  با قـرارداد مـي بيننـد و    
نارضائيها  كـه ازبعضـي  دولـت بـزرگ     
مشاهده مي كنند حاضـر مـي شـوند بـا     
بدست گرفتن ماليه و قشون ايـران روح  

شـتن  اقرار داد را جاري  ساخته،  بـه نگذ 
صــورت آن از  مجلــس  شــوراي  ملــي 

  .اهميت ندهند
ولــي وارد شــدن روتشــين ســفيرروس   

عهد نامه روس و ايـران و  بلشويك دراثر 
توجه فوق العاده ايرانيان بروس نـورس  
براي خالصـي از فشـارانگليس و شـدت     
نمودن افكار ضد قرارداد درمليون ايران 
انگليسيان را نا اميد  مي كند  كه درمقابل  
حكومــت  ملــي  و تظــاهرات مليــون  و 
موجوديت  رقيب  قوي  پنجه ئي ماننـد  

د زمام ماليه و دولت روس بلشويك بتوانن

مصمم  مي و  قشون را هم بدست بياورند 
شوند در عنوان نهضت نظامي حكومـت  

گرچـه  .  ملي ما  را در باطن لغـو  كننـد  
معنائي  از آن  بـراي مصـالح    صورت بي

سياسي خارجي  باقي بماند و اينكـه  آيـا    
اين نقشه  در ايـران كشـيده  شـده ،  در    

ـ   دن لندن تصويب  گشته است و يـا درلن
كشيده شده و بتهران دستور اجراي  آن  
رسيده است برنگارنـده معلـوم نيسـت  و    
ــد  دانســت  كــه دســت   بهرصــورت باي
انگليسيان در زير پـردة نـازكي مشـغول    
انجام اين نقشه است و كابينه سـپهداري  
براي  گذرانيدن وقت تـا تـدارك الزم   
ديده  شود مانند  شخص  رنجـور باعصـا   

بي  تكليف امرار وقت سرپا مانده  است و 
مي كند و از او بـي تكليـف تـر شـخص     
سلطان احمد  شاه است كـه خـود را در   
كمال حيراني سوار مركبي مي بيند  كه 
زمامش بدست سفارت  انگليس  است بلي 
ــان   ــفانة  نرمــ ــام متاســ درايــــن ايــ
وزيرمختارانگليس  خود  را حكم  حقيقي 
مملكت تصور مي نمايد و اسمارت نايـب  

ارتخانه سياستمدار اين مملكت  و آن  سف
واسطه ميان سفارتخانه مزبـور و سـپهدار    
اعظم رئيس  دولـت   سـيد ضـياءالدين    

  .مدير  روز نامه رعد  مي باشد
رئيس الوزراء دردست اين واسطه مقهور  

است  بدو جهت يكي رياست او بركميته 
ئي  كه بتوسط آن كميته اوبمقام رياست 

آنكـه بانـك    دولت رسيده است و ديگـر 
شاهي كـه يگانـه سرچشـمه پـول اسـت      
چنانكــه ازپــيش شــرح داده شــده،  بــي 
اجازه سفارت انگليس بدولت پولي نمـي  
دهد،  سفارت هم  بـدادن وجهـي  كـه    
براي  اجراي  سياست آنها  بي ثمر باشـد   

د راينصورت كسـي   .  رخصت نمي دهد
كه بتواند بسفارتخانه آمد و رفت نمـوده   

پولي از بانـك بگيـرد،    رخصت دريافت  
بديهي  است چـه انـدازه محـل توجـه     
خواهد بـود چنانكـه  ديـده مـي شـود      
ــوبي   ــبي مكت ــپهدار اعظــم  در آخرش س
دوستانه  به سيد ضياءالدين مي نويسـد و   
قربان او ميرود و التماس مـي كنـد كـه    
ــفارت   ــات او بس ــيش از مالق ــبحگاه پ ص
انگليس رفته  اجازت دريافت  چند هزار 

براي مصارف فوري دولت گرفته  توماني
بانك اجازه  ه سفارت انگليس ب. باو  برساند

پرداخت پول بقدركافي  بقزاقخانه مـي  
دهد ،  اما بتوسط  صاحبنمصبان انگليسـي   
و بكابينــه  ســپهدار  اعظــم بــراي  اينكــه  

قـوت   ،       ً                      موقتا  صورت خود را  نگاهدارد
ــطه و    ــا واس ــم ب ــاند آنه ــوتي ميرس اليم

ــت چن ــد و  درخواسـ ــه شـ ــه  گفتـ انكـ
بدربارسلطنت  بيش ازقدرضرورت تا شاه  
جوان پول دوست براي پـذيرفتن نقشـه   
آنها حاضر بوده  باشد و پولي كه بـدربار  
داده مي شود  قسمت عمده آن درهمان 
ــروي  حســاب   ــته ب ــه بانــك برگش روز ب

  .اعليحضرت گذارده مي شود
در اين احوال نصرت الدوله در انگلستان 

مي كند كه خـود را بتهـران   زمينه حاضر
ــرارداد   ــواي  قـ ــر لـ ــانيده  درزيـ رسـ
ــا   ــا كودت ــده وب ــدارامورمملكت ش زمام
خارحكومت ملـي وقـانون اساسـي را از    
پيش پاي قرارداد و قرار دادگذارندگان 
ــق    ــه رفي ــل ازآنك ــازد،  غاف ــرف س برط
وهمقدم  او درعقد قرار داد يعني  سـيد  
ضــياءالدين مــدير رعــد شــهد صــاحب 

ــه ــاري ك ــپهداري  اختي در حكومــت س
چشيده بگامش شيرين آمده ماليخوليـاي   
زمامداري امورمملكت در مغزش توليـد  
شــده  بــا كاركنــان ســفارت انگلــيس در 
ــته   ــتان گش ــت و همداس ــران همدس ته
نخواهد گذارد نصرت الدوله يا ديگـري  

  .بروي تقدم بجويد
از طرف  ديگر هيجان  افكار ملي بر ضـد  

گان و دستهاي  دقرارداد و قرارداد گذارن
داخلي  آنها  روزبروز شدت  مـي نمايـد   
     ً                                   خصوصا  بعد از امضـاء شـدن عهـد نامـه     
ــتي     ــه روح سوسياليس ــران ك روس و اي
درفضاي اين مملكت مانند نسيم ازجانب 
ــدودي    ــه را مگرمع ــده هم ــمال وزي ش
طرفدارسياست روس ومخـالف انگلـيس   

  .نموده و مي نمايد
مـه  دراينصورت انگليس سياستمدار كه ه

عمرات ت                    ً     وقت و درهركجا مخصوصا  درمس
و جاهائيكه طمـع اسـتعمار آنهـا را دارد     
دفاع بمثل را بردفاع بضـد تـرجيح مـي    

از . دهد تا بعكس العمل آن گرفتارنشـود  

روي  ايــن سياســت ميخواهــد ازتهيــيج 
ــد   ــوگيري كن ــتي جل ــار سوسياليس  ، افك

بدست يك سوسياليست ساختگي و براي  
دوله ها ومتمولين و اينكارجناي نصرت ال

اعيان رنگي نخواهد داشت زيرا بدسـت  
آنها ايـن مقصـود حاصـل نمـي گـردد،      
دراينصـــورت يـــك روزنامـــه نـــويس 
اميدوارمي شود بعنوان سوسياليسـتي  در  
زير لواء سياسـت بيگانـه دسـت خـود را      
بدامان رياست دولـت برسـاند و درايـن    
خيــال بــا سياســتمدار انگلــيس درايــران 

  .گرددهمداستان مي 
و بايد دانسـت كـه صاحبمنصـب ارشـد      

انگليس در ايران اكنون ژنـرال ديكسـن   
است،  ديكسن از روي  قـرارداد وثـوق   
الدوله به ايران آمده تـا مستشـار نظـامي    
بوده باشد پـيش از ايـن هـم  در ايـران     
بوده است كمي  هم زبان فارسي ميداند 
و بهمين  اندازه به ايـن مملكـت بيعالقـه    

  .نيست
كسن بعد از ديدن تنفر شديد ايرانيان دي 

ازقرار داد با ديپلماسي انگليس كـه مـي   
خواهد برغم ملت قرار داد را اجرا كنـد  

صالح ملت و ، اختالف نظرحاصل  كرده 
مملكت خود را نمي داند كه ملت ايران 

  .را اين درجه از خود برنجانند
ــتمدار   ــان سياس ــتالف نظرمي ــار اخ  يك

. ور شدت ميكندنظامي مزب ي وصاحبمنصب
و هــر دو بلنــدن شــكايت مــي نماينــد و 
بــاالخره سياســيون پــيش بــرده،  دســت 
ديكسن دلسـوز را از كـار كوتـاه كـرده     
ــي    ــام را بجــاي او م ــمايس ن ــل اس كلن

  .گمارند
ديكســن پــس از انفعــال از شــغل خــود 
اطمينــان جــاني  نــدارد  كــه از ســرحد 
سالمت خارج گـردد،  بـه چـه مالحظـه     

ن است كه  خود را كور اي.  معلوم نيست
به سفارت امريكا ساخته زيربيرق امريكائي  
خود را ببغداد ميرساند و از آنجـا بـوطن   

و امـا  اسـمايس ايـن    . خود بازمي گردد
شخص باتفاق ديكسـن بـه ايـران آمـده     
است كه در قسمت قشـوني  آذربايجـان   
مستشار بوده باشد و چون بالتكليف مانده 

  .يافته است در بريگاد قزاق  استخدام
ديگركلنـــل هنســـتزنام مـــدتي اســـت 
ــا      ــده و ب ــران آم ــه اي ــتان ب ازهندوس
استاروسلســـكي صاحبمنصـــب روس در 
قزاقخانه خصوصيت حاصل كرده اسـت  
وپس  از واقعه دلخـراش كـه درگـيالن    
ــامي    ــان نظ ــا ي ــد و هواپيم روي ميده
انگلـيس اردوي ايرانـي را بمبـارده مـي     
 كنند،  بعذر اشـتباه كـردن آن بـاردوي   

دشمن و نبودن رابطه ميان اين دو لشكر،  
خود را  بميـان افكنـده و  رابـط اردوي    
قزاق  ايرانـي  و قشـون سـاخلو انگلـيس      

  .قرار مي دهد
گوينــد ايــن شــخص دربيــرون كــردن 
صاحبمنصبان روسي از قزاقخانه ايـران و  
دخالت دادن صاحبمنصبان  انگليسي بـه  
آن اداره مأموريــت ســردي داشــته و   

ظر با استاروسلسكي بخدعه طـرح  بهمين ن
الفت ريخته است و چون خدمت خـود  
را  انجام داده بـا گـذاردن يادگارهـاي    
بدي از خود در ايران بطرف هندوستان 
كه محـل  اقامـت اوسـت روانـه  گشـته      

  .است
بعداز رفتن هنستز جاي او را در قزاقخانه 
اسمايس ميگيـرد و بـا سـيد ضـياءالدين     

.  د مـي دهـد  ورفقاي كميته دست اتحـا 
اسمايس در قزوين مانده به جمـع آوري  
قزاق  مشغول  است وسيد ضـياء الـدين   
بظاهر دوست و كار كن سـپهدار اعظـم   
وواسطه ميان اووبانك شـاهي و سـفارت   
ــت    ــاطن همدس ــت و درب ــيس اس انگل
اسمايس دراجراي نقشـه كودتـا ورئـيس     
الوزرائي خـويش وبـراي ايـن مقصـود     

رود و برمـي  مكررازتهران به قزوين مـي  
  .گردد

اسمايس براي اجراي نقشه كودتا محتاج 
است يكي از صاحبمنصبان ارشد قزاقخانه 
را انتخاب كـرده  بـه ظـاهراو را رئـيس     
قزاق بسازد چه سـردارهمايون برگزيـده   
سپهدار اعظم برفرض  آنكه  لياقـت ايـن   
كار را داشته باشد ممكن نيست دولتي را 

ودتـا  كه  سـپهداربرآن رياسـت دارد، ك  
  دراينصورت بايد يكي  از.  نمايد

  13در صفحه   
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بمناسبت صـد  ،خرداد۲۶«
 ســالگرد نهمــینو بیســت و 

  »مصدق  دکتر تولد
  

جزء را با خود در اجراي  صاحبمنصبان
درميــان .  ايــن خيــال همــراه ســازند

صاحبمنصبان  قزاق كسي استعداد ايـن  
كار را دارد و رتبه اش  هم باالتر است 

طهماســبي  اســت بــا او عبــداهللا خــان 
چنانكه از  خودش شنيده شد،  داخـل   

  .مذاكره مي شوند و او نمي پذيرد
شايد با ديگـران هـم صـحبتي داشـته      

بـاالخره  ده باشم يباشند كه نگارنده نشن
بــا رضــا خــان اميــر پنجــه مازنــدراني 
ــذيرد   ــي پ ــد واو م ــي كنن ــذاكره م م
وممكن اسـت آنكـه نپـذيرفت وآنكـه     

ــتالف  ــا اخ ــه ب ــاوت   پذيرفت ــر  قض نظ
وجداني هردو از روي احساسات و طن 

  .پرستي بوده باشد
بهرصورت رضا خان شرايطي كـه بايـد   
بكند و تعهداتي كه بايد بگيرد مي كند 
و مي گيرد و به بزرگتر وظيفه اولي مي 
پردازد، يعنـي بـاخود همـراه  كـردن     
صاحبمنصبان ديگر كه شـايد  در ميـان   

و البتـه   آنها باال رتبه ترهم بـوده اسـت  
  .اين كار آساني نبوده است

و انصاف بايد داد كـه در ايـن مرحلـه     
نمونة خوبي از لياقت و قابليت خويش  

  .نشان داده است
در تهــران شــاه و وليعهــد خبــر دارنــد 
كودتائي خواهد شد اما تا چـه انـدازه   

