
  

پايدار است، فصل اول مجموعه به گزارش ،مالي كه ذاتي و بنابراين–يم مافياهاي نظاميژگيهاي رژگي از ويژسه وي:اسالمی انقالب
يمي ژوقتي ر – 1: مي بايد نسبت به دو امر مهم هشدار دهيم ،همين جا. گي اختصاص يافته استژدريافت شده از ايران در باره اين سه وي

گي هاي ژبدان معني است كه هم نمي تواند اين وي ،ا هدف تبليغ مي كند كه گويا دشمن خارجي تعقيب مي كندگي هاي ذاتي خود رژوي
يم و روند ژگي هاي رژشناساندن وي ،بنا بر اين. گي ها را بپوشاندژويرانگر را از دست بدهد و هم مي كوشد ضعف روز افزون ناشي از اين وي

بپوشانند . دو رأس ديگر مثلث زورپرست سخت در تالش هستند تا مگر خيانت هاشان را بپوشاند – 2و . ناتوان گشتنش ضرورت تمام دارد
وابستگي به قدرت خارجي را واقعيت گرائي و ارزش . جلوه دهند... خود را ضد خميني و . كه دستيار مالتاريا در بازسازي استبداد بوده اند

ن با آرمان چيست و ربط آبديهي است نمي دانند . رمان گريختن جلوه دهندآرا از واقعيت به زادي آبباورانند و ايستادگي بر اصول استقالل و 
. نها را بر ايران حاكميت بخشدآنند كه قدرت خارجي دست به مداخله نظامي بزند و آبنده قدرت هستند و سخت در پي . واقعيت كدام است

زادي و اعتبار بخشيدن به قدرت و آجز براي بي اعتبار كردن استقالل و  ،اندزادي گشوده آرگبار ناسزا كه بر روي نمادهاي استقالل و 
  .وابستگي نيست

  .ن را در كشورهاي منطقه معلوم مي كنندآيم و نيز موقعيت ژورده ايم كه وضعيت درون رآدر فصل دوم خبرهاي مهمي را گرد     
اين جبهه را جنايت . تشكيل دهندگانش را موضوع بررسي مي كنيم و هويت» جبهه پايداري انقالب اسالمي«در فصل سوم بيانيه      

  .يعني تنهاكساني تشكيل داده اند كه براي خامنه اي مانده اند ،يمژكارترين ها و فاسد ترين هاي ر
ش ترور در تنظيم يم با عربستان و امريكا بر سر سوريه و نقژتحليل ها و گزارشهاي خبري پيرامون رابطه ر –گزارش  ،در فصل چهارم     

  .وريمآيم با امريكا و اسرائيل  را مي ژرابطه هاي ر
يم را فراگرفته است را از نظر خوانندگان مي ژاله وفا در باره فسادي كه چون سرطان رژقسمت پنجم و پاياني مطالعه  ،در فصل پنجم     

  .گذرانيم
  : وريمآ خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد مي ،و در فصل ششم      

     
  4در صفحه 

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٣٢( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  مال صفریج

  

پايان مشروطه، آغاز استبداد ١٢٩٩کودتای 

  رضاخانی
  سخنرانی  کرزن در مورد  ایران در مجلس اعیان ◀

  ) لردها( 
  

سخنراني : مي نويسد) 1(در ادامه  پژوهش خود  محمد قلي مجد
در جريان مذاكرات پارلماني « باال به آن اشاره شد كرزن كه در

 اي ديگر اين سخنراني ازبخش ه. ايراد شد»  مجلس لردها در
اين قراراست كه نزديك به سي سال است كه با مسائل سياسي 

زمان كه استقالل  تماميت  هر ارتباط هستم و ايران مستقيماً در
سئوال رفته است، طول آن مدت همواره  زير ارضي اين كشور

صحيح : لردها. ( مورد اعتماد تمام وزرا و دولتمردان ايراني بود
الزم نيست كه يادآوري  كنم تنها  ظرف .)... است است، صحيح

كه هنوز   -شش ماه  گذشته كابينه ساعت ها از وقت خود را 
ت زمان بيشتري براي آن درنظرگرفته دبايد  م جاي كار دارد  و

صرف بررسي اين مسئله كرده  است كه انگلستان مي  - شود 
... كندايران پيروي  بايست از چه خط  مش سياسي و نظامي در

داشته  من از شما عاليجنابان درخواست مي كنم كه به خاطر
اجتناب  ناپذير  جنگ  باشيد كه اوضاع ايران نتيجه مستقيم و

  .است
توجيه اشغال   كرزن پس از ترسيم حوادث از ديدگاه انگلستان و

جنگ  را چنين  تشريح مي  ايران بي طرف، حوادث  پس از
 :كند

  12 در صفحه    
  

ما را  !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدمالی خود ياری  با کمک نشريه، انتشاربرای ادامه 

 
 جهانگير گلزار 

  امنقد اصالح طلبی و استراتژی انتخابات آزاد توام با مذاکره با نظ
  شهر هامبورگ   خرداد 22متن سخنراني در جلسه بحث آزاد با شركت آقايان اشكوري و شريعت مداري و گلزار در انجمن *  
حقوق مثل . مثال حق حيات را نمي شود از انسان جدا كرد. انسان با حقوق خود متولد مي شود از اينرو حقوق انسان ذاتي اويند   

   اگر حقي را از انسان ضايع كنند، حقوق ديگر نيز دست نيافتني و يا كمتر قابل دسترسي. تندظروف مرتبطه با هم در رابطه هس
  . مي گردند

مثال نمي شود كمي از حق ازدواج و يا كمي از حق حيات و يا . حقوق را نمي شود تقسيم كرد وتنها از بخشي از آن برخوردار شد
  . ايستي حقوق را به تمام برخوردار شدب. كمي از حق نفس كشيدن برخوردار گرديد

جامعه اي كه از حقوق خود برخوردار نمي گردد، امكان شكوفايي . انسان امكان رشد مي يابد اگر از حقوق خود برخوردار گردد
  نمي يابد و كساني كه استعدادهاي خود را مي توانند شكوفا كنند، از جامعه هاي استبداد زده مي گريزند و جذب محيطي 

  . مي گردند كه امكان رشد را به آنها بيشتر مي دهد
  15 در صفحه    
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
اثر گروگانگیری در بازسازی 

  استبداد؟
  

  :سیزدهمی باقی مانده و اینست ،پرسش ۱۳از     
در بازسازي استبداد چه بود و مخالفت شما با  نگيريگانقش گرو - 13

گروگانگيري به چه دليل بود در حالي كه خميني اينكار را انقالب دوم و 
  .بزرگتر از انقالب اول ناميد

  
فوق در باره اثر گروگانگیری بر  پاسخ به پرسش٭

  :بازسازی استبداد
  

ن آز ا ،روزنامه انقالب اسالمی و ۱۳5۸بان آ ۱۴در سرمقاله       
در سخنرانی ها و مصاحبه ها و گزارش کارنامه روزانه رئیس  ،پس

قای خمینی و آجمهوری به مردم و در اعالم جرم و در نامه ها به 
بطور مستمر در باره اثر گروگانگیری  ،پس از مهاجرت ،دیگران و

خیانت به «در کتابهای . نوشته و گفته ام ،در باز سازی استبداد
و در جلد دوم و سوم از سه جلد » ة الله هایآتوطئه «و » امید

کتاب در باره سیاست امریکا در ایران که به گروگانگیری و ایران 
گیت اختصاص یافته اند و در تحقیق های امریکائیان پیرامون 

و در پر شمار نوشته ها و  ،گروگانگیری که ترجمه و انتشار داده ام
ن بود آیران گیت دنباله که ا –باز به اثر گروگانگیری  ،مصاحبه ها

ساله و باز سازی استبدادی  ۸در محاصره اقتصادی و جنگ  -
این . پرداخته ام که خیانت و جنایت و فساد را روش کرده است

مداومت در تحقیق  را بخشی از مبارزه با استبداد وابسته ای که 
مالی گشته است  و نیز کوشش برای  –یم مافیاهای نظامی ژاینک ر

دن جامعه امریکائی و غیر امریکائی از اثرات اینگونه فعل گاه کرآ
  . دانسته ام ،نهاآو انفعالهای محرمانه بر انحطاط دموکراسی 

  
  2در صفحه    
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  بیگانگان نها را هدفهای آیم بطور مستمر داشته است و اینک ژگی که رژسه وی ◀

  ۴ ص   :می شمارد 

  ۵  ص :مالی –یم مافیاهای نظامی ژرخبرهای گویای وضعیت داخلی و خارجی  ◀
  که برای ئی  هاوهیا ته مانده افراد و گرجبهه پایداری انقالب اسالمی  ◀

  ٧  ص: ای مانده استخامنه 

  ترور اتم شناسان ادامه دارد -سوریه عرصه رویاروئی تعیین کننده؟  ◀
  ١٠  ص یم و القاعده و ترور؟ژر – 

  ١١ ص: بخش  پایانی –رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام والیت فقیه : اله وفاژ ◀

  ١۶ ص : یم سانسور را تشدید می کند و ایران را بیابان می گرداندژر◀

   سه ويژگي ذاتي 
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و کتابها در سایت بنـی صـدر موجودنـد 
نها مراجعه آبر پرسش کننده است که به 

ــد ــی. کن ــاریخ واقع ــه ت ــرا ک ــاریخ  ،چ ت
. مجموعه امرهـای واقـع مسـتمر اسـت

در همین مجموعه امرهای  ،نسل امروز
پـس شـناختن خـویش . مستمر مـی زیـد

چه «و » چه باید کردها«برای دانستن 
  .ضرور است ،»اید کردهانب
      

ساله کـه در اختیـار  ۳۲با وجود یک کار 
ــه پرســش پاســخ مــی  ،همگــان اســت ب

   :دهم
  
گروگانگیری نقض استقالل بـود  •

در  ،و ســـبب شـــد قـــدرت خـــارجی
محــور  ،سیاســت داخلــی و خــارجی

  :بگردد
  
ماهنامــــه مطالعــــات « ،بــــه تــــازگی    

ـــاریخی ـــ ،ت ـــخیر النـــه ژوی ه نامـــه تس
 ،شماره سـی ام ،هفتم سال(» جاسوسی

. در اختیـارم قـرار گرفـت)  ۱۳۸۹پائیز 
قای ابـراهیم آاز قول  ،نآ ۱۶در صفحه 
  :مده استآاصغر زاده 

ــي از    «       ــم خيل ــاه ه ــه ش ــراي معالج ب
امكان ايـن پـذيرائي را    ،كشورهاي ديگر دنيا

يـا   ،داشتند و در امريكا هم شهرهاي ديگـر 
اما . هم بودايالتهاي ديگر بسيار امكاناتشان فرا

در بستري شاه وارد امريكا شد كه بـراي مـا   
 ،ميز بـودنش آاين تحريك . ميز بودآتحريك 

به خاطر كينه و نفرتي بود كه  ،نآبخشي از 
» .راكفلر و كيسينجر نسبت به ايران داشتند

  )خط كشي زير جمله از من است(
براثـر  ،امر که کیسـینجر و راکفلـر این    

طــرح  ،نهــاآ مراجعــه اشــرف پهلــوی بــه
به  ،گروگانگیری را ریختند و در تهران

» دانشــجویان پیــرو خــط امــام«دســت 
را  تحقیــق روبــرت پــاری و  ،اجــرا شــد

 ،نخسـت. شکار کردنـدآمارک هولبرت 
 ،یک روزنامـه نگـار و محقـق امریکـائی

 ۱۹۸۲تحقیقی در  ،بنام مارک هولبرت
ــار داد ــن نتیجــه . انتش ــه ای ــق او ب تحقی

انگیری  کار چـیس رسیده بود که گروگ
مانهاتان بانـک و راکفلـر و کیسـینجر و 

نـام کتــاب او . همکارانشـان بـوده اســت
روبرت پاری تحقیق را . اینترلوک است

پی گرفت و چند و چون نقـش ایـن دو 
  . شکار کردآرا در گروگانگیری 

بـه  ۱۳5۸بـان سـال آاما شاه روز اول      
نکــه پزشــک آحــال  –امریکــا بــرده شــد 
اری او کانــادائی بــوده و متخصــص بیمــ

ــورک ــه نیوی ــردن ب ــد از ب ــاه قص  ،هرگ
می باید او را به کانادا مـی  ،درمان او بود

دانشجویان پیرو « ،بانآ ۱۳در   - بردند 
ــام ــپاه ،»خــط ام ــراد س ــا اف ــراه ب  ،هم

ــد ــخیر کردن ــا را تس ــفارت امریک ن آ. س
بر نخسـت وزیـر و وزیـران عضـو  ،زمان

حکومــت موقــت و بــر اعضــای شــورای 
دانسته نبود که کارتر زیـر فشـار  ،قالبان

اجــازه داده اســت  ،راکفلــر و کیســینجر
چــه رســد بــه . شــاه را بــه امریکــا ببرنــد

گاهی از قصد این دو از بـردن شـاه بـه آ
ــا ایــران پــس . امریکــا و دشــمنی شــان ب

قای اصغر زاده چگونه آپرسیدنی است، 
از دشمنی راکفلر و کیسینجر با ایـران و 

 ،ن شـاه بـه نیویـورکنهـا در بـردآنقش 
  :گاه شده است؟آ

ـــدن  • ـــل خوان ـــالع او حاص ـــر اط اگ
تحقیـــــق هـــــا اســـــت کـــــه بعـــــد از 

دروغ را  ،گروگانگیری انجام یافته انـد
امـا . وسیله توجیه گروگانگیری می کند

ــل   ــه عم ــیله توجی ــین را وس اطــالع پس
اعتـراف ضـمنی اسـت بـر  ،پیشین کردن

ـــــــر در  نقـــــــش کیســـــــینجر و راکفل
فعــــل شــــدن  لــــتآگروگــــانگیری و 

  . »دانشجویان خط امام«
ن زمان از دشمنی کیسینجر و آاما اگر     

راکفلر با ایـران و ربـط ایـن دشـمنی بـا 
ــه نیویــورک مطلــع شــده  بــردن شــاه ب

ــروز او ،اســت ــراف  ،پــس ســخن ام اعت

اســت بــر علــم گروگــانگیران بــر نقــش 
ــه  ــاه ب ــردن ش ــینجر در ب ــر و کیس راکفل

 بــاوجود ایــن :پرســیدنی اســت. امریکــا
چــرا کــاری را کردنـد کــه ایــن دو  ،علـم

ــرد؟  ــی خواســتند انجــام بگی دشــمن م
گروگانگیری برضد کیسینجر و راکفلـر 

غاز و آبرضد کارتر . غاز و پایان نگرفتآ
کسانی که مـی دانسـته انـد . پایان گرفت

ــمن  ــران دش ــا ای ــینجر ب ــر و کیس راکفل
هستند و میان بردن شاه به نیویـورک و 

چـرا  ،بودنـد رابطـه قائـل ،این دشـمنی
ن دو  و آکــاری کردنــد کــه ســودش بــه 

زیــانش بــه کــارتر برســد و ریگانیســم بــر 
ــاکم  ــران ح ــر ای ــم ب ــا و خمینیس امریک

  ؟ بگردد
گروگـانگیری میـان دو  ،در حقیقـت      

در (یکــی ریگانیســم و تاچریســم  ،ایســم
و دیگری خمینیسـم ) امریکا و انگلستان

. لــی برقــرار کــردآرابطــه ) در ایــران(
سلطه این ایسم هـا بـر امریکـا و  حاصل

وضعیت کنونی ایران  ،انگلستان و ایران
وضعیت  ،بنابراین ،و امریکا و انگلستان

ــت ــان اس ــونی جه ــر . کن ــه اث ــبت ب نس
گروگانگیری در حکم کردن این ایسـم 
ها در امریکا و انگلسـتان و ایـران بطـور 
مداوم هشـدار مـی دادم و بهنگـام ورود 

ــه فرانســه در همــین  ،ســال پــیش ۳۰ ،ب
: در مصاحبه با بی بی سی گفـتم ،روزها

لــی خمینیســم بــا آبــرای افشــای روابــط 
  . مده امآریگانیسم به مهاجرت 

ــازی       ــانگیری در بازس ــر گروگ ــا اث ام
  :استبداد در ایران

از انقـــالب جـــز  ،قـــای خمینـــیآ – ۱
از . نمی دانسـت ،موقعیتی که می جست

ـــد او ـــالب اول ،دی ـــاه را ژر ،انق ـــم ش ی
ون کرد و او را رهبر گردانـد و بـه سرنگ
به او امکـان » انقالب دوم«. وردآایران 

داد مــانعی را کــه گرایشــهای جانبــدار 
ـــد ـــت  ،مـــردم ســـاالری بودن در موقعی

دفاعی و او و دستیارانش را در موقعیـت 
ــد ــرار ده ــاجمی ق ــن رو. ته ن را آ ،از ای

ــد ــر از انقــالب اول خوان ــزرگ ت ــا . ب ام
 ،ت جمهـوریانتخاب بنی صدر به ریاس

کــار  بازســازی اســتبداد را بــر او مشــکل 
او . انقـــالب ســـومی الزم شـــد. کـــرد

» انقـالب سـوم«را  ۶۰کودتای خرداد 
. بزرگ تر از انقـالب اول و دوم خوانـد

هرگاه تاریخ راستگو را تـاریخ امرهـای 
اســتقرار اســتبداد و  ،مســتمر بشــماریم

گرچه با ایجـاد سـتون پایـه  ،نآاستمرار 
پاه و کمیته هـا و دادگـاه س(های قدرت 
امــا بــا  ،غــاز مــی شــودآ...) انقــالب و

گروگانگیری است که گرایش جانبـدار 
و ) قای بهشـتیآقول (» استبداد صلحا«

  . بر دولت چیره می گردد ،والیت فقیه
از ســـه پایـــه داخلـــی  ،تـــا انقـــالب  -  ۲

ـــه ،ســـلطنت اســـتبدادی یکـــی  ،دو پای
سلطنت و دیگری روحانیـت قدرتمـدار 

پایه سوم که بـزرگ مـالکی . بودندبرجا 
 ،در روستاها و اقتصـاد بـازار سـنتی بـود

ــد ــه بودن ــرو ریخت ــر اقتصــاد ژر. ف ــم ب ی
مصرف محوری تکیه داشت که خود به 

. مدهای نفتی و قرضه ها وابسته بـودآدر
انقالب ایران پایه سلطنت را نیز از میان 

یـا مـی بایـد بـر  ،دولت جدید. برداشت
یـه مـی کــرد و والیـت جمهـور مــردم تک

» روحانیـت«یـا  ،بدان ثبات می جسـت
ــه  ــتبدادی تــک پای ــت اس ــا و دول کودت

دولت تک پایـه نیـاز بـه . ایجاد می کرد
. ستیز و سازش با قدرت خارجی داشـت

هم کودتا را ممکـن کـرد  ،گروگانگیری
و هــم رابطــه ســتیز و ســازش بــا قــدرت 

این امر که در نخستین . های خارجی را
نــامزد  ،هــوریانتخابــات ریاســت جم

 5کمتـر از ... حزب جمهوری اسالمی و
ورد و مالتاریــا و مافیاهــای آدرصــد رأی 

ــامی  ــان - نظ ــالی همچن ــت  ،م ــر اقلی ب

 ،کـــوچکی از مـــردم ایـــران تکیـــه دارد
مسـلم مـی کنـد  ،بمثابه یک امـر مسـتمر

نــه  ،قــای خمینــیآمالتاریــا بــه رهبــری 
دموکراســـی یـــا متکـــی کـــردن دولـــت 

کـه  ،ور مـردمحقوقمدار بر والیت جمه
جانشین کـردن . استبداد را برگزیده اند

قای خمینی آعهد (والیت جمهور مردم 
بـا ) با مـردم ایـران در حضـور جهانیـان

والیت فقیه و سیر این والیت تا والیـت 
 ،با سلب حاکمیت از مردم ،مطلقه فقیه

 ،تــا ایــن زمــان ،هــم زمــان و هــم عنــان
جانشـین شـدن پـیش . ادامه یافته است

انون اساسی که بر اصـل والیـت نویس ق
ــت ــا داش ــردم بن ــور م ــانون  ،جمه ــا ق ب

از راه  ،اساسی مصوب مجلـس خبرگـان
. بـا گروگـانگیری همزمـان نشـد ،اتفاق

چرا که سیاست تدبیر است نـه تصـادف 
  . و اتفاق

در  ،ایــن امــر کــه انقــالب در ایــران -  ۳
روی  ،ن روزآمحل تالقی دو ابر قـدرت 

د کـه دو ابـر گویای این واقعیت بـو ،داد
قدرت دوران انبسـاط خـود را بـه پایـان 
. برده و وارد دوران انقباض شده بودند

از  ،فرصت تـاریخی کـه ایـران ،ن زمانآ
ــران از  ــا انقــالب ای ن آاواخــر صــفویه ت

مرتــب  ،اینــک یافتــه بــود ،محــروم بــود
هرگاه قرار بـر اسـتقرار . گوشزد می شد

والیــــت جمهــــور مــــردم و دولتــــی 
می شد و بنـا  ،ب مردممنتخ ،حقوقمدار

بــر مغتــنم شــمردن فرصــت بــری رشــد 
مــی بایــد صــلح و  ،مــی شــد ،شـتاب گیــر

بـا  ،شتی ملی و برقرار کردن رابطـه هـاآ
 ،بـر اصـل موازنـه عـدمی ،دنیای خـارج
رابطـه بـر اصـل موازنـه . رویه می گشـت

عــدمی وارد نشــدن در روابــط قــوا بــا 
کشورهای دیگر و برقـرار کـردن رابطـه 

کشـور را از امنیـت  ،ملـیبر وفق حقـوق 
ـــی و خـــارجی  خـــارجی و صـــلح داخل
برخوردار و رشد شتاب گیرد را میسر می 

امــا اگــر قــرار بــر بازســازی . گردانــد
در داخـل مـی  ،استبداد می شد کـه شـد

ــا  ــر مــی گشــت و ب بایــد خشــونت فراگی
رابطـه  ،کشورهای خارجی نیز مـی بایـد

  :ایجاد می گشت و گشت ،ستیز و سازش
زادی آاستقالل و  ،نقالبهدف ا -  ۱/ ۳

بی نقش کـردن امریکـا و روسـیه و . بود
 ،انگلستان در سیاست داخلی و خارجی

ـــود ـــتقالل ب ـــه اصـــل اس ـــل ب ـــا . عم ب
امریکــا محــور سیاســت  ،گروگــانگیری

داخلــــی و خــــارجی کشــــور گشــــت و 
. همچنان محور این دو سیاسـت اسـت

گروگانگیری اصل استقالل  ،بدین سان
ه بــه قــدرت را بــه معنــای عــدم مراجعــ

خارجی در امور داخلـی و محـور کـردن 
نقـض  ،ن را در رابطه بـا دنیـای خـارجآ

زادی نیز نقض آ ،با نقض استقالل. کرد
از جمله به این دلیـل کـه اسـتقالل . شد

. زادی بکار بردن داشـته اسـتآداشته و 
ــلطه  ــدن از س ــه رهاش ــته ک ــون داش چ

ــود  ،از دســت رفــت ،قــدرت خــارجی ب
و استبداد وابسته  زادی نیز از کف رفتآ

  .بازسازی شد
اسـتعدادها . استقالل داشته اسـت –۳/۲

ـان داشـته اوینـد و  ،و حقوق ذاتی هر انس
ــه خــود متکــی و  ،بــدین داشــته انســان ب
ــت ــتقل اس ـان. مس ــن انسـ ـای  ،ای نیروهـ

ــد  ــد میکن ــه تولی ــن و (محرک ــش و ف دان
ـا داشـته ...) . سرمایه و بینش و این نیروه

ـا و اســتقالل او بشــمارند ــار آ .هـ زادی بک
ـا اسـت کسـی کـه از . بردن ایـن داشـته ه

داشــته هــای خــود غافــل باشــد و دســت 
. زادی نیـز نـداردآ ،ورد نیز نداشته باشـدآ

ـار آزیرا داشته ای ندارد که بتواند  ن را بک
ـابع و . برد هر ملتی نیـز حقـوق ملـی و من

نیروهــای محرکــه دارد و انــدازه منــابع و 
یـزان م ،نیروها و برخـوداریش از حقـوق
ملتی کـه . استقالل او را نیز معین می کند

زادی نیـز آ ،این داشته ها را نداشته باشـد
  .ندارد

پس اگر قرار بر اجـرای برنامـه ای بـود     
ــتقالل و  ــه اس ــق آک ـان تحق زادی ایرانیـ

حقوق ملـی ( می باید داشته هایش  ،یابند
ـای محرکـه ن او مـی آاز ) و منابع و نیروه
ــزایش مــی یاف ــدشــدند و اف ـا رشــد  .تن امـ

نیروهــای محرکــه نیــاز بــه بکــار افتــادن 
بکــار . نیروهــای محرکــه در جامعــه دارد
ـاز  ،افتادن نیروهای محرکه در جامعـه نی

 ،بــه تحــول پــذیر شــدن نظــام اجتمــاعی
ــتقالل و  ــود اس ــتبداد و ب ــود اس ــی نب یعن

زادی و رشد بر میزان عدالت اجتمـاعی آ
این امر که ایرانیان از حقـوق ملـی . دارد
ـــ ـای خ ــ ـــتند و نیروه ـــوردار نیس ود برخ

ـار نمـی افتنـد ـای  ،محرکه در رشد بک گوی
ـانگیری ـا گروگ  ،این واقعیت اسـت کـه ب

ــه  ــته و ب ــلط گش ــت مس ــر دول ـا ب مالتاریـ
  .بازسازی استبداد مشغول شده است

زادی  از آاســتقالل و  ،بــدین ســان – ۳٫۳
ـاعی  ــدالت اجتمـ ــزان ع ــر می ــد ب (= رش

ــــد و  ــــردم در رش ــــور م ــــرکت جمه ش
) دار شدن همگان از حاصـل رشـدبرخور

بدون  ،در حقیقت. جدائی ناپذیر هستند
 ،نسـتآانسان و جامعه ای که عضو  ،رشد

ندارنـد و محـروم از ) اسـتقالل(= داشته 
داشته محکوم به جبر فقر همه جانبه می 

سـخن  ،باتوجـه بـه ایـن واقعیـت. شوند
ـال خـر اسـت و (قای خمینـی آ ـاد م اقتص

برای  ،نکردند مردم برای اقتصاد انقالب
اســالم انقــالب کردنــد و بنــی صــدر مــی 
خواهــد ایــران را ســوئیس و فرانســه کنــد 
حال این که مـردم بـرای اسـالم انقـالب 

گویای تضاد استبداد با رشد و با  ،)کردند
از ایـن دیـد کـه . زادی اسـتآاستقالل و 

ن آمـدهای آگروگانگیری و پی  ،بنگریم
ی را گویای اتحـاد اسـتبدادیان و قـدرتها

زادی و رشـد آخارجی برضـد اسـتقالل و 
  بخصوص که. می یابیم

ـانگیری – ۳/۴ ـال گروگـ ــه دنبـ ــران  ،ب ای
ـادی . تحریم اقتصادی شد تحـریم اقتص

از سوئی وخشونت گرائی شـدید مالتاریـا 
اثـــر انقـــالب را کـــه  ،از ســـوی دیگـــر

» بـــرانگیختن بـــه هماننـــدی جســـتن«
. جانشـین کـرد ،با ترس از انقـالب ،است

ــزوای ن تحــریم آ و ایــن تــرس  ســبب ان
ایــران را گرفتــار  ،ایــن انــزوا. ایــران شــد

ـارجی  ـا قـدرتهای خ جبر ستیز و سازش ب
ـــد ـــور. گردان ـــداران  ،در درون کش جانب

والیـــــت جمهـــــور مـــــردم و دولـــــت 
ــدار ــد ،حقوقم ــرار گرفتن ـا ق در . در تنگنـ

ـازی  ،عـــوض ـاران بازســ دســـت انـــدر کــ
ــی  ــود خــود م ــزوا را بس ــن ان ــتبداد ای اس

از . ن مـی کوشـیدندآتشدید  دانستند و در
ــروز ـا ام ـار  ،گروگــانگیری تـ ــران گرفتـ ای

ـارجی اسـت ایـن . بحرانهای داخلی و خ
ـازدژبحرانها را نیـز ر اسـتمرار . یـم مـی س

بحران سازی و نگاه داشتن جامعـه ملـی 
ـارجی ـای داخلــی و خـ  ،در بنــد بحرانهـ

ترجمــان نیــاز ذاتــی اســتبداد وابســته بــه 
  . است ،بحرانها

ـارجی و انـزوا و تهدیـد محاصره  –۳/5 خ
نکــه آبــه جــای  ،ایــران بــه حملــه نظــامی

قای خمینـی و مالتاریـا را نگـران کنـد و آ
ـازی و  ـادگی آمراقبت کننـد ارتـش بازس م

نهــا را بــه جــان ارتــش آ ،کامــل پیــدا کنــد
ـــی را  ـــروی زمین ـــیرازه نی ـــداخت و ش ان

قــای بهشــتی همــراه بــا دیگــر آ. پاشــاندند
 سران حزب جمهوری اسالمی کـه عضـو

قایان خامنـه ای آ( ،شورای انقالب بودند
ــاس  ـاهنر و عب ــنجانی و بـ ــمی رفس و هاش

بـه (طـرح انحـالل ارتـش را ...) شیبانی و
بـه شـورای انقـالب ) هژبهانه کودتای نـو
مقاومـت سـخت رئـیس . پیشنهاد کردند

ـا  جمهوری مانع از تصویب طـرح شـد ام
نتوانســت جلــو ایــن امــر را بگیــرد کــه بــا 

ـای خمیآچــراغ ســبز  ـای ری آ ،نــیقـ قـ

در کار دسـتگیری و ) قاضی شرع(شهری 
ــر  ،ن ســوآاز . اعــدام افســران شــود بنــا ب

ـار  ˝اسناد سری انگلسـتان کـه اخیـرا انتش
وزیـر خارجـه  ،جورج بـراون ،یافته است

کســی کــه در روزهــای (اســبق انگلســتان 
: انقالب به ایران رفت در بازگشت گفـت

ـار را نخسـت وزیـر  به ایران رفـتم و بختی
و بختیار و ارتشبد اویسی به صدام ) مکرد

اطمینان داده انـد کـه در صـورت حملـه 
ارتــش ایــران تــوان مقاومــت  ،بــه ایــران
ایـــن اســـناد و اســـناد محرمانـــه . نـــدارد

جای تردید نمـی  ،زاد شده اندآامریکا که 
گذارند که برانگیختن صـدام بـه حملـه 

ـا  ،به ایـران ربـط مسـتقیم داشـته اسـت ب
ـاوز قـوای  ،سانبدین . گروگانگیری تج
ـا  ،از درون ،صدام به ایران توسط مالتاری

توسـط امریکـا و انگلسـتان و  ،و از بیرون
کشــورهای عــرب منطقــه و چنــد ایرانــی 

  . تدارک شد ،خائن به ایران
ـــن کـــالرکآگرچـــه       ـاع  ،ل ــ ـــر دف وزی

ـاچر گفتـه اسـت  انگلستان در حکومت ت
 ،جنــگ در ســود انگلســتان و غــرب بــود

ـاد و  ـــراهم اســـباب ایجــ ادامـــه اش را ف
ـاندر آکردیم و گرچـه نامـه محرمانـه  لکس

ـان  ،هیگ وزیر خارجـه در حکومـت ریگ
در باره نقش امریکا در بـرانگیختن  ،به او

محل بـرای  ،...صدام به حمله به ایران و
ـارجی در  تردید نمی گذارند که عامـل خ

ــین آایجــاد جنــگ و ادامــه  ن نقــش تعی
ـاز  ،کننـده داشـته اســت ـا اگــر نی قــای آام

ـــرای  ـــه جنـــگ ب ـــا ب ـــی و مالتاری خمین
جنگ در خـرداد  ،بازسازی استبداد نبود

از هدفهای اصلی . پایان می یافت ۱۳۶۰
ـا . ادامه دادن به جنـگ بـود ،ن کودتاآ بن

قـوای  ،بر طرح پیشنهادی غیر متعهـدها
ـای بـین المللـی ،عراق و ایـران  ،از مرزه

. کیلــومتر عقــب مــی نشســتند ۳۰بطــول 
ـای خمینــی و مالآ ـا قـ ن فرصــت را آتاریـ

قایــان بهشــتی و هاشــمی آبســوختند زیــرا 
رفســنجانی و خامنــه ای او را قــانع کــرده 
ـام  بودند که هرگاه بنی صدر جنگ را تم

سوار تانکهای فکـریش مـی شـود و  ،کند
ید و دیگر شما هـم حریـف آبه تهران می 
ـای دریادارشـمخانی در .( او نمی شوید آق

نیـز مصاحبه اش با صـدا وسـیمای رژیـم 
قای خمینی و آ ،در حقیقت) چنین است
 ۶۰جنگ در خرداد  پایان  ،دستیاران او

ـازی اســتبداد  ، را شکســت قطعــی بازسـ
ـاآاز دیـد . مالتاریا می دانسـتند ـا  ،نه کودت
ـا . اجتناب ناپذیر بود این شـد کـه نـه تنه

مدن آتقاضای به تأخیر انداختن کودتا با 
و ) خـرداد قـرار بـود بیایـد ۲۴در (هیأت 

 ،ادن پاســخ موافــق عــراق را نپــذیرفتد
میلیـــون  35خـــرداد گفـــت  25بلکـــه در 

ـای آبگویند بلـه مـن مـی گـویم نـه و بـه  ق
هاشــمی رفســنجانی دســتور داد مجلــس 

  .زودتر کار بنی صدر را تمام کند
ـا  – ۳/۶ ـانگیری بـ ــدید گروگـ بحــران ش

ـاوز روســـیه بـــه  ،امریکـــا ـال تجــ بـــه دنبــ
ـــتان روی داد ـا . افغانس ــ ـاوز ازآام ــ  ن تج

ـــت ضـــمنی  ـــز آموافق ـــی نی ـای خمین ــ ق
ــد ــوردار ش ــگ در . برخ ــرا جن ــرا؟ زی چ

افغانســتان از یــک ســو و گروگــانگیری و 
ایـران را  ،از سوی دیگـر ،بحران با امریکا

ـای خمینـی و آدر منگنه قـرار مـی داد و  ق
. دستیاران او را نیازمند روسیه می گرداند

ـان  ،ن زمان تا امـروزآاز  ـاز همچن ایـن نی
ـازش  ،دو امر مستمروجود دارد و  یکـی س

ـا  ـازش بـ ــری سـ ــرب و دیگ ـا غ ــتیز بـ و س
ـارجی ر ،روسیه یـم ژشـاخص سیاسـت خ
هم شرقی و  ،نه شرقی و نه غربی: هستند

داشـته  ،بدین سان. هم غربی شد و ماند
) امکان استقالل از دو ابر قـدرت(بزرگی 

ن برخــوردار آایرانیــان را از کــه انقــالب 
 ،اریـاقای خمینـی و مالتآبه دست  ،کرد

از رهگــــــذر گروگــــــانگیری و پــــــی 
ایـران  ،و امـروز. برباد رفـت ،مدهایشآ

بسیار بیشتر از  ،همچنان به شرق و غرب
 ،ن زمـانآ. پیش از انقالب وابسته اسـت

شرق و غـرب محـور سیاسـت داخلـی و 
  .خارجی ایران نبودند

  3در صفحه    
  

  

 اثر گروگانگیری در بازسازی استبداد؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 

 

 
 

2011آگوست  28تا   15از          1390 شهريور 6مرداد  تا   24از  782  شماره  

 

ـــانگیری و ،در درون مرزها • گروگ
دی را زاآاسـتقالل و  ،مـدهایشآپی 

از ایرانیـــــان ســـــتاند و بازســـــازی 
  :استبداد را ممکن کرد

  
گل بر گلوله پیـروز  ،در انقالب ایران – ۱
ـا . این انقالب خشونت زدائی بود. شد ام

ـای خمینـی آ ،از بهشت زهرا بـدین سـو ق
ـا  زبان به خشونت گشود و مـوج اعـدام ه

ـا . خشونت را بگسـترد ـانگیری تنه گروگ
بلکــه در  ،دنبالــه خشــونت گســتری نبــود

ـارجی زور را جانشـین  ،قلمرو داخلی و خ
 ،از این دید کـه بنگـری. حق می گرداند
ن بـود آانقالب ایران بر . ضد انقالب بود

ــی  ــوق مل ــه حق ــتقالل(ک ــوق ) اس و حق
ـای ) زادیآ(انسان  ـا دنی را راهبـر رابطـه ب

ـا یکـــدیگر  ــ ـان ب ـارج و رابطـــه ایرانیــ خــ
ــــد ـانگیری. بگردان در هــــر دو  ،گروگـــ

را جانشــین حــق ) زور(=  قــدرت ،قلمــرو
ـانگیری. گردانــــد  ،بــــه نفســــه ،گروگـــ

پــذیرفتن قــدرت بعنــوان تنظــیم کننــده 
ـان و سـطح ایـران  ،روابط در سـطح جه

توجیــه گــر ســلطه گــری در  ،بنــا بــر ایــن
ـان و اســـتبداد وابســـته در  ـاس جهــ مقیــ

  و. مقیاس ایران بود
هدف انقالب ایران استقرار والیـت   -  ۲

اگـر  ،گانگیریاما گرو. جمهور مردم بود
ترجمان والیت  ،ابتکار چند دانشجو بود

ـای خمینـی و بـر آمطلقه یـک گـروه بـر  ق
ــود ــی ب ــه مل ــر و . جامع ـا ابتکــار راکفل امـ

بنــا بــر ایــن  ،کیســینجر و اشــرف پهلــوی
قای خمینی آنها بر آبیانگر والیت مطلقه 
  . و جامعه ایرانی شد

شــکار آگروگــانگیری ایــن واقعیــت را     
قای آفقیه، دروغی بود که کرد که والیت 

. خمینــی نیــز خــود بــدان بــاور نداشــت
ــه بــاور  ــه والیــت فقی چراکــه هــر گــاه ب

بهیچ رو نمـی بایـد مـی پـذیرفت  ،داشت
برفرض که گمان مـی بـرد (چند دانشجو 

کمیتـه ای را کـه خـود  ،)نها استآابتکار 
دانشجویان پیرو خط «معین کرده بود و 

دنـد نها فعالیت مـی کرآتحت نظر » امام
ن آو حکومتی که نخست وزیـر و وزیـران 

ـایش منصـوب  و شورای انقالبی کـه اعض
ــد ــفارت  ،او بودن ــمارند و س ــیچ ش ــه ه ب

ـا را اشــغال کننــد و ســپس بــرای  امریکـ
به او مراجعـه  ،گرفتن تصدیق و تصویب

ــــد و او ــــه  ،کنن ـای تنبی ــــه جـــ ـاآب ـــ  ،نه
گروگــانگیری را انقــالب دوم بخوانــد و 

کنـد کـه  با اسـتعفای حکـومتی موافقـت
ن را اطالعــت از امــام زمــان آاطاعــت از 
  !!. خوانده بود

هرگاه به والیـت مطلقـه فقیـه بمثابـه        
ایــن از  ،مــی بینــیم ،امــر مســتمر بنگــریم

ولـی «گروگانگیری بدین سـو اسـت کـه 
ابتکار عمل را از دست می دهـد و » فقیه

کارش تکذیب هر قول و فعل مخالف با 
و فعل موافـق استبداد و تصدیق هر قول 
ایـن امـر کـه . با استبداد وابسته می شـود

لت فعـل قـدرت آرا » فقیه« ،والیت فقیه
سال  ۳۲امری است که ایرانیان  ،می کند

امــا در . ن هســتندآاسـت شــاهد اسـتمرار 
دارنـدگان  ،استبدادهای فراگیر دیگر نیز

لــت فعــل قــدرت  آ ،والیــت مطلقــه فقیــه
  .   شده اند

ـان – ۳ ـانگیری اسالم سومین قرب ی گروگ
اســالمی کــه در انقــالب، اندیشــه . اســت

زادی و آبیــانگر اســتقالل و  ،راهنمــا شــد
رشد برمیزان عدالت اجتماعی و کرامـت 

ــود ــوق انســان ب هرگــاه . و منزلــت و حق
ـان اســـتقالل و  زادی آاســـالم بمثابـــه بیــ

اندیشه راهنما در بنای دولت حقوقمـدار 
ـاز و  ـاعی بـ ـام اجتمـ ـا نظـ و جامعــه ای بـ

ـان  ،پـذیر مـی مانـدتحول  ـا ایرانی نـه تنه
فرصت رشد بر میزان عـدالت اجتمـاعی 

ـا بـر  ،بلکـه ،را مغتنم می شمردند اثـر «بن
ـــدی جســـتن ـــه همانن ـــرانگیختن ب  ،»ب

ـای مســـلمان را بـــه جنـــبش  جامعـــه هــ
 ،بیشـتر از ایـن. همگانی بر مـی انگیخـت

ـــتقالل و  ـان اس ــ ـان از وجـــود بی ــ جهانی

ـاه مــــی شــــدندآ ،زادیآ بحــــران «. گـــ
چـرا کـه . پایان می گرفـت» یکژلوایدئو

ــن و  ـان اســتقالل و  ،ن جامعــهآدر ای بیـ
ن اسم را به خود می داد و آاین و  ،زادیآ

عصـر  ،راهبر جامعه جهانی به عصر سوم
ـــتقالل و  ـــد و آاس ـان کرامتمن ــ زادی انس

  . منزلتمند و حقوقمند می گشت
ـان قـدرت       خمینیسم، اسالمی بمثابه بی

خشونت را روش  توتالیتری شد که زور و
نـه از راه اتفـاق اسـت . اصلی می شناخت

کینه و نفرت  ،که او بهنگام گروگانگیری
ـات ـان حی  ،و خشونت پرور گشت و تا پای

ـــونت  ـــرت و خش ـــدیس نف دســـت از تق
یـت آ"چنان کرد که اصطالح . برنداشت

ـاوری و زورمـداری و " الله به مفهوم زورب
  .زورگوئی و  ترور وارد زبانها شد

ـانو – ۴ ــوق قـ ــت حق ــت و کرام ن و منزل
انســان چهــارمین قربــانی گروگــانگیری 

بــــدیهی اســــت کــــه پــــیش از . اســــت
ـانون و  ،گروگانگیری بـی قـدر کـردن ق

ـان را  ـای آمنزلت و کرامت و حقوق انس ق
امــا  ،غــاز کــرده بــودآخمینــی و مالتاریــا 

ـانون بـــود ـانگیری نقـــض قــ ـا . گروگــ بــ
ــلط  ــدم و تس ــه تق ــود ک ـانگیری ب گروگـ

در سطح کشـور  ،ر قانونب) زور(= قدرت 
بـه  ،و در سطح روابط با کشورهای دیگـر

ـانون . کرسی قبول نشست پـیش نـویس ق
ـانون اساسـی مصـوب  ،اساسی جای بـه ق

قــای خمینــی آمجلــس خبرگــان ســپرد و 
ـانون را رعایـــت نکـــرد ـا . همـــین قــ او تــ

ـانون  75خـود  ،۶۰کودتای خرداد  ـار ق ب
بـه  ،ن نیـزآپـس از . اساسی را نقـض کـرد

ـا . ون ادامه دادنقض قان ـا سـرانجام حت ت
اغلــب آنهــا  ،مجلســی کــه» نماینــدگان«

بــه  ،نماینــده ای قالبــی و جعلــی بودنــد
ـانون آســـتوه  مدنـــد و از او خواســـتند قــ

ورد کـه آبهانـه . اساسی را محترم بشمارد
علت نقض قانون اساسـی، جنـگ بـوده 

ـانون  ،ن پـــسآاســـت و وعـــده داد از  قــ
ـان. اساسی را رعایـت کنـد ـا همچن بـه  ام

ــت  ــه داد و دم از والی ـانون ادام نقــض قـ
ــه زد ــه فقی ــر بررســی انجــام . مطلق ـا ب بنـ

بار قانون اساسی را نقـض  ۳۰۰او  ،گرفته
  . کرده است

طرفه این که جانشـین او نیـز بـرخالف     
قانون اساسی و بـه اسـتناد نامـه ای کـه از 

» رهبـر« ،قول خمینـی جعـل شـده بـود
شـد  همان قانون اساسی تغییـر داده. شد

ـاحب » رهبـــر«و  جعلـــی و قالبـــی، صــ
ـا ایـن وجـود. اختیار مطلـق گشـت بـه  ،ب

ـال . نقض قانون اساسـی ادامـه داد در ح
ـا، ژگـــی اول رژوی ،حاضـــر یـــم مافیاهــ

ـانی . حاکمیت قدرت بر قانون اسـت قرب
اول نیز حقوق انسان و منزلت و کرامـت 

  .او و نیز حقوق ملی هستند
 دموکراسی تحقق نمی یابـد مگـر بـه  -  5

ـا . مردم ساالر شدن بنیادهای اجتماعی ت
ـانگیری قــرار بــر ایــن بــود کــه  ،گروگـ

روحانیان به کار خود بپردازند و به خـود 
پــیش از . نقشــی بــیش از نظــارت ندهنــد

بــا صــدور  ،قــای خمینــیآ ،گروگــانگیری
خــود را  ،دســتور حملــه بــه کردســتان

ـا بـه خصـوص . فرمانده کل قوا خواند ام
ود کـه دولـت در ماجرای گروگانگیری ب

بلکـه  ،شـد» بنیاد روحانیت«نه تنها تابع 
این بنیاد که می باید افـق معنویـت را بـه 

محـور خـویش  ،روی انسان باز نگاه دارد
ـا آاز . گردانـد) زور(= را قدرت  ـان ت ن زم
ــروز ـاد  ،ام ــور بنیـ ـان مح ــدرت همچنـ ق

تدنی و تباهی کـه چـون . روحانیت است
ـاده اسـت  ،سرطان بر جان روحانیت افت

ناشی از محور شدن قدرت در بنیاد دیـن 
ـاد  ،در حقیقـت. است ـانی دیگـر نم روح

. بلکه نماد قـدرت اسـت ،معنویت نیست
اما تنها بنیاد دین نیست که قدرت محـور 

ـای سیاسـی  ،ن گشته استآ محـور بنیاده
چنانکــه حــزب . نیـز قــدرت گشــته اســت

های سیاسی که جانبدار دموکراسی بوده 
ـای قدرتمـدار . پامال گشته اند ،اند حزبه
ـار نظــامی گشـته اندکــه ،نیـز  ،نآدر  ،گرفت

ـاد کـه . ضعیف پامال است مهمتـرین بنی
ــه  ــود بیگان ــتگاه از خ ــت دس ــت اس دول
کــردن نیروهــای محرکــه در زور و بکــار 

ــردن  ــته آب ــری گش ــرگ و ویرانگ ن در م
  .است

ـاد         ـــ ــــدرت  دربنی ــــتن ق محــــور گش
رانت خواری و هر فسادی کـه  ،اقتصادی
ــدان ـاند فاس ــول برسـ ــه پ ــی  ،را ب گسترش

ـاد  ـازی اقتص ـا بازس چنان بخشیده کـه بس
ـاممکن گشـته اسـت تقـدم . تولید محور ن

امـری نیسـت کـه  ،مطلق قدرت بـر علـم
حاصل گروگانگیری باشد چرا کـه پـیش 

قـدرت بـر علـم تفـوق و تقـدم  ،ن نیـزآاز 
جسته و سیل مهاجرت درس خوانده ها 

دن اما قدرت محور شـ. را برانگیخته بود
امـری اسـت کـه از  ،بنیاد تعلیم و تربیـت

ـا . تشـدید شـد ،گروگانگیری بدین سـو ت
ـانآ دانشــگاه و دانشــجو جانــب   ،ن زمـ

نیــروی . زادی را مــی داشــتآاســتقالل و 
محرکه ای کـه بـر راسـت راه اسـتقالل و 

ملی کردن صـنعت نفـت و سـپس  ،زادیآ
اسـتاد و  ،را میسـر کـرده بـود ۵۷انقالب 

وگــانگیری و ســپس بــا گر. دانشــجو بــود
ـا اسـالمی  ،تعطیل دانشگاه ها دانشـگاه ه

. نشدند بلکه بنیادی قدرت محور گشـتند
در دبســـتانها و دبیرســـتانها نیـــز قـــدرت 

نجــا کــه هــدف آو از . محــور گشــته اســت
ـان کـه آعلم و فن نه استقالل و  زادی انس
مــدن او اســت و آبــه خــدمت قــدرت در 

قدرت مجال کمی برای بکاربردن علم و 
ــی گــذاردفــن  ســیل مهــاجرت  ،بــاقی م

نــاگزیر مــی شــود و جــاری  ،اســتعدادها
  .گشته است

ــدرت محــور گشــتن بنیادهــای        ــر ق اث
. یکی سقوط منزلت زن اسـت ،اجتماعی

دیگر میزان سنجش منزلـت  ،در حقیقت
ــه حقــوق انســان و داشــته هــای او کــه  ن
ــب  ــله مرات ــردد و در سلس ــی گ ــدرت م ق

در . دزن دون مـرد قـرار مـی گیـر ،قدرت
نیز قدرت محـور اسـت از ایـن  ،بنیاد هنر

ورده آفـر ،یـمژرو است که هنر مجاز در ر
هائی هستند که جز قدرت را نمایش نمی 

بنیاد فرهنگ نیز . دهند و بیان نمی کنند
  . عرصه تولید فرهنگ قدرت گشته است

ــدرت  – ۶ ـای ق ــه هـ ــتون پای ــپاه و (س س
ـاد  ـاه انقـالب و بسـیج و بنی کمیته و دادگ

ـازندگی ومستض پـیش ...) عفان و جهاد س
از انقالب ایجاد شدند اما صـفت موقـت 

چون حکومـت  ،در حقیقت. می داشتند
ـاالر کــردن دســتگاه  ــردم سـ موقــت از م
ـای مســــلح و دســــتگاه  اداری و نیروهـــ

مـده آخالء پدیـد  ،ناتوان بود... قضائی و
ـای انقـالب«را با ایجـاد  پـر مـی » نهاده

 ،کـه سـپاهاما در گروگانگیری بـود . کرد
نقشــــی کــــه ســــپاه در . نقــــش جســــت

ایـن پرسـش را  ،گروگانگیری بازی کـرد
سپاه به دستور چـه کسـی در : برانگیخت

ـانگیری شــرکت کـــرد؟ اگــر بـــه  گروگـ
 ،قای خمینی شرکت کـرده باشـدآدستور 

ـانگیری  پس اطـالع نداشـتن او از گروگ
قــای آاگــر بــا اجــازه . دروغ بــوده اســت
کــرده ســپاه ایــن کــار را  ،احمــد خمینــی

ـای آپـــس او اطـــالع داشـــته و  ،باشـــد قــ
لــت فعــل او و گروگــانگیر هــا آخمینــی 

ــه ای و هــم . شــده اســت ـا هــم خامن امـ
ــو شــورای انقــالب  ــنجانی کــه عض رفس
ــز  ــپاه  نی ــب  سرپرســت  س ــد، بترتی بودن

ــدند ــالب. ش ــورای انق ــر دو ،در ش از  ،ه
. گروگانگیری اظهار بی اطالعی کردنـد

ـانگیری  ــ ـــپاه در گروگ ـــرکت س ـــر ش اگ
گرچــه بــار اول  ،ودکامانــه بــوده باشــدخ

امــا بــه رســمیت شــناخته شــدن  ،نیســت
مداخله سپاه در قلمرو سیاست داخلی و 

بهنگام گروگانگیری و از سـوی  ،خارجی

بــا . شـخص خمینــی انجــام گرفتـه اســت
ـای آ نکـــه او ورود ســـپاه و دیگـــر نیروهــ

 ،مسلح را به قلمرو سیاسـت ممنـوع کـرد
ــر  ـا هــم ســپاه و هــم دیگ هــای نهاد«امـ

ـان سیاسـی » انقالبی عرصـه اصـلی کارش
در فساد گستری از راه تصـرف  ،اما. است

قلمروهای اقتصاد و دولت و دین و هنـر 
سـپاه  نقـش اول  را  ،نیز ،و حتی اجتماع

  .یافته است
استبدادی دارای یکچنـد  ،بدین سان       
ـای اسـتبداد فراگیـرژاز وی سـتون  ،گـی ه

ـای قــــدرت را از جملــــه در  پایــــه هـــ
ـار بـرد و بـر ایـن رویـه ق لمروهای زیـر بک

  :ماند
ـانطور کـه : تقلب در انتخابات – ۶/۱ هم
پـس  ،قای هاشمی رفسنجانی گفته استآ

از شکســت حــزب جمهــوری اســالمی و 
ـــــت  ـات ریاس ــــ متحـــــدانش در انتخاب

قای خمینـی مـی رونـد و آنزد  ،جمهوری
ـابها  به او می گویند انتخاب بنی صدر حس

مــی گویــد، شــما  نهــاآرا بــرهم زد و او بــه 
با !. سعی کنید مجلس را در دست بگیرید

دادن جـــواز تقلـــب بـــه ســـران حـــزب 
جمهوری و مسـوولین وابسـته بـه حـزب 
جمهــوری اســالمی در ســتاد برگــزاری 

ـای آ ،نآدر توجیـه ( انتخابات مجلـس  ق
خمینی در پاسـخ بـه اعتـراض مـن،  مـن 

محـض اینکـه . مردم رأی ندارنـد: گفت
ـام  ـاتوری اسـتدنیا نگوید این نظ  ،دیکت
ــیم  ـا  ،!)انتخابــات مــی کن مجلــس اول بـ

ـا آتشکیل شد که بیشـتر » نمایندگانی« نه
ـا  ،ن پس تا امروزآاز . تقلبی بودند نکـه آب

نها آاما تقلب ذاتی  ،زاد نیستندآانتخابات 
 . است
زادی آ(زادی های همگانی آسلب  – ۶/۲

زادی بیان آزادی احزاب و آاجتماعات و 
محـروم  ،بنا بـر ایـن ،...)وزادی انتقاد آو 

کــردن جامعــه از بکــار بــردن داشــته هــا 
وجـدان علمـی (همگانی ) استقالل(= ی

و وجدان تاریخی و وجدان همگـانی کـه 
ــرفتن ــار ن ـاطر بک ــی  ،بخـ ــر م ـار فق گرفتـ

  ).شوند
سلب امنیت های سیاسی و قضائی  –۶/۳

ایـن . و اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی
ـاریخ م ــدازه ســلب امنیــت در تـ عاصــر ان

  .مانند ندارد ،ایران
ـا در بطــــن آپدیــــد  –۶/۴ وردن مافیاهـــ
ـا آو پرورانـدن » نهادهای انقالبی« ـا ت نه

ـامی  ـالی  –جائی که اینک مافیاهای نظ م
بــر دولــت و اقتصــاد و دیــن و فرهنــگ و 

  .جامعه مسلط گشته اند
تحمیــل خشــونت بــه گــروه هــای  –۶/۵

ـار انـداختن  سیاسی و به مردم کشور و بک
  :امماشین اعد

ــونت از  -  ــد خش ــی گوین ــه دروغ م  ۳۰ب
ــــت و آخــــرداد  ـاز گرف ـــ ـازگر آن آغ ـــ غ

نکــه از آحــال . مجاهــدین خلــق بودنــد
ـان  زمانی که سپاه و دادگاه انقـالب کارش
 ،از میان برداشتن سازمانهای سیاسی شد

هـر  ،بنا بر گزارش اداره اطالعات ارتـش
برخـــورد بـــر مـــی  ۱۲۰۰ســـپاه  ،هفتـــه

اسـتفاده مـی  نها از سـالحآانگیخت و در 
مجاهدین خلق  ،خرداد نیز ۳۰در . کرد

ـــپاه و  ـــن س ـــد ای ـار نبردن ــ ـــونت بک خش
ــردم  ــه روی م ــه ب ــد ک ــداران بودن چماق

دسـت کـم بـه اعتـراف (اسلحه کشـیدند 
دادســتان انقــالب در  ،موســوی تبریــزی

ــه ماشــین  ایــامی کــه هــر روز ده تــن را ب
  )اعدام می سپردند

ــــــدام  -  ــــــوج اول اع ــــــیش از  ،م از پ
ـانگ ـای آیری گروگـ ـا کودتـ ــد و تـ ـاز ش غـ

ـان ایـن . ادامه یافت ۶۰خرداد  بـه قربانی
. عنـوان مـی دادنـد» ضد انقالب« ،موج

غــاز آ ۶۰از کودتــای خــرداد  ،مــوج دوم
اســم و  ،۶۰از اعــدامی هــای ســال (شــد 
تن در دست اسـت و توسـط  ۲۰۰۰رسم 

) سایت انقالب اسالمی انتشار یافته اسـت

م مــوج ســو. ادامــه یافــت ۶۷و تــا ســال 
ـال  ـای آبـــه قـــول  ،۶۷اعـــدام در ســ قــ

ـا  ۲۷۰۰از  ،منتظـری زنــدانی را  ۳۸۰۰ت
ـارم . بکام ماشین اعدام کشـید مـوج چه

ـای خامنـه آاعـدامهای دوران  ،اعدامها ق
  .رهبر قالبی است که ادامه دارد ،ای

  
ـا  – ۶/۶ ـان بـ ــد انسـ ــردن رش ــین ک جانش

ـالی  بزرگ شدن قدرت های سیاسـی و م
  .و نظامی و دستگاه سرکوب

بــا  ،تــرور اخالقــی ،بــا گروگــانگیری  -  ۷
ـاز آ» اسناد سـفارت امریکـا«استفاده از  غ

ـال . شد انـواع تـرور در شـمار  ،نآبـه دنب
نجا آتا . یم قرار گرفتندژروشهای اصلی ر

ــه  ــرون دولــت ب ــرور از بی کــه دســتگاه ت
ـاخته شـد آن آدرون  مد و استبدادی بازس

از . کـــــه صـــــفت تروریســـــت یافـــــت
ـا امـروز ـان ژر ،گروگانگیری ت یـم همچن

  .یم تروریست استژیک ر
گرچــه بیشــتر  ،قربانیــان انــواع ترورهــا     
نها بودند که می توانستند نقش بـدیل را آ

بازی کنند و مروج حقوق انسان و حقوق 
یم نیـز بسـیاری ژاما در خود ر ،ملی بودند

قــای احمــد آقتــل : قربــانی تــرور شــدند
ـای حــــزب  ـا انفجارهـــ ــــی و بســـ خمین

... و نخسـت وزیـری وجمهوری اسالمی 
ــــز  ـا  نی ـــ ـای «متصــــدی تروره نهادهـــ

بودنـد کـه اینـک دولـت را در » انقالبی
  .  اختیار گرفته اند

چنــد نوبــت توضــیح داده ام چــرا  – ۸
ـا اسـتبداد وابسـته و  اقتصاد تولید محور ب
ـادهای مســـلط  ـادی اقتصــ ســـلطه اقتصــ

ور مــی آیــاد ،در ایــن جــا. ناســازگار اســت
ـاز شوم استبداد وابسته و اقتص اد مسلط نی

دارند که دولت مسـتبد در بودجـه خـود 
ـاد  مستقل از جامعه ملی و وابسته به اقتص

ـاز و دیگـر . مسلط باشد فـروش نفـت و گ
ـام  ـارات نظ منابع و وابسته شـدن بـه اعتب

دولت استبدادی را  ،بانکی اقتصاد مسلط
ـاد مسـلط  از جامعه ملی مستقل و به اقتص

اقتصاد  از این رو است که. وابسته می کند
مســلط نیــاز بــه قشــون کشــیدن و تصــرف 
کردن کشورهای دارای منابع نفت و گاز 

مگــر وقتــی پــای رقابــت بــه . نــدارد ،...و
ـان  ــ ـار آمی ــ ـــد مه ـــدرتی بخواه ـــد و ق ی

ـابع را از  . ن خـود کنـدآانحصاری این من
دولــت زیــر ســلطه بیشــتر از  ،در حقیقــت

اقتصــاد مســلط نیــاز و اصــرار بــه فــروش 
ــآدر. منــابع دارد ـابعم ــن منـ صــرف  ،د ای

ورده آفر. خرید از اقتصاد مسلط می شود
یا جانشـین تولیـد داخلـی  ،های وارداتی

مــی شــوند ویــا امکــان ســرمایه گــذاری و 
ـاد زیـر سـلطه آتولید مشابه  نها را در اقتص

  .از بین می برند
اما مردمی کـه در زنـدگی روزانـه خـود      

البتـه  ،به بودجه دولت وابسته مـی شـوند
از ایــن . اکمیــت نمــی گردنــدصــاحب ح
مصـرف محـور  ،یم پهلـویژروبود که با ر

از . شدن اقتصاد ایـران شـروع مـی شـود
نجــا کــه اقتصــاد تولیــد محــور در شــمار آ

بــزرگ تــرین داشــته هــای یــک ملــت و 
ـادی جـــدائی ناپـــذیر از  اســـتقالل اقتصــ
استقالل سیاسـی و اجتمـاعی و فرهنگـی 

ـازی  ،اســت ـار در آبازسـ ن ضــرورترین کـ
کــردن اســتقالل و بنــای دولــت  متحقــق

 ،دو نوبـت ،از ایـن رو. مردم ساالر اسـت
ــرا  ــه اج ــور ب ــد مح ـاد تولی ــه اقتصـ برنام

یکبار توسط حکومـت ملـی : گذاشته شد
ـاردوم در دوران مرجـع  دکتر مصـدق و ب

کودتا، اجـرای برنامـه  ،هر دوبار انقالب،
ـاد مصـــرف  را متوقـــف گردانـــد و اقتصــ

  .محور را باز ساخت
ــدین       ـانگیریب ــه گروگـ ــود ک ـان ب  ،سـ

انقــالب را بــه ضــد انقــالب بــدل کــرد و 
ــه  ــتبداد و ســپس ب ـازی اس ـاز سـ ســبب بـ

  .استبداد فراگیر شد
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يـم  ژگي كـه ر ژسه وي
ــته   ــتمر داش ــور مس بط

نهـا را  آاست و اينـك  
بيگانگان مي  هدفهاي 
  شمارد

  
 

ــر       ــم مافياهــاي ژواواك رمصــلحي وزي ي
 يكچند از واواكي هاقول  بنا بر ،مالي –نظامي 

. ضعيف ترين وزير از ابتداي انقالب مي باشد 
از  راحمايـت   خامنه اي بيشترين ،با وجود اين

ن اينست كه مهره اي آدليل . كرده استوي 
 خامنـه اي  از همان ابتـدا،  . در دست او است

ـا پاسـخگوي او    بود» وزيراني«نيازمند  كه تنه
جلس هم م واو باشند د و تحت نظر كامل  نباش

 . نها حتي سئوال كندنتواند از آ
ـاز         ـين ني ـلحي او  ،بنا بـر هم » وزيـر «را  مص

ه اي بي مايه ژاو از ا. مطلوب خود يافته است
البتـه در حاكميـت    .تر و بي كفايت تر اسـت 

ـين و اخـرين    ـاحب  واليت مطلقه، بين اول ص
ـاظ دانـش و   مقام  تفاوت بسيار است هم به لح

  :خدمت و خيانت ظراز نفهم و اگاهي و هم 
ـين ر  • ـ اول  ،منتخـب مـردم  ي يس جمهـور ئ

بـرغم مخالفـت    صدر بود كـه  ابوالحسن بني
زاد آبـه رأي   ،مالتاريا و تقالئـي كـه كردنـد   

ـاب شـد      ،مردم . بـه رياسـت جمهـوري انتخ
، تروريستي كم دانش ييس جمهورئآخرين ر

ـيد     تقلب بزرگي كهكه با است  ـان س بـه فرم
ـام      ،انجام گرفـت  علي خامنه اي بـه ايـن مق

 . رسيد
اولين امام جمعه تهران، روحاني وارسته اي،  •
اهللا  يـت ، آاوبعـد از   .اهللا طالقاني، بـود يت آ

و آخرين امامان جمعه امام جمعه شد منتظري 
ـان   ـان و فحاش در (ماننـد جنتـي   ي تهران متقلب

و سيد احمـد   )جنايت نيز گشاده دست است
) ين هااين يكي از نادان تر(و صديقي  خاتمي

 . هستندامامي كاشاني  و
فـردي   ،يس سازمان برنامه و بودجهئاولين ر •

ـارز،  مهنـدس سـحابي بـود و      پاكدامن و مب
ـام   آخرين آنها ماموري امنيتي و اطالعاتي به ن

 . شد و سازمان منحل گشت هاشم رهبر
دكتــر كــريم  ،اولــين وزيــر امــور خارجــه•

و  همكار مصدق و استاد دانشگاه بـود  ،سنجابي
تروريستي  متكي ، صالحي آخرين آنها، قبل از

ــتگاه  ــار بــود كــه از بــدو ورود بــه دس جنايتك
 سياست خارجي در كنار علي اكبـر واليتـي،  

جانشين  .بكار ترور و حمايت از ترور پرداخت
ـارجي     ـيچ از سياسـت خ او كسي است كه ه

 .لت فعلي بيش نيستآنمي داند و 
ي كـه سياسـت نـو    ،اولين وزير نفت ايران•

ـيش گرفـت و    منطبق با اصل استقالل را در پ
در افـزايش  ) بنـي صـدر  (همكار وزير دارائي 

دالر در بازار رسـمي   34بهاي نفت تا بشكه اي 
ـين فـر بـود   زاد بـود آدالر در بازار  44و   .، مع

، در حال حاضر  سرپرسـت  وزير نفتآخرين 
ـادي كـم      ،ستا سردار محمد علي علـي آب

سياست نفـت و   كس از اقتصاد ودانش ترين 
 . در جهان است گاز 

ـاعي    •  ـار و امـور اجتم ـهيد   ،اولين وزير ك ش
داريوش فروهر بود كه به دست جانيان و بـه  

د و آخرين شفرمان سيد علي خامنه اي ترور 
ـئول   انها شيخ االسالم نامي است كه زماني مس

ـا   ـاه بـه   آدفتر محمود احمدي نژاد بود و ن گ
 .است مسائل كار و كارگري

ـپاه پاسـداران    او• ـين فرمانـده س ، لين و دوم
افرادي چون ابوشريف و دوزدوزاني بودند و 
ـيم    آخرين آنها سرداران بي لياقتي  ماننـد رح

 . صفوي و محمد علي جعفري
ـا نـوبري    ،بانك مركزي يسئاولين ر• عليرض

كه بر ضد خيانت رجائي و بهزاد نبوي در بود 
 در. امضاي قرارداد الجزيره اعالن جرم كـرد 

ـال    ـاز و فع زمان او بود كه بانكهاي ورشكسته، ب
بي دانش و  آخرين آنها محمود بهمني. شدند

ـ   ـاي  ژمجري امر و نهي احمـدي ن اد و مافياه
 .مالي است –نظامي 

ـتح اهللا بنـي    ،اولين دادستان كل كشـور  • ف
قاضيان «قاضي شجاعي بود كه در برابر  ،صدر
ـتان كـل،  و آخرين  ايستاده بود » شرع  دادس
 . ايتكاري چون محسني اژه اي استجن

 ...و
ـفحه تلويزيـون    واواكوزير         اخيرا در ص

ـان را    ـاي بيگانگ ظاهر و مدعي شد كه نقشه ه
كشف نموده و بيگانگان و دشمنان انقـالب در  

ـعي دارنـد    در  سه مورد در تالش هستند و س
 :اين سه مورد به نتيجه برسند

  ايجاد شكاف بين رهبري و مردم -
  يجاد شكاف بين رهبري و مسئولينا -
  ايجاد شكاف بين مردم و مردم -
پنداري نمـي   واوكبه نظر مي رسد وزير      

ـتبداد مطلقـه   آفر ،داند اين سه مورد ورده اس
 ،غاز انقـالب آخميني و خامنه اي هستند و در

 :مده و استمرار جسته اندآبوجود 
 
  :شكاف  ميان رهبري و مردم -  1
  
داي انقالب و به خصوص وقتي از همان ابت •

در پنـداري   خميني از قم به تهران بازگشـت، 
كليه صـحبت  او . ه بودقم شستشوي مغزي شد
 يفراموشـ بـه دسـت   هاي خود در فرانسه را 

و جمهور مردم واليت از جمله در مورد  .دسپر
آزادي فعاليــت احــزاب و  زادي پوشــش وآ

ـانيون    وگروهها و نشريات  عدم دخالـت روح
نكه از نقـض عهـد   آاو بي ... و ر دولت امودر 

 ،باكي به خود راه دهـد  ،كه نقض دين است
از باب مصلحت حرفهائي را  ،در فرانسه: گفت

نها را آزده ام و هر وقت مصلحت ببينم خالف 
  .مي گويم

ـله مـي            ـبت كـه از مـردم فاص به همان نس
ـتر مـي   مردم او با شكاف ميان  ،گرفت  نيـز بيش

نها را آكه خميني شدند ي ممردم متوجه  .شد
به قدرتمداري فروخته و حاضر اسـت بـراي   

 6در . به رويشان اسلحه نيز بكشد ،حفظ قدرت
ـال كـه مـي     ،60خرداد  خميني در همان ح

گفت اگر ملت موافقت كند من مخالفت مي 
مردم را به تفنگ بدستان خود تهديد نيز  ،كنم
  .كرد

ـان «مردم با حاكميت مخالفت      بـه  » روحاني
تدريج اوج گرفت و در انتخابات اولين دوره 

نامزد مالتاريا و گروه هاي  رياست جمهوري،
 4حدود  ،سياسي كه به قدرت گرايش داشتند

راء آدرصد  76بني صدر با . وردآدرصد رأي 
اما نامزدهاي . به رياست جمهوري انتخاب شد

ـا بودنـد     ـتبداد مالتاري ـان اس  .ديگر هم مخالف
ـات «ري و حـزب جمهـو  خمينـي و    »روحاني

 ،نهاآگروه هاي سياسي متحد تماميت خواه و 
و نامزدهاي مخالف در يك طرف و بني صدر 

و مردم در طـرف  بر دولت » روحانيان«سلطه 
ـات كـه   .ديگر قرار گرفتند زاد آ  در آن انتخاب

ـالف    بنـي صـدر    ،بود ـاي ديگـر مخ و نامزده
ـا حـدود     95مالتاريا  ـامزد مالتاري  4درصد و ن
  . وردندآي درصد رأ

مــردم، چهــره خمينــي و  ازبعــد از شكســت 
ـتفاده از هـر    .يارانش روشنتر شد زيرا آنها با اس

ـاب مـردم را     ـا انتخ وسيله اي تالش كردند ت
ناديده گرفته و منتخب انها را تحت فشار قـرار  

كار بيرون راندن مردم از . داده و بركنار كنند
ــه   ــه ب ــگاهها و حمل صــحنه را بــا بســتن دانش

ــب در  ســازم انهاي سياســي و بخصــوص تقل
ــدآ ،انتخابـــات مجلـــس اول . غـــاز كردنـ

ـادي و تهديـد     گروگانگيري و محاصـره اقتص
ــه جنــگ را هــم نعمــت شــمردند   . ايــران ب

ـال    ،سرانجام درست زماني كه جنـگ در ح
در  ،نظامي ايران بود –پايان با پيروزي سياسي 

به  ،با استفاده از سپاه و چماقداران  ،60خرداد 
در واپسين  . دگي خميني كودتا كردندسركر

ـام    سنجش افكار كه در اواخر ارديبهشـت انج
ـار داد آگرفت و روزنامه لوموند نيز   ،ن  را انتش

ـقوط كـرده    48محبوبيت خميني تا  درصد س
درصـد   80بود و محبوبيت بني صدر باالتر از 

ـاي رديـف اول   . شده بود  ،اما منفـورترين ه
منــه اي و بهشــتي و هاشــمي رفســنجاني و خا

 .رجائي بودند
ـا   ،از انتخابات رياست جمهوري اول • مالتاري

ـا      اقليت بس كوچك گشت و اقليـت مانـد ت
قالبي يعنـي خامنـه   »  رهبر« ،براي دومين بار

ـاطق    ،اي اين بار بطور مستقيم و علني بسـود ن
محكوميـت سـران   . وارد انتخابات شد ،نوري

 يـم در ژيم در دادگاه ميكونوس و انزواي رژر
ـامي    ،سطح جهان و تهديد شدن به حملـه نظ

ـاگزير كـرد   ژورد كه رآفرصتي فراهم  يم را ن
ـات « ـات   در. را گـرم كنـد  « تنور انتخاب انتخاب
ـان      76خرداد 2 ـالها حامي ـا وجـود اينكـه س ، ب
ـتند   كليه  »رهبر« ـا را در دسـت داش و  مقام ه

كليه امكانات را در اختيار داشتند مردم بـراي  
 با رهبري به فـردي  نشان دادن مخالفت خود

راي دادند كه در برابر سيد علـي خامنـه اي   
ـات نيـز هماننـد    آقرار گرفته بود در  ن انتخاب

مـردم شكسـت    ،يس جمهـور ئانتخاب اولين ر
ـاح او  ـاختند  و   سختي به رهبري و جن وارد س

 . غاز شدآيس جمهور ئباز همان قضيه اولين ر
ـامي    ـاي نظ امنيتـي و ديگـر    –اينبار نيز نيروه

ــداران   حا ــه چماق ــري از جمل ـان رهب  –ميـ
ـايد    .. تروريست ها و ـا ش دست به كار شـده ت