.  از جزئيات آن آگاهنـد معلـوم نيسـت   
چيزي كه معلوم است ايـن اسـت كـه    

ايــن  كــه  مينــان داده انــدآنهــا را اط
كودتا به هيچ وجه  خللي بـه سـلطنت    
آنها نمي رساند بلكه براي تشكيل يـك  
دولت قوي است كـه بتوانـد از نفـوذ    
مسلك بلشويكي  كه افكاربشدت بـه آن  

  .توجه دارد جلوگيري نمايد
ــيس   ــفارت انگلـ ــران سـ ــم درتهـ وهـ
ــه    ــه كميت ــا ك ــي آنه ــان ايران وكاركن

ــده در رأس ايشــان وا قــع شــده زرگن
است انتظار كودتا را دارند ودر قزوين 

اســمايس  انگليســي ميدانــد واشــخاص  
محرم با او كه  اكنون رضـا خـان هـم    
قوة مجريه آنها واقع شده است پيش از 

آنكــه داخــل موضــوع كودتــا بشــويم،  
بازبايد  نظري به اروپـا افكنـده ببينـيم    
  .نصرت الدوله درچه  حال و كار است

ــه در   ــرت الدول ــد  نص ــي دان ــا م اروپ
درتهران كودتا خواهد شد و تصورمي 
كند نظربه دوستي كه با انگليسيان دارد 
مي تواند زمامدارمملكت بشود و شـايد  
تا يك اندازه بي خبرنباشد كه رفيق او 
مدير  روزنامه رعد هم در حال دسـت  
وپازدن براي خويش  است  ولي نمـي  
تواند تصوركند  كه دست وي بـدامان  

ــداري ــد   زمامـ ــي كوشـ ــد ومـ برسـ
زودترخود را به تهـران برسـاند، ولـي    
پيمودن راه طـوالني دريـاي  سـفيد و    
قرمزو آمدن ازراه بصـره و بغـداد كـه    
بواسطه  ترس عبـور از روسـيه او را بـا    
شتابي  كه درآمـدن دارد،  بـه اختيـار    

و درازناچارسـاخته    كردن اين راه دور
دست او را از رسـيدن بـدامان   .  است

ــه حــريفش   مقصــود ك ــاه كــرده وب وت
  .فرصت و مجال  داده است

نصرت الدوله به بغداد  مـي رسـد و بـا    
دوست قديم خـود سرپرسـي كـاكس    
وزيرمختارســابق انگلــيس در ايــران   
وحاكم سياسي كنوني انگليس درعراق 
عرب مالقات مي نمايد و شايد بهترپـي  
مي برد كه سيد ضياء الدين ازاو پـيش  

نگليس هم  در افتاده مأمورين سياسي ا
تهران در راه  مانده را مثل  اين اسـت  
فراموش كرده باشند بي آنكـه بجهـت   

  .حقيقي آن پي برده باشد
به خاطر مي رسد  كه نصـرت الدولـه    

درحال گذشتن ازدرياها شايد درعـالم   
 در. خيال به خود وعده مي داده است

ــا  ورود  ببغــداد بدســت خصوصــيت  ب
ق خود سرپرسي كاكس از تندروي رفي

ــد و     ــي كن ــوگيري  م ــران جل در ته
كاركنان سفارت انگليس  را در تهران با 
همان دست با خود  همراه مي سازد و 

دولـه  لنصـرت ا .  به مقصـود مـي رسـد   

درعالم  خيال همه چيـز را مـي ديـده    
است،  مگر  سياست تازه  رسيده روس 
را در ايــــران كــــه درغيــــاب او    
 درسرتاســرمملكت طنــين انــداز شــده 

كارعمومي را به خود  جلب نمـوده  افو
است و عقيد ضـد اشـرافي و مخالفـت    
سرمايه داري طوري قوت گرفته است 
كه حواس انگليسيان و دوستان آنهـا را  
بشدت پريشان ساخته،  براي جلوگيري 

وسـيله باشـد  متوسـل  مـي      ازآن  بهر
شوند،  بي آنكه  توجهي  به خصوصيت 
ــا   ــا كســي وي ــتان ب وزيرخارجــه انگلس

ستي سرپرسـي كـاكس بـا شخصـي     دو
  .داشته باشند

سياســـتمداران انگلـــيس درايـــران   
جزبوسيله يك حمله شـديد مصـنوعي   
ــه   ــي  ك ــراف بمعن ــان و اش برضــد اعي
درايران گفته مي شـود وفريـب دادن   
ــوام و خــواب خرگوشــي دادن   ــه ع ب

  .بخواص چاره ندارند
نصرت الدولـه درفاصـله ميـان تـرك      

ث لندن ورسـيدن بـه تهـران ازحـواد    
اخير واحساسات تازه  هموطنـانش بـي   
ــه در    ــاي ك ــه مالقاته ــده  بلك خبرمان
ــا اكبــر ميــرزاي صــارم  كرمانشــاهان ب
الدوله مسعود حـاكم غـرب  و شـريك    
عقد قرار داد،  دوسـت صـميمي خـود    
ــه    ــي  ك ــلحه ئ ــدارك اس ــوده و ت نم
دركرمانشاهان وهمدان ميديده  اسـت  
مي رساند كه دركرمانشاهان وهمـدان  

ه بايـد ازاوضـاع سياسـي    هم آنطوركـ 
مركز  آگاه شده باشد نشـده  و معلـوم   
نيست با كي جنگ داشـته كـه اسـلحه    

  .تهيه  ميديده است
نصــرت الدولــه هرچــه بــه تهــران     
نزديكترمي شـود بهترمـي فهمـد سـيد     

ــا كميتــه آهــن و فــوالد   ضــياءالدين ب
سفارت انگلـيس را از دسـت او گرفتـه    
است  قزاقخانه هم دردست قدرت آنها 
ست و براي عمليات اوزمينه ئي با قـي  

  .نمانده است
اينجاست كه نصرت الدولـه كـاركن و   
دوست انگليس بديدة  اشخاص بي خبر 

در صورتيكه .  منفورآنها تصور مي شود
اينطور نيست و اوهمان است كه بوده ، 

نهايت پيش آمـدها  از روي  مصـلحت    
او را عقب انداخته و كسي را كه سمت 

بوي داشته،  جلو انداخته پادوي نسبت 
است و گرنه سياستمداران  انگليس،  نه 

با او دشمني داشته اند  و نه با حـريفش   
ــه  و    ــرت الدول ــه نص ــتي بالجمل دوس
خانواده اش  روز و شب دوندگي مـي  
كنند بلكه  پناهگاهي بدست بياورنـد و  
روبهردر مي روند آنجارا  بروي  خـود  
ــاالخره  ــد و ب ــي كنن ــاهده م ــته مش  بس

شـاهزاده  ( گرفتارشدن خود و پدرش 
بدســت  ) عبدالحســين ميــرزا فرمانفرمــا

مأمورين كودتا  و افتادن آنها به زندان 
چنانكـه  خواهيــد  خوانــد بــا زحمــت  
دوندگي  بسـيار از دوش آنهـا بـر مـي     

  ) 8. ( دارد
در بــاره اعضــاء   امــا حســين  مكــي •

كـه كـادر سياسـي كابينـة     كميته آهن 
  :دند  مي نويسدرا تشكيل دا كودتا

هنوز آنطوري كه بايد و شايد راجـع  «
عدة كاركنـان   به تشكيالت و مرامنامة و

اعضاي كميتة آهن  اطالعات جامع و  و
مفيدي بدست نيامـده، ولـي  آنچـه را    

سته جسته برخي  از مطلعين بـي  كه  ج
ذكر  مي كنند  بشـرح زيـر مـي     طرف
  :باشد

مــي گوينــد اولــين كســي كــه طــرح  
هـن را ريخـت حسـين    ة آتشكيل كميت

آن در اصــفهان  كــي اســتوان و محــل
             ً                        بود؛ ولي بعدا  رنود  نقشة وي را ربوده 
در تهران به تشكيالت مخفي و سري به 

  .همان نام موفق گرديدند
قاد جلسات اين كميته در ولي محل انع 

.  آبكار ارمني بـوده اسـت   آباد و منزل
 سيد  ضـياءالدين  رياست اين كميته را

مـدير روزنامـة رعـد عهـدار     طباطبائي 
ــوده  و كســاني كــه شــهرت دارد در  ب
ــامبرده عضــويت داشــته انــد   كميتــة ن

  :عبارتند از 
 3آبكار ارمنـي    - 2اپيكان ارمني   - 1 

عــدل  – 4مــاژور اســفندريان خــان  –
ــن شــخص  در ) ( دادگــر( الملــك  اي

دورة ديكتــاتوري چنــد دوره رياســت 

 مجلس شوراي  ملي را عهده دار بوده
  سلطان محمد خان عامري  – 5) است

كه كابينة سـيد ضـياء الـدين     موقعي ( 
گرديد، مشاراليه رياست كابينـة    تشكيل

 6.) عهده دار گرديـد  رياست وزراء را
ميــرزا كــريم  – 7ميـر موســي خـان    –

( مــاژور  مســعودخان كيهــان  8رشــتي 
ايشان در كابينه سيد ضياء الدين  عهده 

  9). ه استدار  پست وزارت جنگ بود
ــه  ــاالر   – 10معززالدول ــان س ــار خ غف

وي در كابينـة آقـاي    ( منصور  قزويني 
سيد ضياء الدين حكومت نظامي  شـهر  

  ).تهران را داشت
سلطان  – 13دكتر  منوچهر خان   - 12

سمت آجوداني  رياست ( اسكندر خان 
منصــور  – 14). وزراء را  داشــته اســت

عده   هي  است غير از اين يبد . السلطنه
اشخاص  ديگري  هم  در ايـن كميتـه   
عضويت داشته اند  كه ما  از نـام آنهـا   

  .اطالعي  نداريم
    ً                                  ضمنا  بايد متذكر شد كه بعضي  از ايـن   
اشخاصي كه نام برديم، عضويت خـود  

  .را در كميته آهن تكذيب  مي كنند
ولي چيزي كه مسلم است، اين كميته  

از بدو تشكيل در خيال تشكيل دولتـي  
ي خود بوده و چنانچـه  ديـدم    زاعضاا

كيل كابينة سـيد ضـياء الـدين    تش موقع
كميتة آهـن مشـاغل مهمـي را     اعضاي

دارا شــدند و پســتهاي  مهــم  را ميــان 
  .خودشان تقسيم كردند

عباس اسكندري نماينـدة    ناگفته نماند،
همـــدان در دورة پـــانزدهم تقنينيـــه 
هنگــامي كــه بــا كابينــة حكيمــي  كــه 

ت وزير جنگ معرفـي  محمود جم بسم
شده مخالفت مي كند، در جلسة رسمي  

« :در بارة كميتة آهن چنين گفته است
آقايان نمايندگان آقـاي محمـود جـم    

نفر عضو كميتة آهن هستند  11يكي از 
ايـن  . كه در اين مملكت كودتا كردند

 -بعضي از نماينـدگان ( كميته هشت نفر
من سندش را نشان مـي  ) اينطور نيست

كميته هشت نفر عضو ايراني   اين. دهم
و سه نفر هـم عضـو خـارجي  داشـت،     
ژنرال آيرونسـايد ، كلنـل اسـمايس، و    
سروالد اسمارث اين سه عضو خـارجي  
كميتة آهن بودند و هشـت نفـر عضـو    

  ) 9( .» ...داخلي كميته ايراني بودند
، هفـت  به بيان ديگر  سـيد ضـياءالدين  

، رانفر از اعضاي ده نفـره كابينـه اش    
. عضاي كميته آهن تشكيل مي دادنـد ا

 :اين هفت نفر عبارت بودند از
ــه  ــل عدلي ــلطنه كفي ــمنصورالس دل ، ع

، وزيـر عدليـه  ) مصطفي عـدل (الملك 
، حمود جم و معززالدوله وزير خارجهم

يه مؤدب الدوله وزير صحيه و امور خير
، و ، احمد عامري معاون نخسـت وزيـر  

بـزودي  (مسعودخان كيهان وزير جنگ
رضاخان جانشين وي   ر رفت ووي كنا

حتـــي .). در وزارت جنـــگ گرديـــد
مناصب مهمي چون حكومـت نظـامي   
تهران و رياست بلديه را نيـز بـه ديگـر    
اعضاي اين كميته يعنـي كلنـل كـاظم    
خان سـياح و ايپكيـان ارمنـي واگـذار     

  .كرد
  
   :توضيحات و مĤخذ◄
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  سال ٣٠بعد از 
  
زندانيان  ، به گزارش كلمه،90خرداد  26در ◀
ـاد و   زندان اوين با 350بند  برگزاري مراسمي ي

ـه    ـه هفت خاطره هدي صابر هم بندي شان را ك
خاطر عوارض ناشي از اعتصاب غـذا   گذشته به

  به شهادت رسيد ، گرامي داشتند
 ، ماموران امنيتي، منصـوره 90خرداد  26در ◀

ـه را روز      ـارك الل ـادران پ ـالين م بهكيش از فع
ـتگير     22يكشنبه  ـر دس ـراه چنـد نف خرداد به هم
ـه  به گزارش. كردند    مادران پارك الله، به گفت

ـاعت   شاهدان عيني يك مامور اطالعاتي زن س
ـاد  هشت شب،  - منصوره را در تقاطع يوسف آب

 و پـس از فاطمي، شناسايي و دستگير مي كنـد  
ـه     انتقال به پليس امنيت، به عنوان مورد خاص ب

  .زندان اوين منتقل مي شود
، به گزارش كلمه، دوازده 90خرداد  28در  ◀

اوين در اعتراض  350نفر از زندانيان سياسي بند 
به شهادت دو نفر از زندانيان سياسي هدي صابر 