ـار   ئبتوانند ر يس جمهور انتخاب شـده را از ك
ـ بركنار كنند اما به اين دليـل كـه ايـن ر    يس ئ

يس جمهـور اهـل   ئجمهور بر خالف اولين ر
بـه   ،مصالحه و بخيه و بند وبست با رهبري بود

ـعف ادامـه دا   ده و بـه  كار خود  در نهايت ض
ـين    ماشين امضا تبديل گرديد در حاليكـه اول

ـاج بـه    ئر يس جمهور هرگز حاضر بـه دادن ب
هيچكدام از مقامات مستبد ان زمان از جملـه  

ـتبداد   خود خميني هم نبود  ،و حاكميـت اس
دست به كودتا  پس. توان حضور ويرا نداشت

ــه  ــد در حاليك ــد  آزدن قــاي خــاتمي را مانن
را بـه   ند و دوره اواستخوان در گلو نگاه داشت

  . اتمام رساندند
ـا رهبـري و     - سومين دوره مخالفت مـردم ب

ـال    ،سياست هاي استبدادي وي ـات س انتخاب
بود كه مردم يكپارچه در برابـر خواسـت    88

رهبري كه انتخاب محمود احمدي نژاد بـود  
ـالف وي   آايستادند و  نچنان به كانديـداي مخ

ـاره اي بـه جـز      راي دادند كه سيد علـي چ
ـيش روي خـود نديـد و     كودتاي انتخاباتي پ
ـا     ـله خـود ب دستور تقلب را صادر كرد و فاص

 . شكارتر ساختآمردم را 
ـاهرات      ـا تظ ـات كـه ب بدين سان بعد از انتخاب

رهبري پا به ميدان گذارد و  ،مردم همراه شد
ـتار     بر خالف خواست ميليونها نفـر كـه خواس
راي خود بودند بر انتخاب محمود احمـدي  

ـان را در   نژاد  ـان داد مخالف تاكيد نمود و فرم
 –خيابانهاي شهرهاي كشور به گلولـه ببندنـد   

ـانند   آ ـا  آبـه   –نها را زير شكنجه به قتـل برس نه
تجاوز كنند  و هزاران نفررا دستگير وبه زندان 

 . بيندازند
ـام    آحال وزير بي كفايت  خـرين دولـت نظ

واليت چگونه ممكن است كه مردم را اينقدر 
فرض كنـد و مـدعي شـود دشـمنان     گاه آنا 

تالش دارند ميان رهبري و مردم شكاف ايجاد 
كنند در حاليكه اين شكاف از ابتداي انقـالب  

ن افزوده آوجود داشته و روز به روز بر شكاف 
شده است به گونه اي كه در نظر سنجي خود 
ــده    ــرا انجــام ش ــه اخي وزارت اطالعــات ك

ـايي چـون محمـود     آكمترين  را به چهـره ه
ـباح   –سيد علي خامنه اي  –حمدي نژاد ا مص

 . داده شده است... جنتي و  –يزدي 
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ـان  ش ،بدين سواز انقالب      كاف ايجاد شده مي

خميني به عنوان رهبر با ساير مقامات به دليـل  
حق جويي و حق طلبي چهره هاي سياسي و 

اده خواهي خميني ن سالها در برابر زيآديني 
 وخامنـه اي   ،و سه مفسد معروف تاريخ انقالب
. مـد آبوجـود   بهشتي و هاشمي و حاميان آنها،

هنوز مكانيسم تقسيم به دو و حذف يكي از دو 
يم ژگي رژوي ،گي هر استبدادي استژكه وي

ـتار تحقـق    . بشمار نبود زيرا يك طـرف خواس
 ،هــدف هــاي انقــالب بــود و طــرف ديگــر 

ـان قـدرت     روحانيان قـدرت  پرسـت و رقيب
ـا   .بودند ،پرستشان در طرف ديگر توجـه بـه   ب

ـاهي از انديشـه     ماهيت طرفين درگيـر و آگ
روشني  كه اين روزها به- آنان هاي راهنماي 

روياروئي بيان استقالل  ، - است  مشاهدهقابل 
فقيـه  واليت مطلقه  زاي با بيان قدرتي كه آو 

ـ    ،غاز تا امروزآاز را باشد  اهده مـي توانـد مش
 :كرد

در يك سوي خط شكاف، افـرادي چـون    •
ـنجاني    وخامنـه اي   وخميني   وهاشـمي رفس
 و محمــدي گيالنــي و الجــوردي  وبهشــتي 

محمـد  و بهـزاد نبـوي   و موسوي خوئيني ها 
ـايي    وعسـگر اوالدي  وسالمتي   ومحسـن رض

و فالحيــان  وريشــهري و موســوي اردبيلــي 
ـان   رئيسي و پور محمـدي و  رفيـق  وبادامچي

ـاطق   وقدوسـي   ومرتضـي نبـوي   وست دو ن
 قرار داشتند و... مهدوي كني  و ونوري 

ـارز  • در سوي ديگر آن، چهره هاي موجه مب

بازرگان و همكارنش  و عدالت خواهي چون 
و اهللا طالقاني  تآيو بني صدر و همكارانش و 

ـانش و  ــوتي  نزديكـ ــن اله ــت آو حس اهللا ي
ـيد    ومعين فر  وسحابي ها  وپسنديده  ـاج س ح

و رضــا صــدر  واميــر انتظــام  وجــوادي هــا 
 . قرار گرفته بودند.... و سالمتيان 

انديشه راهنماي طـرف اول، واليـت فقيـه        
اين طرف با انقالب و مردم ايـران نقـض   . بود

عهد كرد و قدرت طلبي را جايگزين وفاي به 
ـتقالل و    زادي و رشـد بـر   آعهد با اصـول اس

ـاي   انديشـه . ميزان عدالت اجتماعي كـرد  ه
 ،باوجود اين. راهنماي طرف دوم يكي نبودند

  .  خواستار استقرار مردم ساالري بودند
ـاي خـرداد          را  60وقتي طرف اول كودت

يـم را يكدسـت   ژمدعي شد كـه ر  ،انجام داد
همـه   ،نها كه ماندندآ ،در حقيقت. كرده است

ـا  . خود را هوادار واليت فقيه مي خواندنـد  ب
سيم به دو و حذف يكي مكانيسم تق ،وجود اين

  :شروع بكار كرد ،از دو
قرباني اول، سازمانهاي سياسـي بودنـد كـه     •

. خود را تابع رهبري خمينـي مـي خواندنـد   
حـزب تـوده و   : باوجود اين حـذف شـدند  

فدائيان خلق اكثريت و حجتيـه كـه انجمـن    
  بود...ضد بهائي و

حزب جمهوري اسـالمي بـود    ،قرباني دوم •
. ل را برعهـده داشـت  كه در كودتا نقـش او 

سازمان مجاهدين انقـالب   ،همراه اين حزب
  . اسالمي نيز منحل شد

ـان او   آقرباني سوم  • يت اهللا منتظـري و كس
ـامي رهبـري  «او را از . بودند ـار  » قائم مق بركن
. نزديكان او را دستگير و زنداني كردند. كردند
سال در خانـه   5خامنه اي او را بمدت  ،ديرتر
  . دزنداني كر ،خود
ـيم بـه دو و     ،در طول مـدت        مكانيسـم تقس

عمل مي كرد و قرباني مي  ،حذف يكي از دو
ـين المللـي و       . گرفت ـا ايـن كـه انـزواي ب ت

 ،يم در دادگاه ميكونـوس ژمحكوميت سران ر
. يم را ناگزير كرد تنور انتخابات را داغ كندژر

نقـدر داغ  آتنـور   ،به رغم هشدار ناطق نوري
ـاطق    رئيس ج(شد كه نان  مهـور گردانـدن ن

ـيس جمهـوري   ) نوري  سوخت و خاتمي رئ
 :شد

 در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي،•
جملگي در يك جبهـه قـرار   » اصالح طلبان«

خـود را اصـول گـرا     ،جبهـه مقابـل  . گرفتند
اصول گراها براي خاتمي و حكومت . خواند

بحران ساختند و سرانجام  9 ،روز 11در هر  ،او
ـام    در انتخاباتي كه توسط اين حكومـت انج

اصــول گراهــا، مجلــس و رياســت  ،گرفــت
ن خود كردنـد و احمـدي   آجمهوري را از 

ـان و گـروه    «اد مأمور حـذف  ژن اصـالح طلب
 ،در دوره خــاتمي .هاشــمي رفســنجاني شــد

 :سردمداران دو جبهه عبارت بودند از
ـان - ـيد علـي   سر دسته جبهه اصول كراي ، س

ــت وي از ج  ــد تروريس ــه اي و بان ــه خامن مل
عسگر  وحسين طائب وسعيد امامي  وفالحيان 
 وجنتي  ومرتضي نبوي  وبادمچيان  واوالدي 

 وخزعلـي   ومحمـد يـزدي    ومصباح يـزدي  
ــوري  ــر ومحمــدي گلپايگــاني  ونــاطق ن مي

ـاني   وپور محمـدي  وحجازي   وعلـي الريج
 ومحمود هاشمي شاهرودي  ومحسني اژه اي 

 اد كه شهردارشژاحمدي ن جواد الريجاني و
 ...كردند و

ـان كـه از      - گردانندگان جبهـه اصـالح طلب
ـاري منتظـري و     60كودتاي خرداد  ـا بركن ت

در جبهه استبداد بودند و اينك  ،دوره هاشمي
خود را در معرض حذف شدن مي ديدنـد و  
خود را با خامنه اي و سران جبهه اصول گـرا  

 ،روبرو مـي ديدنـد  ) مالي –مافياهاي نظامي (
بيات زنجاني و مد خاتمي محعبارت بودند از 

ـانعي  و ــي   وصـ ــوي اردبيل ــي ئر وموس  ويس
موســوي  وموســوي الري  ومحتشــمي پــور 

و بهـزاد نبـوي    وحسن خمينـي   وخوئيني ها 
 وخــرازي هــا و كروبــي ومحمــد ســالمتي 

  ....سعيد حجاريان  و وتاجزاده 
ـتور    ،در اين دوره      جبهه خامنه اي و بـه دس
ـازما  ،او ـا و  . ن دادقتلهاي سياسي را س فروهره

ـاني  .... مختاري و پوينده و مجيد شريف و قرب
ـاتيو  آيـم از شـكل گـرفتن    ژشدند زيرا ر لترن

ـال حـذف    . دموكرات وحشت داشت بـه دنب
خامنه اي و دستيارانش دست بكار حذف  ،نهاآ

. اصالح طلبان و گروه هاشمي رفسنجاني شـد 
او  ،بر اين گمان كه تا اين حذف انجام نگيـرد 

ايـن  . ا كه مي خواهد نمي جويـد رهبريي ر

اد ژاحمدي ن ،»اصول گراها«شد كه در ميان 
كسي تشخيص داده شد كه بكار حـذف ايـن   

  :يدآدو دسته مي 
ـ   ،1384با تقلب در انتخابات  • اد ژاحمـدي ن

رئيس جمهوري شد و دست به يكي از وسيع 
ـام مـديراني   . ترين تصفيه ها زد نزديك به تم

يم خدمت كرده ژبه ر ،كه در طول ربع قرن
سپاه كار تصرف سه قوه و . حذف شدند ،بودند

 .پيش برد ،اقتصاد را به سرعت
 22در انتخابات رياست جمهـوري   ،و هنوز •

ـان  ،88خرداد  . شـركت كردنـد   ،اصالح طلب
. وردآحذف خونين را به دنبال  ،تقلب بزرگ

ـيد     ـاران خمينـي و س بسياري از همراهان و ي
و در برابـر او   نددجدا شـ  اوعلي خامنه اي از 
ــد ــرار گرفتن ـاز  .ق ــن دوره، بـ ـاني در اي كسـ

همدست خامنه اي شدند كه همواره جانـب  
 :مركز قدرت را مي گيرند

سيد مجتبي خامنه اي  و سيد علي خامنه اي - 
محمد علـي عزيـز    وحسين و مهدي طائب و 

ـني اژه   وحسين همداني شيخ  وجعفري  محس
ـادي    وپور محمدي و اي  تـي  جن وفيـروز اب
مصباح يزدي  و شيخ جعفر شجوني وخزعلي و
ابراهيم  وجواد الريجاني و صادق الريجاني و 
 تآيو محمود احمدي نژاد و باند او  ويسي ئر

ــيرازي  ــارم ش ــبحاني  و تآيــ واهللا مك  اهللا س
 ...امثالهم 

: برابر گروه باال قرار گرفت ايـن گـروه  در  -
محمـد   ومير حسين موسوي  ومهدي كروبي 

ـات   و موسوي اردبيلي  وخاتمي  آيـت اهللا  بي
ـانعي  و زنجاني   ومحتشـمي پـور    ويوسف ص

ـاجزاده   وسعيد حجاريان و محمد سالمتي   وت
  .... سيد علي خميني و وسيد حسن خميني 

 ،بــاوجود ايــن. گــروه دوم تصــفيه شــدند •
ـيم بـه دو و حـذف يكـي از دو      ،مكانيسم تقس

ـان  ،قربانيان اول. همچنان در كار است  نزديك
هاشـمي   ،ساله او 50دوست : خامنه اي شدند

امامت نماز جمعه تهران و رياسـت   رفسنجاني،
ـتيارانش  . مجلس خبرگان را از دست داد دس

ـاي فرزنـدانش بـه      رانده شدند و پرونـده ه
رابـط او   مير حجازي  ،جز او.  جريان افتادند

ـاني    با سازمان ترور و  ـاطق   ومحمـد گلپايگ ن
موقعيت هاي خود  ... وحسن روحاني ونوري 

ـيش بـه   . را از دست دادند خامنه اي بيش از پ
بـه  . چندين نوبت به قم رفت. سپاه وابسته شد

ـ     ـان داد كـه احمـدي ن اد و ژروحانيان اطمين
حكومت او هم در مهار او هستند و هـم قابـل   

ـان      . اعتماد هستند ـيد كـه مي ـا طـولي نكش ام
شـكاف پديـد   » رئيس جمهـوري «و » رهبر«
  :مدآ
ـان فتنـه  «ال كشف به دنب • ـا بـر    » جري كـه بن

ـپاه و واواك و    ـات س سازمان نمائي كه اطالع
 ،اطالعات نيروهاي انتظامي ترسيم كـرده انـد  

ـنجاني در رأس   ن قـرار دارد و  آهاشمي رفس
خاتمي و موسوي و كروبي سرشاخه هاي سه 

ـان  «نوبـت بـه كشـف     ،ن هستندآشاخه  جري
ـتر از  . رسيد» انحراف ـان    25بيش تـن از نزديك

ـائي را  . اد را سپاه توقيـف كـرد  ژاحمدي ن بق
از زمان رهائي، او . چند روز توقيف و رها كرد

شده است و از » نهاد رياست جمهوري«مقيم 
ـارج نمــي شـود   آ ـار تشــكيل   . ن نيـز خ در ك

ـتالف   . پرونده براي مشائي نيز هستند ـار اخ ك
ـان   چنان باال گرفت و دو قوه مقننه و سپاه چن

نزديكان او افتادند كـه   اد وژبه جان احمدي ن
خامنه اي هم اعتبار باخت و هم  كـوس بـي   

ـاگزير . كفايتي خود را بر بام ايـران كوبيـد    ،ن
ـاهرودي      ـتالف بـه رياسـت ش هيأت حل اخ

  .تشكيل داد
دو جريــان شــكاف ميــان  ،بــدين ترتيــب     

دو  ،و مسئوالن» رهبر«و مردم و ميان » رهبر«
ـا امـروز   آامري هستند كه از  ـاز ت ـتمرار  ا ،غ س

ن نيز واليـت مطلقـه   آوردنده آدارند و پديد 
يمي است كه قـدرت را  ژيعني طبيعت ر ،فقيه

ــواد   ــد و س ــي كن هــدف و زور را وســيله م
  . مديريت در جهان امروز را نيز ندارد
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جمهـور مـردم شـركت     ،در انقالب ايران •

اختالفي نبود جز ميان جمهور مردم و . كردند
. يت بسيار كوچك جانبدار استبداد پهلـوي اقل

ـا مـي شـد      ،پس از پيروزي انقالب ـاه بن هرگ
 ،هدف استقالل كه واليت جمهور مردم بـود 

ـتقالل و    زادي هـدف و  آتحقق بجويـد و اس
باز شكافي ميان مردم بوجود نمي  ،روش شود

  اختالف در نظر حقي از حقوق انسان و. مدآ
  

    5 در صفحه
  

 گي ذاتيژسه وي



                                                                                                                                                                                       

 

 

5 

 

 
 

2011آگوست  28تا   15از          1390 شهريور 6مرداد  تا   24از  782  شماره  

 

. ان دموكراسـي اسـت  كثرت گرائي از اركـ  
ــد  ــه   آپدي ــت الزم ــت و اقلي ــدن اكثري م

ـا     . دموكراسي است ـازگار ب ـتالف ناس ـا اخ ام
ـتياران او    آدموكراسي را  ـاي خمينـي و دس ق

چون حكومت بازرگان بنا را : وردندآبوجود 
بر رفراندوم بـر سـر جمهـوري دموكراتيـك     

ن تصـريح  آقاي خمينـي بـه   آكه  –اسالمي 
ستور داد كـه  خميني د ،گذاشت - كرده بود 

به  ،تنها بايد جمهوري اسالمي بدون كم و زياد
  . رأي گذاشته شود

شكاف دوم را با پوشيدن لباس نظامي و بـه   •
: خود لقب فرمانده كل قوا دادن ايجاد كـرد 

ـا   به ارتش دستور حمله به كردستان را داد و ت
ـالمت   ،زنده بود ميـز مشـكل   آمانع از حل مس

يكـي حـزب    ،حتي وقتي هم دو سازمان. شد
دموكرات و ديگري كومله حاضـر شـدند در   

ـين بگذارنـد   ،ازاي تأمين امنيت  ،اسلحه را زم
ـا امـروز  آاز . حاضر به اين كار نشد  ،ن زمان ت

يم اين شكاف را عميق تر كرده است زيـرا  ژر
ـاز دارد     ـتبداد خـود ني . بدان براي توجيـه اس

روياروئي شكل  ،در شرق و غرب كشور ،امروز
  .به خود گرفته است ميز آخشونت 

حـزب   ،در انتخابات اول رياست جمهوري •
ـيش گرفـت    جمهوري اسالمي رويه اي در پ
ـازمان   كه سبب شد نامزد اين حزب و چند س

ـاه  . وردندآدرصد رأي  4كمتر از  ،ديگر هرگ
خمينــي و ســران ايــن حــزب در انتخابــات 

ـتند    شـكافي   ،مجلس بنا بر تقلـب نمـي گذاش
ن شـدند  آا با تقلب برنهآاما . مدآبوجود نمي 
ـاچيز  بـر اكثريـت     آكه به اتكاي  ن اقليـت ن

ـيخ     . بزرگ حكومت كنند بنـي صـدر بـه ش
 5، ...محمــد يــزدي گفتــه بــود حــزب اهللا و

 95درصد مردم نيز نيستند، چرا شما اكثريـت  
ـيد  5درصد را به اقليت  بـه   ،درصد مي فروش

ما مي خواهيم ايـن  : بني صدر پاسخ داده بود
  !كند درصد حكومت 5
ـاي خـرداد    • در پاسـخ بـه    ،60بهنگام كودت

ـانون اساسـي       ،پيشنهاد رفرانـدوم بـر طبـق ق
ـيزي   خميني سه نوبت گفت به رأي مردم پش

اگر ملت موافقت كنـد مـن   (ارزش نمي نهد 
توأم با تهديد مردم به تفنگ  ،مخالفت مي كنم

ميليون بگوينـد بلـه مـن مـي      35بدست ها و 
عار مـرگ بـر   گويم نه و اگر همـه مـردم  شـ   

خميني بدهند من حكم عـزل بنـي صـدر را    
ن آشـكاف مـي    ،و بدين سان)امضاء مي كنم

درصدي همچنان ادامـه   95اقليت و اكثريت 
يـم واليـت   ژورنده نيـز ر آعامل پديد . دارد

چاره نيز ندارد زيرا اكثريت . مطلقه فقيه است
بزرگ تكيه گاه استبداد واليـت مطلقـه فقيـه    

  .نمي شود
يم ژر) 88و خرداد  76خرداد ( ،وبتدر دو ن •

ـا بـر تشـديد       امكان يافت اكثريـت بگـردد ام
  . استبداد اصرار ورزيد و اقليت برجا ماند

بنا بر سنجش هاي افكار مكرر و نيز انتخابات      
ـتر مـردم     90مي گويند ،متوالي درصـد و بيش

خواســتار مــردم ســاالري و برخــورداري از 
ياران بــه قــول دســت. حقــوق انســان هســتند

ـتر رأي    5يم ژر  ،نيز ،ادژاحمدي ن ميليـون بيش
ـان نيايـد   . ندارد  ،اگر پاي قواي سـركوب بمي

يم اين انـدازه رأي دهنـده نيـز نخواهـد     ژر
پول نفت و قواي سركوب هستند كـه  . يافت

ـا   5بخشي بسيار كوچك از اين  ميليون نفر را ب
ايرانيان نشان  ،وگرنه. مردم رو در رو كرده اند

كه وجدان همگاني قوي دارند و به داده اند 
مي توانند مانع از بوجـود   ،يمن موازنه عدمي

در طول .  مدن شكاف در ميان خود بگردندآ
  ،سالي كه از انقالب مي گذرد 32
مردم به اتحاد عمل  در مخالفت با استبداد ، •

 ،يـم ژرتنها بخشي معدود و وابسته به . كرده اند
ـالي و اج  با ـاعي و  دريافت حمايت هاي م تم

 :مده اندسياسي از در مقابله با مردم بر آ
سپاهي و بسيجي ها و تنها نيروهاي چماقدار  - 

ـا و نيروهــاي انتظــامي و هــا   و حراســتي هـ
ـلحه سـرد و    ،يـم ژبه حمايت ر واواكي ها اس

 14در . گرم به دست، به مقابله مردم رفته انـد 
اين جماعـت   ،60خرداد  30و  25و  59اسفند 

ـبش اعتراضـي مـردم     بودند كه به مقابله با جن
 .  برخاستند

ــاتمي نيــز حضــور  -  واواكــي و در دوران خ
ــه   ــت ب ــداران، دس ـاي  ترورپاس ــده هـ گزي

تني چنـد  . گرايشهاي دموكراسي طلب زدند
از فرماندهان سپاه بودند كه خاتمي را تهديد 

ــد ـپاه  . كردن ــدهان سـ ــراد فرمان ـيج و اف بسـ
ند را بسيج مي كرد چماقداران و كفن پوشان

و به اجتماعات دانشجويان و مردم حمله مـي  
تيـر در كـوي دانشـگاه و     18جنايت . كردند

ـار ايـن   ... حمله خونين به دانشـگاه تبريـز و   ك
 . جماعت بود

ـاي    88جنبش همگاني در خرداد  -  ـاه ه و م

باز همان اقليت به مقابله اكثريـت   ،نآپس از 
كه در چند مورد  »رهبر«حاميان : مدآبزرگ 
اي مقابله با جنبش همگاني ن بزرگ بردر تهرا
ند با وجود حضور نيروهاي كردجمع ت ،مردم

 - انتظامي  –امنيتي  –سپاهي  –فراوان بسيجي 
ـا،      ـته بـه آنه ـاي وابس چماقداران و خانواده ه

در  . گرد نيامدنـد هزار نفر  100هرگز بيش از 
در مخالفت حاليكه در چند مورد تجمع مردم 

از يك ميليون بود و در  بيش  ،متقلب» رهبر«با 
ـئوال      3يـم  ژن  ريك نوبت بنا بـه اعتـراف مس

 . ميليون نفر بوده اند
ـان مـردم  آقاي وزير كم دانش آ  ،يا شكاف مي

يعني شكاف ميان چندين ميليون در يك سو و 
ـامي   ـامي و   –چند ده هزار نفر نيروي نظ انتظ

امنيتي و خانواده هاي وابسته به انها در سـوي  
اين چه جهالتي است كه وزير  .؟را نديد ديگر

به اصطالح اطالعات نظام جمهوري اسـالمي  
  .؟ايران دارد

ـاريخ     ،بدين قرار     ـاال، ت ـتمر ب سه امر واقع مس
. يم را بي كم و كاست گزارش مـي كننـد  ژر

احدي نمي توانسـت   ،يمژاين امور را غير از ر
ـاورد   ـا چـرا وزيـر    . و نمي تواند بوجـود بي ام

ـا    واواك  ايجاد سه  ـاال را بـه امريك امر مستمر ب
نسبت مي دهد؟ زيرا گمان مي كند مي تواند 
ـان     واقعيت را از چشم مـردم و حتـي كاركن

يم ژنها گمان نبرند عمر رآيم بپوشانند تا كه ژر
كرده خود را به قـدرت  . در شرف پايان است

ـبت دادن  ـارجي نسـ ـهاي   ،خـ ــي از روشـ يك
ـاي  ژبخصـوص ر  ،يمهاژر. فريفتاري است يمه

بموقـع  . بدادي نيازدارند به فريفتن مـردم است
ـهائي را از قـول  نـو     ،م چامسـكي آاست روش

بياوريم كه قدرت بدستان    ،فيلسوف امريكائي
    :در فريب مردم بكار مي برند

ــا و ژروشــي كــه ر 10 يمه
قدرتمدارها براي فـريفتن  

  :مردم بكار مي برند
  
ــناس و فيلســوف  ،م چامســكيآنــو     ــان ش زب

روشي را توضيح داده است كه  10امريكائي، 
  :قدرتمدارها براي فريفتن مردم بكار مي برند

توليد و پخش انبوه سرگرمي ها براي اين  – 1
ـلي    ـائل اص كه مردم فرصت فكر كردن به مس

نخبه هائي كه قدرت را در . خود را پيدا نكنند
ـاري را      ،دست دارند وقتـي مـي خواهنـد ب

وند و نكه متوجه شآبردوش مردم بگذارند بي 
يك رشته امور را بـزرگ مـي    ،اعتراض كنند

كنند و بسا اين امور را جعل مي كنند و مردم 
و يا امري را بزرگ . را بدان سرگرم مي كنند

ـاد تـرس      ـا ايج  ،و ترسناك مـي گرداننـد و ب
  . اكثريت را با سياست خود موافق مي كنند

حمله به عراق يك نمونـه  : اسالميانقالب 
) دام به سالح اتميمجهز شدن ص(از امر 

ـاي     ساختن و ايجاد تـرس در  جامعـه ه
ـاكم بـر   ژر. امريكائي و انگليسي بود يم ح

. روز مره اين روش را بكار مي بـرد  ،اين
يم برنامه هاي سرگرم كننده را نيز ژاين ر

تا بخواهي توليد و پخش و مـردم را بـه   
  .نها سرگرم مي كندآ
ـنش     – 2 ـاختن و در مــردم واكـ ـئله سـ مسـ

راه حل  ،تن و براي مسئله خود ساختهبرانگيخ
ترتيــب كــار اينســت كــه  : پيشــنهاد كــردن

ـازند و   قدرتمدارها نخست مسئله اي را مي س
ن داد سخن مـي  آدر باره اهميت و وخامت 

ـان دادنـد  . دهند  ،همين كه مردم واكنش نش
خود را كساني جلوه مي دهنـد كـه    ،اين بار

خود براي مسئله راه حل دارند و البته راه حل 
ـال . را به مردم مي قبوالنند نخسـت   ،براي مث

. مي گذارند خشونت در شهرها دامن بگسترد
نگاه در اين باره كـه خشـونت امنيـت را از    آ

. تبليغ وسيع مي كنند ،مردم سلب كرده است
ـتار   حساسيت مردم كه شدت گرفت و خواس
ـار را بـر خشـونت      وضع قانوني شدند كـه ك

خـود را بـه    قانون دلخواه ،طلبان سخت كند
 ،بديهي است مردم غافل. تصويب مي رسانند

ـائي  بخشـي از حقـوق و    ،در ازاي امنيت ادع
  . زادي خود را از دست مي دهندآ

يــم مالتاريــا كــه بــه ژر: انقــالب اســالمي
ـالي تحـول كـرده     –مافياهاي نظامي  م

. اين روش را مرتب بكار مـي بـرد   ،است
ـانطور كـه قدرتمـدارهاي غـرب      اما هم

سازند و راه حلهائي را به اجـرا   مسئله مي
مي گذارند كه اختيار مردم را محدود و 
ـئله را   قدرت خود را بيشتر مي كنند و مس
هم حل نمي كنند و مسئله پيچيده تر مي 
ـار    شود و مسئله هاي حل ناشده بـرهم انب

ـئله   ژر ،مي شود يم مافياها نيز مسئله بـر مس
ن اينسـت كـه   آيـك علـت   . مي افزايد

از ديناميك مسئله اي كه مي  قدرتمدارها
مـواد مخـدر و تـرور در    . غافلنـد  ،سازند

ـاس    مقياس جهان و تجزيه طلبـي در مقي
ـاخته     ،يك كشور ـتند كـه س مسئله ها هس

شدند و روز به روز پيچيده تر و پر خطـر  
  . تر گشته اند

: روش تحميل تدريجي تحميل ناكردني – 3
قدرتمدارها وقتي ببينند مقصـود خـود را بـه    

ن را بـه  آ ،باره نمي توانند به مردم بقبوالننديك
ـال . تدريج به خورد مردم مي دهند  ،براي مث

 10نئوليبراليسم در طول  ،در امريكا و انگلستان
از  ،ريگانيسـم . به خورد مردم داده شـد  ،سال

ـا  1980 ـان داد  1992تـ . را بخــورد امريكائيـ
بيكاري وسيع و اختيار دادن به كارفرما بـراي  

كارگران را بيكار كننـد و   ،بر ضرورت نكه بناآ
ـهم  آكاهش سهم كارگر از در مد و افزايش س

حاصل تحميل ... ن و كسر بودجه وآسرمايه از 
  .نئوليبراليسم به امريكائيان است

واليـت فقيـه نمونـه اي از    : انقالب اسالمي
بكار بردن روش بـه خـورد مـردم دادن    

در قلمـرو  . حاكميت زور در ايران است
نچه به حاكم كردن سپاه آو نيز در اقتصاد 

 ،بر سرنوشت كشـور  مربـوط مـي شـود    
نمونه ديگري از بكار رفتن ايـن روش در  

  .ايران است
ـار بـردن    روش  - 4 ـار را بك راه : پزشك با بيم

ـيم      ـنهاد مـي كن  ،حلي كه به شـما مـردم پيش
ور اسـت  آداروئي تلخ و رنج . مطلوب نيست

ن كه براي اي. ن نيستآاما چاره جز خوردن 
ـند     ،مردم قانع شـوند و داروي تلـخ را سربكش
ـند   : قدرتمدارها يكي از دو دليل را مـي تراش

ينده اي سياه آ ،اگر امروز  اين تدبير بكار نرود
ـا  ايـن    در انتظار شما و فرزندان شما است و ي

ينده اجرا آدر . تدبير بنا نيست امروز  اجرا شود
ط را تنها زمينه و شرائ ،در حال حاضر. مي شود

ـان دو رنـج  . ماده مي كنيمآ  ،و چون مردم مي
ـال حاضـر و ديگـري در      ،ينـده آيكي در ح

 ،ترجيح مي دهند در حال حاضر رنـج نبرنـد  
  .قانع مي شوند و تن به تدبير مي دهند

ساله را خمينـي و   8جنگ : انقالب اسالمي
 8مالتاريا با استفاده از همين روش بمدت 

. سال بـه مـردم ايـران تحميـل كردنـد     
ـام زهـر شكسـت را سـر       سرانجام نيـز ج

گرچه جنگ بد است اما حال كه . كشيد
نعمـت   ،صدام به ايران تجاوز كرده است

است زيرا اگر جنگ را تا پيروزي ادامـه  
فردا صدام ارتش خود را تقويت  ،ندهيم

و اگـر  . مي كند و دوباره حمله مي كنـد 
كمر بنـد   ،جنگ را تا پيروزي ادامه دهيم

پديد ) عراق و سوريه و لبنان ايران و(سبز 
يد و ايران رهبر دنياي اسـالم مـي   آمي 
و يارانه ها نمونه ديگري از بكار  ...و!!! شود

  .بردن اين روش است
خطاب كردن به مردم همان سان كه به   -   5

گهـي  آدر اغلـب  . كودكان خطاب مي كنند
. هاي تبليغاتي از اين روش استفاده مي شـود 

ـاب  بازيگر و زبان و صح نه و منظره چنان انتخ
. مي شوند كه پنداري تماشاگران كودكاننـد 

كودك پسند ... هر اندازه فريب بيشتر، زبان و
زيرا قصد تبليغ كننده اينست كه بيننـده و  .  تر

ـاي      ـا بـردن او بـه دني شنونده را خام كند و ب
ـاز   ،كودكي عقل او را از چون و چرا كردن ب

  .  دارد
يت مطلقه فقيه بـر  واليم ژر: انقالب اسالمي

ـا مـي      ـاري مـردم بن كودك و صغير انگ
ـام مراجعـت   . گيرد روش خميني از هنگ

به ايران  اين روش بـود و روش خامنـه   
  .نيز اين روش است ،اي

ـا را بـه   به جاي آ: قدرتمدارها -  6 نكه عقل ه
. احساسات را بر مي انگيزنـد  ،فعاليت برانگيزند

اره دمهاي قدرتمدار اينست كه هموآگي ژوي
ــد و   مــردم را موجــوداتي كــه شــعور ندارن
احساسات دارند مي شمارند و مخاطب خـود  

نفـي و   ،به جاي تحليـل عقالنـي  . مي شمارند
ـار    اثبات غير عقالني و احساسات برانگيـز را بك

تا ميتوانند حس ارزيابي و انتقاد مردم . مي برند
را از كار مي اندازنـد و دلخـواه خـود را در    

ـاء مـي كننـد   . نندنها مي نشاآذهن   ،ترس الق
  ...نها مي نشانند وآدنيائي خيالي را در ذهن 

ـاد : انقالب اسالمي وري اسـت  آدر خور ي
بنـي  : مي گفتند ،كه در بهار انقالب ايران

صدر مي كوشد مغزهاي جوانان را فعال 
زيرا جوانان بي . كند و به جائي نمي رسد

ـا     ـان او بـ ـتند و مخالفـ ــل هسـ ــرار عم ق
بـه هريـك، يـك     ،اساتبرانيگختن احس

ـا را بـه خـدمت    آتفنگ مي دهنـد و   نه
ـائي كـه   . ورنـد آخويش در مـي   جوانه

يـم واليـت   ژتفنگ بدست بكار استقرار ر
ـائي كـه قـدرت را     فقيه رفتند و گروه ه
 ،هـــدف كـــرده بودنـــد و جنـــگ را

ـته   ،جويندگان قدرت به پاي انقالب نوش
اينها نيز . اند و انقالب را بدهكار كرده اند

عقل ها با احساس ها رابطه برقرار  به جاي
  . مي كنند

نگاه داشتن مردم در ناداني و بي اطالعي   -   7
ـا    آو بسا پر كردن ذهـن   ـا دروغه ـا ب ضـد  (نه

قدرتمدارها چنان مـي كننـد كـه    : )اطالعات
ورند آمردم نتوانند از فنون و روشهائي سـردر 

قشرهاي فقير . كه براي كنترلشان بكار مي روند
مي تواننـد از پسـت تـرين سـطح     جامعه تنها 

به ترتيبي . موزش و پرورش برخوردار باشندآ
ـاي تصـميم     ،كه در سياست و اقتصاد ـام ه مق

ـاالي     ـاي ب گيري در اختيار انحصاري قشـر ه
اثــر ايــن روش اينســت كــه . جامعــه بماننــد

قشرهاي پائين جامعه متقاعد شده اند كه براي 
رهبري كـردن  . رهبري شدن خلق شده اند

غايت پيچيده است و از عهـده همـه بـر    كار ب
  . يدآنمي 

بيشتر از هرجاي  ،اين روش :انقالب اسالمي
. در ايران بكار رفته است و مي رود ،ديگر

استبداد همواره بر كم دانشـي و خرافـه   
ـائي كـه    گرائي و ضد اطالعات يا دروغه

ــد ــول . متكــي اســت ،مــي باوران ــه ق ب
اگر مردم با سـواد شـوند    ،ناصرالدين شاه

واليـت فقيـه   . ديگر از ما فرمان نمي برند
نيز نان از خود بيگانه كردن دين در بيان 
قدرت را مي خورد و حرفـه اش توليـد   

ن بـه مـردم   آضد اطالعات و باورانـدن  
  . است

خو دادن مردم به ابتذال و برانگختنش به  -  8
يد و آيافتن صفتي كه قدرتمدارها را بكار مي 

ـاتوان  در همان حال ك ،را» عوام« ه خود را ن
  . از خود راضي نگاه مي دارد ،مي انگارد

ـاس غـرور در    : انقالب اسالمي ـاد احس ايج
و خـو دادن  » شهيد پرور«مردم به صفت 

ـيش       ـاري و ك ـاچيز انگ مردم بـه خـود ن
و شاه پرستي در دوران » رهبر«شخصيت 

ـا   ،پهلوي روشي است كه قدرت مدار ه
ــد     ــي برن ــد و م ــرده ان ــي ب ـار م . بكـ

ـاس    قدرتمدار هاي رقيب نيـز هـم احس
ناتواني را به مردم القاء مي كننـد و هـم   
قدرت را فعال مايشاء مي انگارنـد و مـي   
خواهند و هم قدرت را به خـوب و بـد   
تقســيم مــي كننــد و هــم از مــردم مــي 

نها پيروي كنند كـه قـدرت   آخواهند از 
خوب را بـه حـل مشـكالت مـردم مـي      

  . گمارند
ــبش و شــورش و   – 9 ــبت بــه جن انقــالب نس

حاد مردم آبايد به : احساس مجرمانه برانگيختن
. نها هستندآباوراند كه مسئول بدبختي ها خود 

چرا كه هوش الزم را ندارند و ناداننـد و هـر   
 ،وقت دست به شورش يا انقـالب مـي زننـد   

مردم مـي بايـد   ... وضعيت را بدتر مي كنند و
 ،بنا بر يـن . باور كنند انقالب بدترين كار است

جاي عصيان بر ضد نظام اقتصادي مي بايد به 
ـان و    آتن به كار در  ن بدهنـد و بـه كارفرماي

باور كنند راه . اعتماد كنند... دولت و مجلس و
و روش ديگري براي زندگي وجود نـدارد و  
اصالحات تنها راه حل است و به تدريج انجام 

  .مي گيرد
وردن احساس گناه آپديد : انقالب اسالمي
نسبت به انقالب، كاري است  ،در ايرانيان

كه هم پهلوي طلبها بدان مشغولند و هـم  
( يم مافيها ژاصالح طلبان رنگارنگ و هم ر

را جـرم كـردن و از   » انقالب مخملي«با 
حاصل القاي ). 57ياد مردم بردن انقالب 

حالت فعل پذيري است كـه   ،اين دروغ
ـاي      مردم يافتـه انـد و حاكميـت مافياه

  .ور استمالي بر كش –نظامي 
ـاري كـه     -  10 خود كرده و خود شده را ك

شكست : جلوه دادن ،دشمن مي خواهد بكند

را پيروزي تبليغ كردن و مدعي شدن كه اين 
دشمن است كه پيروزي را شكست جلوه مي 

ورده را عيـب  آعيب هاي خود پديـد  . دهد
ـبت    ـان نس هائي خواندن كه دشمن به حاكم

  . مي دهند
پيشرفت دانـش و   ،يرسال اخ 50در طول       
ـار    ،فن ميان دانش و فني كه قدرتمـدارها بك

گودالي بوجـود   ،مي برند با دانسته هاي مردم
ن آورده است كه مرتب بر عمـق و عـرض   آ

اينست كه بهمان اندازه كـه  .  افزوده مي شود
نها آقدرت مدارها  ،مردم خود را نمي شناسند

ـا  آرا مي شناسند و مي دانند چگونه ذهنيت  نه
نچه شده آبسا موفق مي شوند . ا شكل دهندر

اند غير واقعي جلـوه دهنـد و مـدعي شـوند      
ن شوند آدشمن مي خواهد صاحبان قدرت 

  .كه او مي خواهد
ســه  ،وزيــر واواك ،مصــلحي: انقــالب اســالمي

يم بطور مستمر دارد را هدفي جلوه ژگي كه رژوي
ـا  ،نآدر رأس (مي دهـد كـه دشـمن     در ) امريك

يعنـي روش  ! در ايران است ،نهاآصدد رسيدن به 
ـله كننـد و   . دهم را بكار مي برد كساني كه حوص

 144 ،كتاب عقل آزاد نوشته بني صدر را بخوانند
مـي   ،روشي را كه عقـل قـدرت مـدار مـي بـرد     

ــان را پيـدا مــي كننــد كــه    ـند و ايــن امك شناس
اگـر   ،در حقيقـت . يم را خنثي كننـد ژروشهاي ر
ـا  يم افشا شوند و همرژروشهاي ر ـائل   ،نآاه ب مس

نها آواقعي مردم بر مردم شناسانده گردند و توجه 
مردم در وضعيتي قـرار   ،به اين مسائل جلب شود
  .نندآنمي گيرند كه اينك در 

  
  

خبرهــــاي گويــــاي 
ــي و   ــعيت داخلـ وضـ

يم مافياهاي ژخارجي ر
  :مالي –نظامي 

  
  
ــي و  ٭ ـبكه جاسوس ــف شـ ـا ... كش يـ

استفاده از دروغ براي سنگين كردن 
ترس و خشونت و پوشاندن يك  جو

  : واقعيت مهم
 
يم اسد شبكه اي ژدر سوريه گفته شد كه ر ◀

ـا   جاسوسي را كشف كرده است كه امريكائيه
تشـكيل   ،براي جاسوسي در ايـران  ،در سوريه
مصلحي خبـر   ،در ايران ،همزمان. داده بودند

راسـت نمـي   . از كشف شبكه جاسوسـي داد 
هــاي نمونــه هــائي از دروغ گــوئي . گفــت

  :هدفدار او
 متهمدستگيري برخي چهره هاي سياسي و   •

ـتن   آكردن  ـان    نها بـه داش ـا بيگانگ ـاط ب  وارتب
  دريافت ميلياردها دالر پول از بيگانگان،

دستگيري ترور كننده دكتر علي محمدي   •
   كه دروغ بود،

ـتگيري   • ـاي    30ادعاي دس جاسـوس و افش
ماهيت چندين جاسوس امريكايي و انگليسـي  

ــوم شــد ايــن  . كشــورهاي اروپــاييدر  معل
ند ه ابودنبهائيان بي گناه كساني جز  جاسوسان

  .ده بودنكه در كرج دستگير شد
كه ماجرائي جز ادعاي نفوذ در اپوزيسيون   •
ـيون «در  "كند مدحي تازه" »نفوذ« » اپوزيس
  بود،ن

ــي    • ـازمانهاي جاسوس ــوذ در سـ ادعــاي نف
  ... انگليس وامريكا وو اسراييل 

ـاندن   ،هاي دروغين باال» كشف«علت      پوش
ـغول    ـان مش اين واقعيت است كه واواك چن

غافـل   ،نآيم است كه از بيـرون  ژبه درون ر
ه ژاد، اژوقتي احمدي ن ،يمژدر درون ر. است

معاونان واواك را هم تغيير  ،اي را بركنار كرد
اسناد مربـوط بـه    ،داد و توسط منصوبان خود
را از واواك  يـم ژمخالفان گـروه خـود در ر  

ـان    . خارج كرد بطوري كـه خامنـه اي هراس
اد را مجبور كرد وزير واواك ژاحمدي ن. شد

ـ . بركنار شده را ابقا كند ـان  ژاحمدي ن اد گم
اما او خامنه . برد مصلحي از افراد خود او است

  ساعت را در 6اي را خبر كرد و خامنه اي 
  6در صفحه

  

 ذاتيگيژسه وي
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اواك ن نيز باز به وآواواك گذراند و پس از  
هدفش در اختيار گرفتن كامل واواك . رفت
   . بود
در دوران سرپرستي محمود احمدي نـژاد      

ـان   ،بر واواك در طول سه ماه، برخي از معاون
 –سلطاني  –اين وزارتخانه از جمله پور فالح 

حبيـب   –احمـدي   –فيروزآبادي  –خزايي 
ـين  –شيدايي  اهللا ايـن يكـي   (را  باقريان و مع

هه در معاونت حفاظت اطالعات بيش از دو د
بانـد   ،سه ماهدر اين  .كردبركنار ) واواك بود

احمدي نژاد توانست هزاران برگ سند فساد 
و فرزنـدان و   يـم ژرسران ... اخالقي و ومالي 

و ا .كندخانواده آنها را از اين وزارتخانه خارج 
ـاي آ  ـا اسـت  منتظر زمان مناسب براي افش . نه

ـاليز    ـارج  همان كاري كـه توسـط پ دار در خ
ساختن ده هزار سند از سازمان بازرسي كـل  

 . كشور صورت گرفت
پيش اين وزير  يسخنان چندتوجه جالب  •

تــرور فــردي بــه نــام رضــايي پــور بــاره در 
گفت  او . خواجه نصير بوددانشگاه دانشجوي 

. وي توسط نيروهاي خارجي ترور نشده است
بـود   قبال مدعي شـده  چرا چنين گفت؟ زيرا 

ـارجي بخواهنـد     اگر ـتي خ نيروهاي تروريس
بزنند با توجه به نفوذي كه ما در ترور دست به 

ـأموران تـرور   داريم قبـل از اقـدام    ها آن را  م
 . يمئشناسايي كرده و دستگير مي نما

ـات    مي شودشنيده • معاون حفاظـت اطالع
اگـر ايـن    .ه اسـت بار ديگر تغيير كردواواك 

 اي سرپرستهايتغييرهتغيير را بگذاريم در كنار 
ـپاه    ـاع و سـ ـات وزارت دفـ ــت اطالعـ حفاظ

ـيم كـه ر   پاسداران، يـم  ژبه اين نتيجه مي رس
ـناد سـري خـود نيسـت     در . قادر به حفظ اس

 يـم  ژرهر روز بخشي از اطالعات  حقيقت هم 
  . مافياها سرقت شده و فساد آنها افشا مي شود

  
ــیکس ٭  ــه ویکیل ـندی ک ــر سـ ـا ب بنـ

ام دانشگاه دورهـ: انتشارداده است
ـا در  بريتانيا با وزارت خارجه آمريک
ـاتی  ـاری اطالعـ ــران، همکـ ـاره ای بـ

  :داشته است
  

ـيكس،   بنابر سند منتشـره توسـط    ◀ ويكـي ل
ـا و   دانشگاه دورهام بريتانيا شماري از پروژه ه
سمينارها در ايران برگزار كرده كه تامين مالي 

مده آبعمل آن از سوي وزارت خارجه آمريكا 
ـا    و اطالعات جمع آور ي شده هـم بـه آمريك

  .ندداده شده ا
، سايت خبري وابسته بـه  به دنبال انتشار سند    

دانشگاه دورهام بريتانيا، بيانيه اي منتشر كرده و 
ـناد بـه بيـرون     از: در آن گفته است برخي اس

ـاره درز كرده در  ـاتي     ب ـاي تحقيق بودجـه ه
دانشگاه آگاه شده و اين اسناد و گزارش ها را 

  .بررسي مي كند
اين بيانيه تصريح شده است كه دانشـگاه  در    

ـات و      ـادي بـراي تحقيق ـابع زي دورهام از من
پژوهش هاي خود كمك مالي مي گيرد ولي 

پيشرفت علمي را در » اصل استقالل«همواره 
  .نظر داشته و آن را زيرپا نگذاشته است

ـام            ـنش دانشـگاه دوره ـا واك اين بيانيه تنه
ـات . است رسـمي دانشـگاه    هيچ يك از مقام

ـا     دورهام حاضر به اظهار نظر و گفـت وگـو ب
ـا   رسانه ها در باره همكاري اطالعاتي دانشگاه ب

  .وزارت خارجه امريكا نشده اند
اسناد ويكي ليكس حاكي از ايـن اسـت كـه    
دانشگاه دورهام در مقابـل دريافـت بودجـه    

جمع  و اطالعاتانجام گرفته مخفي، تحقيقات 
، به وزارت خارجه را راناي بارهدر شده ي ورآ

وزارت خارجه آمريكا مبلغ : آمريكا داده است
ـنهاد      300 ـام پيش هزار دالر بـه دانشـگاه دوره

دانشكده امـور دولتـي دانشـگاه    « كهكرده تا 
  .در ايران سمينارهايي برگزار كند» دورهام

ـات          وزارت خارجـه بـه   تاريخ ايـن مكاتب
مــه نادر آن  .اســت  2008آوريــل  دانشــگاه،

، طرحموثر بودن اين  ربوزارت خارجه امريكا 
به ويژه با توجه بـه روابـط نزديـك دانشـگاه     
دورهام با مقامات رسمي جمهـوري اسـالمي   

يــك  دانشــگاه . اســتشــده  تأكيــد  ايــران،
ــي مناســب « ــراي كســب » پوشــش سياس ب

 خوانده شده استاطالعات 
 29در ويكي ليكس، ابتدا منتشره توسط اسناد    
ـايت روزنامـه    ،2011وئيه ژ » تلگـراف «در وبس

بـه گـزارش   . ه اسـت چاپ لندن منتشر شـد 
وبساست خبري دانشگاه دورهام، ساعاتي پس 

در گـزارش  . شـد برداشته  ،سند از انتشار، اين
اصلي، نام هاي مسئوالن و مـديران دانشـكده   

امور دولتي و بين المللي دانشگاه دورهام هـم  
 .برده شده اند

ـفارت   مكاتبات وزار      ـا و س ت خارجه آمريك
ـيكس   كه آمريكا در لندن ـار داده  ويكي ل انتش

ـا،   «كـه   ننـد آز حاكي ا ،است دولـت آمريك
از سياسـت  تصويري كه دانشـگاه  اطالعات و 
به دست مـي آورده را راضـي    داخلي ايران

  ».كننده دانسته است
ـ اسناد دانشگاه دورهام را متهم مي كناين     د ن

و اعضاي آكادميك و شبكه اي از اساتيد «كه 
» غيررسمي در حلقه هاي سياسـي در ايـران  

ـپاه پاسـداران انقـالب    «دارد كه حتي بـه   س
  ».اسالمي هم متصل هستند

ـال     :اسناد مـي گوينـد       حتـي در نـوامبر س
ـاي آكادميـك در   2007 ، يكي از همين اعض

ايران به عنوان سخنگوي شوراي عالي امنيت 
  .ته اسملي جمهوري اسالمي منصوب شد

ـيكس،         درگزارش منتشره توسـط  ويكـي ل
ـاس     نامهاي افرادي كه در ايـران  طـرف تم
دانشگاه بوده اند و نيز دوره هايي كه برگـزار  

ـاي    اما .، نقل شده اندشده اند در گـزارش ه
  .ندخبري منتشر شده، حذف شده ا

شماري از دانشجوياني كه بـه  بديهي است      
ـا آمـده انـد    دعوت دانشگاه دورهام به بريتان ي

ـفر  ه اننمي دانست را وزارت د كه بودجه اين س
ـتفاده جاسوسـي از     خارجه امريكا به قصـد اس

 . دانشگاه پرداخته است
 
ـای رسـمی و غیـر  ٭ سپاه، اسکله ه

رســمی و وزارت نفــت و مخــابرات 
ــل خــود در ... و ــه تصــرف کام را ب
  :وردآ

  
تا  بر اساس آمار غير رسمي، از بعد از جنگ ◀

ـان  ، سپامروز ـاد  «اه پاسداران هم » انقالبـي  نه
ـاد اسـكله    مي شدانقالب   بايد پاسدار ـا ايج ، ب

ـاق     ـار قاچ هاي غير رسمي و مخفـي وارد ك
ـنجاني    كاال شد تا بتواند به قول هاشـمي رفس

ـامين    ـ بخشي از نيازهاي مالي خـود را ت د كن
اين اسكله ها و بنادر به كار خود ادامه دادند و .

ـار  سپاه روز به روز فربه  تر مي شد و با در اختي
ـاب شـروع بـه     داشتن سرمايه بي حساب و كت

ـا  ر مواردي خريد كارخانجات و د تصرف آنه
 . دكر
ـال      رياســــت در دوران   ،1383در ســـ

ـاتمي و رياسـت مهـدي    جمهوري   محمد خ
ـتاد     بكروبي  ر مجلـس، گزارشـي از سـوي س

در آن،  .دشـ مبارزه با قاچاق به مجلس ارسال 
ـال حاضـر   ه بود كه مار دادستاد آ  201در ح

ـهر   واستان كشور خوزستان  5اسكله در   وبوش
ـتان   وهرمزگان  مازنـدران   وسيستان و بلوچس

ـاز مـي   آدرصد  20وجود دارد كه تنها  ن مج
ـابقي آ   40يعني حـدود   .باشند ـا اسـكله و م  نه

ـا و مراكـز       ـتند و بـه نهاده ـارت نيس تحت نظ
ـان   مختلف وابسته مي باشند و از جمله در هم
گزارش آمده بود، مثال دراستان هرمزگان تنها 

اسكله  40اسكله مجاز وجود دارد در حاليكه  6
ـاال   غير مجاز مشغول به صادر و وارد كردن ك

 . هستند
بنا بر اطالع، تنها نيروهاي نظامي و وابستگان     

 واواكو  »بيت رهبري« افرادبه آنها و برخي 
ـت      ـاال هس ـادر كـردن ك ـا ص  .ندمجاز به وارد ي

ـاله اخيـر     حكومـت  بنابراين اگر در شـش س
ـيار      محمود احمدي نـژاد و وجـود رابطـه بس

و سپاه  حكومت با» بيت رهبري«نزديك ميان 
پاسداران نظري بيفكنيم و آمار واردات كاالي 
قاچاق را مشاهده نماييم، متوجه مي شويم بـه  

ـاليانه حـدود    ـارد دالر   35طور ميانگين س ميلي
ـا وارد    كاالي قاچاق از طري ق ايـن اسـكله ه

ـا را     .كشور مي شود ـا تعرفـه كااله  20اگر تنه
درصــد در نظــر بگيــريم در كــل بــا واردات 

ميليارد دالري قاچاق سهم درامد  210حدود 
ـارد دالر مـي    40گمركات دولتي حدود  ميلي

 . دشوشود كه آنهم نصيب مردم نمي 
بنابراين در شرايطي كه هيچ سازمان و فـرد      

قيقي حق وارد كردن كاال بدون حقوقي و ح
و ســپاه  »بيــت رهبــري«دريافــت مجــوز از 

 پاسداران و واواك را ندارد، بايد پرسيد ايـن 
مـد چـه   آقاچاقچي با اين همه در »برادران«

 ؟مي كنند 
ـاز كـه در         علت افشاي اسكله هاي غير مج

ـاتمي   دوران احمدي نژاد نسبت به دوران خ

سـود بـه    بر سرف بروز اختال ،اند افزايش يافته
ـالها قبـل،    .دست آمده مـي باشـد    زيـرا از س

محمـود احمـدي    »عدالت خواه« حكومت
ـاه شـد،    نژاد كه به سود سرشار قاچاق كاال آگ

خود را در مناطق آزاد تجاري  افرادبرخي از 
به كار گمارد كه منجر به كاهش سود سپاه در 

 افـراد  و ايـن  .واردات كاالي قاچاق گشـت 
به عنـوان يـك رقيـب     نيزمت حكووابسته به 

رقابـت   وارد بازار كاالي قاچاق شـده و ايـن  
ـيه    ـاي قض ـاقچي   »بـرادران «منجر به افش قاچ

كه البته سيد علي خامنه اي بـه هـر دو    شتگ
بـر  طرف گوشزد كرد در اين مـورد سـخني   

البته جنايتكاري به نام پور محمدي  .زبان نرانند
اد كه مسئول حفاظت از اسناد خيانت ها و فس

وابستگان به حاكميت در سازمان بازرسي كل 
ـاز    شدكشور شده مدعي  كه  اسـكله غيـر مج

 :گفت كيست؟به روباه گفتند شاهدت  !نداريم
 . دمم

ـاون       ـين المللـي و مع حال ايـن تروريسـت ب
ـارجي ــه در   واواك خـ ـان ك دوران فالحيـ

ـت  ه بسياري از ترورهاي خارجي مسئوليت داش
- دي نـژاد  ، براي تو دهني زدن به احماست

در و   - كـرد كه وي را از وزارت كشور عزل 
اسـكله غيـر    :مـي گويـد  حمايت از سپاه مقام 

  . مجاز نداريم
ـا بـه    ،90مرداد  12در جلسه  ◀ مجلس مافياه

وزير پيشنهادي احمدي  4دستور خامنه اي به 
ــ ــق داد ،ادژن ــه. رأي مواف ــردار« ،ازجمل » س

ـاء كـه      ،قاسمي ـاتم االنبي ـاه خ فرمانده قرارگ
ـا   ،أموريتش تصرف اقتصاد كشور استم  212ب

. وزير نفت شد ،رأي مخالف 22رأي موافق و 
وزارت نفت نيز به تصرف قطعي  ،به اين ترتيب

  . مدآسپاه در
ـاد       گـي  ژوي ،اين سان تصرف دولت و اقتص

مصدق  ،1329تير  8در . ديرپاي استبداد است
ن روز توضيح داد كه ديكتاتوري آدر مجلس 
ـاي كليـدي     رضاخان با تصرف وزارتخانـه ه

ـپهبد  : غاز شد و هشدار دادآتوسط نظاميان  س
راء نخست وزير و رئيس شهرباني و وزير آرزم 

ـامي و    جنگ نظامي و معاون نخست وزيـر نظ
يعنــي اســباب  ،...رئــيس گمــرك نظــامي و

 ،ن روزآ. ديكتاتوري دارند فراهم مي شـوند 
مردم ايران برخاستند و نفت را ملي كردنـد و  

ـتبداد      ،امروز ايران سالهاسـت كـه تحـت اس
  .مالي است –مافياهاي نظامي 

ـ       اد ژاما چطور شد مجلسي كه از احمدي ن
ـاح او   آسئوال مي كرد و خود را  ـاده استيض م

ـنهادي او رأي داد؟     ،مي كرد بـه وزيـران پيش
ـاتمي در     14پاسخ به اين پرسش را احمـد خ

ـ  ،به دستور رهبري: مرداد داده است ه حمله ب
البته اگـر  . جريان انحرافي را متوقف مي كنيم

ـا خـواهيم    آ ،دست از پا خطا كنند ـا را افش نه
قرار بر اين شده است كه  ،بدين ترتيب.  كرد

اد دست از پا خطا نكنـد و بـه او و   ژاحمدي ن
شيخ محمد يزدي نيـز  . دستيارانش حمله نشود

ـاقي  : گفته است رهبري خواسته اند دو سال ب
 ،ادژرياست جمهوري احمدي ن مانده از عمر 

  .رامش طي شودآدر 
  
ســپاه درکــار تصــرف کامــل قــوه  ٭

  :مقننه
  

به گـزارش  : سايت ديگربان ،مرداد 10در  ◀
، علي سعيدي نماينده ولـي  خبرگزاري فارس

هزار  11فقيه در سپاه از شناسايي و سازماندهي 
تقويت مباني معنوي و «براي » هادي سياسي«

در چند ماه مانده » ارانبصيرتي در سپاه پاسد
 .ه اسـت به برگزاري انتخابات مجلس خبر داد

هفت هـزار  « :استسعيدي در شهركرد گفته 
ـنج     هادي سياسي از ـيش از پ ـيج و ب حوزه بس

هزار هادي سياسي نيز در حوزه سپاه فعاليـت  
ــي ــد م ـار   .كنن ــي معيـ ـين و معرف ـا و  تبيـ هـ

ــدگان اصــلح   شــاخص هــاي انتخــاب نماين
وظابف نماينـدگان ولـي    را از جمله» مجلس

 ».فقيه در سپاه پاسداران است
ورود نمايندگان اصلح بـه  «به گفته سعيدي     

مجلس منجر به حفظ و تقويت جايگاه واليت 
ـام انقـالب      ـاني و اصـول نظ فقيه و ارتقاي مب

 ».شود  اسالمي مي
هاست از طريق  سپاه پاسداران و بسيج سال    
خالت كرده و در انتخابات د» هاديان سياسي«

هــاي  مســاجد و رده ٬هــاي بســيج در پايگــاه
ـامزد   ـاي   مختلف سپاه به صراحت به نفـع ن ه

 .كنند مورد نظر خود تبليغ مي
عنوان طرحي است كـه  » هاديان سياسي«     

ـيج       ـپاه و بس زيرنظر نماينـده ولـي فقيـه در س
شود و هـدف   هاست به اجرا گذاشته مي سال

ـاي  آن ارتقاي بينش سياسي نيرو ـپاهي و   ه س
 .بسيجي عنوان شده است

در طول سال هم فعال » هاديان«اگرچه اين 
ـيش از برگـزاري هـر       ٬هستند ـاه پ اما چنـد م

ـا   انتخاباتي سازماندهي شده و فعاليت هاي آنه
 .شود دو چندان مي

ـين      اسفند ماه سال     جاري قـرار اسـت نهم
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي برگزار 

ـازماند  ـان سياسـي  «هي شود كه س در » هادي
واقع اعالم آمادگي سپاه و بسيج براي دخالت 

  .شود در اين انتخابات محسوب مي
  
ــه در  ٭ ــتالف ک ـأت حــل اخ  ۴هیـ

ـا آخامنـه ای پدیـد  ۹۰مرداد  ورد ب
  :کدام هدفهایش 

  
ـأت حـل     ،90مـرداد    4در  ◀ خامنـه اي هي

ـانون اساسـي    . وردآاختالفي را پديد  ـابر ق بن
Ĥهنگ كردن سه قـوه  هم ،دست كاري شده
چرا كار خـود را برعهـده   . كار خود او است

هيأت منصوب خود نهاده است؟ هـدفهاي او  
  :را از اين كار عبارت دانسته اند از

چون يك طرف اختالف خود او بود و از  – 1
الزم ديد اين  ،اين بابت سخت زيان ديده بود

ـام   ،همزمان. واقعيت را بپوشاند به مجلس و ام
ـتور داد   جمعه ها و از  ،دستگاه قضائي نيـز دس

البته به شرط ايـن كـه   . هاي و هوي بازايستند
  .اد، هاي و هوي نكندژاحمدي ن

نظارت بر كار قوه اجرائي را  ،پيش از اين – 2
. برعهده مجمع تشخيص مصلحت گذاشته بود

اما  هنوز . ماده كار شدآهاشمي رفسنجاني نيز 
يد كـه  از خامنه اي دستور رسـ  ،كاري نكرده 

ـين   . فعال در كار حكومت دخالت نكنيد ـا تعي ب
ـاهرودي را ضـربه    هيأت به رياست هاشمي ش
. ديگري  به اعتبار هاشمي رفسنجاني وارد كرد

مجلس خبرگان نيـز   » نمايندگان«تني چند از 
عملكرد منفي هاشمي رفسنجاني را دليل تعيين 

  .اين هيأت دانسته اند
ـاه  يم ژشدت برخورد ميان سران ر – 3 هيچگ

ـان  . تا اين اندازه از شدت نبوده اسـت  نزديك
قاليباف دليل تعيين هيأت را عبارت مي داننـد  
از حل اختالف ميان قـوه مجريـه و دو قـوه    

ـان دو قـوه مقننـه و     آ. ديگر نها مي گوينـد مي
ـان   . قضائيه اختالفي وجود ندارد ـتالف مي اخ

اما اگر . اد و همكارانشژنها است با احمدي نآ
 ،يان قوه مجريه و دو قوه ديگر استاختالف م

رفع اختالف برعهده شخص خامنـه ايسـت و   
و اگر . تعيين هيأت اظهار ناتواني و ضعف است

يم است و اين اختالف ژاختالف ميان سران ر
يم او ژباز سر اول ر ،شديد تر از هر زمان است

حل اختالف ميان او و ديگـر سـران از   . است
منصوب كرده  عهده هيأتي كه اعضايش را او

  .يدآبر نمي  ،است
اين امر كه همĤهنگ كننده سه قوه او است     

و تعيين هيأت، اظهار ناتواني است را اين طور 
توجيه كرده اند كه او اختيار همĤهنگ كردن 

بلكه هيأت مي بايد در . را به هيأت نداده است
يد و طريق رفـع  آباره اختالفي كه پيش مي 

غافل از اين كـه ايـن   . به او گزارش كند ،نآ
ـاه اسـت     چـرا كـه   . توجيه عـذر بـدتر از گن

همĤهنگ كردن سه قـوا يعنـي پيشـگيري از    
مگـر ايـن كـه    . »رهبر«وقوع اختالف توسط 

خود او يك طـرف دعـوا باشـد و نتوانـد بـه      
امـري كـه بـر اثـر     . مسئوليت خود عمل كند

  . واقعيت جسته است ،ادژاختالف با احمدي ن
ـار      اد متهمژاحمدي ن – 4 اسـت كـه بـه اعتب
. ضربه اي سـخت وارد كـرده اسـت   » رهبر«

ـاي   : محمد يزدي نيز گفته است اينها كـه ادع
قصدي جز  ،مي كنند) عج(ارتباط با امام زمان 

بي اعتبار كردن رهبـر و بـي محـل كـردن     
تعيين هيأت براي اينسـت  . واليت فقيه ندارند

. خامنه اي خود مداخله نكنـد  ،كه از اين پس
روش را در پيش گرفتـه اسـت كـه    او همان 

ـيش    ـتالف درپ خميني با تعيين هيأت حل اخ
ـأت پرونـده   آوظيفه واقعـي  . گرفته بود ن هي

سازي براي بني صدر بود و هيأت پوششي  از 
ـائي دو    (پوشش ها  مجلـس و شـورايعالي قض

رهبري كودتا توسـط او  ) پوشش ديگر بودند

اما هيأتي كه خميني تعيين كرد خالف . بودند
ون اساسي بود و بني صـدر در دم ماهيـت   قان
خمينـي نيـز در   . ن را بر مردم معلـوم كـرد  آ

ـتن    ،ناگزير شد سه نوبـت . پوشش نماند ـا گف ب
ميليون بگويند بله من مي  35اگر « اين جمله 
بعنوان رهبر كودتا  ،و دو جمله مشابه» گويم نه

ـيس جمهـوري   آاگر .  وارد صحنه شود ن رئ
اد ژحمــدي نــا ،منتخــب مــردم ايــران بــود

ـتالف خامنـه اي   . منصوب خامنه اي است اخ
  . گزارش گر بي كفايتي مفرط او است ،با او

هـــدف از نصـــب محمـــود هاشـــمي  – 5
شاهرودي به رياست هيأت گزارش مي كنـد  
شكست خامنه اي را در تحميل مجتبي خامنه 
اي بعنوان جانشين و مطرح كـردن هاشـمي   

ها كـه  نآ. بعنوان جانشين خامنه اي ،شاهرودي
ـفرهاي  : به اين نظر قائل هستند مي گوينـد  س

مكرر خامنه اي به قم و اختالفي كه با احمدي 
جانشيني مجتبي خامنـه اي را    ،اد پيدا كردژن

ايـن امـر كـه مجتبـي     . بي محل كرده است
ـ  اد ژخامنه اي خواستار عزل فوري احمدي ن

مي تواند به اين دليل نيز باشد كه  اگـر   ،است
اد يكي از سه عضـو  ژاحمدي ن ،خامنه اي مرد

  . شوراي رهبري موقت نباشد
ــد از  ◀ ـأت عبارتن ـاي هيـ ــود  1: اعضـ محم

 - 2هاشمي شاهرودي عضو مجلس خبرگان و 
 3مجلس و  » نماينده « ،محمد حسن ابوترابي

 4سرپرست روزنامه رسالت و  ،مرتضي نبوي –
عباســعلي كدخــدائي ســخنگوي شــوراي  –

  . لصمد موسوي خوشد – 5نگهبان و 
ــأت بمــدت       ــأمور حــل  5ايــن هي ــال م س

 !اختالف است
  
 ،یم در دنیای عـربژمحبوبیت ر ٭

  :از دست رفته است
  

ـنجي   ،2011وئيه ژ 27در  ◀ نتايج يك نظر س
در كشورهاي  ،انتشار يافت كه بعد از بهار عرب

اين نظر سنجي را مؤسسه . عرب به عمل است
  ،نآبنا بر . عرب امريكن انجام داده است

درصد نظر مردم   89  ،2006در مصر كه در  •
ـا   ،مثبت به تهران داشتند درصـد   37اينك تنه

  .نها نظر مثبت دارندآ
درصـد مـردم     82 ،2006در مراكش كه در •

ـا  آدرصـد   14امروز تنها  ،نظر موافق داشتند نه
  .نظر موافق دارند

 68 ،2006در امارات متحده عربـي كـه در   •
ـت    22 ،امـروز  ،نددرصد مردم نظر موافـق داش

  نها نظر موافق دارند آدرصد 
ــه در    • ـعودي ك ـتان سـ  85 ،2006در عربسـ

ـا    ،درصد مردم نظر مثبت داشتند  6امـروز تنه
  .درصد نظر موافق دارند

درصد مردم نظر  75 ،2006در اردن كه در  •
درصـد نظـر مثبـت     23 ،امروز ،مثبت داشتند

  .دارند
 63 ،رنـد تنها در لبنان كه شيعه ها اكثريت دا •

  .درصد مردم نسبت به ايران نظر مثبت دارند
ـيح   ،جيمس زوگبي      رئيس مؤسسه در توض

ـنجي گفتـه اسـت    ـنجي   : نتايج نظر س نظـر س
حاكي از اينست كه بخش بزرگي از مردم در 
ـيده انـد كـه     كشورهاي عرب به اين نظر رس

كمـك   ،ايران به صلح و ثبات در دنياي عرب
ان از مغضـوبيت  ايـر  ،سال پيش 5. نمي رساند

بوش در دنياي عـرب و موفقيـت    ژرژشديد 
حزب اهللا در ناكام كردن حمله اسـرائيل بـه   

ايران خود را  ،2006در . لبنان سود مي جست
يمي جلوه مي داد كه پنجه در پنجه امريكا ژر

ـله . و اسرائيل دارد منطقـه تغييـر    ،در اين فاص
مردم در جنبش  ،در دنياي عرب. كرده است

نقش ايران را مساعد با جنبش خـود   و. هستند
ـا عـراق را تصـرف     ،ن زمانآ. نمي يابند امريك

كرده بود و اسرائيل به لبنان حمله كرده بود و 
ـيد و      بعد نوبت به حمله اسـرائيل بـه غـزه رس

و از . ايران با اين دو حمله مخالفت مي كـرد 
نفرت مردم منطقه از امريكا و اسرائيل بهره مي 

ريكا و اسرائيل حمله هاي بخصوص كه ام. برد
ــدازه   ــه جمهــوري اســالمي را از ان زبــاني ب

ـا از    ،بخالف بوش. گذراندند پرزيـدنت اوبام
ـعيت   ميزان تهديد ايران كاسته است و به وض

بيـرون  : منطقه بشيوه ديگري پرداختـه اسـت  
  ...بردن قوا از عراق و 

  7در صفحه
  

 گي ذاتيژسه وي
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يم ايران سبب ژرفتار ر ،در برابر اين همه       
ه است كه مردم كشورهاي عرب به ايـن  شد

ـلطه     ـا س نظر برسند كه كار ايران مخالفـت ب
امريكا نيست بلكه بي ثبات كردن كشـورهاي  

ـعيت بـه سـود خـويش     آ نها و استفاده از وض
ـا    ژميز رآبرخورد خشونت . است يـم ايـران ب

جنبش سبز سبب شد كـه نظـر مثبـت مـردم     
زيرا اين مردم مي ديدنـد  . عرب منفي بگردد

  . يمي كه تصور مي كردند نيستژر ،يمژن راي
ـا      • در همان حال كه درصـد نظـر موافـق ب
ـا   ،يم ايران سخت كاهش مـي يابـد  ژر نظره

ـا و اسـرائيل   ـازهم منفـي تـر     ،نسبت به امريك ب
مداخله امريكا در امور دنياي عـرب و  : هستند

ـاي عـرب توسـط       ادامه تصـرف سـرزمين ه
 ،از ديــد مــردم كشــورهاي عــرب ،اســرائيل

ـات در    بز ـلح و ثب ـتقرار ص رگ ترين مانع اس
در  ،در مراكش ،براي مثال. دنياي عرب است

درصــد  31درصــد امريكــا و   36حــالي كــه 
اسرائيل را مداخله گـر در امـور كشـورهاي    

نند كه ايـران  آدرصد بر 2تنها  ،عرب مي دانند
در .  در امور كشورهاي عرب مداخله مي كند

اسرائيل و  درصد 31در صد امريكا و  37 ،مصر
يم ايران را مداخله گـر مـي   ژدرصد ر 7فقط 

  . خوانند
اين بدان معني نيست كـه مـي خواهنـد          

ايران قدرتمند تر گردد و به سالح اتمي مجهز 
ترجيح مي دهند تركيه و يا مصر سـالح  . شود

ـا        ـادل قـوا ب ـاد تع اتمي پيدا كنـد بـراي ايج
ـاري كـه   آحال . اسرائيل نكه  در سنجش افك
درصد مردم  77 ،ال پيش انجام گرفتيك س

عرب موافق بودند ايـران بـه تحقيـق بـراي     
 57دست يابي به سالح اتمي را ادامه دهـد و  

درصد مجهز شدن ايران بـه بمـب اتمـي را    
  . مثبت مي دانستند ،براي خاورميانه

نظر عمـومي بطـور    ،بنا بر اين سنجش افكار •
ـان و    وسيع مخالف نقش ايران در عـراق و لبن

ـاكي از دسـت   . بحرين است گرچه دليلي ح
ـا   ،داشتن ايران در جنبش بحريني ها نيست ام

ـان و    ،مداخله عربستان در بحـرين  جـز در لبن
ـاعد     ،اردن و امارات متحده عربي ـا نظـر مس ب

  . روبرو شده است
زوگبي توضيح داده است كـه نظـر منفـي        

. مردم عرب بازتاب دشمني شيعه با سني نيست
ـا دولتـي اسـت كـه      بلكه گوياي  مخالفـت ب

. درصدد تفوق و سلطه جستن بر منطقه اسـت 
مـده  آهمان احساس در مردم عرب بوجـود  

ـاه و     ـار ش است كه در دوران شاه و بر اثـر رفت
  . يم اوژر

ـاتمي        احساسات ضد ايراني در حكومت خ
ـان ايـران و    كاهش يافتند و بخاطر اينكه او مي

ـ   رب كشورهاي عربستان و ديگركشـورهاي ع
ـا در حكومـت   . وردآپل ارتباطي بوجـود   ام

ـات از نـو برانگيختـه    ژاحمدي ن اد اين احساس
بخاطر مداخله گري و در كشـورهاي  . شدند
ـا ر ژر. عرب يمـي  ژيم ايران از ديد بيشتر عربه

است كه در عراق و ديگر كشـورهاي عـرب   
  .مداخله مي كند
خامنـه اي در   ،و در درون كشور: انقالب اسالمي

دگي بازمانده قواي طرفدار خـويش را  عين درمان
  :در يك جبهه متشكل مي كند

  

جبهه پايـداري انقـالب   
يا ته مانده افراد اسالمي 
كه بـراي  ئي ها و گروه

 :خامنه اي مانده است
  
  

شكسـت   وسيد علي خامنه اي و بيت ا با فرمان
خوردگان افراطي حامي واليت مطلقه فقيـه  

ـ     ـابودي كامـل دسـت ب ه براي پيشگيري از ن
 .تشكيل جبهه اي به نام جبهه پايـداري زدنـد  

و حاميان سرسخت  »رهبر«خرين سنگر آاين 
 .استاو براي حفظ كليت واليت مطلقه فقيه 

ـياري   او چرا كه در طول دو سال گذشته، بس
از ياران خود را از دسـت داده و مـي تـوان    

ـته بـه    ـا  خامنـه اي گفت كشتي نظام وابس ، تنه
ـاي داده  همين اندك افـراد را در خـ   ود ج

ـالگي    ـابق و همپ است زيرا بسياري از ياران س
هاي او در طول سالهاي  بعد از انقـالب و بـه   
ـام    ـتي نظ خصوص در دو سال گذشته از كش
پياده شده و در مقابل حاكميتش قـرار گرفتـه   

 .اند 
ـيتهاي تشـكيل    تأمـل در با      ـا و شخص گروهه

خامنـه  كه  در مي يابيم دهنده جبهه پايداري
راهي  جز  شبيت او و هم جبهه اي هايو  اي

ـاكريز ندارنـد   چـرا كـه در    .ايجاد آخرين خ
افراد حاضر در جبهـه   صورت بروز هر اتفاقي،

به دليل دخالت در خيانتها و جنايتهاي بزرگ 
لذا  .سه دهه گذشته ناچار به فرار خواهند بود

يم ژكه ترس از سقوط رتالششان بر اين است 
ـان    خـود را قـوي  . را كم كنند و مانـدگار نش

اما ترس در سرهاي تشكيل دهندگان . بدهند
» جبهه پايـداري «عنوان . نيز خانه كرده است
زيـرا تشـكيل دهنـدگان    . گوياي ترس است

ـتند و ر  ـار   ژدستياران جبار هس يـم را در اختي
در برابر  نيروئـي كـه از    ،دارند و با وجود اين

جبهه پايداري تشكيل مـي   ،ن وحشت دارندآ
  !دهند

ـا  ه نيز حاكي از اينسـت كـه   بيانيه صادر      آنه
تقريبا همه ياران دوران اقتدار و سلطه خود را 

 ،نه تنها در برابر جمهور مـردم از دست داده و 
ي سياسـي  همه جريانها و گروههابلكه در برابر 

ن آو نيز در حاشيه  يم ژقرارگرفته اند كه در ر
جبهـه  ايـن   هابتدا نگاهي به بيانيه صادر. بودند

مي اندازيم تا خط و خطوط ايجاد كنندگان 
چه در سر  معلوممان گردد و بدانيم اينانجبهه 

  :دارند و در پي چيستند
 
ــط     ٭ ـاي بيانيــه كــه توس محورهـ

 ه اســتســخنگوي آن قرائــت شــد
  : است از  ندعبارت

 
  :چه كساني جبهه را تشكيل داده اند - 1
جبهــه «در چنــين شــرايطي، ســامان دادن ...