ـبح    و هاله سـحابي  ـروز ص ـاب    از ام وارد اعتص
 .د شدندغذاي نا محدو

 ، بــه گــزارش روزنامــه90خــرداد  28در ◀
ـتان    خراسان، دادستان عمومي و انقـالب شهرس

يك سارق  مسجد سليمان از اجراي حكم شالق
محمد معيني در   .سابقه دار در مالء عام خبر داد

ـاثير      :زمينه اظهار كرد اين ـزايش ت به منظـور اف
حكم شـالق   ها در بازدارندگي جرايم، مجازات
ـاب  » م.ع«عليه با هويت  محكومدر باره  به ارتك

ـرج   منطقه سه سرقت هاي متعدد، در راه پشت ب
ـاس اعـالم روابـط    . به مرحله اجرا درآمد بر اس

ـه    عمومي ـه گفت دادگستري استان خوزستان، ب
ـا رعايـت     دادستان مسجدسليمان اين حكـم ب

  شرايط و تدابير امنيتي اجرا شد
ز، ، به گزارش دانشجو نيـو 90خرداد  29در ◀

روز حبس در  43ذهابيان پس از تحمل  اشكان
ـتگاه اداره   ـات   سلول انفرادي در بازداش اطالع

به زنـدان متـي كـالي    ) شهيد كچويي(ساري 
ـر    عضـو شـوراي  . بابل منتقل شد عمـومي دفت

تحكيم هم اكنون در بند سارقين زنـدان بابـل   
 .نگهداري مي شود

اعتصاب   ، به گزارش كلمه، 90خرداد  30در ◀
 350زنـداني سياسـي بنـد     12نامحدود  غذاي

زندان اوين در اعتراض به جان باختن هـدي  
 .صابر و هاله سحابي وارد سومين روز خود شد

، بــه گــزارش ديگربــان، 90خــرداد  30در ◀
ـليمي       ـه محمـد س حدود سه هفته پـس از آنك

ـراي  ـاقص   دادستان كل ويژه روحانيت از اج ن
ـه  «اي مبني بر بازداشـت   دستور علي خامنه طلب

ـا   اين ٬انتقاد كرد» سيرجاني روحاني دستگير و ب
  .اخذ تعهد آزاد شد

ـيرجاني  «عليرضا جهانشاهي معروف به  ـه س » طلب
ـا در   عـدالتي  ها بود در اعتراض به بـي  مدت ه

  .جمهوري اسالمي تحصن كرده بود
ـابع    ، به گزارش آينده90خرداد  30در  ◀ ، من

ـراي    غير رسمي از صدور حكم بدوي اعـدام ب
ـه     ن گيرج ـات اجرايـي ب منتسب به برخي مقام

ـر مـي       ـرع خب واسطه برخي اعـالم خـالف ش
ـر    .دهند فرد مذكور كه يكي از چند جـن گي

ـان   دستگير شده در پرونده افراد منتسب به جري
ـازات      ـه مج ـا ب موسوم به انحرافي اسـت، گوي

ـام وي   .محكوم شده است مرگ البته گويا اته
ـات   ـه   نه افساد في االرض و نه اتهام سياسـي، بلك

 .زناي محصنه است كه مجازات اعدام دارد
ـزارش 90خرداد  30در ◀ ـا، طـي     ، به گ هران

ـه زنـدان     روزهاي اخير دو زنـداني در محوط
ــدند   ـه ش ـه دار آويختـ ـفهان بـ ـزي اصـ  .مركـ

 4و  2هاي  اطالعات شعبه  ٔ روزنامه  ٔ اساس نوشته بر
ـه  يكـي   دادگاه انقالب اصفهان دو زنداني را ك

ـتان     اهل و ساكن زا ـه افغانس ـري تبع بـل و ديگ
  بودند به

مواد مخدر به مرگ محكوم  اتهام تهيه و توزيع
  .كرده بودند
ـام      نام اين دو نفر با ـه اته ـ ش ب ـان  هاي سياه خ

ـه       56حمل  ـ ن ب ـاك و محمـد  كيلـوگرم تري
ـراك و   50/159تهيه و توزيع  جرم  860گرم ك

 .گرم هروئين محكوم به اعدام شده بودند
ـين  90تير  1در ◀ ، به گزارش ايسنا ، سردار حس

ـران      ـامي تهـ ــده انتظـ ـا فرمان ـاجدي نيـ    :سـ
ـا  / خودروهاي حامل سـگ توقيـف ميشـوند    ب

ـه برخـورد ميشـود    آرايشگاه ـيس  / هاي مردان پل
ــد    ـرل ميكن ـا را كنتـ ـارك هـ ـتان پـ / كوهسـ

فروشگاههاي پوشاك زنانه فروشنده مرد نداشته 
با ماشين هاي عروسي برخورد خـواهيم  / باشند
  . كرد 
، بــه گــزارش كلمــه، كيــوان 90تيــر  2در  ◀

صميمي، عيسي سحر خيز، مسعود باستاني، علـي  
ـرزدي   عجمي، جعفر اقدامي و حشمت اهللا طب
ـتند    ـرج هس شش زنداني سياسي رجايي شهر ك
كه اعالم كردند تا زماني كه همراهانشان در بند 

اوين در اعتصاب غذا هستند با آنان همراه  350
  .صاب مي كنندخواهند بود و اعت

هرانا، در طي چند   ، به گزارش 90تير  2در ◀ 
ـاعي   روز گذشته نيروهاي مبارزه با مفاسد اجتم
ـراي    ـه اج نيروي انتظامي شهر كرمانشاه اقدام ب
گسترده طرح مبارزه با بد حجابي در سطح شهر 

ـتا ده   ـين راس ـا   كرمانشاه كرده است و در هم ه
  .اند ها بازداشت شده شهروند توسط اين نيرو

ـاس راي    ، به گزارش هرانا، 90تير  3در ◀ براس
ـاع  «فر به اتهام  سپهري ٬صادر شده تباني و اجتم

ـبس  5به » عليه امنيت كشور ـام    ٬سال ح ـه اته ب
به يك سال حبس و » فعاليت تبليغي عليه نظام«

به يك سال » اختالل در نظرم عمومي«به اتهام 
. ضربه شالق محكـوم شـده اسـت    74حبس و 
اي كه براي  ر اين دادستاني تهران وثيقهعالوه ب

ـز   88ازادي وي در اسفند  سپرده شده بود را ني
  .ضبط كرده است

ـام    ، به گزارش90تير  3در ◀ هرانا، سيد ميثم ام
زاده، دبير مجمع اسالمي دانشجويان با يـورش  
ـتگير    ـمنان دس ماموران اداره اطالعات استان س

  .شد
ـگ      ـمنان  در پي اين بازداشت فضاي دانش اه س

بــراي ســاعاتي متشــنج شــد و دانشــجويان بــا 
ـه بازداشـت    خواندن سرود يار دبستاني نسبت ب

  .اين فعال دانشجويي اعتراض كردند
ـايت مجـذوبان    90تير  3در ◀  ـزارش س ، به گ

ـاور   : آقايان   نور، سعيد كاشاني، امير روشـن مج
ـفري،    ـان، روح اهللا ص صوفي، علي محمد اماني

ــاس زاده، علــي عباســي بيــدختي، ابــ راهيم عب
ـين    محمد علي جعفري، حسين مهـدوي، حس
ـا      ـيني، رض عباس زاده بيـدختي، رحمـت حس
ـر، حسـن    كاخكي، بهروز مجاور صوفي،علي مي

درويشي هستند كه در اين  14بلوچي بيدختي، 
حادثه نه تنها به خواسته هاي آنها وقعي گذاشته 
نشد بلكه به برهم زدن امنيت عمومي متهم شده 

  .ضربه شالق محكوم شدند 25ل و به تحم
ـرين       ــت روح اهللا صــفري آخـ ــي اس گفتن

ـراي     ـاه ب ـه دادگ درويشي كه از معرفي خود ب
ـه   اجراي حكم خودداري كرده بود در پاسخ ب
   :ماموران كه قصد بردن او را داشتند گفته است

ـتيد     ـكنجه مـن هس در صورتيكه شما مايل به ش
ـ    ميتوانيد به زور متوسـل شـده و مـن را    ب جل

ـاي    . كنيد در پي مقاومت ايـن درويـش نيروه
انتظامي با دستبند او را بازداشت و حكم شـالق  

  .در مورد وي را اجرا كردند
ـروز، دانشـجويان   90تير  3در ◀ ، به گزارش ام

ـراض    دانشگاه سمنان با برپايي يك تجمـع، اعت
خود را نسبت به ربوده شدن سيد ميثم امامزاده، 

ـگاه   دبير تشكل مجمع اسالمي دا نشـجويان دانش
  .سمنان اعالم كردند

ـگران  90تير  3در ◀ ، به گزارش كميته گزارش
ـر ــوق بشـ ــف   - حق ــن يوس ـر محمدحس دكتـ

پورسيفي، فعال حقوق بشر و از اعضاي جمعيت 
ــت   ــس از درياف كودكــان كــار و خيابــان، پ
ـه    ـاه و مراجع احضاريه كتبي در تاريخ يكم تيرم

تقـل  به دادسراي اوين، بازداشت و به زندان من
     .شد

پورسيفي، عضو روابط عمومي جمعيت كار و      
ــارگردان و تهيــه كننــده  ــنده، ك ــان، نويس خياب

ـه در       برنامه ـاي راديـو و تلويزيـون اسـت ك ه
هاي  ارديبهشت ماه سال گذشته، به دليل فعاليت

حقوق بشري، از كار در صدا و سيما منـع شـده   
  .بود
ـه دانشـجويي     ، 90تير  5در ◀ به گزارش كميت

دفاع از زندانيان سياسي سيد محمد سيف زاده، 
ـه هـم     ـر ك وكيل دادگستري و فعال حقوق بش

در بنـد   "قصد خروج از كشور"اكنون با اتهام 
زندان اوين تهران تحت بازداشت بسر مي  350

  .برد، به دو سال زندان محكوم شد
ـر  5در ◀ ـاز  90تيـ ـه، مهنـ ـه گــزارش كلمـ ، بـ

ان در پي محمدي، مستند ساز و فعال جنبش زن
ـه  اش بازداشـت   حضور نيروهاي امنيتي در خان

ـاموران و علـت بازداشـت       شد و  از هويـت م
  .خبري در دست نيست
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ان او،  در و فرم ی ص بن
ای در  ر از پ ی ب مبن

اوردن  ا"ني وتين ھ ، "پ
اس دروغ  ه لب ی ک حقيقت

  پوشيد
  

اما، حقيقت را نميشـود همـواره بـا دروغ    
بـاط  به يمن گسـترش وسـايل ارت  . پوشاند

جمعي از جمله اينترنت امروز بـه آسـاني   
ميشــود دروغ گويــان را رســوا كــرد و از 
عاملين انتشار چنين دروغي پرسـيد سـود   
شما در اشـاعه آن چـه بـوده و چيسـت؟     
گرچه ميدانم كه اين سئوال پاسخ دهنده 

  .اي نخواهد داشت
روش آقاي بني صدرهمواره عدم زور      

ــه اول بحــث  ــزار او در وحل ــه و اب آزاد ب
استفاده . منظور خشونت زدايي بوده است

از نيروي قهريه را فقط در حد رفع تجاوز 
زورگو مجاز ميداند، حتي به هنگام دفـاع  
از خاك و ناموس وطن، زماني كه توسط 
نيروهاي صدام مورد تعرض و تجاوز قرار 

او از ايــن قاعــده خــارج نشــد و  ،گرفــت
بـه   حملـه (حاظر نشد اجازه مقابله به مثـل  

را به نيرو هاي مسلح ايران ) شهرهاي عراق
در اوج جنگ از آزادي ها و بحث . بدهد

در مورد كردستان نيـز او  . آزاد دفاع كرد
بنـا بـر    :از اين قاعده پيروي كرده اسـت 

از جملــه مصــاحبه هــاي  ،اســناد موجــود
 ،رهبران وقت حزب دموكرات كردسـتان 

بخصوص شهيد قاسملو و هم چنين اعـالم  
ذيرفته شدن طرح خودمختـاري  رسمي پ

پيشـــنهادي از ســـوي هيئـــت اعزامـــي 
طرح  ،از سوي رئيس جمهوري ،كردستان

بعمـل   ،بـا اصـالحاتي كـه در آن   مذكور 
اما عـده اي  . پذيرفته شده بود ،مده بودآ

كه صلح در كردسـتان را در سـود خـود    
خـواه در مركـز و خـواه در     ،نمي يافتنـد 
بـا   مانع از اجراي آن شـدند و  ،كردستان

  .جنگ افروزي به نا امني دامن زدند
» ...پــوتين هــا را «ســازندگان دروغ     

ازتناقض آشكاري كه در اين دروغ است 
به مناسبت حضور آقاي بني صـدر  . غافلند

در برنامه پارازيت، مجددا دسـتگاه دروغ  
پراكني را به راه انداخته اند و در صـفحه  
 فيس بوك اين برنامه، اين بار دروغ را بـه 
« : صورت سئوال طرح كرده و مي پرسند

لطفا از آقاي بني صدر بپرسـيد كـه چـرا    
 28ايشان فرمان حمله بـه كردسـتان را در   

صـادر كـرد و بـه پاسـدارها      1358مرداد 
گفت تا پاكسازي كردستان از مبارزان راه 

ايـن  » آزادي پوتين هايشان را باز نكننـد؟ 
سوال به روايت هاي مختلف بارها تكـرار  

اين همان دروغي اسـت كـه   . است شده
بارها در جلسات بحث آزادهاي مختلـف  
به منظور تغيير جهـت دادن بـه موضـوع    
بحث اجتماع و تخريب و تـرور اخالقـي   