تحت اشراف جمعي » ي انقالب اسالميپايدار
ـان، جهـت       ـاه بـه زم ـته و آگ از فقيهان وارس
انسجام اين ملت مخلص و واليي كه خاستگاه 
فكري خود را همان گفتمان اصيل سـوم تيـر   

ـاب  مي 84 ناپـذير   داند، امري ضروري و اجتن
 . ....نمايد مي

تا قبل از صدور اين بيانيه در تمام حاكميت  •
فقيه وارسته و آگاه به زمان  هر گاه صحبت از

ـا  . بودخامنه اي  مقصود، مدآبه ميان مي  ـا  ام ب
دولتي كه ساخته  توجه به عملكرد خامنه اي و

ـار باختـه     خامنه اي  ،است ـيش اعتب ـيش از پ ب
جمعـي از  «الزم شده است  ،از اين رو .است

 ،بيش از گذشته» گاه به زمانآفقيهان وارسته و 
ـند   ـته باش از بخـت بـد   . در صحنه حضور داش

ـباح يـزدي   اين فقيهان امثال  ،خامنه اي  ومص
هستند  ...عزيز اهللا خوشوقت و ومحمد يزدي 

لوده آكه از او بي اعتبارترند و به انواع فسادها 
 . و در انواع جنايتها دست داشته اند

بيانيـه   در برخي بخش هايكه ناگفته نماند  •
ـاهي هـم     گاهي اصرار بر سوم تير اسـت و گ

اين  اما بيانيه گوياي. خرداد 22ير و هم سوم ت
واقعيت است كه در ذهن تشكيل دهنـدگان  

يـم  ژخرداد روز ضـربه خـوردن ر   22 ،جبهه
. واليت فقيه از مردم و روز تقلب بزرگ است

حفظ «محض  ،خرداد اسم مي برند 22اگر از 
ميليون نفـر بـه    40قول خامنه اي كه (» ظاهر

 !) يم رأي دادند ژر
  :تشكيل جبهههدف از  - 2

هاي انقالب است  پاسدار آرمان... اين جبهه ... 
ـام      ـاني مكتـب ام ) ره(و خود را متعهد بـه مب

دانـد كـه منبعـث از فقاهـت و عقالنيـت       مي
ـاي قرآنـي و اهـل بيـت      رحماني و آموزه ه
همت خود را معطوف بـه  ... عليهم سالم است

داري از اصالت حركت ملت در انقـالب  سپا
ـاي    كه ت 57اسالمي  جلـي آن در حماسـه ه

ـال   40و حضور  84سال  اسـت   88ميليوني س
 . نمود دخو

 :علت تشكيل جبهه - 3
كار خالص براي خدا و اطاعت از رهبري و ... 

صداقت با مردم را وجهه همت خويش قـرار  
تـر   به اميد ظهور هرچـه نزديـك  ... دهيم مي

 )ارواحنا له الفداء(حضرت صاحب الزمان 
 :ل دهندگان جبههجهان بيني تشكي  - 4

ترين نحله فكري است كه  اين انقالب، اصيل...
هاي غيـر الهـي و    در تقابل سنگين همه انديشه

ــواج  ــي و در ميــان ام ــرقي و غرب   مــادي ش
سهمگين تهاجمات سخت و نـرم، پايـداري و   

 .استحكام خود را به نمايش گذاشته است 
 :بخشي  ديگر از تشكيل دهندگان جبهه - 5
سال جنگ تحميلـي   8افرازانه از با عبور سر...

تر از آن قريـب ربـع    امان و مهم گسترده و بي
ـاع     قرن ايستادگي بر آرمان ـالي دف ـاي متع ه

هاي بعد  مقدس و تحمل همه شدائد و سختي
از جنگ كه كمتر از مقاومت در زمان جنـگ  
ـاداري خـود را بـه       نبوده و نيسـت، عمـق وف

  .اند هاي انقالب اسالمي نشان داده آرمان
ـا    - 6 ـان جبهـه ب هاشـمي  حكومـت   تضاد باني

  :رفسنجاني
ـا،   در آن دوران، با اتخاذ برخـي سياسـت  ... ه

ـعه مبتنـي بــر      ــتر توس عـدالت اسـالمي در بس
هاي غربي قرباني شد و شرايطي فراهم  آموزه

يدن در آغوش سكوالريسم را طگرديد كه غل
شدت بخشيد و با اقدامات برآمده از مديريت 

گـرا و عـدالت    وما غـرب هاي عم تكنوكرات
گريز، مطالبات واقعي امت و رهبـري معظـم   

 . انقالب در تحقق عدالت اسالمي ناكام ماند
ـيد محمـد    حكومتتضاد بانيان جبهه با  - 7 س

  :خاتمي
ـال دوره اصـالحات   ... متعاقبا پس از هشت س

اد به رياست جمهـوري  ژاحمدي ن آمريكايي،
 انتخاب شد و

  :ل احمدي نژاددفاع از انتخاب دوره او - 8
هاي اسالم  دار آرمان ، پرچم84در سوم تير ... 

 شد و توانست با حضور پر) ص(ناب محمدي 
بصيرت خود، گفتمان انقالب اسـالمي را كـه   

ـ گفتمان خالص ملت بود، به قـدرت اجرا  ي ئ
بازگرداند و بازوان واليت را در ايـن عرصـه   
ـلمين بـه     تقويت كند و با نصرت ولي امـر مس

ـاله در تحقـق عـدالت پاسـخ      16مطالبات  س
 . اميدبخشي دهد

  :دفاع از انتخاب دوره دوم احمدي نژاد - 9
ملت ايران با پيشتازي  88خرداد سال  22در ...

ـير خـود،     و مديريت حكيمانه رهبر فقيـه و بص
هاي اسـالمي و انقالبـي    قدرتمندانه بر آرمان

ـياه     خويش ايستاد و مهر ناكامي بـر كارنامـه س
بهمن  22دي و  9هاي  در حماسهدشمن زد و 

ـا حضـور    چونان ميليون...با الهام  88 ها عمار ب
 ... پرشكوه و پرصالبت خويش

ـتازي و           در اين بخش از بيانيه تاكيـد برپيش
ـايي    ـات كودت  22مديريت رهبري در انتخاب

ـاي    88بهمـن   22دي و  9خرداد و حماسه ه
 وكــه از ســوي بيــت خامنــه اي  و شــخص ا

 .است شكارآبس  ده بود،طراحي ش
تكرار تضاد با هاشمي و خاتمي از سـوي   - 10

 : بانيان
گــر را مــايوس و خــواص  دشــمن توطئــه...
خواصـي  . بصيرت را رسوا و منزوي كردند بي

گاه فتنه تبـديل   كه با فراموشي اصول، به تكيه
يا با سكوت و اتخاذ مواضع غير شفاف ...شدند 

 . دموجب تقويت و تداوم فتنه گرديدن
  : تهديدات فتنهداشتن اعتراف به ادامه  - 11
  ...همزمان با تهديدات بقاياي فتنه...اكنون ...

اين در حالي است كه همه اعضاي دخيل      
در اين جبهه بارها و بارها بر مرگ فتنه تاكيـد  

ـا از دفـن آن خبـر     ورزيده و حتي برخي ه
 .داده بودند 

 : احساس خطر از باند احمدي نژاد - 12
در برابر جريان خطرناكي قرار گرفته ) نظام(... 

ـير زالل و    ــن مسـ ــد دارد اي ــه قص ــت ك اس
ـاي انحرافـي آلـوده     پرصالبت را به انديشه ه

 .كند
ــمي   - 13 ــرار دادن هاش ــط ق ــك خ  ودر ي

  :احمدي نژاد وخاتمي 
ـالم آن،  ... اين حركت انحرافي و مطالبات ناس

نسخه بدل همان جرياني است كه با سكوت و 
گران را ياري كرده و بعد  راهي خود، فتنههم

از آن نيز به رغم تاكيدات صريح رهبر معظـم  
انقالب نه تنها جريان فتنه را محكـوم ننمـوده   
ـاه مواضـع خـود را در برابـر آن      بلكه هيچ گ

 . شفاف نساخته است
ـا        در باال به قسمت هايي از بيانيه اشاره شد ت

ل تشـكي و هويـت فكـري    مواضع و اهـداف  
ـا    .دهندگان جبهه مشخص شـود   در ادامـه، ب

توجه به محدود بودن اخبار در مورد گروهها 
و شخصيت هاي تشكيل دهنـده تـالش مـي    
شود در حد اطالع گروهها و شخصيتهاي زير 

 : شوندمجموعه اين جبهه معرفي 

 
  :شخصيتها ٭
 
در معرفي شخصيت هاي تشـكيل دهنـده       

ـا مـدعي  جبهه بايد به اطالع رساند كه عم  وم
- حــزب –هســتندهيچ وابســتگي بــه گــروه 

ـتقل  ... جامعه و –جمعيت  ندارند و خود را مس
 :و دروغ مـي گوينـد   و فراجناحي مي دانند

ابتدا به معرفي شخصيت هاي  اين جبهه مـي  
 :پردازيم 

ترورهــا و  ومفتيــان و عوامــل اعــدام هــا  - 1
 شكنجه

 يم هستندژرحامي كه سرداران نظامي  - 2
ـامي     شخصيتها - 3 ي بـه اصـطالح سياسـي ح
  يمژر
 
ترورها  و  –اعدام ها   مفتيان و عوامل - 1

   :شكنجه
 
ـتقل و  بسيار سيد علي خامنه اي كه بسيار  • مس

ـان و  «اين ! !آزاد انديش است فقيه آگاه به زم
همين ... مدير و مدبر و  ،»داراي بصيرت قوي

ـيش چند ماه  ـا بر  ،پ ـاده و    بن ـيرت فـوق الع بص
، در مورد گروه انحرافي »يرهنمودهاي غيب«

س آن است، در برابـر  أدر ر ادژاحمدي نكه 
 :مدرسين حوزه هاي علميه چنين مي گفت

از وقتي كه آقاي - در دولت نهم و دهم، ...«    
، بحث حاكميت دوگانـه  - نژاد آمده احمدي

نيست؛ حاكميت يگانه است؛ يعنـي دولـت و   
رهبري و تشكيالت در امتداد يك خـط قـرار   

؛ اين را من جازما و قاطعا به شما عـرض  دارند
ـتالف   . كنم مي البته معنايش اين نيست كـه اخ

ـا   نظري وجود ندارد، يا فالن مسئول دولتي ي
جمهور در نظرات و  جمهور يا غير رئيس رئيس

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

منتها مراقب باشند كه يك نصيحت كنند ...      
ـين زدن دولتـي    جهت گيري عامي براي زم

ـادار      ـعارهاي انقـالب وف كه حاال نسبت بـه ش
كند  است، نسبت به رهبري اظهار اطاعت مي

و چه و چه، ايجاد نشود، به آن حركت كمك 
 .نشود

دو جمله فوق نشان مـي دهـد كـه خـود         
البته قاطعا و جازما در خط انحـراف   خامنه اي

ـاال  . استز آرمانهاي انقالب قرار داشته ا اما ح
 ،شو حاميان واليت فقيه كه قافيه تنگ آمده و 

ـته و مـردم مـي     مـردم   از ديد نامشـروع گش
ـام  «خواهند شهروند باشند و نه  و » عوام كالنع

يك نفـر   ،بدون رأي و حق حاكميت» صغير«
ـتري   بايد قرباني  ـاد گس جنايت و خيانت و فس

 كـه جانبـدار  خامنـه اي    .بگـردد » ولي فقيه«
بـراي    ،اسـت  حركت قسري و النصر بالرعب

تـالش كـرده   تا بخـواهي   تشكيل اين جبهه،
بـه   ،و هركه را حامي خود تصور كرده. است

 . شركت در اين جبهه خوانده است
ــيد اوبيــت  از • ــيد مجتبــي و س ، از جملــه س

ـيار      ـا كـه بس مصطفي و ابوالزوجه هـر دو آنه
بنا بر اطـالع، در  . هستند !  مستقل و فراجناحي

ـتار   ماههاي اخير، سيد مجتبي به شدت خواس
ـيش از موعـد محمـود احمـدي      بركناري پ

كه براي  ادي ژهمان احمدي ن. نژادي است
 و، وي دست به هر جنايت شبه سر كار آوردن

بعد از آن نيز، در كنار . بودخيانت و تقلبي زده 
مجتبـي  وياران نزديكش مانند حسين طائـب  

ـعيدي   ولنور ذوا ـلحي    وعلي س  وحيـدر مص
جهت حفظ قدرت پـدر و  .... مهدي طائب و

ـيله اي بـراي     تضمين  آينده خـود از هـر وس
 . ه بودسركوب مردم استفاده كرد

ـباح     • محمد تقي گيوه چي معـروف بـه مص
ـاي سياسـي      ويزدي از مفتيان ترور و قتـل ه

حمله به  وو اعدام مبارزان  سركوب وشكنجه 
ــا ودانشــگاهها  ــا و مــردم در خيابانه . خوابگاهه

استاد خشونت سالهاست واسطه سپاه پاسداران 
و شخص سيد علي خامنه اي مـي باشـد و در   
بسياري از مواقع فرماندهان سپاه پاسداران در 

آيـت   اويا برادر همسـر  ومالقات حضوري با ا
توجيه مي شوند و توجيه اهللا نوري همداني  

 .ي شوندمي كنند و هم زبان و همكار م
ـال  »بصير و آگاه به زمان فقيه«همين     ،  در س

بعد از انتخاب احمـدي نـژاد، در ديـدار     ، 84
خداي متعال را شاكريم كـه  «: باوي گفته بود

زمينه انتخاب چنين شخصيتي براي اين دوره 

خاص از انقالب را فراهم كرد و آيندگان بـه  
ـاب،      ـيد كـه ايـن انتخ اين نتيجه خواهند رس

ه كرامات و معجزات بود و از اين رو مشحون ب
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 بيشتر مردم به ديـن و اندي  شـه ه
اي از مراتب چيزي  اسالمي ظهور يافته، مرتبه

است كه در زمان پيامبر اسالم تحقق پيدا كرد 
اهللا مرتبــه كــاملش در زمــان ظهــور  و انشــاء

 ».حضرت ولي عصر تحقق خواهد يافت
ـال    اين اما      ـيرت، در س كـه تشـت    90با بص

ـين   »ييس جمهورئر«رسوايي و ناداني  به زم
رو به جلو و براي فـرار   افتاد، در يك حركت

از اتهامات حمايت از احمدي نژاد كه مدعي 
ـا كـرده    بود امام زمان براي پيروزي وي دع
وانتخاب اورا عنايت الهي مي دانسـت گفـت   

كــنم  خطــري كــه مــن احســاس مــي ... ":
حال اسـالم   شديدترين خطري است كه تا به

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

ـتند   ــد هسـ ـال رش ــروزه در درون .…حـ ام
ـال     جامعه ي ما تشـكيالتي فراماسـونري در ح

طور كه در دوران  شكل گرفتن است، و همان
ـعار قـرآن و اسـالم     مشروطه، فراماسونري با ش
ـعارهاي    ـا ش پيش آمد، امروز نيز فراماسونري ب

كند و تحت پوشش  انقالب و اسالم جلوه مي
كند، يعني قالب را  بيان ميآن حرف خود را 

اگـر  … . كنـد  حفظ و محتوا را عوض مـي 
ـاني از خـواب غفلـت بيـدار       ـيم زم تنبلي كن

ـا را فراگرفتـه    شويم كه تيرگي فتنه همه مي ج
ـاز      است و مي ـاني فتنـه را آغ ـان كس بينيم هم

اين عزل  .ايم اند كه خود پرورش داده كرده
هاي  آيد؟ اين حرف ها از كجا در مي و نصب

ـاني   يمل گرايانه و مكتب ايراني، آن هم در زم
ـال    كه نهضت اسالمي در جهان اسـالم در ح

  »گيري است، براي چيست؟  شكل
ـارت اسـت از        : با توجه به شعار جبهه كـه عب

عقالنيت، معنويـت، عـدالت و حـول محـور     
فقيه فرهيخته و "واليت به برخي جمالت اين 

ن قدرتي بيااشاره مي نماييم تا  "آگاه به زمان
تشكيل دهندگان جبهه پايداري  كه راهنماي

 :شكارتر شودآاست 
دولت اسالمي موظف اسـت بـراي حفـظ     - 

نظم و امنيت جامعه و نيز براي اجراي احكام و 
حدود الهي و قوانين جزايي اسالم در مـوارد  

ـتفاده كنـد   از جملـه در   .الزم از قوه قهريه اس
به  مواردي كه كساني عليه نظام اسالمي دست

 .آشوب و اغتشاش بزنند
ـان اسـالمي در    -  اگر مردم احساس كنند كي

ـام اسـالمي در    خطر است، توطئه اي عليه نظ
ايـن   اش  وظيفـه ) نظام(كار است، يك وقت 

است كه خودش اقدام كند، يك وقت اقدام 
كند ولي اقدام او كافي نيست بايد مـردم   مي

همه كمك كنند همانطور كـه در خوابانـدن   
 .تير مردم هم مشاركت داشتند 18ب اين آشو

جايي كه اسالم در خطر باشد اگر هـزاران   -  
 .نفر هم كشته شوند جا دارد، بايد بشود

اگر با داليل قطعي براي مردم ثابت شد كه  -  
ـار اسـت و     توطئه اي عليه نظام اسـالمي در ك
خواهند اين نظام را براندازند، ديگران بـه   مي

، يا صالح خودشان هر دليلي هم توجه ندارند
نميدانند، اگـر مـردم قطعيـت پيـدا كردنـد      
خودشان اقدام بايد بكنند، اين هم از مواردي 

 .  است كه خشونت جايز است
اگر كسي در بياباني به پيغمبر اسالم فحش ...  - 

ـيس    داد و شما در وسط بيابان دسترسي بـه پل
نداريد، حكم اهانت به مقدسات اسالم اعـدام  

كه تشكيل دادگاه براي چنين درجايي . است
ـلماني موظـف     فردي ميسر نباشد هر فـرد مس

ويژه نامه يا لثارات ( - . است شخصاً اقدام كند
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اند و خيال  اما اين شياطين فراموش كرده  -  
اند با تبليغ تساهل و تسامح، غيرت نـواب   كرده
غافل از . ه استها و فداييان از بين رفت صفوي

ــر جوانــان   ــم در پيك ــه آن روح االن ه اينك
 .بسيجي ما وجود دارد

البته  در آن زمان كسي كه كتاب ورجاوند      
بنياد را نازل كرد به دست فداييان اسـالم بـه   
ـينان كسـروي    درك واصل شد و امروز جانش
در صدد هستند دين، كتاب و پيامبر جديدي 

ـا   ي كسـروي را  را عرضه كنند و دارنـد كتابه
ـاپ مـي   ـين،   . (كننـد  تجديد چ ـارات الحس لث

 ) 2، ص 70شماره
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ـاي   -  آيت اهللا مصباح يزدي از مفتيان قتل ه
ـامي در       ـعيد ام زنجيره اي مـي باشـد كـه س

 384پرونده صفحه  16اعترافات خود در جلد 
ـا   هنگامي كه بازجو از وي سؤال مي نمايد آي

حفـظ  "حكم اعدامها رويه امنيتي داشت و با 
ـام مـي   "نظام از واجبات اسـت  ـا    انج شـد ي

حكمهــاي موضــوعي نيــز داشــت؟ جــواب  
ـاكم   : دهد مي فالحيان با وجود آنكه خـود ح

ـا معمـوال   ـاس    "شرع بود، ام و در مـوارد حس
صــادر  "احكــام حــذف محاربــان را شخصــا

ــرد نمــي ــ . ك ــن احكــام را از آي اهللا ت او اي
ــوقت، آيــ  ـباح، آيــ ت خوش اهللا ت اهللا مصـ

نيــز از  "اهللا جنتــي و گاهــات آيــ خزعلــي،
كرد  اي دريافت مي االسالم محسني اژه حجة

ـار و  ...داد و بدست ما مي ما فقط به آقايان اخب
ـتور   اطالعات مي رسانديم و بعد هم منتظر دس

ـاج   "مثال. مانديم مي وقتي باخبر شديم كه ح
ـئوالن    احمد آقا در جلسات خصوصي بـه مس

كند، آن  ت مينظام و حتي به واليت امر اهان
را ارجاع داديم و بالفاصله دستور آمد كه همه 
رفت و آمدهاي ايشان را زير نظر بگيريـد و از  

ـا  . مكالمات و مالقاتهاي ايشان نوار تهيه كنيد م
ـار را كـرديم      ـين ك ـال هم . هم بمـدت يكس

متاسفانه حاج احمد آقا به راه يك طرفه بدي 
وقتـي  . وارد شده بود كـه برگشـت نداشـت   

حذف حاج احمد آقا را آقاي فالحيان  دستور
به من ابالغ كرد مضطرب شـدم و حتـي بـه    

ـاي   . ترديد فرو رفتم ـا آق دو روز بعد، همراه ب
ـ   ـيم،    تفالحيان به ديـدار آي ـباح رفت اهللا مص

ـا    آقايان محسني اژه اي و بادامچيان هـم آنج
حاج آقا خوشـوقت هـم از    "البته بعدا .بودند

ر اين بـود كـه   بيت آمدند آنجا و نظر جمع ب
نبايد به كساني كه با ولي امر مسلمين خصومت 

 ... كنند، رحم كرد  مي
ـيخ     • ـتعار ش ـاي مس شيخ محمد يزدي با نامه

ـيخ   وشيخ محمد توكلي  ومحمد خيرخواه  ش
ـفهان   -  1310محمد توكلي يزدي، متولد  اص

از عوامل برجسته اعدام جوانان در سـه دهـه   
ـان     ـان  خبر وگذشته و عضـو شـوراي نگهب گ

ـاييه   يس قوهئيك دهه ر ورهبري  ـام   وقض ام
جامعه مدرسين  يسئر... جمعه موقت تهران و

كـه  اسـت  حوزه علميه قم و از جمله افرادي 
ـناد و     در طول سالهاي گذشته با توجـه بـه اس
مدارك و پرونده هاي افشا شـده از سـرمايه   
دار ترين روحانيون و مطيع ترين آنها نسبت به 

مي باشد و به خوبي مـي  سيد علي خامنه اي 
داند در صورت پيش آمدن هـر تغييـري در   

ـيخ  . كشور جزء محاكمه شـوندگان اسـت    ش
محمد يزدي سيد علي خامنه اي را معصـوم و  

ولي مطلـق  :... بي خطا مي داند و مي گويد 
ـتباه نمـي    فقيه در تصميمات خودهيچ گاه اش
كند چرا كه اگر بخواهـد تصـميمي بگيـرد و    

ر صد به ضـرر امـت اسـالم    صد د اين تصميم
ـان    ـام زم ـامتي ام ) عـج (باشد، وظيفه لطف ام

ـاد   ايجاب مي كند كه به هر نوعي وي را ارش
 .كند

ـا نشـريه           ـاحبه ب شيخ محمـد يـزدي در مص
پنجره به صاحب امتيازي عليرضا زاكاني عضو 
ـاطق نـوري و هاشـمي     ديگر جبهه پايداري ن

  . دانسته است رفسنجاني را خارج از نظام
ــتني اســت كــه وقتــي او        » نماينــده«دانس

به بني صدر گفتند او را مـي   ،مجلس اول شد
ـالي بـه    . شود خريد اگر دستور بدهيـد يخچ
بنـي صـدر   . طرفدار مـي شـود   ،خانه او ببرند

انقالب براين بود كه متصديان : پاسخ داده بود
جيل ده آجيل خور و آ ،به قول مستوفي ،امور
ـال او را   اما كودتاچيان د. نباشند سـت او و امث

ـتند و اينـك    ـا از  آدر خورد و برد باز گذاش نه
 .ثروتمندان طراز اول بشمارند

ـان   –خوشـوقت   آيت اهللا عزيز اهللا • از مفتي
ــيد  ــاي زنجيــره اي و پــدر همســر س قتــل ه
مصطفي خامنه اي و از دوستان مصباح يزدي 

 .حكام شرع دادگاههاي انقالب مي باشداز و 
سعيد امامي نقـش وي در قتـل   بنا به اعترافات 

 :است بودههاي زنجيره اي اينگونه 
آيا اعدامها رويه امنيتي داشت  :وال بازجوئس - 

انجام  "حفظ نظام از واجبات است"و با حكم 
 شد يا حكمهاي موضوعي نيز داشت؟  مي

فالحيان با وجود  :پاسخ سعيد امامي به بازجو - 
در و  "آنكه خود حاكم شرع بود، اما معمـوال 

مــوارد حســاس احكــام حــذف محاربــان را 
ـام را از   . كرد صادر نمي "شخصا او ايـن احك
ــ ــوقت، آيــ  ت آي ـباح، ت اهللا خوش اهللا مصـ
نيز از  "اهللا جنتي و گاها تاهللا خزعلي، آيتآية

كرد  اي دريافت مي االسالم محسني اژه حجة
 ... داد و بدست ما مي

هـم   اوحجت االسالم جعفر شـجوني كـه    •
عضو ! مي باشد »قهاي آگاه به زمانف«يكي از 

ـابقه جعفـر شـجوني در     .اسـت جبهـه   اين س

جنايت و خيانـت از بعـد از انقـالب و حتـي     
برخي ها معتقدند از قبـل از انقـالب روشـن    

ـاي برخـي از      .است اين روزها بـه دليـل افش
اسناد فساد مالي و اخالقي وي كه از سوي بـه  

 ،مده استآبعمل قول خودشان باند انحراف 
او . اندازه نمـي شناسـد  شجوني جعفروحشت 

ــون  . اســت يكــي از اعضــاي گــروه المراقب
نگونه كـه خـود   بداگروهي كه با بد حجابي 

وي سالها  در  .معتقد بودند برخورد مي كردند
مقام قضا و امامت جمعه مشغول به كار بـود و  
هم اكنون از اعضاي شوراي مركزي جامعـه  

وي در روحانيت مبارز مي باشد كـه حضـور   
بخشـي از ايـن   حاكي از عضويت اين تشكل 

چراكـه در  . مي باشددر جبهه پايداري جامعه 
اين جامعه دچار اختالف شـده و   ،حال حاضر

برخي از اعضاي آن در مقابـل برخـي ديگـر    
 .قرار گرفته اند

ـته از         ـال گذش ناگفته نماند كه شجوني تا س
حاميان سينه چاك محمود احمدي نژاد بـود  

نگاران و فعاالن سياسي  تلويزيون، روزنامهدر  و
ناميـد و از  مـي  را جاسوس غـرب  او مخالف 

الفاظي چون سگ، خر، احمق، مزدور، عمامه 
 .را بكار مي بردعقل و الت   به سر بي

ـايت           ـا سـردبيران دو س او درمناظره اي ب
ـا پرسـش   "رهـوا "و  "نيوز محرمانه" ـايي   ب ه

ـي  60درباره مالكيت  ن در اويـن،  هزار متـر زم
يــك گــاوداري در كــرج، تفريحگــاه آران، 
ـاخ   اختالف با خانمي به نام باوند و ماجراي ك

ـني   مرواريد مواجه شد كه به آن ها پاسخ روش
 . نداد

ــرور و از   • ـان ت ـينيان از حاميـ روح اهللا حسـ
ـان در سـه    صادركنندگان احكام اعدام جوان
ــدهــه گذشــته و ر يس فراكســيون انقــالب ئ

ما خود «و كسي كه گفت  ساسالمي در مجل
ايـن   »فقهاي آگاه به زمان«از  ،»يك پا قاتليم

و بـه خـوبي ميدانـد كـه     ا .جبهه مـي باشـد  
سرنوشت او و دار و دسته اش از جمله رازيني 

به ادامه .... محسني اژه اي و وپور محمدي  و
ـتگي دارد  واليت مطلقه خامنـه اي حيات  . بس

و ديگـر  روح اهللا حسينيان مانند حميد رسايي 
ـان افراطـي     ـيون  از حامي اعضاي اين فراكس
محمود احمدي نژاد بود كه هـم اينـك بـه    

 .مخالفت با وي برخاسته است 
مرتضي آقا تهراني شاگرد مصباح يزدي كه  •

 و حكومت او زماني معلم اخالق احمدي نژاد
بود و مي گفت هر زمان كه مي خواهد امام 

نژاد  زمان را ببيند به چشمان محمود احمدي
يس هيات فاطميه قم بود ئوي ر. نگاه مي كند

حملـه و آن را   گنابادي كه به مسجد دراويش
بـري  از جرم خود را  والبته ا .تخريب كردند

ـتاد خـود،    .مي داند آقا مجتبي تحت تاثير اس
 .مصباح يزدي به جبهه پايداري پيوسته اسـت 

اين جبهه مـي   »شخصيتهاي روحاني«از ديگر 
ــوان  ــد ر ازت ــب  وســايي حمي ــدي طائ مه

و ذوالنـور  و حسين طائـب   وعليرضا پناهيان و
 .نام برد... محمد مهدي ماندگاري  و
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ـامي   در جبهه پايداري اين     بار سرداران نظ

ـار سياسـي     ـا وارد ك بدون هيچ خجالتي راس
ـا و       ـان گروهه ـا قـرار گـرفتن در مي شده و ب

ن اشتغال به شغل نظامي احزاب مختلف در عي
 .ماده مبارزات انتخاباتي كـرده انـد  آخود را 

ـپاه  ناگفته نماند كه برخي ديگر از سرداران  س
منـع  از دخالـت در سياسـت    آنها  خمينيكه 

كرده بود، در گروه مقابل يعني بانـد انحـراف   
باند خامنـه  (بر رقيب قرار گرفته و قصد دارند 

 .پيروز شوند) اي
كه در زير  سپاه بعضي  سرداراناز  در اينجا،     

مجموعه برخي گروهها و احزاب و جمعيـت  
   :نام مي بريم ،عضويت يافته اندها 
سردار صفار هرندي مشاور ارشـد فرمانـده    •

ـاد   او. سپاه پاسداران كل ـ وزير ارش ت حكوم
ـبق روزنامـه      اول احمدي نـژاد و سـردبير اس

از اعضاي تشـكيل دهنـده    بود و اينك كيهان
خـود را اصـولگراي    او .پايداري استهه جب

دادن ايـن عنـوان بـه    نوين معرفي مي كندو 
ـان  بـه وي    ،خود موجب پاسخگويي بادامچي

 .شده بود 
يكي  قضيه اختالف و برخورد اين دو عضو،    

ـالي و ديگـري عضـو     –ي نظامي مافيا عضو م
اين بود كه صفار هرندي  ،مافياي هيأت مؤتلفه

ـاد   ديدار هيات موتلفه ب ا هاشمي را مـورد انتق
ــرار داد ــه ق ــودو گفت ــت « :ه ب ــن نشس و   اي
از اصولگرايان   هايي كه اخيرا بعضي برخاست

رسد نـوعي   با آقاي هاشمي داشتند به نظر مي
تعريض به گفتمان اصولگرايي از جانب همين 
آقايان اصولگرا هم هست كه بايد گفت اگـر  

 اند اين گفتمان را در مقابـل  آنها هوس كرده
گفتمان نوين اصـولگرايي محـك بزننـد و از    

ها با واقعه  ها دفاع كنند، آن سنت برخي سنت
 .»تير به نوعي مدفون شد و به تاريخ پيوست 3

اخيرا :... بادامچيان در پاسخ هرندي گفت       
توطئه كثيفي به راه افتاد كه اصولگرايي را بـه  

ـاني  ... كنند بندي مي سنتي و مدرن تقسيم كس
خواهنـد   كنند مـي  ن تفكيك را بيان ميكه اي

ــد و مــي  ــد  روحانيــت را تضــعيف كنن گوين
 .روحانيت سنتي است

ـابق لشـكر      • سردار سعيد قاسـمي فرمانـده س
سردار مهـدي كوچـك    –محمد رسول اهللا 

ـين    و نماينده فعلي مجلـس  زاده سـردار حس
 ونماينده مجلس و جمعيت ايثارگران و فدايي

ـاه دولـت   وزير  –سردار صادق محصولي  رف
وزير كشـور دولـت اول و از عوامـل     –دوم 

كه در اين جلسه دست  اصلي تقلب انتخاباتي
سـردار بيـژن   . مبارك مصباح يزدي را بوسيد

ـاني   ونوباوه نماينده مجلس  سردار عليرضا زاك
نماينده  سردار پرويز سروري ونماينده مجلس 

سـردار   وسردار دكتر حسن عباسي  ومجلس 
ـئول    وحسين اهللا كرم  ـا مس سردارحسين يكت

سردار حسين روشنسـردار   وسابق راهيان نور 
ـيد    مجيد دوست علي كه بعدها به قضاوت رس

فرمانــده ســابق –سرداراســماعيل كــوثري  و
 ...قرارگاه ثاراهللا و نماينده مجلس و
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   :جنايات حاكميت
 

ـيت  ش« ،پاسـداران به جز روحانيون و       خص
جبهــه پايــداري  نيــز عضــو» هــاي سياســي

ـا و     ـا و جنايـت ه هستندجملگي در خيانت ه
 :اند جملهن از آ .فسادها شركت داشته اند

ـيد       • ـادل پـدر همسـر س غالمعلي حـداد ع
ـته و   كهمجتبي خامنه اي  دهها مقام در گذش

ـاد  ا. داشته است و داردحال  و فرد مورد اعتم
ر مجلس به هم اينك د وو مشاور او  خامنه اي

حداد عادل . مشغول است  »نمايندگي«شغل 
زمانيكه در راس مجلس قرار داشت درگيري 
اش با محمود احمدي نژاد آغاز شد و همواره 

ـا    .مترصد زدن ضربه نهايي به او بود اكنـون ب
حضور در اين جبهه در انديشه حذف دشمن 

 .مي باشدخود ديرين 
ـام جديـد، كـه     • غالمحسين عصابدست، اله
 واواكماني با نام مستعار مدرس در دانشكده ز

زماني در دادستاني مشغول  .تدريس مي كرد
ـار بــود و بعـدها سـخنگويي       حكومــتبـه ك

ـتري     .شـد احمدي نژاد  ـپس وزيـر دادگس س
 .جبهه پايداري پيوسته است اينك بهو  گشت
ـنده  او فاطمه رجبيو نه همسر  والبته نه ا ، نويس
 به روي خـود  ، اصال»نابغه هزاره سوم«كتاب 

روزگاري چه حمايت  نمي آورند كه روزي،
 .يس جمهور محبوبشان نمي كردندئها از ر

ليمو نارنجي سابق كـه   –محمد علي رامين  •
ــژاد در   ــود احمــدي ن ســالها در كنــار محم
كنفرانس هاي هلوكاستي شركت مي كرد و 
. وي را به سمت دشمني با دنيا سوق مـي داد 

ـيد و  بعدها به معاونت و نرامي زارت ارشاد رس
در را آنقدر سنگ اندازي كرد كـه داد همـه   

به دليل ايجاد مشكالت فراوان  ،سرانجام. دورآ
د و شاز سوي وزير ارشاد احمدي نژاد بركنار 

به دليل اعتقاد كامل به امام بودن خامنـه اي،  
وارد جبهه  او اينك. اد شدژاحمدي ن مخالف

 .شده استپايداري 
ز ياران ديرين احمدي مجيد دوست علي ا •

ـار   نژاد در آذربايجان غربي بود كه با روي ك
آمدن احمدي نژاد، كار قضاوت را رها كرد و 

يس ئر«اما گويا رفتار  .دركنار وي قرار گرفت
مورد پسند او قـرار نگرفـت و بـه     »يجمهور

صف مخالفين پيوست دوسـت علـي قاضـي    
 .كرمان بود گستر دادگاه جنايات

 كه قبال همكار »شخصيت ها«از برخي ديگر     
بودند و اكنون در ايـن   ادژاحمدي نو حامي 

كامران باقري :  جبهه قرار گرفته اند عبارتند از
 واول احمـدي نـژاد    حكومتلنكراني وزير 

 و ييس جمهـور ئخانم جوادي معاون سابق ر

اول  حكومـت طبيب زاده از مسئوالن همراه 
رنامه وحيد يامين پور مجري باد و ژاحمدي ن

ـامي      - امروز  –ديروز  فردا كه بـه شـدت ح
ـين فـدايي   وبـود   ادژاحمدي ن  زهـره  وحس

علـي   ووحيـد جليلـي    وفاطمه اليا  واالهيان 
ـابق    اصغر زارعي نماينده مجلـس  ـاور س و مش

 ...و  ادژاحمدي ن
احزاب و گروههاي تشكيل دهنده  ٭ 

    :جبهه
ـا و احـزاب زيـر      اينك    به برخـي از گروهه

ـبال،  مجموعه ج ـام   بهه مي پردازيم كـه ق بهنگ
ـاي    88خرداد  22كودتاي  ـا ديگـر گروهه ، ب

از جمله گروهها  .نده ااصولگرا در كنار هم بود
ـاد   پايـداري   و جمعيت هايي كه جبهـه  اعتم

، مي توان است خود را به آنان از دست داده
ــات موتلفــه اســالمي  از جامعــه اســالمي  وهي

ـ و رايحه خـوش خـدمت    ومهندسين  ه جامع
گـروه   ،در عوض. نام برد... مداحان واليي  و

 :مورد اعتماد اين جبهه اند ،هاي زير
- پژوهشي امام خميني  –سسه آموزشي ؤم •

ـباح يـزدي     .اسـت اين موسسه تحت نظر مص
ـان    تقريبا كليه دانشجويان آن در صـف حامي

قـي  تجبهه پايداري قرار مي گيرند از جملـه  
 - ه چـي علي و مجتبـي گيـو   وشاملي  وبيريا 

 ...قاسم روانبخش   و
جامعه مدرسين حوزه علميه قم به رياسـت   •

شــيخ محمــد يــزدي و سرپرســتي مرتضــي  
ـاي ايـن شـورا كـه      مقتدايي و برخي از اعض
احمدي نژاد را در مقابل خـود مـي بيننـد و    
سال گذشته نيز انتقاداتي از  حمايت رهبـري  

 .داشتند اواز 
ه در باال همانگونه ك –جامعه روحانيت مبارز  •

، اين جامعه در حال حاضر بـه  خاطر نشان شد
  :دليل نگرش ها به سه دسته تقسيم شده است

 ...جعفر شجوني  و –باند محمد يزدي  - 
ـاني    –باند مهدوي كنـي   -   - موحـدي كرم

 ...مصباحي مقدم و
اكبر هاشمي رفسنجاني و افـرادي  علي باند  - 

ـاني كـه بـه      وچون ناطق نوري  حسـن روح
ـتند و  شدت با  باند محمد يزدي در تضاد  هس

 .افشاگري مي نمايندرا  هر روز يكديگر 
ــالمي   • ــالب اس ـارگران انق ــت ايثـ –جمعي

ـپاه    است جمعيتي كه اكثر آنها از سـرداران س
ـتگان بـه    پاسداران يا نمايندگان مجلس و وابس

در حال حاضر بخشي از دولـت   .هستند يمژر
طلبـي  را در اختيار دارند اما به دليل قـدرت  

برخي ها از يكديگر جدا شده اند و در واقـع  
برخي از سـران   .نها نيز دچار شكاف گشته اندآ

اين جمعيـت كـه در جبهـه حضـور دارنـد      
ـين  ؤسردار حسين فـدايي از م  :عبارتند از  سس

ـتان ذوالقـدر       وگروه توحيـدي بـدر از دوس
ـئول فرمانـدهي   ونماينده سپاه در مجلس  مس

ـت    ستاد فوريت ـاي جنـگ در س اد جنـوب  ه
 .نماينده مجلـس  و و غرب و ستاد نوح) كربال(

لطف اهللا فروزنـده عضـو شـوراي مركـزي     
و معــاون برنامــه ريــزي  جمعيــت ايثــارگران

ـاون  . رياست جمهوري سردار علي دارابي مع
محمود و  عضو مركزي جمعيت  وصدا و سيما 

صابر هميشگي عضو شوراي مركزي جمعيـت  
راي مركـزي  زهره الهيان عضو شو .ايثارگران

فاطمـه   وجمعيت ايثارگران و نماينده مجلس 
 واليا عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران 

الهام امين زاده  عضو شوراي  .نماينده مجلس
 .مركزي جمعيت ايثارگران و نماينده مجلس

علي يوسـف پـور  عضـو شـوراي مركـزي      
ـئول روزنامـه     جمعيت ايثارگران  و مـدير مس

سردار مهـدي  . ر نيروسياست روز و مشاور وزي
كوچك زاده عضو شوراي مركزي جمعيـت  

جانشين كميته آب  نماينده مجلس وايثارگران 
ـاي پدافنـد    قرارگاه كربال و سرپرستي طرحه

استاد  وسخنران انصار حزب اهللا  و آبي در فاو
احمد نجابت عضو شوراي مركـزي   .دانشگاه

  .جمعيت ايثارگران
ـ       دل شـوراي  ديگر اعضاي اصلي و علي الب

حمد ا :مركزي جمعيت ايثارگران عبارتند از 
محمد علـي شـمس    - جواد عامري - مقيمي 
ـاكري  - آبادي  ـاكري   - جعفر ش  - مجتبـي ش

ـتا    - سيد امير سياح- صديقه شاكري ـا روس رض
محمـد   - يس دانشگاه صنعتي شـريف  ئآزاد ر

هاجرتحريري  - مصطفي توكليان - تقوي راد 
 ...اني وهادي ايم - بادآمعصومه  - نيك صفت 

ــالمي    • ــالب اس ـان انق ــت رهپويـ  –جمعي

ـا حمايـت   است جمعيتي  كه چند سال پيش ب
برخـي از   . دشسيد مجتبي خامنه اي تاسيس 

ـاي امنيتـي و     اعضاي سپاه پاسـداران و نيروه
اين جمعيت بـه  . نندآاعضاي وابستگان به بيت 

ـا بـه      ـايي بن شدت با رحيم مشايي و حميـد بق
ـتند  از افـراد ايـن   برخـي  . داليلي دشمن هس

ـار     كه جمعيت  ـيس عم ـازه تاس ـاه ت در قرارگ
ـته انـد    و بهحضور دارند  جبهه پايداري پيوس

 :عبارتند از
مسئول  وسردار عليرضا زاكاني مسئول بسيج  - 

اطالعات قرارگاه نجف و لشكر محمد رسـول  
 ودبير جمعيت رهپويان انقالب اسالمي  واهللا 

ـايت آينـده   مسئول ونماينده مجلس   و ب س
 . نيوز و نشريه پنجره

ـات و      -  ـئول تبليغ سردار پرويـز سـروري مس
ـان      ـپاه در كشـور و سـوريه و لبن  وانتشارات س

ـان      نماينده مجلـس و عضـو جمعيـت رهپوي
 انقالب اسالمي 

ـا    -  وحيد جليلي همكار و يار نزديـك عليرض
ـعيد جليلـي     ـپاه    وزاكاني و بـرادر س عضـو س

 مي پاسداران و جمعيت رهپويان انقالب اسال
و عضو جمعيت  زهره الهيان  نماينده مجلس - 

 رهپويان انقالب اسالمي 
ـين طائـب    -  ـتاد   ومهدي طائب برادر حس اس

ـان     ودانشگاه و حوزه  عضـو جمعيـت رهپوي
ـاه   وانقالب اسالمي  عضو شوراي عالي قرارگ

 عمار 
 ...و
ـار    –قرارگاه عمار  • ـيس عم قرارگاه تازه تاس

ــده   ــكل از ســرداران و فرمان ـپاه متش ان سـ
و  »بيت رهبـري «پاسداران و افراد اطاق فكر 

. نزديكان و وابستگان به اين بيت مي باشـد  از 
براي مقابله با باند احمدي نـژاد و  اين قرارگاه 

ايـن  . جنبش ملت ايران تشكيل شـده اسـت   
گروه كه فكر مي كنند به زودي وارد جنـگ  
ـام خـود را    خونين با باند انحراف مي شوند ن

گذارده اند چنان كه گويي در جبهه قرارگاه 
 .هاي جنگ قرار گرفته اند

اهداف و افراد و اعضاي شوراي مركـزي       
اين قرارگاه كه در ديگر گروهها نيز عضـويت  

  : نددارند به شرح زير
مركز راهبردي جبهـه اهـل   (قرارگاه عمار  - 

ـارت   - والء مهمترين وظايف قرارگاه عمار عب
 است از 

 بات رهبري پيگيري مطال -  1
ـال انقـالب    -  2 هماهنگ ساختن نيروهاي فع

 اسالمي 
 نظارت و نقد عملكرد نهادها  -  3
 هاي جبهه معارض  رصد فعاليت -  4
هاي پيدا و پنهان دشمنان  شناسايي دست -  5

 و عامل داخلي آنها 
افزايي در صحنه عمـل تحـوالت    بصيرت -  6

 داخلي
 : اعضاي شوراي مركزي ان عبارت است از    
ــا پناهيــان، مســئول اتــاق فكــر نهــاد  -  عليرض

ـا  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و  ه
 يس قرارگاه عمار ئنايب ر

يس ئرو  مهدي طائب، فعال حوزه و دانشگاه - 
عضو رهپويان  و شوراي مركزي قرارگاه عمار

 انقالب اسالمي 
سردار سعيد قاسمي، مدير مؤسسه فرهنگـي   - 

بق لشكر محمد رسول اهللا و فرمانده سا و ميثاق
ـا چنـدي     عضو برجسته انصار حزب اهللا كـه ت
پيش در حمايت از احمدي نژاد سخنراني ها 

ـعيد قاسـمي د   از جمله، .مي كرد تشـريح  ر س
ـات   داليل راي آوري احمدي نژاد در انتخاب

ـين تيـپ      «: گفته اسـت  ـاطر هم ـا بـه خ اتفاق
كارگريش، صورت چروكيده، به خاطر همين 

ـاحي   . راي آورد ـات افتض اتفاقا به خاطر تبليغ
ـاد  . كه در خصوصش كردند گفتند بابا يكي بي
اين يه ماهه حمـوم   ،اين احمدي نژاد رو ببره

ـاطر   . نرفته ورش دارين ببرينش حموم بـه خ
  ».همين راي آورد

قاسمي در اينجا با متهم كردن روستاييان بـه     
همـه  ": رعايت نكردن بهداشت مـي گويـد  

ـا      روستاييا گفتند تو رو خدا ايـن هـم مثـل م
ـاه، دمـش گـرم از     بدنش شپش گذاشته يه م

  ".خودمونه، راي بديد، راي بديد
اگر كليـد  «: او در مصاحبه با رجا نيوز گفت    

نژاد را بزنيم و بگوييم اين هم  عبور از احمدي
ـال كـس       ـام شـد، بـرويم دنب كه حسابش تم
ـيم    . ديگري بگرديم، به چيز بهتـري نمـي رس

ـاريخي را بكنـد و   اهللا حزب  نبايد اين اشتباه ت
بايد منطقي . فكر كند آن طرف خبري هست

  . ».باشيم
  9 در صفحه

  
  
  

 گي ذاتيژسه وي
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2011آگوست  28تا   15از          1390 شهريور 6مرداد  تا   24از  782  شماره  

 

ـري  آ«اما حاال از قرار فكر مي كند  ن طرف خب
 !»هست

محمدمهدي ماندگاري، رئيس هيأت مـديره   - 
يس ستاد قرارگاه ئر و مؤسسه فرهنگي سيره شهدا

 عمار 
 و نده مجلسزاده، نماي سردار مهدي كوچك - 

 عضو ارشد جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي 
ـئول    -  حميد رسايي، نماينده مجلـس و مديرمس

 دي 9نامه  هفته
زاده، نويسنده و كارگردان و مجري   نادر طالب - 

 برنامه راز
سردار حسين يكتا، دبير سابق ستاد راهيان نـور   - 

 كشور
هاي  بررسي هسردار حسن عباسي، رئيس موسس - 

 نال امنيت بدون مرزدكتري
ـالس   -  علي ثمري، فعال فرهنگي و خطيب مج

 هيأت رزمندگان
سعيد حداديان، فعال فرهنگي و مـداح اهـل    - 

 بيت
اهللا كرم، عضو سابق انصار حزب  سردار حسين - 

 اهللا
 روانبخش، دبيرسياسي نشريه پرتوسخن قاسم - 
عضــو  و وحيــد جليلــي، ســردبير ماهنامــه راه - 

 المي انقالب اس رهپويان
ــي و   -  ــن، فعــال فرهنگ ســردار حســين روش

 .مطبوعاتي
 جمعيت سبز واليي •
 اصولگرايان نوين •
 فراكسيون انقالب اسالمي •
 ....و •
ـه   ،بدين ترتيب      خامنه اي به كسي مي ماند ك

در جنگ شكست خورده و قـواي او پراكنـده   
ـاي قشـون را   آگشته و او در تقالي  نست كه بقاي

ـه را بازيابـد  ورد بلكه قدآگرد  .  رت از دست رفت
اجتمــاع ايــن اشــخاص و گروههــا در جبهــه  

ـاعي    ،كه بنا بر نامش –پايداري  در موقعيـت دف
ـراي      –است  ـه ب گوياي اين واقعيـت اسـت ك

واليت فقيه جز جنايتكارترين ها و فاسد ترين ها 
ـا  . و خائن ترين ها به ايران و اسالم نمانده است ت

ـاتواني ر  ـه را    ژمگر مردم ايران ن يـم واليـت فقي
ـويش   بشناسند و براي بازيافتن حق حاكميت خ

   .يندآبه جنبش در
در  ،يم اين سان از درون متالشيژر: انقالب اسالمي

: منطقه نيز موقعيت خويش را از دسـت مـي دهـد   
ـا      114,5گرچه قرضه  ـه كـل امريك ـون قرض تريلي

گوياي ورود اين قدرت به مرحله انحطاط و انحـالل  
ـيش   ،همين دليلاما به  ،است ـيش از پ ـتار   ،ب خواس

ـاور و       ـاز خ ـابع نفـت و گ ـر من حفظ مهار خويش ب
ـوريه را   ژشوراي امنيـت ر . سياي ميانه استآ يـم س

ـرد     ـوم ك ـور محك در . بخاطر كشتار مردم ايـن كش
يم ايران و عربستان شديد ژرقابت ميان دو ر ،سوريه
يـم  ژخشونت ر ،نست كه غربآروسيه نگران . است

ـه    ،ويز حمله به سوريهآسوريه را دست  بقصـد زمين
  ...:ساختن براي حمله به ايران كند و

  

ـاروئي   سوريه عرصه روي
ترور اتم  - تعيين كننده؟ 

ــه دارد   ـان ادام  –شناسـ
  :يم و القاعده و ترور؟ژر
  

روسيه نگران حمله به ايران 
ـاروئي    و سوريه عرصـه روي

  :ايران و عربستان
روسيه بر اينست كه ناتو در تـدارك   ٭

له به ايران است و حمله نظامي بـه  حم
ماده كردن براي اين آزمينه را  ،سوريه

  :حمله است
  

ــه    ،2011اوت  4در  ◀ ــزارش روزنام ــه گ ب
ديمتري  ،فرستاده روسيه به ناتو ،روسي ايزوستيا

ـاتو دارد نقشـه حملـه    : گفته است ،بوگوزين ن
ـار   ژبراي برانداختن ر ،نظامي به سوريه يـم بش

مد آو اين حمله پيش در.  اسد را تهيه مي كند
روگـوزين بـه   . حمله نظامي به ايـران اسـت  

در شوراي امنيت سازمان ملل متحـد   ،تازگي

گفته است نقشه حمله بـه سـوريه و ايـران در    
برخي كشـورهاي   ،از اين رو. حال تهيه است

غربي همان تبليغات و روش را كـه در مـورد   
ـ  ،ليبي بكار بردند ار دارند در باره سوريه نيز بك

فشار بر ايران رو به افـزايش اسـت و   . مي برند
ـا   آروسيه نگران  نست كه مبادا  كار به جنـگ ب
ـا تصـويب     ،از ايـن رو . ايران بكشـد  ـيه ب روس

  . قطعانه بر ضد سوريه مخالف است
روسيه به قطعنامه بر محكوميت  باوجود اين،◀
اوت  3گرچه مصـوبه  . يم بشار اسد رأي دادژر

ـيه و   ،باوجود ايـن  ،يك بيانيه است 2011 روس
رئــيس  ،مــدودف. چــين بــدان رأي دادنــد

ـار اسـد هشـدار داد و     جمهوري روسيه به بش
حكومت روسيه از  او خواست به خون ريزي 

ـين نگـران     . خاتمه دهد ـيه و چ ـاه روس هرگ
ن را دسـت  آحمله نظامي به سوريه باشند و يا 

شوراي امنيـت از اقـدامي    ،ويز كرده باشندآ
  .واهد شدجدي تر ناتوان خ

  
ـای   ٭ ـا بمبهــ    Blu-110امریکــ

ـاه هـوائی خـود  هوشمند را در پایگ
ـار کـرده اسـت  در اقیانوس هند انب

  :برای بمباران احتمالی ایران
  

هژوئ ٢٢در  ◀ ه روس٢٠١١ ي  ی، روزنام
 يکاامر یھوائ یھا يگاهدر باره پا یپراودا گزارش

تان در اق انوسو انگلس د و خل ي ارس و  يجھن ف
دو کشور که بکار حمله به  ينا یمنظا يزاتتجھ
 :منتشر کرده است يند،آ یم يرانا
برد  يلومترک ٢٠٠٠خود را که  یموشکھا يرانا •

توانند  یموشکھا م ينا. کرده است يشدارند، آزما
را اتتأس یب ورھا يس ت کش ه و ن ینف زمنطق  ي

اطراف  یدر کشورھا يکاامر ینظام یقرارگاه ھا
 . رسان باشند يبآس ياربس يرانا
 ييننقش تع يکاامر ینظام يگاهکه پا يستن یشک •

ده ا ه ا یکنن ه ب راندر حمل از ي رد یب د ک . خواھ
 يهروس یھوائ يرویژنرال ن ين،آلکساندر موردو

دگو یم د از  يا،گارس – يگود یھوائ يگاهپا: ي بع
در . خود را از دست نداده است يتجنگ سرد، اھم

 ينا زا. کرده است يزن يتآن را تقو يکاامر يقت،حق
قرار  ياو ھند و استرال يقاافر يانم يگاهجھت که پا

 یزمان الزم برا. به تمام دارد يتیگرفته است، اھم
 يجدر خل يگاهپا ينمستقر در ا يماھایکه ھواپ ينا

 ينجھت، ا يناز ا. فارس عمل کنند، حد اقل است
اهپا اهاز پا يگ ا يگ ا یھ ع در اروپ  ی،غرب یواق
 .دارد يشترب يتیاھم

دارد که کشورھا • تن ن ھمجوار از استقرار  یگف
 ياگارس – يگود يگاهدر پا ینظام يزاتتجھ ينھمها

که روشن شد ھدف از  یاز زمان. سخت نگرانند
تقرار تجھ زاتاس ام ي ه ا ی،نظ ه ب رانحمل ،  ي

 يکابه ساز امر يستاست که حاضر ن یکشور
 . فرق کرد يتبرقصد، وضع

کار ساز است؟ با  يرانا یاتم یبمباران ھدفھا ياآ •
کار  ی،و حمله ھوائ يزکروئ یبکار بردن موشکھا

از ن تس دفھا ياریبس. يس م ا یاز ھ رانمھ در  ي
ق زم د ينعم رار دارن را. ق ا ب ه،  ين،بن در حمل

بکار  يکاستراتژ يماھایھواپ يدبا یم يکائيھاامر
د ارس . برن ک، نزد٢٠١٠در م ه  ي بمب  ۴٠٠ب
. اده شده اندفرست ياگارس يگود يگاهبه پا رتمندقد
خود را در عمق  یتوانند ھدفھا یبمب ھا م ينا
رانو ينزم ازند ي ناز ا. س دود  ۴٠٠ ي ب، ح بم

  بمب  ١٩٢ھوشمند و   Blu -110بمب  ١٩۵
٢٠٠٠lb Blu-117    يکااگر امر. ھستند 
 يماھایاز ھواپ يرکند، ناگز یحمله نظام يرانبه ا

 .خواھد کرد هاستفاد يکاستراتژ
 یبمبھا برا ينا يماست اگر باور کن يشیساده اند •

ان است ا طالب اتو در مدت عمل. جنگ ب اتن در  ي
نافغانستان، ھرگز از ا ا استفاده نکرده  ي بمب ھ

و  یالملل ينمرکز مطالعات ب يردان پلش، مد. است
ن، گفت که ا يپلماسی،د ندر عل را ي ا ب  یبمب ھ
بنا بر قول او، . ساخته شده اند يرانکردن ا يرانو

 یانبار کرده است م يکاا و موشکھا که امربمب ھ
ھزار ھدف را  ١٠٠٠٠توانند ظرف چند ساعت، 

 . سازند يرانو يراندر ا
اه ا • رانھرگ کھا ي رد موش ر ب د ب ود  یبتوان خ
 يگود يگاهکه از پا يدیتواند به تھد یم يفزايد،ب

نمتوجه ا ياگارس کشور است، پاسخ درخور  ي

د رد ا. بدھ نب دبا یموشکھا را م ي ه  ي زار  ۵ب ھ
  .برساند يلومترک
  
ــر    ٭ ــوق بش ـالي حق ـارياي عـ كميسـ

ــد  ــي گوي ــل متحــد م : ســازمان مل
ــران و ژمــأموران ســركوب ر ــم اي ي

حزب اهللا لبنان در سـركوب مـردم   
  :سوريه شركت دارند

  
فرانسه گزارش  ی، خبرگزار٢٠١١اوت  ٣در  ◀

رده است ول کارشناسان کم: ک ر ق ا ب  يساريایبن
» مشاوران«لل متحد، حقوق بشر سازمان م یعال
یا ا يران تن و  یو اعض ان در کش زب هللا لبن ح

 یخال یجا. شرکت دارند يهسرکوب مردم سور
 یشوند برو یرا که حاضر نم یسور يانارتش

کارشناسان . کنند یپر م ينانمردم اسلحه بکشند، ا
 يدهرس يجهبه نت يقبعد از انجام تحق يساريا،کم ينا

لبنان در سرکوب  یھا یو حزب اللھ يرانيھااند که ا
گزارش خود  يسارياکم. شرکت دارند يهمردم سور
انرا در پا د داد ي ار خواھ اه اوت، انتش نا. م  ي

زارش  فحه ا ٢٠گ ارش  یص ت نگ ه در دس ک
ھا اس ش ه اس ت، ب دگان و ارتش دتاس  يانپناھن

ور ور يهس روج از س ه خ رکت در  يهک ه ش را ب
 ميکه در رژ یداده اند و کسان يحکشتن مردم ترج

 يهھستند اما با سرکوب مردم مخالفند ، تھ يهسور
 .شده است

اسد به خبرنگاران گفته  يماز مخالفان رژ یبرخ     
واشنگتن از آنھا خواسته است، در علن، تعھد : اند

د  در صورت سقوط رژ مکنن دن  یو رو ي ار آم ک
ا ھمسا ا  یھا يهآنھا، صلح ب خود، بخصوص ب

 ينا يکا،امر يدد از. را حفظ خواھند کرد يلاسران
کا از يقاطعانه تر امر يتاز شرائط حما يکیتعھد 

  .آنھا است
  
ــوريه عرصــه رويــاروئي ر  ٭ ــم ژس ي

يــم ژمــالي بــا ر –مافياهــاي نظــامي 
  :سعوديها

  
ع٢٠١١اوت  ۵در  ◀ تراتفور، در وض  يت، اس

ور هاز زاو يهس مدو رژ ي رانا ي تان  ي و عربس
 :است يستهنگر

 يکیکشور را به  ينا يهادامه جنبش مردم سور •
رد ا يگ ه ھ ت م یاز عرص انرقاب رانا ي و  ي

 يهو سور يرانا يمدو رژ. عربستان بدل کرده است
به  يکنزد یسن يمرژ يکھرگاه . متحدند يرگاهاز د

عود مرژ ينجانش يھاس ه  ي ق ب دکه متعل ار اس بش
در منطقه  يراناست، بگردد، نفوذ ا یعلو يتاقل

 یعودس يمھنوز رژ. يافتخواھد  اھشسخت ک
د داز یبطور ج ار بران مرژ یدست بک  يهسور ي

امکان  يھابه سعود يهنگشته است اما بحران سور
سو  ينبد ٢٠٠٣از سال  يراندھد ھرآنچه را ا یم

در آورد ناز ا. بدست آورده است، از دستش ب  ي
بشار اسد  يمرا به حفظ رژ یمنابع مھم يرانرو، ا

 . تاختصاص داده اس
 يمبرضد رژ يهسور که مردم یماھ ۵در طول  •

ارتش را  يمرژ ينبشار اسد در جنبش ھستند، ا
محاصره شھر . برضد مردم وارد عمل کرده است

 ينتن از مردم ا ٢٠٠حما توسط تانکھا و کشتن 
و سرکوب مردم شھر بمدت  يه،ژوئ ٣١شھر در 

بش در ا ۴ نروز، جن ھرھا ي ھر و ش رد یش  يگ
 .است باندهرا فرو نخوا يهسور
 یم يشنھادکه بشار اسد پ ياسیس اصالحات     

 يمکند نتوانسته است مردم را از جنبش بر ضد رژ
که بر ضد  یفشار خشونت يشافزا. او منصرف کند
 ينفشار ب يختنبرد، سبب برانگ یمردم بکار م

 .شده است يهسور يمبه رژ یالملل
 یدر پ یقدرت خارج يچکه ھ ينستامر واقع ا •
نامعلوم  يتاز وضع يراز. يستن يهسور يمرژ ييرتغ

د ا وجود ا. بعد از آن نگرانن امر مسلم  يک ين،ب
ااست و آن  قوط رژ ي مس بش  ي ر جن ر اث د ب اس

او  يهمردم سور یھمگان شدن  يفسخت ضع ي
ت درتھا. آنس ارج یق ول  یخ ا تح ب ب متناس
سنجند و  یم يبیبه ترت راخود  ياستس يت،وضع

گ بزر. گذارند که منافع آنھا حفظ شوند یبه اجرا م
 یبرا. عربستان است يه،صحنه سور يگرباز ينتر

از  يران،بخاطر اتحادش با ا يهسور يمرژ يھاسعود

اه،د وده است يرگ ئله ب ام. مس ه نظ د از حمل  یبع
اامر ه عراق، ا يک نب زکشور ن ي وذ  ي دار نف در م
سخت  یسعود يمشد که رژ ينا. تقرار گرف يرانا

 ديدر منطقه، بر اثر پد يعهنگران قوت گرفتن ش
ور ا دن مح رانآم ور ي راق و س ان  يهو ع و لبن

د سبز( ان کمر بن ا ا. شد) ا.ا. ھم نت واج  ي ه ام ک
بش دن ایجن د ي رب را فراگرفتن عود. ع  يھاس

در  يرانسد کردن نفوذ ا یبرا یامکان يچگونهھ
. فارس نداشت يجخل نيزو لبنان و  يهعراق و سور

امکان بالقوه را  ينا يهاما حاال، جنبش مردم سور
قرار داده  يھاسعود ياردر اخت يرانقطغ نفوذ ا یابر

  .است
  
پايگاه ايـران   ،اتحاد ايران و سوريه ٭

  :در منطقه
  

 دنيای در ايران پايگاه سوريه و ايران اتحاد ◀
وده عرب ی. ھست و است ب ه است مجرائ  ک
ا ايران  حزب شد موفق ايران آن، از استفاده ب
 رومندني( نيرومند نظامی نيروی يک به را هللا
 حزب وجود يمن به. کند بدل) لبنان ارتش از تر
 نيز لبنان ھای سنی در حتی عربستان نفوذ هللا،

اھش ت ک ط. ياف گ رواب ان تنگاتن ران مي  و تھ
ق، ه دمش ا ب ان ايرانيھ ود است داده امک  را خ
دافعان داد فلسطينيان خواست اصلی م د قلم . کن
ک ران اين ای از اي ال گروھھ اس راديک  و حم
 سوريه در ستادھاشان که فلسطين المیاس جھاد
 ايران مالی ھای حمايت. کند می حمايت است،
 می عمل به  دمشق طريق از گروه دو اين به
  . آيند
 سه شود، می مربوط عراق به آنچه در و •

يش، دھه رآن، پ م ب ود حاکم صدام رژي ه و ب  ب
 ضد بر را ايران جانب سوريه. کرد حمله ايران
ب ی رقي ود بعث ت خ د. گرف قوط از بع م س  رژي
 ايران نفوذ گسترش بر چشم اسد رژيم صدام،
  .بست عراق بر
د اکثريت ھا سنی سوريه، در • اه و دارن  ھرگ

م جانشين سنی دولتی  رابطه بگردد، اسد رژي
ران ا اي  می قطع سوريه طريق از هللا حزب ب
 ھم و سوريه در ھم عربستان عوض، در. شود
 می ھا ودیسع. شود می نفوذ صاحب لبنان در

 نزاع از برداری بھره در را ايران توانائی توانند
 اين، بر افزون. بستاند او از فلسطين، با اسرائيل

ا ه ب ه توج رز ب زرگ م وريه ب ا س راق، ب  ع
 ايران نفوذ سوريه، طريق از تواند می عربستان

ی را ه در حت يعه منطق ين ش راق نش دود ع  مح
  .کند
شار اسد،  بر ب يمسقوط رژ یآمدھا یاز پ يرانا •

روست  يناز ا. آگاه است يه،اثر جنبش مردم سور
وان از آن رژ ام ت ا تم ه ب مک تحما ي د یم ي از . کن

و  یتوان مال یتمام يمکه رژ يمتھران اطالع گرفته ا
ام ان  – ینظ زب هللا  لبن پاه و واواک و ح را  –س
 یبرا. ستکرده ا يجاسد بس يماز رژ يتحما یبرا
ران،ا قوط رژ ي مس د  ي ااس ت دادن  یبمعن از دس

 یقلمرو نفوذ. است يانهقلمرو نفوذ خود در خاورم
سال وقت صرف بوجود آوردن آن شده  ٣٠که 
  .است

 ھا سنی سلطه که دانند می ھمچنان ايرانيان •
 به کشور اين شدن نزديک سبب سوريه، بر

ه ز ترکي ی ني ود م اد. ش م انتق د رژي  توسط اس
ارا، اطر آنک رکوب بخ ونين س بش خ ر جن  دمم
م سوريه، ه محبوبيت سبب ھ  سوريه در ترکي
م و گشته وقعيتش تقويت سبب ھ ه در م  منطق
 ايران مدت دراز رقابت رو، اين از. است گشته
ه و ای در ترکي رب دني ز ع ازه ني از ت ده آغ  ش

  . است
  
طرح كمر بند سبز در خطر شكست  ٭

  :قرار گرفته است
  

ايران از ديرگاه در كار ايجاد كمر بنـدي   ◀
. فرو گيـرد  ،از كمرگاه ،كه خاورميانه رااست 

ـا    تهران با برقرار كردن روابط بسيار نزديـك ب
ـا  آموفقيت اولـي بدسـت    ،يم اسدژر ورد و ب

توانست حزب اهللا را بـه يـك    ،نآاستفاده از 
ـال  20بمـدت  . نيروي بزرگ بـدل كنـد    ،س

تا . يم بعث عراق مانع از بسط نفوذ ايران بودژر
به عـراق حملـه كـرد و     امريكا ،2003انيكه در 

يـم  ژبرانـدازي ر . يم صدام را برانـداخت ژر
ـا     صدام فرصتي در اختيار ايـران گذاشـت ت

ايــران . هــدف خــويش را متحقــق گردانــد

اين كمر بند  ، 2011اميدوار بود در پايان سال 
  .را تكميل مي كند

ايران از طريـق   ،يدآهرگاه طرح بعمل در  •
نه متصـل مـي   عراق و سوريه و لبنان به مديترا

اما هرگاه جنبش مردم سوريه بـه نتيجـه   . شود
طرح شكست مي خورد و موجي كـه   ،برسد

بسوي ايران باز  ،بزرگ تر ،ايران برانگيخته بود
يم اسـد  ژايران سقوط ر ،از اين رو. مي گردد

را شكست بزرگ مي داند و هرچه در تـوان  
تقـال مـي    ،نآدارد براي جلوگيري از وقوع 

  . كند
ـبك و    عربست • ـا را س ان هنوز دارد گزينـه ه

گاه است آاما از اين واقعيت . سنگين مي كند
فرصتي كه اينك براي  ،كه ديگر به اين زودي