در برنامه اي كـه رسـما از   . بكار رفته است
ــه   ســوي حــزب دمــوكرات كردســتان ب
مناسبت سالگرد شهيد قاسملو در ويـن بـر   

ي بنـي  گزار شد و رهبران حـزب از آقـا  
صدر به عنوان ميهمـان ويـژه دعـوت بـه     
عمل آورده بودند، با بد اخالقي تمـام در  
قالب دو مصاحبه مطرح كردند و بـر روي  

  :اما تناقض اين دروغ. اينترنت قرار دادند
سـمتي   58مـرداد   28آقاي بني صـدر در  

او . نداشت تا چنين فرماني را صادر نمايـد 
در انتخابـــات رياســـت  58بهمـــن  5در 
مهوري اكثريـت قـاطع آراء را كسـب    ج

كرد و رئيس جمهوري و سـپس فرمانـده   
آقاي بني صدر درفـروردين  . كل قوا شد

در اجتماعي به مناسـبت بزرگداشـت    ،59
خطـاب   ،روز جمهوري در ميدان آزادي

بــه مــردم حاضــر و عمــوم مــردم ايــران 
سخناني ايراد كرد كه متن آن در روزنامه 

فروردين  14ت ها از جمله كيهان و اطالعا
در اين سخنراني اسـت كـه   . درج شد 59

فرمان از پاي در نياوردن پوتين هـا را بـه   
  :نيروهاي مسلح ميدهد

ــه    .... « ــي ك ــي كس ــان غرب در آذربايج
ــاغ ــه  گري پيشــه كــرده و عــدهيي اي را ب

 ،گروگان گرفته، از جمله فرماندار خـوي 
ديروز در كميسيون امنيت ملي اين مسـاله  

ا سه روحاني فرزند پيغمبر ه گفته شد و آن
انـد   نظامي را تهديد كرده 6اند و  را كشته

هاي ژانـدارمري   ساعت پادگان 24اگر تا 
هاي مـا را رهـا    را منحل نكنيد و گروگان

. را خواهيم كشت اد ما گروگانهاي شمينكن
جا گفته شد كه مبادله انجام بگيـرد،   در آن

جمهور شما را  يسئاگر ر .من مخالف بودم
شما حـق نداريـد    ،به گروگان گرفتندهم 

بنا بـراين اگـر   . تسليم منطق دشمن شويد
انـاهللا و  «ها تهديد خود را اجرا كردند  آن

ها را شهيد  ما آن گروگان» انا اليه راجعون
امـا از همـين لحظـه     .كنيم ملت تلقي مي

ارتش حق ندارد پوتين از پا درآورد مگر 
ا هـ  كه آن خطه را از وجود اين ياغي  آن

  .  »پاك كند

خوانندگان گرامي با توجـه بـه سـئوال      
سئوال كننده و متن سـخنان آقـاي بنـي    

متوجه مي شـوند كـه موضـوع نـه      ،صدر
كردستان كه گروگانگيري توسط افرادي 
مسلح بوده و سر سوزني به كردستان ربـط  

دم آنها هم ياغي و آ. پيدا نمي كرده است
  . »يمبارزان راه آزاد« كش بوده اند و نه 

مردم ايران بارها ثابت كرده اند كه هـر     
گاه به دور از فشـار هـا و در محـيط آزاد    
انتخــاب كــرده انــد، منتخبشــان در خــط 

دو اصـلي  . استقالل و آزادي بوده اسـت 
كه ضامن بقاي ايـران و عبـور از كـوران    
حوادثي بوده اسـت كـه هـر كدامشـان     

اتكاي . كافي بوده تا ملتي از پاي در بيايد
ه راي و وفاداري بـه اصـولي كـه بـراي     ب

اجراي آن اعتماد عمومي را جلب كرد و 
وفاي به عهد، او را ملزم كرد تا بـه منظـور   
دفاع از حقوق مردم در برابـر زورگويـان   

او . ولو رهبري وقت، آقاي خميني بايستد
در مقام رياست جمهوري، خود را ضـامن  
امنيت تمامي ايرانيان از موافق و مخـالف  

بدين سبب بود كه در بحبوحـه  . انستميد
در گيــري هــا در كردســتان، زمــاني كــه 
ــزب    ــه و ح ــرد، كومل ــلح ك ــزاب مس اح
دموكرات به او پيغام دادند كـه حاضـرند   
اسلحه هـاي خـود را زمـين بگذارنـد، او     
ــامين الزم را از آقــاي  چــون نتوانســت ت
خميني براي حفظ جان آنها بگيرد به آنهـا  

مـين بگذاريـد،   گفت اگر اسلحه خود را ز
حـال هـيچ   . همه شما را خواهنـد كشـت  

معلوم نيست چـرا كسـاني كـه آن دروغ    
آشكار را در باره فرمان ايشان به كردستان 
ساخته اند، چشم خود را بر ايـن واقعيـت   

ياد آور ميشوم . آشكار بسته اند و مي بندند
در  1992مــه  2كــه در جلســه اي كــه در 

شـد و   برگـزار  ،در خانـه فرهنگهـا   ،برلين
ــد   ،آقــاي بنــي صــدر ســخنران آن بودن

در رســـتوران  ،دهكـــردي كـــه بعـــدها
ميكونوس قرباني تـرور رژيـم جمهـوري    
اسالمي شد، از قول دكتر قاسملو بـه ايـن   
حقيقت شهادت داد، امـا هرگـز از سـوي    
رهبران و يا ديگر اعضاي سـازمانهايي كـه   
ميتوانستند قرباني و به مسـلخ برونـد، ايـن    

. ره قرار نگرفته و نميگيردحقيقت مورد اشا
درخاتمه بخش هايي از سـخنراني آقـاي   

كه به گروه  59بني صدر را در فروردينماه 
هاي مسلح و همچنين كردسـتان مربـوط   
است به نقل از روزنامه كيهـان كـه خـود    

  :  نقل مي كنم ،صفحه اي از تاريخ است
ــي       ــن بن ــيد ابوالحس ــين   س ــدر اول ص
شـنبه در    هظهـر سـ   ،جمهـور ايـران   يسئر

اسـالمي   يمراسم سالروز برقراري جمهور
. ســخنان مهمــي ايــراد كــرد    ،ايــران
جمهور ايـران در خصـوص مسـايل     رئيس

سياسي، اقتصادي، نظامي و نيـز چگـونگي   
ــا،     ــم آمريك ــا امپرياليس ــران ب ــارزه اي مب

چنين  هاي آذربايجان غربي و هم درگيري
صدر  بني. كردستان به تفصيل سخن گفت

چنين خـط   طوالني خود هم در سخنراني
ــات    ــالمي را از جه ــوري اس ــي جمه مش

  .گوناگون روشن ساخت
سپاس خـدا را و تشـكر از شـما ملـت     «    

بزرگ كه دعـوت مـرا پذيرفتـه و بـدون     

اي در  دسته يگروهي و شعارها يها نشانه
امروز . چنين اجتماع بزرگي حاضر شديد

شــود و قــرار  مــي يصــحبت مــن طــوالن
روز يكبـار از راديـو و    15گذاشتيم كه هر 

 .تلويزيون گزارش امور را به شـما بـدهم  
پيش از اينكه من سخن خود را آغـازبكنم  

كـنم كـه سـكوت     از همه شما دعوت مـي 
كنيــد و بــراي شــهداي انقــالب اســالمي 

اما اوضـاع كشـور را از    .اي بخوانيد فاتحه
مسايلي كه پيـام اول فـروردين امـام بـه     

. نمـايم  مي ها توجه كرده بودند شروع آن
مساله اول كه مورد توجه ما است در سال 

اما . د مساله امنيت كشور و توليد استيجد
همــه شــما خــواهران و  ،بــاره امنيــت در

دانيد كـه امنيـت را بايـد بـه      برادران مي
وسيله كار برقرار كرد و وسايل كار ما يكي 

اين است كه من  .از قواي انتظامي هستند
وا مشـغول هسـتم   خود به كار تنظيم اين ق

من فرمانـدهان سـپاه را بـه دفتـر خـودم      
جا درباره نظم در داخل  خواندم و در آن

 .سپاه و نقش سپاه انقالب صـحبت كـردم  
هـا خودشـان    طور قرار شـد كـه آن    اين

صحبت كنند و نتيجه را به من بگوينـد تـا   
آنان  .العمل صادر شود دستور  براساس آن

انـد و   ههايشان را زد سپس گفتند كه حرف
انـد كـه    به قرآن مجيد سوگند ياد كـرده 

عمل بكنند و نظم و انظبـاط را در داخـل   
سپاه به وجود بياورند و سپاه را آماده كنند 

. خود را برعهده بگيرنـد  يظايف انقالبوتا 
من اميدوارم كه تمام افراد سپاه بدانند كه 

م را كــه فرمانــدهان آنــان يــاد ســايــن ق
هدند و در سراسـر  ها هم متع آن ،اند كرده

كشور بايد به سـوگند فرمانـدهان وفـادار    
همه بايد بدانند كه وظايف بزرگـي  . باشند

ضـد   يها در داخل كشور در مقابل توطئه
انقالب دارنـد و بايـد در امـوري كـه در     

ها نيسـت وارد   حوزه و عمل صالحيت آن
نشـوند و اگــر از حــوزه صــالحيت خــود  

  .آيد دو فساد به وجود مي ،بيرون بروند
يكي آنكه سـادگي و شـفافيت سـپاهي از     

 ههاكـه در دسـتگا    نرود و ديگر اي بين مي
هـا را خـرد   نها آ شوند و كشمكش وارد مي

كند كه سـپاه همچنـان مـورد مهـر و      مي
محبـت مـردم بــاقي باشـد و بـه وظــايف     

چـون مـن   . انقالبي خودشان اكتفا بكننـد 
ام كـه هـر وقـت در جـايي      تعهد سـپرده 
 ،خودشان بيرون برونـد   ظايفافرادي از و

ها را تنبيه جدي بكنند  فرماندهان سپاه آن
ه در نظر ما سرباز مسلمان بيشتر ك  نبراي اي

گري در خور است كه نظم ياز هر كس د
جمهـور    رئـيس . و انظباط را رعايت بكنند

خـواهم   سپس گفت از همه در ارتش مي
كه نظم و انظباط را رعايت كنند و بـه مـا   

مجال داده شـود تـا صـداقت     بايد كمي
خود را ثابت كنيم و چون بـراي انقـالب   

يك نقش جهاني و براي ارتش يك  ،خود
ل هستيم و بايـد در درون  ئنقش جهاني قا

خود و در سازمان خود تجديد بـه عمـل   
 .بياوريم تا بتوانيم اين نقش را داشته باشـيم 
ــه  ــدارمري و كميت ــهرباني و ژان ــراي ش   ب

ون امنيت كشـور بـر   چ ،انقالب در شهرها
هــا  عهــده مــن قــرار گرفتــه اســت از آن

چـه را كـه    ام در حضور شـما آن  خواسته
بـه نظـر مـن افـراد      .گويم مي ،ام خواسته
ها كه لياقت انقالب اسالمي را  ها آن كميته

بايـد در شـهرباني    ،انـد  از خود نشان داده
هـا خـوب    اگر افراد كميتـه . جذب شوند

تند بايـد ايـن   هستند و مومن به انقالب هس
صدر سـپس   دكتر بني .خدمت را بپذيرند

هـاي   گفت درباره دادگسـتري و دادگـاه  
انقالب طبق رهنمـود امـام دسـتورالعمل    

كـه   پـس از آن  .شود نوشته و فرستاده مي
هـا بـه    كارهاي انجام شده در ايـن زمنيـه  

هايي كـه   سپس به وعده .اطالع شما رسيد
بـه شـما    يدر انتخابات رياسـت جمهـور  

     ً   غالبـا   . پـردازم  دم عرض شده بـود مـي  مر
كه مـن آزادي   شد به گمان اين سوال مي

كردند كه  گرا و ليبرال هستم و وانمود مي
 .قاطعيت انقالبـي در كـار نخواهـد آمـد    

در گنبــد و در  ،بنــابراين در كردســتان 
اگــر كســاني باشــند كــه  ،جاهــاي ديگــر

بخواهند از فرصت سوءاستفاده كنند و در 
حانه يا غيرمسلحانه امنيـت و  مسل ،اين نقاط

پارچگي كشور را به خطـر بياندازنـد،     يك
ها را به بحث دعوت خواهم كـرد   من آن

و جواب گلوله را با حرف خودم خـواهم  
از وقتي كه من به رياست جمهـوري  . داد

هـاي   ام و هنـوز مسـووليت   انتخاب شـده 
  جمهوري آن  خودم را به عنوان رئيس

عهــده طــور كــه دلخــواه مــن اســت بر 
ــه ــم در    .ام نگرفت ــد و ه ــم در گنب ــا ه م

اي  كردستان با قاطعيت در برابر هر توطئه
حضـور مـن در شـهر گنبـد و      .ايم ايستاده

اجتماع عظيم مردم آن سامان و وعده مـا  
ــران    در ــالحات و عم ــين و اص ــاره زم ب

ها در ميان گذاشته شده  اقتصادي كه با آن
خواهان  ،و معلوم شد كه مردم آن سامان

ــتام ــد نيـ ــالحات  . انـ ــان اصـ خواهـ
هستند و خواهان ايـن هسـتند كـه     اساسي

امكانــات عظيمــي كــه از بركــت انقــالب 
آمـده اسـت مـورد     اسالمي ما بـه وجـود   

مردم آن سامان به . برداري قرار بگيرد بهره
هـا   اي بـه نـام آن   كه يك عـده  جاي اين

امنيت را از منطقه سلب كنند و مانع از آن 
اني در ايـن قسـمت   بشوند كه بودجه عمر

مصرف شود و كارهاي عمرانـي در همـه   
جاي كشور فلج بشود، به عكـس خواهـان   
آنند كه امكانات به كار بيافتند مردم به كار 

اين كه . و تالش و سازندگي مشغول شوند
ــا   ــه گمــان خــودم مســاله آن ســامان ب ب
همكاري صميمانه مردم حل شده و من به 
 فضل خدا هيچ خطري براي اين قسـمت 

در ايـن جـا الزم    .بينم در حال حاضر نمي
است از نقش ارتش و سپاه انقـالب كـه بـا    

هـاي مسـلحانه را در هـم     قاطعيت توطئـه 
ها بگـويم كـه    شكسته ستايش كنم و به آن

ملت شما در اين جا حاضرند و با تكبير شما 
  .كنند را ستايش مي
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ن از روز نخست من بر رباره كردستاواما د
اين باور بودم كه مردم كردستان جدايي 

نـه  . خواهند قيمت نمي  از ايران را به هيچ
بر ايـن  . كنند روند نه تحمل مي زير بار مي

باور بودم كه مردم كردستان از صميم دل 
خواهان پيروزي انقالب اسالمي ما هستند 

هــا جزيــي از ايــن انقــالب و  و خــود آن
انقـالب و شـريك مـا در    كوشاي در اين 

 .م منفور پيشين بودنـد يسرنگون كردن رژ
ام كـه هـر    بنابراين من به اين مردم گفتـه 

ها بخواهند ارتـش بـا نيروهـاي     وقت آن
اند از خواسـت آنـان پيـروي     مسلح آماده

خواهنـد   مسلحي را كه مي نمايند و عناصر 
ــردم آن   ــر م ــا زور اراده خودشــان را ب ب

بر سر جاي  ،كنندسامان و ملت ما تحميل 
من در آغاز انتخـاب بـه   . خودشان بنشانند

ــئهي ،رياســت جمهــوري را از حــزب  يت
هـا يـك    آن. دمكرات كردستان پذيرفتيم

. اي به من ارايـه دادنـد   قطعنامه شش ماده
اين قطعنامه در هيات ويژه مورد رسيدگي 

اين هيـات اصـالحاتي را در   . قرار گرفت
مـه و ايـن   آن قطعنا. آن قطعنامه الزم ديد

من بر سر حرف  .اصالحات را به من دادند
ــات خــود  .ام خــود ايســتاده امــام در بيان

كـه جـاي هيچگونـه     اند از نظر ايـن  گفته
به و تفاوتي ميان گـرايش بـه مـذهب    ئشا

شيعه و سني نباشـد، ايـن تغييـر در قـانون     

بنـابراين وقتـي مـا    . اساسي به عمـل آيـد  
شما با  كه پيش از اين ،ايم چيزي را پذيرفته

اسلحه خواهان آن باشيد، مـا خـود آن را   
ايم چه حاجت كه شـما ايـن    اظهار كرده

را كه پذيرفته و قبول داريم به زور  يچيز
اين است كه مـا  . ل بكنيدياسلحه به ما تحم

هاي مسلح ترديد جدي  در صداقت گروه
مـا خـود    من ترديد دارم كه وقتي. داريم

ــه ــه دســت   پذيرفت ــلحه ب ــما اس ــم و ش اي
اين را بهانه كارهاي بعدي قرار  ،ايد گرفته

اگـر شـما صـداقت داريـد     . دينداده باشـ 
تان را زمين بگذاريد و اگـر زمـين    اسلحه

انتظار نداشته باشيد كه ما دست  ،نگذاشتيد
ارتش مـا  . روي دست بگذاريم تماشا كنيم

و همه نيروهاي مسلح از من فرمان دارنـد  
پس  .دكه اين اسلحه را از دست شما بگيرن

كه نظم و امنيت در آن سامان مستقر  از آن
مـا  . كنـيم  شد ما به وعده خود عمـل مـي  

مردمــي هســتيم كــه بــه عهــد خــود وفــا 
                         ً        ً          كنيم و فرمان امـام را عينـا  و دقيقـا  در     مي

هاي كشـور بـه    آن سامان و در همه استان
اما درباره وقايع اخيـر  . آوريم اجرا در مي

كنم كه كردستان من بايد به شما گزارش 
آيند و زبـان تفـاهم    يكه به پيش ما ميئآنها

طلبـي داشـته    هـم تفـاهم                 ً دارند بايد عمال  
ديشب از اروميه به من تلفن كردند . باشند

. و گفتند كه آماده تفاهم با دولت هسـتند 
شما خودتـان  چرا  پس ،طور است اگر اين

بعد قدم به قدم  ،كنيدمي بس   اعالم آتش
چه را كـه   عت آنروز به روز ساعت به سا

  ؟!كنيدمي ايد نقض  خود پذيرفته
صدر در ادامه سخنان خود خطـاب   بني    

هـا   بـه پاسـگاه  : هاي مسلح گفـت  به گروه
مكرر در مكرر حمله بكنيد بـه شـهرها كـه    

جا مسلحانه باشيد، مسـلحانه در   نبايد در آن
چناني  هاي آن دادگاه. جا حاضر باشيد آن

ما موافـق  د و هر كسي بـا شـ  يتشكيل بده
هـا را   نبود، هر كس دم از اسالميت زد آن

آبـرو   د و از نظر من بييآبرو كن د بييبياور
ها از طرف شما عين آبرو دادن  كردن آن

همه برادران مسلمان ما براي . هاست به آن
ها  كه شما به عنوان مسلمان به آن هايي آن

گوينـد بـراي    تكبير مـي  ،گوييد جاش مي
كومـت انقـالب   حكومت اسالمي براي ح

ست كـه اسـالم   يهيچ قابل تحمل  ن .اسالم
ـ در كردستان غر بـراي مـردم   . ب بشـود ي

مسلمان ما قابل تحمل نيست كه مسـلماني  
در كردستان جرم بشود، بنابراين در وقايع 

طــور كــه فرمانــدهان و  اخيــر هــم ايــن
انـد   مسووالن امر به مـن گـزارش كـرده   

مله شده اسـت بـراي خلـع سـالح دو     ح
ژاندارمري در منطقـه آذربايجـان   پاسگاه 
منظور از حمله بـه ايـن دو پاسـگاه    . غربي

اين بوده است كه پس از خلع سالح ايـن  
ــه  ،دو پاســگاه    ً                             اوال  يــك اظهــار التفــاتي ب

     ً         ثانيـا  شـهر   . حكومت بعث عراق شده است
شـما چـه انتظـار     .اروميه به خطـر بيافتـد  

آيا انتظار داريد من ساكت و آرام . داريد
هاي ژاندارمري را يكي  ما پاسگاهبنشينم ش

پس از ديگري خلع سالح كنيد و اروميـه  
ــه خيــال بعضــي هــا  را تصــرف كنيــد و ب

خودتان را به ارس برسانيد و كشـور مـا را   
در معرض تهديد امنيت داخلي و استقالل 

ايـن غيـر ممكـن اسـت كـه      .؟قرار بدهيد
العمل قاطع نشان  ارتش فرمان يافت عكس
دره . ا پــاك كنــدبدهــد و آن منــاطق ر

اي است كه اگر  قاسملو را گفته بودند دره
ايـن دره از   ،ارتش بخواهـد عبـور كنـد   

اما ارتش توانسـت   .شود ها انباشته مي كشته
ــد ــور كنن هــا  آن دره از كشــته. از آن عب

جا كه مردم كردستان از  از آن. انباشته نشد
اند و  جا به تنگ آمده لي در آنيوضع تحم
فرمانــده  ،كردنــد هــا حمايــت چــون آن

نيروي زميني كه كار و تالش آن در خور 
آن دره . د و ستايش استيهمه گونه تمج

را با قابليت و سرعت طي كرد و ارتش مـا  
ما تصميم داريـم آن  . ها دست يافت بر تپه

ــيم  ــاك كن ــه .قســمت را پ ــه  گفت ــد ك ان
استضعاف مـردم كردسـتان دوبـار اسـت،     

نوان ها به ع كه آن براي آن. مضاعف است
از دولـت  . كرد هـم تحـت سـتم هسـتند    

هـا رفتـه    انقالب اسالم چه سـتمي بـه آن  
ميليون تومان  65دولت ما در سال  ؟است

يـك سـال    .گيـرد  ماليات از كردستان مي
قبل هم نگرفت و تنها خرج دستگاه دولتي 

  ن اميليون توم1400و ژاندارمري و ارتش 
  15در صفحه  
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ان او،  در و فرم ی ص بن
ر از ی ب ای در  مبن پ

اوردن  ا"ني وتين ھ ، "پ
اس دروغ  ه لب ی ک حقيقت

  پوشيد
  

برابر ماليات استان كردستان  20است يعني 
عالوه بر . در كردستان خرج دولت داريم

اگر اين آقاياني كه خود  ،اين سال گذشته
كننـد   را دلسوز مردم كردستان وانمود مي

هـزار   2گذاشته بودند دو ميليارد تومـان،  
هم قرار بود خرج عمـران   ميليون تومان 

براي دولتي كه آماده اسـت  . جا بكنيم آن
از بودجه درآمد عمومي كشـور در سـال   

هـزار ميليـون    5ميليـارد تومـان    5حدود 
جـا   جا خـرج كنـد و از آن   تومان در آن

هيچ درآمدي هم ندارد چه اسـتثماري از  
خواسـتيم   انـد مـي   گفتـه . ؟كنـد  شما مـي 

مل شده بـه  ارتش وارد ع ،فئودال بگيريم
آخـر ايـن دروغ    .هـا  حمايت از فئـودال 

يد براي فريـب  ئگو شاخداري كه شما مي
چــه كســي اســت؟ اگــر دولــت انقــالب 

خـود قـانون زمـين را تصـويب      ،اسالمي
نكرده بود؟ اگر ما خود تصـميم بـه تغييـر    

اگر مـا بـراي روسـتاها وام     ،نظام نداشتيم
بدون بهره در نظر نگرفته بـوديم، اگـر مـا    

ــابر  ــد كشــاورزي نداشــتيم شــما  بن تجدي
توانستيد ادعاهايي داشته باشيد اما حاال  مي

 يد؟ئگو چه مي
وقتـي  . نگذاشتند اقدامات عمراني بكنيم    

يم برادر ئگو ما دولتي هستيم كه به شما مي
ها را به شما  د ما بياييم اين پوليمن بگذار

كـه اسـلحه بگيريـد و     به جاي اين ،بدهيم
گـل بـه دسـت     دسته ،دكار بشوي مانع اين
جا بهتر اسـت   يد آقا اينئبياييد بگو. بگيريد

جــا  كــه ســاخته بشــود، پــول را در ايــن 
. كمــك كنيــد. طــور خــرج كنيــد ايــن

همكاري كنيد كـه اسـتان زودتـر سـاخته     
ند و ودر شـ   چرا برادران كرد دربـه . شود

جا دنبال كار و چرا نبايد  بروند اينجا و آن
مـا از  . ؟ار كننددر خانه خودشان بتوانند ك

از كردستان چيـزي  . نخواستيم يشما چيز
آقا بگذاريد آن جا هم به . نخواستيم ببريم

كه شما بياييد بگوييد كه مـا   اين. راه بيافتد
اين ما را . كردي فرهنگي دارد ،گوييم مي
ما انقالبمان بعد جهـاني دارد،  . ترساند نمي

خواهيم ملت اسالم را متحد بكنـيم،   ما مي
دن كردها چرا ما را بترسـاند، ايـن   يكي ش
هايي است كه دولت ضد انقالب را  حرف
خواهـد ملـت    دولتي كه مـي . ترساند مي

اسالم متحد شود و در برابر قدرت آمريكـا  
و ابرقدرت روس بايستد چرا بايد بترسـد؟  

مـا  . ترسـاند  ها ما را هـيچ نمـي   اين حرف
خواهان يك جامعه اسالمي هستيم كه در 

ترك، عرب و فارس، چيني و جا كرد،  آن
روسي و اروپايي و آمريكـايي برادرانـه و   
خواهرانه زندگي انقالب اسـالمي داشـته   

جــا ايــن   بنــابراين نرويــد آن . باشــند
مـا براسـاس    .يدئمزه را بگو هاي بي دروغ

 ايـم و مـا   اسالم و اسالميت متحرك شـده 
ــي ــيم و    م ــتقلي باش ــت مس ــواهيم مل خ
باشـند،   هـا مسـتقل   ملـت   خواهيم همه مي

خـواهيم بـر    حكومت جهاني كـه مـا مـي   
بـر  . اساس سلطه يكي بـر ديگـري نيسـت   

اساس برادري و برابري اسـت و بنـابراين   
ــران   درس ــا خــود از پيغمب ــه م ــايي ك ه

ــه ــر اســاس آن آموخت ــم ب هــا انقــالب  اي
چه حاجت كه شما از راه زور و  .ايم كرده

تازه شما كه ايـن   ؟اسلحه به ما حالي كنيد
هـايي   اين حرف. حالي نيستيد ها را درس

هـا   زنيد كجايش با ايـن درس  كه شما مي
شما به مردم كـرد هـم دروغ   . جور است

نه به نژاد  .شما معتقد هم نيستيد. يدئگو مي
هـا را بهانـه    معتقد هستيد نه به مليت و اين

نكنيد و برادري مـا را بـه دشـمني مبـدل     
توانيد بكنيد، غيرممكن اسـت   نكنيد و نمي

صدر، از امـام از حكومـت    د از بنيكه كر
شـوم   اسالمي جدا بشود و من متعهـد مـي  

م و يفساد را بكن  شما بايد بخواهيد تا ما ريشه
زبان تفـاهم، جـواب    :گويم به بقيه هم مي

بنـابراين   .تفاهم، زبان اسلحه، جواب توپ
جـا بـه    چون از كردستان، از شهرهاي آن

من نوشته بودند كه امـروز مـن صـريح و    
شن حرف بزنم و تكليف را روشن كنم، رو

كنم ما  اينك من حرفم را زدم و تكرار مي
جــا تحمــل  هــاي مســلح را در آن گــروه
جا و نه در هـيچ جـاي    كنيم نه در آن نمي