بركندن ريشه نفوذ ايران از قلب دنياي عـرب   
  .دست نخواهد داد ،دست داده است

  
نقش ترور در روابـط قـوا   

ــان ر ــرائيل و ژمي ــم و اس ي
 - رابطه با القاعـده؟  : غرب
يـك اسـتاد دانشـگاه     قتل

حريـري؟  قـاتالن    –ديگر 
  :...و
  
ــ  ٭ ـا پ ــگ بـ ـاندن جن ــه ژكشـ اك ب

و تهديد كاالها و نيز  كردستان عراق 
  :شركتهاي ايران به تحريم

  
ذار٢٠١١اوت  ۴در  ◀ تان  ی، خبرک کردس

ساالنه  يرانا يمعراق گزارش کرده است که تحر
ھرگاه . خواھد رساند يانز يراندالر به ا يلياردم ٣
اناجران و کارفرمات م ي رد تص د،بگ يمک در  يرن

به خاک کردستان  يرانا یاعتراض به ورود قوا
د، به ا يمرا تحر يرانعراق، ا رانکنن اردم ٣ ي  يلي
 . شود یوارد م ياندالر ز

صادرات  يهاتحاد يسعبدالرحمن، رئ یمصطف     
ه ا نو واردات ب زار ي ه است یخبرگ اه : گفت ھرگ

 يانکنند، ز يمتحر يراند اکر يانتاجران و کارفرما
 يرانشود بخصوص که ا یم يرانمتوجه ا یبزرگ

. است یاقتصاد یرشته مجازاتھا يکخود تحت 
دالر  يلياردم ٣ يرانحجم مبادالت با ا يدگو یاو م
 .است
هب      اجران و  ياني تان از ت ت کردس حکوم

 يلبه گس يرانخواسته است ھرگاه ا يانکارفرما
تان ادامه داد، معامالت خود به خاک کردس یقوا
 .را قطع کنند يرانبا ا

وال ا       ر ق ا ب نبن زار ي ه  ی،خبرگ ه ھفت در س
 ٣در خاک کردستان  عراق  يرانا یگذشته، قوا

قوا با  ينا. کرده اند یتن را زخم ۴تن را کشته و 
  .پژاک در منطقه کردستان عراق در جنگ بوده اند

ادامـه   يم كهژهم ر ،بدين سان: انقالب اسالمي 
حيات خود را از جمله در گرو بزرگ كردن خطر 
گروه هاي مسلح تجزيه طلب مـي دانـد و هـم    
ـيم    اينگونه گروه ها نقش پيدا كرده انـد در تنظ
ـا عـراق و       ـا تركيـه و ايـران ب رابطه ميان ايران ب

ـا از  ژر. كردستان عراق و ايران با امريكا يم مافياه
با مردم و  ديناميك اينگونه رابطه برقرار كردن هم

وضعيت امروز . هم با كشورهاي ديگر غافل است
گاه كند آعراق و افغانستان مي بايد مردم ايران را 
ـا   ژبر ايـن واقعيـت كـه موجوديـت ايـن ر      يـم ب

  .موجوديت ايران در تضاد است
  
ـاردین از بغــــداد خبرنگــــ ٭ ار گـــ

ــرده  ــزارش ک ــتگ ــد  اس ــه از دی ک
 ،قاسم سلیمانی از پشـت ،عراقی ها
  :عراق را در دست دارد زمام امور

  
هژوئ ٢٨در  ◀ ه ٢٠١١ ي ار روزنام ، خبرنگ
از Chulovچولوو     ينچاپ لندن، مارت ينگارد

 : نکات ينا یبغداد گزارش داده است دارا
شود که پترائوس، ژنرال چھار ستاره  یگفته م •

   يتاست حکا يلشده است، ما ياس يسرئ ينککه ا
  

  10در صفحه
  
  

 گي ذاتيژسه وي
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اجرا د م ل . شدن خود را ياس يسرئ یکن در اوائ
ام ٢٠٠٨ ک، بھنگ ا م ي ته جنگھ انرش وا ي  یق
از  يعهسو و افراد مسلح ش يکو عراق از  يکاامر
از ژنرال  یتلفن يامیژنرال پترائوس پ يگر،د یسو
فرمانده  يمانی،را قاسم سل يامپ. کرد يافتدر يرانیا

ژنرال «: بود ينا ياممتن پ. سپاه قدس فرستاده بود
 يمانی،که من، قاسم سل يدبدان يداپترائوس شما ب

در عراق و لبنان و غزه و  يرانا ياستس یمجر
در بغداد  يرانا يرسف يقت،در حق. افغانستان ھستم

که قرار است  یکس. عضو سپاه قدس است يزن
 .عضو سپاه قدس است يزاو شود ن ينجانش
. امر به او گفته شود يننداشت ا يازپترائوس ن     
عراق  یھا يعهکه با ش يکاامر انياز ارتش ياریبس

دانستند که سر و کارشان با  یسرو کار داشتند، م
ل ت يمانیس دس اس پاه ق ده س ید. فرمان  يپلماس
اامر اط د يک ه،خاورم يگردر نق بخصوص در  يان

  .ردارتش قدس سرو کار دا ينبا ھم يز،لبنان، ن
ال • ته، س وس گذش ه پترائ ی ب  از يک

دگان ر توليدکنن ه فک ون اتمطالع مؤسس  پيرام
گ، اره در جن کلی ب ه مش ليمانی ک رای س  او ب
اال،« : گفت است، آورده بوجود ر ح  فکر اگ
د ما کني يله يک ش نتی وس رای ديپلماتيک س  ب

ه و گفتگو ا معامل  کشور يک خارجه وزارت ب
ر، د ديگ ازيد، باي تباه بس ی اش د م ن در. کني  اي
 وسيله به نداريم، کار سرو وزارت يک با مورد،
    » .داريم نياز امنيت ايجاد برای ای
ک و • ه اين وس ک يا رأس در پترائ رار س  ق

 سال سه طول در سليمانی مشکل است، گرفته
ته، ف گذش ه تخفي ت نيافت ه. اس اتی از بلک  جھ
 محدوده در نيز سوريه :است يافته نيز تشديد
  .است گرفته قرار سليمانی نفوذ حوزه و کار

 و ليمانیس قاسم ميان روابط قوت من، بر      
 گفتگو ھا ھفته بھنگام  عراق، مجلس نمايندگان

 او که آنھا جمله از کليدی، مقامات با مصاحبه و
 ترسند، می او از که آنھا و کنند می ستايش را

 امنيت پيشين وزير الوائلی، شروان. شد معلوم
 خوب را سليمانی که است کسانی از يکی عراق
 با نگاردي پيش سال مصاحبه در.  شناسد می
 لحن آمد، بميان سليمانی نام که اين بمحض او،

  .گرفت خود به متفاوتی سخت
دگان      يعه نماين ه ش فت ب د ص ران متح  اي

ناخته ده ش د ش دگان. ان کوالر نماين نی و س  س
ا  مجلس ر فرمان را آنھ ران ب د می اي  او. دانن
 تا. کند می نفوذ اعمال ايران که کرد می تکذيب
 را پرسش اين و کردم قطع را او صحبت اينکه
 مدتھاست عراقی مقامات که آوردم بعمل او از
 سليمانی که باری آخرين: کنند می تغافل آن از
 کار محل که بغداد در ای منطقه( سبز منطقه به

 می محافظت سخت و آنست در عراقی مقامات
 لرزش دستش الوائلی بود؟ وقت چه آمد) شود
 منظور: فتگ آميز احترام لحنی با و کرد خفيفی
 ھيچ بغداد، در .است سليمانی قاسم آقای شما
 او .انگيزد نمی بر را واکنش اين ديگری اسم
 ترين قدرتمند سليمانی گفتگو، بی«: داد پاسخ
 انجام او، بدون کاری ھيچ. است عراق در مرد
  ».گيرد نمی
 شده حاضر عراقی شمار اندک حال، به تا     
د  سخن عراق رد ايرانی ژنرال اين نقش از ان

 آنھا«: گفت امريکائی ارشد مقام يک. بگويند
خت غول س ه مش ر معامل ر ب ده س د آين  او. ان
ائی ه را کارھ د ک رد، باي ی مشخص ک د م  و کن
  » . کند می آنھا اجرای مأمور را ھا عراقی

ا • ا يعهش یجماعت ھ ه ھ ه مزرع  یدر منطق
زحاصل خ را ي پاه  یب ا س تند و ب ذر انقالب ھس ب

ه عم دس رابط قق ار ي د یھمک رده ان رار ک . برق
د گروه سن ا، چن از  يل،ضد اسرائ یافزون برآنھ

 .جسته اند يوندسپاه پ ينجمله حماس، با ا
دارد،  يدینقش کل يمانیکه درآن، سل یاما جائ     

 يکاامر یقوا يانسال گذشته، م ٨در . عراق است
مسلح  یگروھھا يانو سپاه قدس جنگ، با پادرم

 يزآن جنگ ھم اکنون ن. است داشته يانعراق، جر
دن  ادر  مان وا ي تن ق اامر یرف از عراق نقش  يک

  .کننده دارد يينتع
ق صالح • ه از يکی المطل اون س  نخست مع

ر راق وزي ه ع نی ک کوالر و س ت، س ی اس  م
 او. است ای خامنه هللا آيت از او قدرت: گويد
 و است ارتباط در» رھبر« شخص با مستقيم

ران، ی ديگ يس حت و رئ دی ریجمھ ژاد احم  ن
 فرزند گويد می قرآن.  ندارند او کار به کاری
. شود خشمگين مادر و پدر به نسبت نبايد ھرگز
 و دارد را پدر حکم ای خامنه که شود می ادعا
 بايد می آن خارج يا و کشور در ای شيعه ھر
ه رام او ب ذارد احت رام پس. گ ه احت ليمانی ب  س

 عراق مھم اشخاص. است ای خامنه به احترام
 فرشته يک را او مردم و روند می او ديدن به
  .پندارند می
 يرنخست وز ی،به المالک يکعضو نزد يک• 

 یم يند،ب یم يرانرا در ا يمانیعراق، که اغلب سل
بار به  يکتنھا  يمانیسال گذشته، سل ٨در : يدگو

 یرا انسان يمانیعضو سل ينا. عراق آمده است
 یوقت. کند یم يفمتواضع و عاقل و مؤدب توص

ساده طرف صحبت  ياربس يد،کن یبا او صحبت م
و چه  يستک یکه بدان ينبدون ا. دشو یشما م
. قدرتمند است یمرد یبدان یتوان یدارد، نم یمقام

حق چون و چرا با  یقدرت او مطلق است و احد
  .او را ندارد
ـأمور ر   ،در واقع نيز: اسالمی انقالب  ،يـم ژهـر م

ي شود و سـرانجام  صاحب واليت مطلقه فقيه م
  .نها مي گرددآلت فعل آاست كه » فقيه«اين 
ام امر يک  • ائیمق دگو یم يک ل: ي ه  يمانیس ب

Keyser Söze د یم  يتشخص يک. (مان
سخت دل که نفوذ او، در نظر  يتکاریجنا ی،مجاز
 يلمف. اسطوره شده بود ی،انتظام يروھایافراد ن

Usual Suspects   ساخته شد  ١٩٩۵در
کس  يچھ) . است یمجاز يتشخص يندر باره ا

ت او ک ینم تدانس زن یو کس يس د  ینم ي دان
ل تک يمانیس ت و ھ. يس ا ھس ه ج ا  يچاو ھم ج
  . يستن

ان • ه نزديک شخص ھم الکی ب ت م  او: گف
 در شيعه، گروھھای از ھريک با که داد ترتيبی
 اجالس در پيش، سال. بگيرد ارتباط سطح، ھر

ق، ه دمش کيل ک ت تش راق حکوم ل ع  حاص
 کرد ناگزير را ھمه او. بود حاضر نيز او آنست،
ر را خود نظر د تغيي ری نخست از و بدھن  وزي
  .کنند حمايت المالکی نوری

ال ۵در       الک یس ه م رنخست وز یک راق  ي ع
به حضور  يران،است، ھمه مشاوران مھم او، در ا

 یجمھور يسرئ ی،جالل طالبان. رفته اند يمانیسل
د یرا مالقات م یيمانعراق بطور مرتب سل . کن

  . وقتھا در مرز دو کشور یبعض
 یبرا يگریقلمرو عمل د يه،جنبش مردم سور •

بنا بر منابع متعدد در . کرده است يجادسپاه قدس ا
روندرون و ب سپاه قدس در سرکوب  يه،سور ي

 يمانیسل يکاامر. شرکت دارد يهجنبش مردم سور
ر د رو دو افس رار داد يگ ا ق مول مجازاتھ ه را مش
 يهنقش آنھا در سرکوب مردم سور يلاست و به دل

  ). کشته شده اند ١۶٠٠ يختار ينتا ا(
 قدس سپاه کار سوريه، در اشتغال عين در •
ه عراق در اه در. دارد ادام ن م  ارتشی 2 ژوئ

 گذشته سال دو در. شدند کشته عراق در امريکا
 توسط اند، شده کشته عراق در که امريکائيانی

روه ای گ وده یعراق ھ د ب ه ان ت ک رل تح  کنت
  . ھستند سليمانی مستقيم

کل اطالعات وزارت کشور  يرکمال، مد ينحس     
روشن است که مسئول سپاه «: يدگو یعراق م

اسلحه از  يلسال، مرتب س ٨ يندر ا. قدس است
رانا راق جر ي انبطرف ع ا م. دارد ي ه آنھ  یالبت
 یاسلحه از مرزھا یدولت خبر ندارد اما وقت يندگو
کنند، روشن است که آمر  یکشور عبور م يک

 يرانو دولت ا يرانگرنداسلحه و ينا. دولت است
د بگو ینم دتوان ئول گس ي راق  يلمس ه ع ا ب آنھ
 .يستن

ک     ام د ي رمق دگو یم یعراق يگ ود از : ي خ
ل تادن  يدمپرس يمانیس ه فرس دس ب پاه ق را س چ

از آنھا در  ياریبس. دھد یاسلحه به عراق ادامه م
د ه ان ه سبز بکار رفت د زد و گفت. منطق : او لبخن

داند از کجا اسلحه وارد  یاو نم. به من ندارد یربط
  . شود یعراق م

 یمن م«: گفت يکاامر یمقام ارشد نظام يک •
عالوه   »يد؟خواھ یخواھم از او بپرسم از ما چه م
ر کشته شدن سربازان امر در عراق در  يکائیب

ار ال ج ر مسيج ی،س ف ی،جف اامر يرس در  يک
وابسته  یگروھھا: عراق، در تابستان گذشته گفت

مسلحانه  یچھارم برخوردھا يکمسئول  يرانبه ا
کشته و چند ھزار  ١١٠٠. ھستند يکاامر یبا قوا
  .برخوردھا ھستند ينحاصل ا يکائیامر یزخم
 برای عراق ھمسايه سنی ودولتھای امريکا •

 در عراق داشتن گاهن ايران استراتژی که باورند
 يک. است کنترل قابل اما دائمی بلبشوی يک
 نبض ايرانيھا: گفت می بيروت در لبنانی مقام
 کاری بخواھند وقت ھر دارند دست در را عراق
  .بزند کند يا و بزند تند که کنند می
رتيپ • ری س ان، جف  ارتش سخنگوی بوکن

 ايران استراتژی که پذيرد می عراق در امريکا
ت ه اينس راق ک ال در را ع زوا ح امی از ان  تم
. دارد نگاه منزوی امريکا و خود ھای ھمسايه
 ايران به عراق که شود می سبب انزوا اين زيرا

 وابسته عراق خواھند می آنھا. بگردد وابسته
ه ران ب  ضعيف نقش ازيک بيشتر و بگردد اي

  .باشد نداشته
بديهي است نقش سليماني  :انقالب اسالمي
ـا اصـرار    ،نآزرگ بنمودن در عراق و ب ب

امريكائيان بر نگاه داشتن بخشي از ارتـش  

  .خود در عراق ربط دارد
  
ـاط  ٭ امریکا ایـران را مـتهم بـه ارتب

با القاعده و ایجاد تسهیالت مالی و 
  :تسلیحاتی برای القاعده می کند

  
ـتر  ◀ ـال، در   يتبه گزارش وال اس  28ژورن
ـاري  را بـه  يـران ا̋ رسما  يكا، امر2011 يهژوئ  ي

ـا القاعـده    يـران ا: دادن به القاعده متهم كرد ب
بعمل آورده است كه بنا برآن، تهـران   يتوافق

و  ياناز راه اجازه رفتن اسلحه و عبور جنگجو
ـاه بـه طـرف پا    يـران، پول،  از راه ا ـا  يگ  يه
ـتان القاعده در پاك ـتان، بـه القاعـده     س و افغانس

 . رساند يكمك م
 يافتهرا   يرد پول ايكامر يوزارت خزانه دار     

ـ  يرانبه ا يتقطر و كو يقاست كه از طر  يم
ـ   ياررود و در اخت  6.  يـرد گ يالقاعده قـرار م

ـال ا  پـول   يـن عضو القاعده بخاطر نقل و انتق
كـه   يلعبـدالخل  ينعزالـد . مجازات شده اند

 يالقاعـده را تصـد   ياست و امور مال يسور
ـال    افـق، كند، بنا بر تو يم ، محـل  2005از س

 يگـر عضـو د  5او و  يكاامر. است  يرانا كارش
  .القاعده را مجازات كرده است

 يچند نوبت از همكار يكاامر ين،از ا يشپ ◀
ـا        يرانا ـا القاعـده صـحبت كـرده اسـت ام ب
 يـر به دقت و صـراحت  موضـع اخ   يچيكه

 . نبوده اند يكاامر يخزانه دار
 يسيونفصل هفتم گزارش كم ين،از ا يشپ    
ـپتامبر، بـه رابطـه     11 يبه ترورها يدگيرس س
سازمان  ينكه ا يبا القاعده و كمك يرانا يمرژ
حاصل سـخن آن  . رساند، پرداخته است يم

وجوددارنـد   يمـدارك قـو    ينسـت فصل ا
ـا    يـران ا ينكهاز ا يحاك  يعبـور و مـرور اعض

ـ  ركا ينا. كند يم يلالقاعده را تسه و  يشرا پ
ـ   11 يپس از ترورها ـام م داده  يسپتامبر، انج

ـا  .است ـپتامبر، ا  11 يبعد از تروره و  يـران س
خواستند هرگونه مـدرك در   يحزب اهللا م
 . كنند يبا القاعده را مخف يباره همكار

، وزارت خزانــه 13224در دســتور شــماره  •
كرده است  يرا شناسائ ياشخاص يكاامر يدار

ها كمك  يستترور يستيترور يتهايكه به فعال
اعـده بـه   به الق يراناز كمك ا. كند يم يماد
اما از چنـد و چـون    يدگو يسخن م يحتصر

 . آورد ينم يانبه م يآن، سخن
ـا امر ي، خزانه دار2009 يهدر  ژانو      يانيـه ب يك
 يران،القاعده از خاك ا ياترا در باره عمل يا

 يـد ق يچند يدر آن، اسام. انتشار داده است
از  يكـي شده بودند، از جمله، سعد بـن الدن،  

سعد عضو  يانيه،بنا بر ب. دنفرزندان ارشد بن ال
القاعده بود كـه در   ياز اعضا يگروه كوچك

 يستيترور ياتمستقر بودند و عمل يرانخاك ا
، 2003او در ســال . كردنــد يمــ يترا هــدا

ـال   ينا. شد يفتوق يرانتوسط مقامات ا احتم
 يگـر ببعد، سعد د 2008وجود دارد كه از سال 

ـال  .  نباشـد  يممق يراندر ا انـه  خز 2008در س
 يرد عبدالرحمن محمد جعفر عل يكاامر يدار

 .يافت يرانرا در ا
ــهژوئ 9در  • ــ2011 يـــ  يتدپرس، آسوشـــ

 يرانيا يپلماتد يكاز آزاد شدن  يدرگزارش
ـتان،    يشماه پ 15خبر داد كه  از آن، در پاكس

از معامله  يآزاد شدن او بخش. ربوده شده بود
 يدر ازا. با القاعـده بـوده اسـت    يرانا يمرژ
 يرفتـه پذ يراناد كردن او توسط القاعده، اآز

 ينظام استراتژيست يبرا يشتريب ياست آزاد
ـازه   . العدل، قائل شود يفالقاعده، س بـه او اج

ـا      يرانداده شد كه از ا ـتان بـرود و ب بـه پاكس
 .القاعده داشته باشد يبا رهبر يشتريب يتماسها

ـا    يرانمتهم شدن ا يبطور رسم • به توافـق ب
ـا   يـران بـر رابطـه ا   يكا،امر يوالقاعده از س  6ب

ـا   يرانا. گذارد يكشور قدرتمند جهان اثر م ب
خـود، سـر و    يكشور بر اثر پرونده اتم 6 ينا

خزانـه   ياز سـو  يـران متهم شدن ا. كار دارد
ـاك  يكاامر يدار ـتالف     يح از آنسـت كـه اخ
. شـود  ياتم خالصه نم سئلهبه م يرانبا ا يكاامر
 يانـه وق است به بمسب يوزارت خزانه دار يانيهب

ـ  يباره كه گروهها يندر ا يكاامر يها  يعراق
را  يكاكند، سربازان امر يمسلحشان م يرانكه ا

ـئله اتـم حـل شـود،      يحت. كشند يم اگر مس
 .ماند يبد و بلكه بدتر م يران،با ا يكاروابط امر

 يبتعق:  شود يتر م يچيدهبازهم پ يتوضع •
 يابخاطر ترورهـ  يويوركدر دادگاه ن يرانا

ــه : ســپتامبر 11 ــدرال 2011در م ، دادگــاه ف

ــوركن ــرانناز ا يوي ـان  ي ـا قربـ ــت دههـ  يباب
سپتامبر، خسارت مطالبـه كـرده    11 يترورها
ـا امر يخزانـه دار  يهماه ژوئ يانيهب. است در  يك

بنا بر قانون  اعده،به الق يرانا يباره كمك ماد
بـه   يرانمحكوم كردن ا يبرا يستكاف يكا،امر

ـا پرداخت غرامت با ـپتامبر   11 يبت تروره س
ـ .  القاعده ـ  ينصدور چن ـاد   يحكم ـار ع  يك

 يمشكل م ياررا بس يرانبا ا يكاكردن روابط امر
 .كند
در نگرش خود به گفتگوها بر سـر پرونـده    •
توجه خود را نخسـت   يرانكشور، ا 6با  ياتم

 ين،بنا برا. كرده است يكامعطوف به موضع امر
ـ ت يچيدهپ يارگفتگوها بر سر اتم بس شـود   ير م

برسـد كـه حـل     يجـه به نت يرانا يمهرگاه رژ
ـار امر  يمشكل اتم ـا سبب كاهش فش بـر او   يك

ـين ، با توجه به تعيگربه سخن د. نخواهد شد  ي
ـالها اسـت از     يميبمثابه رژ يرانا يمرژ كـه س

 يزن يگرد يكند،  قدرتها يم يتحما يسمترور
 يران،شوند كه فشار بر ا يخواهان آن م يشترب

ـ  يه اجراك ينا يبرا  يو موشـك  يبرنامه اتم
. يابـد  يشدرآورد، افزا يقخود را به حال تعل

ـاي فعال يرانا يمامر كه رژ ينا ـ  يته  اكخطرن
 يندهد، در جامعه ب يخود را همچنان بسط م

ـ   يرانبرضد ا يتر ياجماع قو يالملل  يبـر م
ـ   يـن همگان بر ا. يزدانگ شـوند كـه    ينظـر م

و  يكاامرمسئول بن بست گفتگوها بر سر اتم، نه 
  .است يراناروپا كه ا

  
ـان  ٭ دستگاه ترور اسـرائیل همچن

ــران  ــم شناســان ای ــرور ات در کــار ت
  :است

  
 يوش، اعالن شد كه دار1390مرداد  1در  ◀
سـوار،   يكلتنژاد، توسط دو موتور سـ  يرضائ

ترور  يزهمسر او را ن يستترور. ترور شده است
ترور  يخ،استاد تار يسون،لورانس داو. كرده اند

را در مقالـه   يرانـي ا يكمتخصص الكترون ينا
 :كرده است يبررس يا

ـائ  يره،بنا بر خبر الجز • نـژاد در قلمـرو    يرض
ـ  يـق تحق يكالكترون ـته بـه     يم كـرده و وابس

 يسـت معلـوم ن . بوده است يرانوزارت دفاع ا
از او،  يشپ. يرخ ياكه او در كار اتم بوده است 

 نـي يرادانشمند ا يك، خودرو 2010در نوامبر 
با ماده منفجره، منفجـر   ياري،شهر يدمج يگر،د

و همسرش  يعباس يدونفر. شدشد و او كشته 
 . شدند يزخم يزن

 يست،ترورها ك ينباب كه مسئول ا يندر ا •
 ينستغرب ا يهنظر. داده است يهركس نظر
ـ    يـران كه دولت ا  يخـود دانشـمندانش را م

 يـران به تـرك ا  يدرا تهد يمآنها رژ يراكشد ز
 يسـت كـه معلـوم ن   ياما تنها مـورد . دكنن يم

مورد  ير،خ يارا ترك كند  يرانخواسته است ا
كـه او را،   ستا ياو مدع. است يريشهرام ام

 يسعود يم، مأموران رژ2009در سفر حج، در 
بعـد  . برده اند يكاربوده اند و به زور او را به امر

 .بازگشت يرانها او به ا
ـتقل، ت   يلاما بنا بر تحل • ـابع مس روركننـده  من
. هستند يلو اسرائ يكادانشمندان امر ينا يواقع

 . برخوردارند يزانگلستان ن يارياحتماالً  از دست
 يـز ن يلاسرائ يملمن كارشناس نظام يوسي      

ــناز ا يكــي ــه . منــابع اســت ي ــه روزنام او ب
گفتـه   يابـد،  يكه در لندن انتشار م يندپندنتا

ـا  يلمأموران اطالعات اسرائ: است  يربا همك
ــأموران ســ ــار  يسســرو يجنــتو انتل يام در ك

ـان دسـت     يخرابكار ـابي هستند تا مگـر زم  ي
تـرور  . اندازنـد  أخيررا به ت يبه بمب اتم يرانا

 .است يخرابكار يندانشمندان جزء ا
 يخبرگـذار  يزو ن يگاروف يروزنامه فرانسو      
 . نظر  هستند ينبر هم يزو ژروزالم پست ن ينچ
بسا كه از گهواره تا گور  انيكائيامر يشترينب •

شده است كه دولت خـوب بـه    ينبه آنها تلق
ـند كـه     ينگردد، بـرا  يگرد قتل نم ـاور باش ب
ـ    يكادولت امر ـا  . زنـد  يدست بـه تـرور نم ام

ـ  يكامعاصر امر يخبه تار ينگاه معلـوم   يبر آدم
مثال،  يبرا. شده است يهكند كه ترور رو يم

را بـه   سيكبرنامه فـون  يا، سيتنامبهنگام جنگ و
در  يتمظنون به عضو 26369اجرا گذاشت و 

ـا   1967برنامـه از   ينا.  كنگ را كشت يتو ت
ـاتي اثرات تبل. اجرا شد 1972 ـان ز يغ بخـش   ي

ـا  . ترورها سبب متوقف كردن آنها شـد  ينا ام
مشابه برنامه اول،  يگري،بالفاصله با برنامه ترور د

 .ترا به اجرا گذاش 6 –با كد اف 

ـا        يا، سـ 1970و  1960و  1950 يدر دهه ه
بــا اشــتراك، هــزاران تــن را در  يــاخــود و 

 ياس. كشت يجنوب يكايو امر يمركز يكايامر
 .كاسترو را بكشد يدلصدها بار تقال كرد ف

در حكومت جرج بوش ربودن اشخاص و  •
تــرور . شــكنجه و تــرور، كــار روزانــه گشــت

» جنگ با تـرور  «مرجح در  يكهمچنان تاكت
بدون خلبان  يماهايحاضر، هواپدر حال . بود

ـ  ينظام ينه تنها هدفها كـه در   يبلكه هر كس
 . كشند يم يزمجاورت، محل حمله باشند را ن

كنـد كـه    يمختصر روشن م يخچهتار ينا     
به  يكامكرر در باره آلوده بودن امر يگزارشها

ـا رو  يـران، ترور دانشـمندان ا  ـا امر يـه ب در  يك
ـتفاده از  واشنكتن . گذشته، انطباق دارد در اس

خـود،   يخارج ياستاز س يترور بمثابه عنصر
 .داند ياخالق نم يدبه ق يدخود را مق

 يـز بـه بخـش شـگفت انگ    يمرس يو حاال، م •
ـا تحل : يختار ـاره    يـل خوانندگان بس مـرا در ب
 يادژوئن، به  10 يخبه تار »يو بمب اتم يرانا«
كـه   يدرس يجهنت ينبه ا يلآن تحل. آورند يم

ـ بطور مسلم   يـد تول يـران، ا يهدف برنامه اتم
 يكاامر يسازمان اطالعات 16. يستن يبمب اتم

ـ   دودر ) يااز جمله س(  يجـه نت يننوبت، بـه هم
بخــش از  يــك يگــر،بــه ســخن د. يدندرســ

 يـران در كشتن دانشـمندان ا  يكاحكومت امر
ـغول   يـران بهانه كـه ا  ينشركت دارد به ا مش

ــاختن بمــب اتمــ  يگــراســت و بخــش د يس
ـ  يرانند كه اك يگزارش م ـ  يبمب اتم  ينم

 .سازد
در  ياقسـمت از سـ   يـك رسد كه  يبنظر م     

 ينشـركت دارد بـد   يرانكشتن دانشمندان ا
ـازد و بخـش    يم يبمب اتم يرانبهانه كه ا س

ـ  ياس يناز هم يگريد  يـران ا يـد گو يبه ما م
ـازد  ينم يبمب اتم ـاقض  م  يـن ا.! س ـان تن  ي

 :است؟  يچه نوع باز ياس يتو ذهن يتواقع
از  يكه برنامه ترور بخش يمبدان يدنخست با - 1
 يدد ينا. از جهان است يدد يكبنابر  ياست،س

ــد ا ــرانض ــد( ي ــالب ا يتض ــراناز انق و  ي
ـلمان  ) آغاز شده است يريگروگانگ و ضد مس

 يلو طرفـدار اسـرائ  ) بنا بر برخورد تمدن ها(
ـا را تقو  يلاسرائ يكه الب( ـ  يـت آنه ) كنـد  يم

 .است
 ياسيس ياست،س يندادن به ا به ادامه يمتصم    

ـان   يمتصـم  يناست و ا ـ  يرا مـردان و زن  يم
ـا كـه در كنگـره امر   يرندگ  يـه و قـوه مجر  يك
 يمربوط م يخارج ياستدر آنچه به س يكا،امر

 .  دارند يديكل يشود، مقامها
اشخاص برآنند كـه   ينهمه ا ين،افزون بر ا    

ـائ   يـد با آن د يران،رفتار با ا ـان خوان  ياز جه
 يــراندر حــال حاضــر، ا ينــان،بنظــر ا .دارد

ضـد   يـزي، دارد و بطـور غر  يتعرض ياستس
 يآنها به برنامه اتم. است يلو اسرائ يكامنافع امر

هدف دلخواه خود را داده اند و بنا بـر   يران،ا
 يـران خود از جهان، تـرور دانشـمندان ا   يدد

 .ضرور است
ـا بـر     يم يآنها كه كار حرفه ا – 2 كننـد و بن

كند و آنها را  يم يعات جمع آورحرفه، اطال
ـا آن د . كننـد  يم يلتحل ـان را   يـد آنه از جه

 ينم يتواقع ينخود را جانش يتندارند و ذهن
ـا   يبا فكر. سازند ـاز، داده ه ـات  يب را  ياطالع

 . دهند يقرار م يابيمورد ار
ـان پس از آزمون اطالعات و اطم ينانا     از  ين

آنها را  يمعان ينانه،واقع ب يا يوهصحت آنها، بش
و  يشرافتمند ي،از بداقبال... آورند يبدست م

ـهائ  ـتند ن يصحت عمل ازرش  ياسـت كـه س  يس
 يـت آنها در بنـد ذهن . كنند يم يتسازان رعا

 .هستند كه از جهان دارند يديو د يشخو
جماعت اول همچنان كـه جنـگ    يداز د      

اسـت   يتـي سرد بود، جنگ برضد ترور نه واقع
 يـدئولوژي باشد بلكه ا يرراهبر تدب يدبا يكه م

 يفتعر ينكند و ا يم يفاست كه آن را تعر
 . است ياستگذارياست كه راهبر س

ـا گـذاران امر  ياستچشم و گوش س      را  يك
توانند  ينم يحت. از جهان بسته است يدشاند

ـا  يانتناقض م ـا تـرور و تـرور      يادع ـارزه ب مب
ـا    يتيكه ذهن يابندو در يابندكردن را در كـه ب

ـ   يستازگار نس يتواقع خواهـد   يو بـه زور م
كند، جز شكسـت   يتواقع ينرا جانش يتذهن

  .آورد يببار نم
   11در صفحه

  

 گي ذاتيژسه وي
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ــــور  ٭ ـاینس مونییت ـــ ـتین س ـــ کریس
گــزارش مفصــلی در بــاره میلیونهــا 
دالر پولی انتشار داده است که گروه 
رجوی برای خارج شـدن از لیسـت 
ـای وزارت خارجـــه  تروریســـت هــ

  :امریکا خرج می کند
  

روزنامه امريكائي كريستين  ،2011اوت  8 در ◀
ـروه   ،ساينس مونيتور گزارش مفصلي در باره گ

رجــوي و پولهــائي كــه بــه شخصــيت هــاي 
امريكائي براي حضور در اجتماعات و سخنراني 

  :مي پردازد انتشار داده است
ـا   • ميزان پولي كه خرج مي كند سر به ميليونه

پولها  دالر مي زند و هيچ نه معلوم كه گروه اين
  . ورده استآرا از كجا 

ـه دعـوت     • ـائي ك روزنامه با شخصيتهاي امريك
ـرده و   ـا  آاين گروه را پذيرفته اند مصاحبه ك نه

ـروه رجـوي      ـفر و هتـل را گ گفته اند هزينه س
ـه انـد    . پرداخته و بابت سخنراني نيز پـول گرفت

ــا كــه گفتــه اســت پــول خــوبي آيكــي از  نه
ـان   ،يتونلي هاميل ،مجاهدين به او داده اند هم

ـاره     ـه تحقيـق در ب كسي است كه رئيس كميت
ـا بـوش     ـيس  ) پـدر (اكتبر سورپرايز بـود و ب رئ

ــوري در     ـزب جمه ــت و حـ ــوري وق جمه
ـاري   جلوگيري از به نتيجه رسيدن تحقيق همك

ـار حقيقـت    ،سرانجام. كرد ـاتوان از انك  ،كميته ن
ـا نمـي   : گزارش خود را اين طور به پايان برد م

امده است بلكه مي گوئيم گوئيم سازشي بعمل ني
ـه ايـن   . سندي بر وقوع سازش بدست نيامد البت

نها را در آروبرت پاري ( كار را با سانسور سند ها 
و تقلب ) بايگاني كميته تحقيق يافت و انتشار داد 

يكي سفر بوش و ديگري  ،در دو مورد مشخص
  . كرد ،سفر كيسي

ترجمه گزارش  كريستين ساينس مونيتور در     
ـايت انقـالب اسـالمي    بار ه گروه رجوي در س

    .مدآخواهد 
ـا   : انقالب اسالمي خشونتها و ترورها نمي تواننـد ب

  :فسادهاي گسترده همراه نباشند
  

  ژاله وفا
  

ــره    ــكوپي پيك راديوس
فســاد در نظــام واليــت 

  بخش  پاياني   –فقيه 
  
 

شماره قبلی این نوشتار به روشهای عمده فساد  ۴در 
ــای آن در اقتصــادی و رانتخــو ــر نمونــه ه اری و ذک

ـای  ـهرداری در دوره آقــ ـدی پســـت شــ دوران تصــ
ـوری  ـونی ریاسـت جمه کرباسچی و نیز مقطـع کن
ـرداختم ـه پ . آقای احمدی نژاد  در نظام والیت فقی

در این شماره به چگونگی شکل گیری شبکه هـای 
ـتفاده  تار عنکبوتی وخانوادگی قدرت و ماال سوء اس

از امــوال مــردم  وبهــره بــرداری هــای نامشــروع
  .میپردازم

ـر     ـه ب ـر تکی ـتبدادی عـالوه ب بی تردید هر نظام اس
قدرتهای خارجی  در درون به تکیه گاهی نیاز دارد و 