اند و اينجا و آنجا تبليغ  ها رفته ديگر كه آن
ـ  مي خواهـد ملـت را    مـي  يكنند كه فالن

ننـد ايـن   يبيايند اينجـا بب  .خلع سالح كند
ت هست، اين ملـت بـود كـه وقتـي از     مل

توانست از  انسان نمي ،رفتند جا رژه مي اين
ما ملت را مسلح . شوق و هيجان گريه نكند

مـا آن ضـد ملـت را مسـلح     . خواهيم مي
  . خواهيم نمي

در سپاه  ،به شما برادران خودم در ارتش  
هـــا، شـــهرباني،  در كميتـــه ،پاســـداران

له گـويم  وسـي   ژاندارمري و همه جـا مـي  
جمهوري و مسوول امنيـت   قاطعيت رئيس

اگـر شـما نظـم     .ت شماسـت يكشور قاطع
درون نداشته باشيد و اگر با قاطعيت عمل 

جمهـوري بـه سـوي وسـيله       رئيس،نكنيد 
ديگري و نيروي ديگري خواهـد رفـت و   

و يا خود مردم اول . مردم هستند دآن خو
نظم را در درون شما برقرار خواهند كـرد  

از . را در همـه جـاي كشـور   و بعد امنيت 
همـــه بـــرادران خـــودم در شـــهرباني، 

خواهم كه به هيچ  ژاندارمري و ارتش مي
مـرا  . اي نظم و انظباط را به هم نزننـد  بهانه

ام صميمي و ثابـت   هايي كه داده در قول
قدم بدانيد و براي استقرار نظم و امنيت با 
قاطعيت عمل كنند و بدانند اگر با قاطعيت 

هـا پـيش    و مشكلي بـراي آن عمل كردند 
هـا حمايـت    آمد مـن بـا قاطعيـت از آن   

هر كـس خـدمت خـود را    . خواهم كرد
ــه خــدمت خــود   تــرك كــرده اســت ب

در آذربايجان غربي كسـي كـه   . بازگردد
ــده  ــرده و ع ــه ك ــاغگري پيش ــه  ي اي را ب

گروگان گرفته، از جمله فرمانـدار خـوي   
ديروز در كميسيون امنيـت ملـي ايـن    . را

ها سه روحـاني فرزنـد    آن ،شدمساله گفته 
نظـامي را و تهديـد    6اند و  پيغمبر را كشته

هـاي   سـاعت پادگـان   24اند اگر تا  كرده
هاي  ژاندارمري را منحل نكنيد و گروگان

ـ ما را رهـا نكن  د مـا گروگانهـاي شـما را    ي
جا گفتـه شـد كـه     در آن. خواهيم كشت

اگـر   .مبادله انجام بگيرد، من مخالف بودم
شـما را هـم بـه گروگـان      جمهـور   رئيس
شما حـق نداريـد تسـليم منطـق      ،گرفتند

هـا تهديـد    بنابراين اگر آن. دشمن شويد
انـاهللا و انــا اليــه  « ،خـود را اجــرا كردنــد 

ها را شهيد ملـت   ما آن گروگان» راجعون
كنيم اما از همـين لحظـه ارتـش     تلقي مي

  حق ندارد پـوتين از پـا درآورد مگـر آن   
ها پاك  اين ياغيه آن خطه را از وجود ك

 .ل اقتصـادي كشـور  ئباره مسـا  اما در. كند
يكي از مشكالت ما مساله بازرگاني خارجي 

ها، و مسـاله بيكـاري و پيشـرفت     قيمت ،ما
اما من پيش از عيد نـوروز   .اقتصادي است

هـا را   گفتم كه قيمت .در بازار حاضر شدم
ين بياورنــد و اگــر نياورنــد مــا عمــل ئپــاي

  "....خواهيم كرد 
اما فرمان امام كه آقاي بني صدر در ايـن  
سخنراني بارها بدان اشـاره كـرده اسـت،    

وهمچنين پيامي بود كه او  58پيام  آبانماه 
بمناسبت عيد خطـاب بـه مـردم از جملـه     
مــردم كردســتان فرســتاد و خواهــان بــر 

اين پيام مورد اسـتقبال  .قراري امنيت شد
گروهها و سازمانهاي كرد نيز قرار گرفت و 

  :عضا خواهان اجراي آن شدندب
حق اداره امور داخلـي و محلـي و رفـع    

 .هرگونه تبعيض متعلق به تمام ملت است
امام خميني رهبر انقـالب اسـالمي ايـران    
 .ديروز پيام مهمي به ملت ايران فرسـتادند 

 :متن پيام امام به اين شرح است
ــرحيم  ــرحمن ال ــم اهللا ال ــر  - بس ــالم ب س
بـا وفـاداري   خواهران و برادران كرد كه 

خــود بــه اســالم و جمهــوري اســالمي از 
 .توطئه خائنين به ملت جلوگيري كرديـد 

گزارشات هيات ويژه همان طور بود كـه  
كه  متوقع از خواهران وبرادران كرد بود

ايران نمـي   هرگز خود را جدا از اسالم و
دانند و آنچه بدخواهان به آنان نسبت مي 
دهند چيزي جـز افسـاد و توطئـه گـري     

اكنون من بايد به شما خـواهران و   .يستن
برادران كرد و ساير خواهران و بـرادران  

 :مطالبي را تذكر دهم
در اين موقع حساس كـه ملـت مـا بـا     - 1

چپاول گـران كـه در راس آنهـا آمريكـا     
مواجه است و براي احقاق حق خود و به 
دست آوردن ذخاير هنگفتي كـه محمـد   

مـه  بـه محاك  رضا پهلوي به غارت بـرده و 
كشيدن ايـن جـاني قيـام نمـوده و همـه      

قشرهاي ملت با هم در ايـن امـر حيـاتي    
همــدل و همصــدا شــده انــد بــرادران و 
خواهران كرد ما هرجا هستند بايد به طور 
اولويت در اين امر شركت كنند و با سـاير  
خواهران و بـرادران هماهنـگ شـوند و    
الزم است از اختالفـاتي كـه بـدخواهان    

به طور قـاطع جلـوگيري   ايجاد مي كنند 
 .كنند
ان من امروز هـر اختالفـي بـه نفـع     ربراد

آنـان هسـتند    .آمريكا و ديگر اجانب است
كه از اختالف ما بهره مي كنند و ما را مي 

خيزيـد و   بپـا  .خواهند به اسـارت بكشـند  
توطئه گران را نصيحت كنيد و در صورت 
عدم قبول از خود برانيد و از مناطق خود 

نان را گرفته تسليم مقامات آ يابيرون كنيد 
 .قانوني كنيد

اينجانب و همه ملت از ستم هـايي كـه   - 2
بر شما برادران كـرد در طـول حكومـت    
استبدادي شده است و از تبعيضهايي كه بر 
 ،خالف اسالم بر شما روا داشـته شـده انـد   

ليكن بايـد بدانيـد كـه ايـن شـما       .مطلعم
ع برادران نبوديد كه مورد ستم و ظلم واق

ساير برادران ترك ولـر و عـرب و   .شديد
بلوچ و فـارس و تـركمن هـم بـا شـماها      
شريك بوده اند و همه محـروم بودنـد از   

شما اگر به زاغـه   .آنچه شما محروم بوديد
نشينان و گود نشينان توجه نماييد خواهيد 

اينجانب  .ديد كه آنان از همه محروم ترند
هم آنطور  مي دانم كه در حكومت موقت

خواست شما وملـت اسـت رسـيدگي    كه 
نشده ليكن بايد بدانيد باز در اين امر همـه  
برادران شما شريك مـي باشـند و دولـت    
موقت با كمال جـديت اقـدام بـه كـار و     

لـيكن آشـفتگي هـا بـه      .سامان دادن بود
قدري زياد است كـه اصـالح محتـاج بـه     

 .زمان است
و من اميدوارم كه براي همه ملت و براي 

 .ن كرد وسايل رفاه حاصل شودشما برادرا
شما بـرادران مـي دانيـد كـه نوسـازي و      
عمران در محيطي كه آشفته است و مردم 

 .مشكل يا غير ممكن اسـت  ،در امان نيستند
شما برادران غرب كوشش كنيد و آرامش 
را حفظ كنيد و بدانيد كه با آرامش كارها 
اصالح مي شود و به صالح شما و به صالح 

 .ن استاسالم و مسلمي
از هيات ويژه مي خواهم كه با كمـال   - 3

حسن نيت به مذاكرات خود ادامه دهند و 
با شخصيت هاي ملي و سياسي و مذهبي و 
ساير قشرها تماس بگيرند تا تامين خواسـته  
هاي آنان كه خواست ما نيز هست به طور 
دلبخــواه بشــود و آرامــش وامــن كــه از 
بزرگترين نعمتهاي الهـي اسـت درمنطقـه    

رقرار گردد و شما برادران كرد در كنـار  ب
ســاير بــرادران بــه طــور رفــاه و آســايش 
زندگي نموده و طمع اجانب براي هميشه 

 .از كشورمان قطع گردد
اسالم بزرگ تمام تبعيض ها را محكوم - 4

نموده و براي هـيچ گروهـي ويـژه گـي     
خاصي قرار نداده و تقوا و تعهد اسالم تنها 

پنـاه اسـالم و   كرامت انسان هاسـت و در  
جمهوري اسالمي حق اداره امور داخلي 
و محلي و رفع هرگونه تبعـيض فرهنگـي   
واقتصادي و سياسي متعلق به همه قشرهاي 
ملت است منجمله برادران كرد كه دولت 
جمهوري اسالمي موظف و متعهد به تامين 
آن در اســرع وقــت اســت و مقــررات و  
قوانين مربوط به آن به زودي تدوين مي 

 .د انشاء اهللاشو
اخيرا نظر شريف علماي اعالم و مشايخ - 5

عظام و روشنفكران و ساير بـرادران عزيـز   
در سراسر ايران را به موضع حساس امروز 
ايران و جبهه گيري هاي دشمنان ميهن و 
اسالم و در مقابل ملت عزيز و تشبثات همه 
جانبه آنان براي سركوبي نهضت اسالمي و 

ده سلطه همه جانبـه  ملت معظم و براي اعا
آيـا در  .بر كشور اسالمي ما جلب مي كنيم

ــن     ــعانه اي ــاي متواض ــع تقاض ــن موق اي
خدمتگزار كه روزهاي آخر عمرش را مي 

 گذراند بجا نيست؟
ــيهن در  - 6 ــرادران هــم م خــواهران و ب

سراسر كشور من دست خود را بـه پـيش   
شما دراز مي كنم و از شما به خاطر خدا و 

نـه مـي خـواهم كـه     اسالم و كشور عاجزا
تمام توان خود را براي نجـات كشـورتان   
به كار بريد و اسلحه هاي سرد و گرم يعني 
قلم و بيان و مسلسل را از نشـانه گيـري بـر    
روي يكديگر منحرف و به سـوي دشـمن   
هاي انسانيت كه در راس آن آمريكاسـت  

بارالها مـن ماموريـت خـود را     .نشانه رويد

ر تـوان  كه نصيحت به ملت است بـه قـد  
ضعيف خود انجام دادم و تـو اي خـداي   
بزرگ با قدرت اليزال خود قلوب ملت ما 
را پيوند برادرانـه عطـا نمـا انـك قريـب      

سالم گرم مـن بـه ملـت عزيـز و      .مجيب
. برادران كرد و رحمت خداوند بـر همـه  

- 58آبـان 26.روح اهللا الموسوي الخميني
  )  27/8/1358كيهان(99ذيحجه26
  
ا توجـه بـه روح پيـام    ب: "جالل گاداني"

تاريخي امام خميني مبني بر رفع ستم ملي 
تــوان از  هــاي ايــران مــي از تمــام خلــق

                      ً ها و برادركشي كه اخيرا   گسترش درگيري
بخاطر حق خلق كرد بوجود آمده اسـت  

عضـو   "گـاداني  جـالل ".جلوگيري كرد
كميته مركزي حزب دمكـرات كردسـتان   
ايران با اعـالم ايـن مطلـب بـه خبرنگـار      

  عزامي كيهان ا
هاي مكـرر در   توطئه  رغم كليه علي: گفت

مردم اين مناطق از صلح  ،سراسر كردستان
كننـد و بـر دولـت و مسـووالن      دفاع مي

دولتي و لشكري است كه هر چه زودتر به 
وي  .آميـز امـام عمـل كننـد     پيام مسالمت

امام در پيـام نوروزيشـان   : چنين افزود هم
 و امنيـت  فرمودند بايد در سراسـر ايـران  

صلح واقعي وجود داشـته باشـد ولـي بـه     
شهادت روستاييان ترك زبان اطراف نقده 

 اند و عليه جنـگ  كه همگي به اروميه رفته
افروزان شعار دادند به بعضي از روستاهاي  

اشنويه يورش برده شده و تعداد زيادي از 
وي سـپس   .دفـاع كشـته شـدند    مردم بي

و طلب دولت را محكوم كرد  جناح جنگ
متأسفانه عناصري كه بـه كـرات در   : گفت

گذشته نشان دادند كـه در جهـت مـردم    
كنند بلكه منافع شخصي را بر  حركت نمي

دهنـد هميشـه    منافع اجتماع تـرجيح مـي  
هاي  ريزي باعث به وجود آمدن اين خون

شوند و دولت جمهوري اسالمي  ناحق مي
گونــه افــراد را  ايــران بايــد جلــوي ايــن

  11/1/1359كيهان .بگيرد
عزالدين حسيني كـه از سـوي كوملـه و     

چريكهاي فدايي خلق وچند گروه مسـلح  
ديگر نمايندگي ميكرد در مصـاحبه اي بـا   

  :خبرنگار كيهان از جمله گفت
نظرتان راجع به پيـام نـوروزي امـام    : س

باره يك اصل آن، كه هسـت،   چيست؟ در
ــين  « ــم ب ــا كمونيس ــانطور   ب ــي هم الملل

» امپرياليسـم غـرب  جنگيم كه در برابر  مي
 چه نظري داريد؟

پيام امام خميني چيزهـاي زيـادي در   : ج
، در اين هنگام چند نفـري از   …برداشت 

  بين جمعيـت در كنـار مـا و آقـاي شـيخ     
عزالدين حسيني قرار گرفتند و ظـبط نيـز   

پس از مشورت با آقاي شيخ  .خاموش شد
عزالدين حسيني از ما كارت خبرنگاريمان 

عد عنوان كردند شـما اول  را خواستند و ب
داديد  ها را به ما نشان مي بايستي سوال مي

خـورد شـما    هايي كه به درد مـي  تا سوال
 .عنوان كنيد

ها، كه آقاي  راجع به خلع سالح گروه: س
  صدر عنوان كردند نظرتان چيست؟ بني

  خلع سالح
 
نظر ما اين است كه پيش كشيدن خلع : ج

كـه  اي اسـت   ها خـود مسـاله   گروه سالح
صدر پـيش كشـيده تـا اذهـان      آقاي بني

                          ً            عمومي را گمراه كند و اساسا  كساني كـه  
اسلحه در دست دارند به خـاطر دفـاع از   

باشد و خلق كـرد كـه اگـر     خودشان مي
اسلحه در دست نداشته باشد پاسـداران و  

افــروزان او را ســركوب  ارتــش و جنــگ
اي بــه نــام  خواهنــد كــرد و ديگــر مســاله

نخواهـد مانـد، آقـاي     ي كرد بـاقي  مساله
چنـين در   صدر در پيام نوروزي و هم بني

روز يادبود جمهوري اسالمي اعالم كردند 
اول گفتند بياييد ما همديگر را در آغوش 
بگيريم و با صلح و صفا مساله را حل كنـيم  
از راه سياسي و اگر به خواست خلق كرد 
كه خودمختاري است توجه شـود ديگـر   

ه خلـع سـالح بـاقي    اي به نـام مسـال   مساله
صـدر بـه ارتـش     آقاي بنـي  .نخواهد ماند
ها را باز نكنيد تا  دهد كه پوتين دستور مي

همــه را خلــع ســالح كنيــد تــا در ميــان 
هاي سياسي و خلـق كـرد جـدايي     گروه

اين كار خلع سالح چيزي است  .بيندازيد
صـدر گـويي از    آقاي بني ا              و راهي و اساس 

 كردســتان اطــالع چنــداني نــدارد و   
هاي سياسي را جـدا از خلـق كـرد     گروه
هاي  داند و خلق كرد را جدا از گروه مي

  )31/01/1359كيهان.....(.داند سياسي  مي
  :وي در اظهار نظر ديگري نيز گفت

شيخ عزالـدين حسـيني، رئـيس هيـات      ...
ما پيام آبانمـاه  : نمايندگي خلق كرد گفت

امام را بعنوان پيام آشـتي و اخـوت بفـال    
يم و پـس از آن، آتـش بـس را    نيك گرفت

راه حـل از همـان موقـع    . قبول كـرديم 
. روشن بود و حاال هم آسان و روشن است

راه . احتياج به پيشـنهاد جديـدي نـداريم   
حل اين است كه دولت، بطور جـدي بـا   
. هيات نمايندگي خلق كرد مذاكره كنـد 

راه حل مشكل نيست، اشكال در اين است 
عمل ميكند يا كه آيا دولت به اين راه حل 

نه؟ آقاي بني صدر ميگويد بـا گروههـاي   
مسلح مذاكره نميكنيم و حق خلق كرد را 

به شرطي كه اسـلحه   به خودشان ميدهيم،
   ً                   اوال  هيـات نماينـدگي   . را زمين بگذارنـد 

گروه خاص نيست، بلكه تركيبي است كـه  
در مورد پشتيباني قاطع خلق كـرد اسـت   
كه مقاومت ميكند نـه فقـط گـرو ههـاي     
سياســي، و خلــق كــرد اســلحه را زمــين  
نميگذارد، چون اسلحه را زمين بگذارد نه 
. حرفــي خواهــد بــود و نــه مــذاكره اي

واقعيت اينست كه دولت جنگي جديد را 
با شدت بيشتر بما تحميل كرده اسـت، امـا   
باز با قطع اين تهاجم و تحت شرايطي مي 
. تــوان آرامــش را بــه منطقــه بازگردانــد

ستان، متوقف شود، ارتش نيروكشي به كرد
هـا و   به داخل پادگانهـا برگـردد و جـاده   

مواضع تهاجمي داخل و اطراف شهرهاي 
كردستان را ترك كند، محاصره اقتصادي 
كردستان برداشته شود و مذاكرات جدي 
با هيات نمايندگان خلق كـرد، بـر مبنـاي    

در غير . اي از سر گرفته شود ماده 26طرح 
هاي  گان و تودهاينصورت، مقاومت پيشمر

مردم كردستان بخـوبي قـادر اسـت هـر     
تهاجم جديدي را با شكست روبرو كنـد و  
بـاالخره راه حـل نهـائي همـان مــذاكره     

 )7/2/1359كيهان.(خواهد بود
بدين ترتيب اين عزالدين حسـيني امـام    

جمعه مهاباد و رئيس هيئت مذاكره كننده 
  از سوي گروه هاي كرد 

خلـق شـاخه   كومله، چريكهـاي فـدايي   ( 
و در واقع از رهبـران آن روز  ) كردستان 

كومله بود كه قول بني صدر را به فاصـله  
كمي مجعـول و همچنـان تكـرار كـرد و     

جانبـداري بنـي صـدر از اتحــاد    . ميكننـد 
تمامي كردهاي منطقه را ناديده ميگيرند و 

كـــه  طـــرح خودمختـــاري كردســـتان
ميتوانست در ساير مناطق كشور نيـز اجـرا   

قاي بني صدر در دو نوبت رسـما  شود و آ
پذيرفتن آنرا اعـالم كـرد را رد ميكننـد و    
هم چنان به عمليات مسلحانه براي رسيدن 

الزم بـه يـاد   . به اهدافشان اصرار ميورزند
آوري است كه ابتدا طرحي سي ماده اي 
از سوي حزب دموكرات كردستان ارائـه  
گرديد كه بعد ها توسط هيئـت مـذاكره   

شـيخ  : كه مركب بـود از كننده كردستان 
ــيني   ــدين حس ــت  –عزال ــت هيئ  - رياس

ــتان     ــوكرات كردس ــزب دم ــده ح نماين
و نمايندگاني از كوملـه   - سخنگوي هيئت

 26و سازمان چريكهاي فـدايي خلـق، بـه    
ماده تقليل يافـت كـه در نهايـت پـس از     
مذاكرات طوالني و مفصل در طرح جامع 
شــش مــاده اي خالصــه و مــورد توافــق 

بـدين ترتيـب او و   . رفـت طرفين قـرار گ 
سازمانهاي حامي اش دوستي را به دشمني 
برگرداندند و امروز نيز حاضر نيستند كرده 

چه اين كار را بكنند و . خود را انتقاد كنند
چـرا  : برآنها اسـت كـه بگوينـد    ،چه نكنند

قول آقاي بني صـدر را بـا جعـل قـولي     
جانشين كرده اند كه خـود سـاخته انـد و    

ه او براي حـل مسـئله در   چرا فرصتي را ك
را از ميان  ،صلح و دوستي ايجاد كرده بود

بردند و همچنان دروغ را دستمايه اظهـار  
  .دشمني كرده اند؟

jmpaknejad@yahoo.fr  
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والیت فقیه ،  بدعت  و  «

  »فرعونیت بنام دین
  

تازه ترین کار پژوهشی 
محمد جعفری به زودی 

  انتشار می یابد
 

اين كه شما مالحظه مي كنيد كه "
ــال    ــي س ــول س ــران در ط در اي
گذشته بـه اتهـام ارتكـاب حـدود     

ي همه ساله تعدادي اعـدام و  شرع
يا رجم شده يا شالق مـي خورنـد،   
بيش از آنكه ربطي به اسالم و حتي 
فقـه ســنتي داشـته باشــد بـه نظــام    
قدرت و نظريه ارعاب حكـومتي و  
حفظ حكومت از اوجـب واجبـات   

ما در كشور بـا  .  است بر مي گردد
يك دسـتگاه قضـائي جبـار روبـرو     
هستيم كه به جاي اجراي عـدالت  

كشور، خـود مـدعي مـردم در     در
جهت اجراي منويات ديكتـاتوري  
واليــت مطلقــة فقيــه اســت و چــه 
بدرستي آقاي بني صـدر در مقـام   

به  1360رياست جمهوري در سال 
آقاي دكتر بهشـتي رئـيس ديـوان    

! آقاي بهشـتي  ": عالي كشور گفت
وقتي مدعي خـود قاضـي اسـت و    
اين پرونده سازي هاي مفتضح مي 

 137ص (".است كند دادرس خدا
  )      كتاب

  
امور نهي شـده بـر پيـامبران در     *

  قرآن  
حدود اختيارات پيامبرو رسـالت  * 

 .در قرآن
واليــت فقيــه چگونــه صــيغه اي * 

  است؟
نقــد مبــاني فقهــي حكومــت    * 

 اسالمي، از آيت اهللا منتظري
  

  یورو ۲۵ :قیمت
   

عالقمنــدانی کــه مایــل بــه خریــد 
کتاب هستند، از طریق آدرسهای 
ــــاب را  ــــد کت ــــی توانن ــــل م ذی

 :خریداری کنند
  :پست الکترونیک  

 mbarzavand@yahoo.com 
    :آدرس پستی

Enghelabe Eslami 
Zeitung 

 
Postfach 11 11 18  
D – 60046 Frankfurt – 
Germany 

دانــش و  ،وقتــي انســان
ن آزمــان و مكــان را از 

  خود مي كند
  

از مــاه هــا  پــیش از کودتــای  – ۲٬۲
ناتوان کـردن مثلـث زور  ،۶۰خرداد 

ـــت و  ـــای پرس ـــردن تمایله ـــا ک توان
جانبدار مـردم سـاالری را در دسـتور 

روشــی کــه در پــیش . کــار قــراردادیم
 ،حاصل این ابـتال. ابتال بود ،گرفتیم

بـــی اعتبـــار شـــدن مالتاریـــا در پـــی 
و بـــی اعتبـــار  ۶۰کودتـــای خـــرداد 

شــدن گــروه رجــوی و دســته هــا و 
. اشــــخاص زور پرســــت مؤتلــــف او

بهنگام نقض میثاقی شامل سـه اصـل 
مـونی، او ژزادی و عدم هآستقالل و ا

. مـدن شـدآیم صدام درژبه خدمت ر
ــب در  ــوی طل ــه آرأس پهل ــی ک زمایش

نهضت ملی ایران به رهبـری مصـدق 
  . مردود شده بود ،بود
ــان        ــه هــم از زم نتیجــه اینســت ک

در برابـــــر  ،خمینـــــی بـــــدین ســـــو
مردمی قـرار گرفتـه انـد  ،استبدادیان

. که خواسـتار مـردم سـاالری هسـتند
بخشی از جامعـه بـه حقـوق انسـان و 

اگــر  ،پـس. حقـوق ملـی عـارف اسـت
مراقبــت شــود کــه مثلــث زورپرســت 

مـدن بـه آنتواند ضعف خود را بـا در 
خدمت قـدرتهای سـلطه گـر جبـران 

ــد ــان حاصــل  ،کن ــوانیم اطمین مــی ت
ــردم  ــه م ــتبداد ب ــیم تحــول از اس کن
ــام  ــل انج ــت کام ــا موفقی ــاالری ب س

  .بگیرد
ـــیش ا - ۲/۳ ـــاهی پ ـــک م ـــب ی ز تقل

ـــزرگ در  ـــرداد  ۲۲ب ـــم  ،۸۸خ عالئ
یم را در جلسـه ژبالینی گویای مرگ ر

ای با حضور هموطنان در هامبورگ 
ن عالئــم امــروز آ. تشــریح کــرده ام

. خــود را واضــح تــر نشــان مــی دهنــد
نهــا آپــس تکلیــف را مــردم و جنــبش 

هــر گــاه امــروز بــه . معــین مــی کننــد
ـــد و  ـــانی برخیزن ـــبش همگ ن را آجن

یم بر زمین می ژنازه رج ،ادامه دهند
اما برای این که وضعیت ایـران . افتد

بعد از انقالب و وضعیت امـروز مصـر 
روشـی کـه در  ،و سودان تکرار نشوند

ــریح  ــما تش ــه پرســش اول ش پاســخ ب
کردم را می باید بـا روش زیـر تـوأم و 

  :کامل کرد و بکار برد
زادی است آاندیشه راهنما که بیان  •

تصــدی تغییــر و نیــز بــدیلی توانــا بــه 
 ،مـی بایـد ،پیشـاپیش ،ساخت دولـت

  .قبول همگانی یافته باشد
ترســهایی کــه جامعــه را از حرکــت  •

ــد ــی دارن ــاز م ــرس از  ،ب بخصــوص ت
ــامعلومی کــه مــی آ ینــده و وضــعیتی ن

ـــونی  ـــد جـــایگزین وضـــعیت کن توان
بگردد می باید جای خود را بـه امیـد 

ینده و وضعیت روشنی بسـپرد کـه آبه 
امـا . نونی می شودجانشین وضعیت ک

ــه  ــد ب ــا آامی ــده را از راه شــفاف و ت ین
ممکن است بی نقص کردن انتخاب 

مــی ) هــدف ســازگار بــه الگــوی بــاال(
ــان . بایــد ایجــاد کــرد زاد آپــس جری
از . برقـرار شـود ،اندیشه ها مـی بایـد

یکی ستیز و دیگری مخالفت  ،سه کار
ایــن ســومی اســت کــه  ،و ســومی نقــد

جدا کردن . دیآبکار امروز و فردا می 
سره از ناسره و جانشین کردن ناسره 

. اینست کـاری کـه بایـد کـرد ،با سره
دولتی و دینـی » برضد«وقتی انسانها 

 ،و اندیشه راهنمائی و گروهـی شـدند
ــه  ــی و اندیش ــی و دین ــه دولت ــبت ب نس
راهنمائی و گروهی که  باید جانشـین 

توجــه کــافی و وافــی را پیــدا   ،شــوند
نـی را مـی بایـد تکلیف رفت. نمی کنند

 ،بــه ســخن دیگــر. مــدنی معــین کنــدآ
ـــود ـــعیت موج ـــد وض ـــه  ،نق ـــر ب اگ

تشــخیص شــفاف وضــعیتی نیانجامــد 
 ،نقد نیست ،که می باید جانشین کرد

در جریـان انقـالب . ویرانگری اسـت
کوشــش شــد  جامعــه بــاز و  ،ایــران

زادی آدولـــت حقوقمـــدار و  بیـــان 
بمثابه اندیشه راهنما و کثـرت گرائـی 

حیـــد بـــر ســـر اصـــول در عـــین تو
تشـــریح  ،راهنمـــای مـــردم ســـاالری

 ، جامعه بر وضـعیت جانشـین ،شوند
ـــیش ـــا ب ـــا  ،کم ـــت ام ـــدان جس وج

قـای خمینـی و آسازمانهای سیاسی و 
مالتاریــا خــود را نمــاد قــدرت تصــور 
کردنـــد و بکـــار بازســـازی اســـتبداد 

اینک بر نسـل شـرکت جسـته .  شدند
در انقالب و نسـلهای بعـد از انقـالب 

ســتیزه گــری را دون شــأن  اســت کــه 
انسان بشمارند و نقادی را کار انسـان 

ــتقل و  ــد آمس ــوق و کرامتمن زاد و حق
  .بدانند و روش کنند

  
  :پرسش در باره الئیسیته ٭ 

  
صـدر   با سالم به شما جناب آقاي بني    

  و با آرزوي سالمتي
در مصاحبه جديدتان بـا راديـو عصـر        

ابطـه  جديد در مورد أليسيته، در مـورد ر 
انسان با بنيادها از جمله مدرسه صـحبت  

چگونه ميشـود مدرسـه وسـيله    : فرموديد
را تعيين كند؟ مـثال،   شود و انسان هدف

تنظيم  هچگونه كتابها و موضوعات مربوط
شوند و نظامي برقرار شـود كـه انسـان را    

منظورم از مدرسه ابتدايي . هدفمند كنند
چون هـر بچـه بايـد    . دانشگاه هگرفته تا ب
ــي ــدف     علم ــا آن ه ــا ب ــد ت ــته باش داش

از ايـن  . لطفا توضيح دهيد. انتخاب كندرا
كه باز مزاحم شده و وقت شمارا ميگيـرم  

مجبور شدم كـه دوبـاره   . طلبم پوزش مي
سوال كنم چون موضوع بسيار مهم است 
                              ِ        و همانطور كه شما گفتيد انقالب  بزرگـي 

 .    ِ              تشكر  فراوان از شما اب. كند ايجاد مي
 مت باشيدو سال  شاد

  
  :پاسخ به پرسش ٭
  
در جامعه هائی که  ،در حال حاضر    

ســازمان یافتــه  ،بــر اصــل روابــط قــوا
سرمایه و دولت و دین (ساالریها  ،اند

تعلــیم و ...) اد وژو مــرد و ســکس و نــ
تربیتــی را ســازمان داده انــد کــه از 

افراد را برای  ،کودکستان تا دانشگاه
ر د. تربیت مـی کنـد ،خدمت به خود

ــیم و  ،نتیجــه ــاد تعل ــان بنی رابطــه می
ایـن  ،موز و دانشـجوآتربیت با دانش 

  :رابطه است
ــده هــدف • ــین کنن ــراین ،تعی ــا ب  ،بن

بنیـاد تعلـیم و  ،تعلیم و تربیت کننده
تربیت و وسیله انسان و هدف تربیت 

» سـاالری«ن آخدمتکار برای این یا 
  . هستند

ــن رابطــه     ــیم و  ،در ای ــتگاه تعل دس
بخواهی نخبـه گـرا اسـت و  تربیت تا

ضابطه اش برای تشخیص نخبه ها و 

 ،مـــوز و دانشـــجوآاســـتعداد دانـــش 
موز و دانشـجو آانطباق پذیری دانش 
هـا » سـاالری«با خـدمت در یکـی از 

  نتیجه اینست که. است
ـــیم و  - ۱  ـــی، از  تعل ـــت بزرگ اکثری

تربیت دانشگاهی و حتـی دبیرسـتانی 
  محروم می شوند و ،و بسا از تحصیل

چـــون از ابتـــدا بـــرای خـــدمت  – ۲ 
فعـل پـذیر بـار مـی  ،تربیت می شوند

ینــد و مردمــی مــی شــوند کــه دائــم آ
نگران تنظیم رابطـه خـود بـا قـدرت 

یکی از ساالری  هاکه برای خـدمت (
  و . هستند) تربیت شده اند ،نآدر
 ،یند  و این امرآمتخصص بار می  – ۳

نها را بیشتر آفعل پذیری  ،بنوبه خود
زیـرا بـه یـک کـار معـین مـی . می کند

پردازنــد و  چــون کارهــای دیگــر کــه 
ـــه  ـــان ب ـــتعدادهای انس ـــرورش اس پ
ــی  ــاز دارد را انجــام نم ــان نی انجامش

ـــد موجـــودی وابســـته ای مـــی  ،دهن
مـی بینیـد کـه بـا وجـود پـیش . شوند

لودن محـیط زیسـت و آخور کردن و 
ینده شـدن یـأس از آجانشین امید به 

ن و شــمار بــزرگ فــن ســاالرا ،ینــدهآ
دیوان سـاالران و نیـز سیاسـتمداران 
حتــی جــرأت اظهــار حقیقــت را نیــز 

در رقابـت جنـون  ،جامعه ها. ندارند
 ،میز بر سر قدرت در مقیـاس جهـانآ

ور جسته انـد و تـوان آسرعتی سرسام 
  . مهار کردن را نیز از دست داده اند

حال اگر بخواهیم هـدف تعلـیم و  •
ــت را  ــرورش دادن آتربی ــوختن و پ م

   ،می باید ،ان جامع بگردانیمانس
ــا  – ۱ ــر را ب ــن و هن ــم و ف ــه عل رابط

یعنی علـم و فـن و . قدرت قطع کنیم
. هنر را از استخدام قدرت رهـا کنـیم

امکـان رشـد علـم و فـن و  ،با این کار
  .هنر را چندین برابر کرده ایم

ــاالریها  – ۲ ــدگی س ــم از بن چــون عل
ــدئولو( ــن و ای ــرمایه و دی ...) ی وژس

مـی  ،لودگی به مـرام زورآز ا ،رها شد
. رهـــد و بـــا خـــود یگانـــه مـــی شـــود

ــای درســی ــوند از  ،کتابه ــی ش ــر نم پ
توجیه ها با اسـتفاده از علـم و فـن و 

ــر ــال. هن ــرای مث ــاب  ،ب ــوای کت محت
یک رشـته  ،در حال حاضر ،تاریخ که

در مـدارس ایـران (توجیه گری است 
یم حاکم و دین از خـود ژتوجیه گر ر

ــان قــدرت  ــه در بی ــه بیگان و در جامع
توجیــــه گــــر اروپــــا  ،هــــای غــــرب

عبارت مـی شـود از تـاریخ  ،)محوری
تـاریخ . همانطور که روی داده اسـت
انســان . امرهــای واقــع مســتمر اســت

امروز خود تاریخی است که اسـتمرار 
کتـاب تـاریخ بـه او مـی . جسته اسـت

گویــد مجموعــه امــور واقــع چگونــه 
استمرار جسته اند و چسـان وضـعیت 

ــروز را پد ــد ام ــت آی ــد و هوی ورده ان
  . واقعی او کدام است

مــوز و دانشـــجو آچــون دانــش   - ۳
بمثابـه  ،هستند که انتخاب مـی کننـد
ــتعدادها ــه ای از اس ــم و  ،مجموع عل

ــه  ــد و ب ــی گیرن ــار م ــر را بک فــن و هن
نها می گوینـد آاستعدادها به  ،تدریج

  .انتخاب در خور کدام است
بــا دختــرم  ،پــس از نوشــتن پاســخ     
ــ ــای  ،رازه ــاره نظامه ــوزش و آدر ب م

 ،پــــرورش در کشــــورهای مختلــــف
ن را مـی آحاصل . مدآگفتگوئی پیش 

او اطـــالع مـــی داد کـــه در : افـــزایم
. این تدبیر را بکـار بـرده انـد ،فنالند

ــوروی  ــا ش ــد ب ــه فنالن ــیح دادک توض
ــرد ــی ک ن آ. ســابق تجــارت چــوب م

تجارت چوب  ،یم که از میان رفتژر

بــه یــاد  فنالنــدی هــا. هــم کســاد شــد
ســرمایه ســرمایه ســازی افتادنــد کــه 

پـس بیشـترین بودجـه و . انسان است
امکان را به تعلیم و تربیت اختصاص 

نچه را باید بیـاموزد آانتخاب . دادند
مـــوز و آدانـــش  ،تـــا حـــدود زیـــاد ،را

ــد ــی . دانشــجو مــی کنن ــا وقت ــم ت معل
مــوزان درس را فهــم نکــرده آدانــش 
ــد ــد ،ان ــی مان ــه م حاصــل . در مدرس

این شده است که فنالنـدی هـا روش 
ــر گــزارش یونســکو – ــا ب در  ســه  -بن

در  ،زبــان و ریاضــیات و علــوم ،درس
ــا اول و در جهــان بعــد از کــره  ،اروپ

ترکیه مقام سی . دوم هستند ،جنوبی
ــران در  ردیــف  ٣۵و دوم را دارد و ای

  .  نیست ،اول
ــد  – ۴ ــر از بن چــون علــم و فــن و هن

در دسـترس همـه  ،قدرت رهـا شـدند
نسانها در همه جای جهان قـرار مـی ا

دیگـر وسـیله سـلطه  ،این سه. گیرند
ــر اکثریــت نمــی شــوند ــه . اقلیــت ب ب

میزانی که انسانها به این سه دسترسی 
زاد تر می گردند آاز روابط قوا  ،دارند

و مــی تواننــد بنیادهــای اجتمــاعی را 
ــود  ــدفهای خ ــه ه ــیدن ب ــیله رس وس

  . کنند
 این خطر که اقلیت زورپرسـت – ۵

بـا دسترسـی بـه علـم و  ،در جامعه ها
وســـیله هـــای مخـــرب  ،فـــن و هنـــر

بــه  ،بسـازند و حیـات را تهدیــد کننـد
چــرا کــه کــاهش . حــداقل مــی رســد

میــزان خشــونت در جامعــه هــا از راه 
فـــراهم شـــدن امکـــان رشـــد بـــرای 

سبب می شـود کـه خشـونت  ،همگان
کمتـــر قابـــل توجیـــه و بکـــار بـــردن 

  .بگردد
از دو سوم  بیشتر ،در حال حاضر – ۶

بخـــش . تولیـــد بشـــر مخـــرب اســـت
بزرگی از نیروهـای محرکـه تخریـب 

اکثریــت بــزرگ جامعــه . مــی شــوند
ــر  ــن و هن ــم و ف ــه عل بشــری چــون ب

در سـازندگی نقـش  ،دسترسی ندارنـد
نمی یابند الجرم در ویرانگری نقـش 

بــاروری یــک  ،از جملــه. مــی جوینــد
انســـان جـــامع برخـــوردار از علـــم و 

یک  ،از این رو ،ددانش و فن را ندارن
نهـا گرسـنه انـد و بـاز دسـت آمیلیارد 

میلیـــارد  ۶کـــم چهـــار میلیـــارد از 
جمعیت کار درخور را ندارنـد و یـک 

حـد  –میلیارد نفر کـه کـار مـی کننـد 
بیشــترین ســهم از تولیدشــان  –اکثــر 

  .مخرب است
شتابی کـه رشـد  ،در حال حاضر – ۷

رابطـه اکثریـت  ،علم و فن گرفته اند
حتـی  ،ها را با علـم و فـنبزرگ انسان

ــرده  ــان قطــع ک ــار بردنش در حــد بک
این اکثریت دائم بـزرگ تـر و . است

اقلیت دانش و فن ساز  مدام کوچک 
ادامه حیات زیندگان و . تر می گردند

بستگی  ،از جمله ،بقای محیط زیست
به تغییر رابطه انسان بـا دانـش و فـن 

ــت . دارد ــم اکثری ــه ه ــی ک ــه ترتیب ب
ـــیل د ـــزرگ در تحص ـــن ب ـــش و ف ان

شرکت کنند و هـم کـاربرد ایـن دو را 
  . تعیین کنند

قطـع رابطـه دانـش و  ،بدین سان      
ــا قــدرت یــک ضــرورت  ــر ب فــن و هن

قطـع رابطـه علـم و  ،از این رو. است
فــن و هنــر بــا قــدرت و برقــرار شــدن 

زادی انسـان آرابطه اش با استقالل و 
کــاری اســت کــه  ،و عمــران طبیعــت

  . انجام گیردبدون تأخیر می باید 
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