ـتند در . آن گروه بندیهای صاحب امتیاز جامعه هس
ـایی  ـز،  خـانواده ه ـا نی ـدی ه هریک ازاین گروه بن
ـارعنکبوتی  ـبکه ت ـه دارای ش ـد ک ـدا مـی کنن تفوق پی

ـای روابـــط ش ـبکه هــ ـند و شــ ـدرت باشــ خصـــی قــ
ـودی و  ـه هـای عم ـته رابط ـا یـک رش تارعنکبوتی، ب
افقی، به مرکز قدرت، پیوند می یابند و بدینسان یک 
طبقه و الیگارشی غیر متعهد به حقوق ملی تولد مـی 

ـین یارکشـی  . یابد هربخش از این شبکه قدرت در ع
ـدرت، در  برای کسب هر چه بیشتر سـهم خـود از ق

ـا گروههـای رقیـب مواقع ضرور ـوا ب ـوازن ق ی در ت
ـه  ـا، ب خود در چهارچوب چتر نظام حافظ همه آنه
قصد حفظ جایگاه و منافع دراز مدت خـود حتـی 
به تقسیم و یا اشتراک منافع  با رقیبان خودی نیز تن 

  .خواهند داد
ـالی و  این شبکه های تار عنکبوتی بر مراکز قدرت م

ــیطره پیــدا مــی کننــد و رو ــه س ــروز سیاســی جامع ز ب
ـه  ـور را ک فضای حیاتی نیروهای محرکه واقعـی کش
ـر  نسل جوان و مولد کشور است را تنـگ و تنـگ ت

ـبکه هـای . می کنند ـزاین ش ـه نی درنظام والیـت فقی
ـوق  ـدرت تف خانوادگی از طریق روابـط شخصـی ق

  .سیاسی یافته اند - اقتصادی
ــط قــدرت و     بــه چنــد نمونــه شــکل گیــری رواب

دعواهای درون جناحی  خانوادگی که در بحبوحه
و زمینه سازی های حذف یک دیگر توسط برخی از 
ـه اسـت  ـرون درز یافت سایتهای محافظه کاران به بی

  :نظر افکنیم
( مجله همشهری ماه وابسته به شهرداری تهران ◄

تحت نظر قالیباف شهردار تهران و رقیب انتخاباتی 
ـژاد  ـدی نــ ـرداد ۲۵در ) احمــ ـه  ۱۳۹۰خــ ــ در مقال
ـه«نژاد و  احمــدی"نــوان مفصــلی تحــت ع   حلقـ

ـد؟» ارومیه ـرده از بخشـی از روابـط " از کجا آمدن پ
ــارعنکبوتی شخصــی قــدرت کــه منجــر بــه رانــت  ت

ـهایی از آن . خواری می شود  برداشته است به بخش
  :نظاره کنیم 

نیم نگاهی به سوابق گذشته محمود احمدی نژاد " 
ـه  و ورق زدن تازیخ فعالیت های وی، نام هایی را ب

ـد ع نوان همراه یا همکار در کنار نام او نشان مـی ده
ـرای  که از قضا این روزها بیش از هر زمان دیگری ب

ـره . جامعه ایران آشناست اسامی چون مجتبـی ثم
ـایی،  هاشمی، صادق محصولی، اسفندیار رحیم مش
ـا شـیخ  علیرضا نیکزاد، علی اکبر محرابیان، علیرض

ـه... عطار، محمد علی آبادی و  ـه و هم ـار  هم در کن
ـوند ـده مـی ش ـر . رئیس فعلی خـود دی ـان دیگ ـه بی ب

ـان سـال هـای » تیم« ـژاد از هم محمود احمدی ن
ابتدای انقالب شکل گرفته و در مقاطع مختلف و با 

ـرادر  » حـاج داوود«محور شدن دوباره وی، دور ب
ـد ـز در تحلیـل هـای . جمع شده ان ـروه نی از ایـن گ

ـه«مختلف با عنوان  ـه ارومی ـرده» حلق ـام ب شـده  ن
ــاری  ــتین همک ــاره ای اســت بــه نخس اســت کــه اش

 ..مشترک در استان آذربایجان است
ـوع انقـالب در سـال  و در   ۱۳۵۹دو سال بعد از وق

دوران وزارت کشور دبیر کل فعلی جامعه روحانیت 
مبــارز یعنــی آیــت اللــه محمدرضــا مهــدوی کنــی، 

ـر » صادق محصولی« که به نوعی چهره معتمد وزی
ر می رفته از سـوی وی ماموریـت وقت کشور به شما

می یابد تا برای برقراری امنیت مناطق ناآرام شـمال 
غرب، راهی زادگاه خود یعنی ارومیه شده و در عین 
حال نیم نگاهی نیز به تحرکات حامیان بنی صـدر، 

ـته باشـد در ایـن . رئیس جمهور مخلوع وقـت داش
نیــز محصــولی را » بــرادران ثمــره هاشــمی«ســفر، 

ــایی کــه بــه واســطه همراهــی مــی  کننــد؛ چهــره ه
ــی  ــی هــای خــود یعن ــت هــای سیاســی دای فعالی
ـالی  ـرای اهـ ـاهنر، بـ ـا بـ ـدجواد و محمدرضـ محمـ

پس    . سیاست و مدیران، ناآشنا به حساب نمی آمدند
در » صـادق محصـولی«از حدود یک سال حضور 

ـه،  ـر فرمانــداری ارومیـ ــالوه بـ ــن اســتان، وی ع ای
ـه  ـدهی منطقـ ـپاه  ۵فرمانـ ـت - سـ ـه اسـ ـای کـ ان هـ

 - غربی، شرقی و اردبیل را شامل می شد آذربایجان 
ـا نخســتین ارتبــاط هــای  را نیــز عهــده دار شــد تـ

ـرد در . محصولی با این نهاد در آن مقطع شـکل بگی
ـژاد«آن برهه زمانی،  ـدار » محمود احمـدی ن بخش

ـود،  مجتبـی «ماکو و سپس فرماندار خـوی مـی ش
ـا» ثمره هاشمی ن مـی به معاون استانداری آذربایج

ـگر  رسد، پرویز فتاح حکم قائم مقامی فرماندهی  لش
ویژه سپاه پاسداران آذربایجـان غربـی را در دسـت 
خــود مــی بینــد، حســین طــاهری اســتاندار وقــت 

آبادی مسئولیت  آذربایجان غربی است، محمد علی
اداره راه سپاه قدس را در دست دارد و مشایی هم از 

ها با پیوسـتن های سپاه تنکابن است که بعد  نیروی
به وزارت اطالعات و به دلیل عالقه به مسائل قومی 

ـاه عضـو  و کرد ها راهی این منطقه شـده و در جایگ
ـدا مـی ـه لینـک پی ـا ایـن حلق ـد شورای تامین ب . کن

که معاون وزارت کشور  –علیرضا شیخ عطار و تابش 
نیز دو استاندار آذربایجان  - دولت دوم هاشمی بود 

  . به شمار می روند
ــتانداری اردبیــل  محمــود احمــدی نــژاد کــه در اس
ـور  ـدیر ام ـوان م ـه عن ـاح، ب ـز فت مشغول است و پروی

ـروژه هـای عمرانـی  ـازندگی  قراردادی پ ـاه س قرارگ
ـنادی . خاتم االنبیا فعالیت می کند ـان اس در ایـن می

ـودن  ـان ب ـه آذری زب ـا توجـه ب ـه ب نیز وجـود دارد ک
محصــولی، احمــدی نــژاد بــار دیگــر از وی بــرای 

ـدح در ایـن . ضور در این استانداری دعوت مـی کن
ـوند . دوره ، افراد تازه ای هم به حلقه اضـافه مـی ش
ـاس ـزاد ، عب ـا نیک ـان ، علیرض زاده  علی اکبر محرابی

ـر  مشکینی و فتح اللهی که در حال حاضر معاون وزی

ـمار  ـه ش امور خارجه است از جمله اعضای جدید ب
ـژاد ـا احمـدی ن ـنا مـی  می رفتند که در اردبیـل ب آش

ـه ترتیـب وزرای . شوند ـدها ب محرابیان و نیکزاد بع
صنایع و مسـکن و شهرسـازی دولـت هـای نهـم و 
دهم شده و عباس زاده مشکینی نیز سر از فهرسـت 
ــت در انتخابــات شــورا هــای ســوم  حامیــان دول
ــی وزارت  ــی فعل درآورده و امــروز، مــدیرکل سیاس

  ..کشوراست
وازی، طرفــه آنکــه در همــان زمــان و بــه شــکل مــ

ـه  همکاران سابق در آذربایجـان وارد وزارت خارج
مجتبی ثمره . شدند و در آنجا یکدیگر را باز می یابند

ـاق  هاشمی به سـفارش صـادق محصـولی  ـه باجن ک
ـه ایـن  علی اکبر والیتی وزیر وقت امور خارجه بود ب

اداره  وزارتخانــه رفــت و پــس از چنــدی، مــدیرکل 
ه سعید جلیلـی گزینش این وزارتخانه شد؛ جایی ک

ـایی . هم به فعالیت مشغول شد اسفندیار رحـیم مش
ـور  ـاعی وزارت کش ـدیرکل اجتم نیز در این مقطع م
ـور  ـاون سیاسـی وزارت کش ـه مع ـابش ک ـا ت میشود و ب

   . است همکاری میکند
ـرداد   ـات دوم خـ ـدهای انتخابـ و  ۷۶یکــی از  پیامـ

ـد خـاتمی در  پیروزی غیرقابل پیش بینی سید محم
مجموعه از مدار کارهـای اجرایـی آن، حذف این 

  .است
از زمانی که محمود احمدی نژاد توانست در کسـوت 

کلید پایتخـت ) در دوران اصالحات ( شهردار تهران
ـه و  ـه ارومی ـر اعضـای حلق ـار دیگ را به دست بگیرد، ب
ــنعت، رویــت  ــته اولیــه آن یعنــی حلقــه علــم و ص هس

ـی . شدند محمد علی آبادی معاونت مهم فنی و عمران
ـه ر ـز ب ـر سـابق راه نی ـانی وزی ا در اختیار گرفـت و بهبه

اسفندیار رحیم مشایی نیز . شهرداری تهران راه یافت
ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را 
به نام خود زد و ثمره هاشمی نیز مسئولیت سـتادهای 
. انتخاباتی دوست بسیار نزدیک خود را عهده دار شد

ـه نیـ ـات سایر یاران ایـن حلق ـرای انتخاب ز، فعالیـت ب
ـد ـد زدن فعالیـت هـای . ریاست جمهوری نهم را کلی

ـدم گـذاردن  خاص شهرداری در آن دوران به ویژه ق
ـد اعطـای وام ازدواج و کمـک هـای  ـاحثی مانن به مب
ـازگر  ـران، آغ ـا در شـهر ته ـه ه مالی به برخـی مجموع
راهی بود که در همان مقطع توسط برخی سیاسیون، 

فرصت حضور دو ساله .گذر می کرد از خیابان پاستور
ـا تــیم  در شــهرداری تهــران، شــرایطی را رقــم زد تـ
نواصولگرایان، کار اجرایی در سطح شهرداری کالن 

با رسیدن احمدی . شهری مانند تهران را تجربه کنند
ـم حـاال  نژاد به مقام ریاست جمهـوری در دولـت نه
حلقه ارومیه می توانست با فراغ بال، مسئولیت هـای 

ـه . الدستی اجرایی را بر عهده بگیردبا ـود ک اینچنین ب
صــادق محصــولی پــس از مــدتی فعالیــت در ایجــاد 
ـاجرای  انسجام در نیروهای حامی دولت، و پـس از م
استیضاح پر سر و صدای علی کردان، کلید دار وزارت 
ــات ریاســت جمهــوری دهــم را  کشــور شــد و انتخاب

ـد از عـزل. برگزار کرد ـا  علی اکبر محرابیان بع علیرض
طهماســبی، بــه ســاختمان وزارت صــنایع و معــادن 
ــیه  ــام پرحاش ــا قبــل از ادغ رفــت و در دولــت دهــم و ت
. وزارت صنایع در وزارت بازرگانی، در این سمت ماند

ـرای » نه«محمد علی آبادی که با  شورای شـهر دوم ب
ـه  ـران مواجـه شـد و رقابـت را ب تصدی شهرداری ته

ـم ریاسـت محمدباقر قالیباف واگذار کـرده  ـود حک ب
. سازمان تربیت بدنی را از احمدی نژاد دریافـت کـرد

ــه وزارت مســکن و  ــزاد در دولــت دهــم ب ــا نیک علیرض
ـا  شهرسازی رسید، پرویز فتاح، وزیر نیرو شد و علیرض
ـد  ـامی وزارت خارجـه، کلی ـائم مق شیخ عطار پس از ق

  ... "سفارت ایران در آلمان را تحویل گرفت
مشاور ارشد احمد  ۱۳۸۸تیر مجتبی ثمره هاشمی  از 

ی نژاد و رحیم مشایی نیز در نهاد ریاسـت جمهـوری  
 : های زیر را برعهده داشته است مسئولیت

جمهوری ،سرپرست نهاد ریاسـت  ،رئیس دفتر رئیس
ـیس جمهـوری جهـت  جمهوری، نمایندگی ویژه رئ
تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیات 

ــور نفــت ،،ری ـران در ام ــاهنگی وزی ــورای هم اسـت ش
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دبیر کمیسیون فرهنگی 
ــت  ـاوران جــوان ریاس ـروه مشـ ــت گـ ــت، ریاس دول
ـدیر عامـل صـندوق  جمهوری، مسئولیت انتصـاب م
ـور  ـز ام ـرل و نظـارت مرک مهر امام رضا، مسئولیت کنت

ـام  حقوقی بین ـده ت ـوری، نماین ـی ریاسـت جمه الملل
ـور،  جمهور در ستاد االختیار رئیس ـان ن مرکـزی راهی

رئیس کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی، عضویت در 
شورای فرهنگی دولت با حکم رئیس جمهور، رئیس 

ـران  کمیته  ـاز ای ـه گ ـورد طـرح خـط لول ـالی در م  –ع

ــتان  ــورای  هنــد، نماینــده رئیس –پاکس ــور در ش جمه
ـر صـدا و سـیما، جانشـین رئیس ـور در  نظارت ب جمه

خارج از کشور، رئیس مرکز  شورای عالی امور ایرانیان
شدن، عضو کمیسیون اقتصادی دولـت،  ملی جهانی

ـیس شـورای  نظارت برکار سـخنگوهای دولـت و رئ
ـور در  اطالع رسانی دولت و نماینده ویژه رئیس جمه

 .امور خاورمیانه
ـر  ۹۰اردیبهشت ۱۹(سایت جهان نیوز د ر ◄ کد خب
ه به نقل از سایت الف راه یابی اعضای خـانواد)  ۵۴۰

ـه  ـژاد را ب اسفنیدار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی ن
مشاغل دولتی و طریقه طی مدارج را در پرتو  اسـتفاده 

  :.از رانت سیاسی  بدینسان شرح می دهد
آرش کوشــا، بــرادر زاده اســفندیار رحــیم مشــایی، 

. اسـت) علت عدم تشابه نام فامیلی، تغییر نام است(
ـا ـتاد او  در اداره منـ ـه هشـ بع طبیعــی و قبــل از دهـ

ـد  ـری همانن ـاده دفت جنگلداری تهران کارهـای س
. انجام می داده اسـت... کارهای مربوط به نشریه و

ـار  وی مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام ک
با راه یابی اسفندیار رحیم مشایی به .می کرده است 

شرکت های مختلف وابسته شهرداری و پس از آن 
ـاز ـه ریاســت سـ مان فرهنگــی هنــری انتصــاب بـ

 .شهرداری تهران، راه برای ارتقای آرش باز می شود
ـا(آرش رحیم مشایی  ـفندیار در ) کوش ـراه اس ـه هم ب

ـدیره شـرکت  ۱۳۸۲سال  ـات م به سمت عضـو هی
فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصـوب 

اسفندیار در این زمان رئیس هیات مدیره . می شوند
ــ ۸۳در ســال . شــرکت اســت ترده شــدن و بــا گس

ـهرداری، او از  ـفندیار در شـــ ـای اســـ فعالیــــت هـــ
فرهنگســرای بهمــن مــی رود و آرش جــای او را در 

 .ریاست هیات مدیره می گیرد
ــتم  ــه سیس ــفندیار ب ــال اس ــا انــدکی بعــد از انتق آرش ت
ـژاد، در ایـن  میراث فرهنگـی در دولـت احمـدی ن

شــرکت فرهنگســرای بهمــن بــه شــرکت (شــرکت 
ـودتوسعه عمران بهمن تغییر  ـرده ب ـاقی ) نام پیدا ک ب

می ماند، به گونه ای که به سمت نایب رئیس شرکت 
عمران تجارت خاوران، از مجموعه شـرکت هـای 
زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نیز 
ـران بهمـن منصـوب مـی  به نمایندگی از توسـعه عم

بــا آغــاز دولــت جدیــد، شــرایط بــرای آرش .شــود
ـد ـود، مقصـ ــی شـ ـاعدتر م ـایپا: مسـ ـتناد . سـ ـه اسـ بـ

ـور  ـه طــ ـادي بــ ـومي عــ ـه مجمـــع عمــ صورتجلســ
آقاي آرش کوشا عضو  ۸۴٫۱۰٫۲۴العاده مورخ  فوق

 .هيئت مديره امداد خودرو سایپا شده است
ـتقر شـده و  اکنون اسفندیار در میراث فرهنگـی مس
آوازه قدرت او در مجموعه دولت به تدریج در حال 

ـه  ۸۵سال . همه گیر شدن است ـیده ک ـه رس ـه نیم ب
ـه ملـي آر ـر كميت ـفندیار و دبي ـاور اس ش به عنوان مش

 .طبيعت گردي كشور در رسانه ها صحبت می کند
ـگاه ۸۵اول مهر  ـوع باش ، کوشا از تشکیل قریب الوق

ـد، شـرکت  .طبعیت گردان خبر می دهد ده روز بع
ـد ـراث را تاسـیس مـی کن  :طبیعت گردان جوان می

ـديره  ـيس هيئـت م ـراي ... آرش كوشا به سمت رئ ب
ـرددمدت د شـرکت تحـت .و سـال انتخـاب مـی گ

ـراث  مدیریت کوشا زیر نظر معاونت گردشـگری می
ـاون . فعالیت می کند ـزاده، مع ـد شـریف ملک محم

ـراث در مصـاحبه هـای مختلـف، از  گردشگری می
ـدیریت آرش  پروژه های مختلف شـرکت تحـت م

، عضــویت آرش در ۸۵اواخــر  .حمایــت مــی کنــد
ال تمدید هیات مدیره امداد خودرو، به مدت دوس

فعالیـت هـای او در  ۸۸تا سال  ۸۵از سال  .می شود
  .میراث فرهنگی تشدید می شود

  
به » دانشجویان«الله، نشریه  به گزارش انصارحزب◄

تازگی از انتصابات عجیب قوم و خویشـی در شـرکت 
 :توسط گروه انحرافی پرده برداشته است» سایپا«
گـروه  ماجرا از این قرار است که پس از خرید سـهام"
ـه » شستا«و » بهمن« توسـط شـرکتهای زیرمجموع

سایپا ابهامات زیادی را در ذهن صنعتگران به وجـود 
ـایپا را . آورد ـدیره س ـات م ـر ایـن هی عضـو از  ۳سابق ب

سازمان گسترش، یـک عضـو از گـروه بهمـن و یـک 
ـی ـدیرعامل  عضو از شستا تشکیل م ـین م ـی تعی داد؛ ول

نوسازی صنایع گروه سایپا برعهده سازمان گسترش و 
ـادار و برگـزاری  ـد معن ـا پـس از ایـن خری ایران بود؛ ام

ـدیرعامل  ۳مجمع،  ـدیره توسـط م ـات م عضـو از هی
ــانونی  ــا اسـتفاده از یــک خـالء ق ـایپا ب ــی از  ۳س  ۵کرس

کرســی هیــات مــدیره را در اختیــار گرفتــه و بــا آن، 
ـادام ـایپا را م ـر س ـی  مدیریت خود ب ـوده و حت العمر نم

ـدتوانند مدیرعام می ـین نماین ـز تعی ! ل بعد از خود را نی
ـایپا پـس از  ـدیرعامل س ـه م ـود ک ـدامی ب این همـان اق
ـوان  ـه عنـ ـا خوشــحالی از آن بـ ـع بـ ـزاری مجمـ برگـ

ـرد خصوصی ــ ـام ب ــ ـی ن ــ ـازی واقع ــ ـه  نعمت«!س ــ الل
ـا حمایت» دوز پوستین اسـفندیار رحـیم «هـای  که ب
 .مدیرعاملی این شرکت را تصاحب کرد» مشایی

ـه برخـی  ا اخیرا در نامهجمعی از کارکنان سایپ هایی ب
مسئوالن کشور با اشاره به  انتصابات قوم و خویشـی در 

ــیش از  ــه  ب ــایپا تــذکر داده انــد ک ــامیلی  ۱۵س ــا ف ــر ب نف
ـتین ــ ـری در رده پوس ــ ـدی و  دوز و امی ــ ـای کارمن ــ ه

 :کارشناسی در استخدام شرکت سایپا هستند
، فرزنــد اســفندیار رحــیم »رضــا رحــیم مشــایی« - 

 )س امور اداری شرکت کارکنان سایپارئی(مشایی، 
ـایی، »آرش کوشا« -  ـدیر (، خـواهرزاده رحـیم مش م

 )عامل باشگاه سایپا
ـرادر )فامیل عـوض شـده(» علیرضا پویان مهر« -  ، ب

 )بیزنس من سایپا و عضو سایپا چین(دوز،  پوستین
دوز،  ، خــواهرزاده پوســتین»امیرحســین امیــری« - 
 )پاقائم مقام بازاریابی و فروش سای(

ـام (دوز،  ظهیر امیری، خواهرزاده پوستین -  ـائم مق ق
 )استراتژیک سایپا

ـائم (دوز،  پوسـتین ، خـواهرزاده »کمیل امیری« -  ق
 )مقام ارتباطات زامیاد

رئیس توسـعه (دوز  اشکان جوادنیا، باجناق پوستین - 
  )مدیریت سایپا

دوز،  ، بــرادرزاده پوســتین»دوز شــهروز پوســتین« - 
 یت سایپارئیس توسعه مدیر(

دوز،  ، بــرادرزاده پوســتین»دوز شــهرام پوســتین«- 
  )رئیس امور مشتریان و فروش سایپا(

  
ـر دایـی  ۹۰تیر  ۱۰در ◄ رسانه ها خبر دستگیری پس

احمــدی نــژاد، محســن معمــاری را بــه اتهــام ســوء 
 .استفاده مالی  را اعالم کردند

شــرکت (مــدیریت شــرکت ســرمایه گــذاری غــدیر 
ـرین ) دراتسرمایه گذاری بانک صا ـی از بزرگت که یک

ـادار اسـت و سـرمایه ثبـت  شرکتهای بورس اوراق به
ـیش از  ۶۷۵شده فعلی آن  میلیارد تومان می باشـد و ب

ـار احمـدی  ۱۲۰ ـا فش شرکت وابسته دارد در حـالی ب
نژاد بر مدیر عامل بانک صادرات به محسن معمـاری 
ســپرده شــد کــه وی تنهــا دارای مــدرک تحصــیلی 

  .لیسانس برق است
  
طی مطلبی تحت  ۶۰اردیبهشت  ۱۹تهران امروز ◄

ــوان  ــه «:عن ــر و در نهايــت س ــه دخت ــانواده، س يــك خ
ـه : نوشت».داماد صحبت از يك عضو شوراي شـهر ب

در ليست  ۸۵نژاد است كه در سال  نام پروين احمدي
ـه  ـرار گرفـت و در حـالي ك رايحه خـوش خـدمت ق

ـه همـان  شد به واسطه نام خـانوادگي تصور مي اش ك
ـود، خواهـد توانسـت در صـدر ليسـت  مدياح نژاد ب
يافتگــان بــه شــوراي شــهر ســوم قــرار گيــرد امــا  راه

دسـت آورد و جـزو آخـرين  نتوانست آنچنان اقبالي به
. نفراتي بود كه به ساختمان خيابان بهشـت راه يافـت

ـه  در  یکی از دامادهای وی حميدرضا افراشته است ک
ـاد رياسـت ۸۴سال  ر گـروه جمهوري رفـت و د به نه

ــتان ــاد، معاونــت اس ــاوران جــوان ايــن نه ــر  مش ها را ب
جمهوري و در سمت  او در نهاد رياست. عهده گرفت

ـه  ها فعاليت معاون امور استان هاي خوبي داشت و ب
ـا سـخنراني پروژه ـاح ي ـا سـفر  اكثر شهرها براي افتت ه

ـه محمـود احمـدي افراشته عالقه . كرد نژاد  زيادي ب
ــاط ــته ارتب ــا  دارد و توانس ــا او برقــرار كنــد ام نزديکــي ب

ـر  جالـــب ـيس دفتــ ـا رئــ ـته بــ ـاط افراشــ تر از آن، ارتبــ
او با مشايي ارتباط خوبي دارد و . جمهور است رئيس

ـور محسـوب  دفتر رئيس از حلقه نزديکان رئيس جمه
ــه در وبــالگ شخصــي شــود چنان مي ــا در  ك اش باره

ــالبي را  ــايي و واليتمــدار بــودن او مط حمايــت از مش
ـوان . ده استمنتشر كر مشايي چندي پيش او را به عن

  .المللي جوانان منصوب كرد دبير همايش بين
ـدي  ◄ ـود مهـ ـاد خـ ـژاد دامـ ـود احمــدی نـ محمـ

ـاورين  ـر شـورای مش ـه سـمت دبي خورشيدي آزاد را ب
  .رئيس جمهوری منصوب کرده است

برادر بزرگ احمدی   نژاد همچنین داود احمدی ◄
ـیس  ـه سـمت رئ ـر بازرسـی نژاد ابتدا توسط وی ب دفت

ـد ریاســـت ــ ـوب ش ـــش . جمهوری  منصــ داوود دان
ــار شــده دولــت نهــم در  ــر اقتصــاد برکن ــری، وزی جعف
مراسم تودیع خود، او را متهم به روی کار آوردن افراد 

داوود .نــاالیق در بازرســی ریاســت جمهــوری کــرد
احمدی نژاد که  لیسـانس مهندسـی مخـابرات دارد ، 

احمدی نژاد   پس از کناره گیری وی ، توسط محمود
ـه  جمهورو دبیر به سمت نماینده ویژه رئیس کل کمیت

ـد غیر ـده اســـت پدافنــ ـوب شــ وی در . عامـــل منصــ
ـاد نزدیکـان  ـاره فس ـارس در ب مصاحبه با خبرگزاری ف

ـژاد گفـت مـن : "سیاسی برادرش محمود احمدی ن
ـاد كـالن در  برم، اما هم اسم نمي اكنون سـردمدار فس

ــين گــروه انحرافــي اســت و بهتــر از ايــن  جامعــه هم
ــاد اعــم از . تــوان تعبيــري داشــت نمي ــا انــواع فس آنه

اسنادي هست اما برخـي . سياسي و اقتصادي را دارند
در عين حال بخشي از ايـن . از آنها كامالً سري هستند

ــناد  ــرّي نبوده اس ــا  انــد را در ســخنراني كــه س هايم افش
  ."ام كرده

از مشــاهده چنــد نمونــه فــوق مبــرهن میشــود کــه 
  ونــه کــه ذکــرش رفــت  در نظــام اســتبدادیهمانگ

  والیت فقیه خانواده هایی تفوق پیدا می کنند 
  

  16در صفحه

 گي ذاتيژسه وي
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
در آن زمــان فــردی بــه نــام وثــوق الدولــه برمســند 
ـوذ در  ـا نف ریاست وزرا تکیه  زد؛ مردی  با تجربه  و ب

ـا ـان، یکـی از .  ن خـودمیان  هم میهن در همـین زم
ـران  ـازم ته شایسته ترین مأموران خود را از بغداد ع

ـه . کردیم وی  همچنین ازکسانی است که شرق را ب
ـه منظـورم سرپرسـی کـاکس  . خوبی می شناسـد بل

ـا ... است هنگام ورود او به تهران ، وثوق الدوله از م
ـتانه ای  ـه دوس ـران توافقنام خواست که با دولـت ای

الزم می دانم که دو دقیقه از وقت شما ... کنیم امضا
ـران یکـی از  ـه ای ـنم ک را صرف دفاع  از این قضیه بک
ـتم هـیچ  منافع مهم انگلستان است؛ و مطمئن هس

ـرد ـد ک ایـن سیاسـتی . کس با آن مخالفـت نخواه
است که کابینه های مختلف انگلستان بیش از  صد 

ـا داشتن ایرانـی ... سال از آن پیروی کرده اند آرام، ب
ثبــات، دوســت و مســتقل، ســنگ بنــای سیاســت 

ـتان اســت ــیس . انگلس ــرارداد انگل ــا اسـاس ق  - اینه
ـران  ایران است؛ و این روزها مذاکرات خود  را با ای

در این قرار داد ...در مورد این قرار داد آغاز کرده ایم
ـران  ـا گذاشـتن اسـتقالل ای ـر پ هیچ تالشی برای زی

قاً و صـراحتاً آن برعکس مطل. صورت نگرفته است
ـرارداد . را تأیید و تضمین کرده ایم هدف ما از این ق

فراهم آوردن وسایل و ابزاری بود که ایران  با توسل  
ما برای ایجـاد . به آنها از استقالل  خود صیانت کند

ـاری  ـران، همک ـتقل و ملـی در ای نیروی نظـامی مس
خود را اعالم کرده و متخصصـین نظـامی  خـود را 

ماندهی چنین ارتشی در اختیار این دولت برای ساز
ـدیریت داخلـی . قرار دادیم ـه م ـود ک هدف ما این ب

ـار  ایران را تصفیه کرده و برنامه مالی سالمی  در اختی
ــا در پــی توســعه روابــط  . ایــن کشــور قــرار دهــیم م

ـا .  دوکشور و گسترش منابع ایران بودیم ـان ب همزم
ـواد قـ رارداد وامـی انعقاد قرارداد، به عنوان یکی از م

ـه مبلــــغ  ـارایران  ۰۰۰/۰۰۰/۲بـــ ـد در اختیـــ پونـــ
ـوان . قرارگرفت ـه عن ـور ب گمرکات و دیگرعوایدکش

. تضــمین بازپرداخــت ایــن وام در نظرگرفتــه شــد
ـه  همچنین در تعرفه این کشور تغییراتی داده ایـم ک
ـد  ــ ـران م ــ ـافع ای ــ ـرات من ــ ـــن تغیی ـاً در ای ــ مطمئن

و پایه در یک یا دوجمله  است  . نظرقرارگرفته است
ایران شکل گرفته و در این جلسه  - قرارداد انگلیس 

ـتقبال و رضـایت  اعالم می کنم که این قرارداد با اس
ـد شـد ـاه تـالش . کامل مردم مواجـه خواه هیچگ

ـتان  ـه انگلس نشده که ایران به کشوری تحت الحمای
ما هرگزبه منظوربه دست آوردن حکم . تبدیل شود

هیچ ...ل نرفتیمقیمومیت ایران به سراغ جامعه مل
مسئله ای وجود ندارد که مایه شرمساری  من باشد و 
یا در صدد مخفی کردن آن باشم و از ابتدا به دولـت 
ـین  ـه اول ـار  آوردم ک ایران و  به ویژه وزیر خارجه  فش
گامی  که باید بر داشته شود، ارائه  قرارداد به پارلمان 

رد کند،  اگر  پارلمان ایران قرار داد را... ایران است
ـرویم ... هیج نیازی نیست که به سراغ جامعه ملل ب

ـد و   اندکی  پس از  انعقاد قرار داد شاه به انگلستان آم
ـیش از  ـه ایشـان ب شما  عالیجنابان به خاطر دارید ک
ـراز  ـرار داد اب یک بار رضایت قلبی  خود را از ایـن ق
ـرای  ـران ب کرد سپس  طبـق در خواسـت دولـت ای

در چنین موقعیـت ... ده شدیم عملی  کردن آن آما
ـران  بحرانی و دقیقاً هنگام بازگشت شاه به کشور، ای

ـبتاً . دستخوش  تغییرات سیاسی شد ـورهای  نس کش
ـین تحـوالتی  مواجـه مـی  ـا چن ـاهی ب ـز گ با ثبات نی

منظورم از این تغییر و تحوالت کناره گیری  –شوند 
ـه اسـت ـیر الدول ـدن مش . وثوق الدوله و روی کار آم

ـه مشیر  ـته اسـت و ب ـر برخاس الدوله از جناحی ملی ت
ـرار داد( نظر من می توان  وی را مخالف  ـد) ق . نامی

وی در مقایسه با پیشنیان خود، خـط مشـی  سیاسـی  
ـد . متفاوتی  در پیش گرفته است ـرجیح دادن ایشان ت

اجرای  توافقنامه تا زمان کسب رضایت از مجلـس، 
ین بــه نظــر مــن چنــ. در حــال تعلیــق قــرار گیــرد

ـه از  ـه و ابلهان تصمیمی، اتخاذ سیاستی سخت گیران
ـراوان  ـافع ف جانب  دولت ایران بود، و با این کار من

ـران رفـت ـه )  ۲.(این توافقنامه، از کف ای ـا ایـن  ب ام
خود آنها مربوط  بود و ما در مورد  این تصمیم حق  
ـه کسـب  موافقـت  ـدری ب ـه ق دخالت نداشتیم؛ ما ب

برای عملی شدن قرار مجلس اهمیت می دادیم که 
داد شرط گذاشتیم که باید در اولین فرصت مجلس 
ـه شـود ـه مجلـس ارائ . تشکیل شود و متن قرار داد ب

ـدگان مجلـس[اگر  ـد و نماین  ]مجلس تشکیل می ش
ما حرفی نداشتیم؛ . ترجیح می دادند که تنها بمانند

امــا اگــر  قــرار داد را مــی پذیرفتنــد و تصــویب  مــی 
نیز آمادۀ همکاری صادقانه با آنها کردند، آن وقت ما 

ـه . بودیم ـردیم ک ـا اعـالم ک ـه آنه بر  همین اسـاس  ب
ـه  ـر ادام ـاه  دیگ ـار م ـرای چه کمکهای مالی فقـط ب

این همان مدت زمانی است که به ما . خواهد یافت
در این . گفته بودند برای تشکیل مجلس الزم است

ـکیل  ـد تش ـه مجلـس بای مدت بار ها تأکید کردیم ک

عالوه بر این به ما خبر . قرار داد را بررسی کندشود و 
رسیدکه پارلمان ایران خواستار ایجـاد تغییراتـی در 

ـه اســت  بــه عنــون مثــال وضــع  - مفــاد توافقنامـ
ـرای  - محدودیت زمانی  ـادگی خـود را ب و ما نیز  آم

پس ازایـن . بررسی تغییرات پیشنهادی اعالم کردیم
غاز شدکه تا ماجراها بود که بحران استقالل طلبی آ

... چنــد  لحظــه دیگــر بــه آن خــواهیم پرداخــت
همانطور که چند  لحظه پیش  اشاره کردم همزمان 
با این تغییر و تحوالت، اوضاع جدید و  متفاوتی در 

ـد ـه وجـود آم ـران ب ـه ارتـش ... شمال  غرب ای حمل
ـانی . بلشویک های روسی به ایران آنها با حمله ناگه

ـور ی شـوروی را در به آذر بایجان، حکومـت جمه
ـتی هـای ... این استان مستقر ساختند همچنین کش

ـد . جنگی آنها کنترل دریای خزر  را به دسـت گرفتن
ــترده خــود اعــالم  ــات گس ــان در تبلیغ ــین زم در هم
کردندکــه در شــمال ایــران جمهــوری شــوروی را 

نیروهای بلشویک در انزلی . مستقرخواهند ساخت
ـد لنگر انداخته و رشت را به اشغال خـود . در آوردن

ـران  ـران در ته آنها همچنین شورشی علیه دولت ای
ـد و . سازماندهی کردند ـد جدی ایـن حمـالت تهدی

ـود ـده ب ـر . پیش بینی نش ـه منتظ ـانی ک درسـت در زم
ایــران در مجلــس  - تصــویب توافقنامــه انگلــیس 

ــلطنت و دولــت ایــران از جانــب  بــودیم، تخــت س
دشــمن جدیــد مــورد تهدیــد قرارگرفــت و نیــروی 

، مانع بسیارضـعیفی )نفر ۳۶۰۰(ما در قزوین  اندک
ـود ... درمقابل تهدید بلشویک ها بود این گزارشی ب

ـه  ـا ب ـا ت ـرایط م از اوضاع و احوال داخلی ایران و ش
امروز و از اینکه صبورانه به آن گوش فرا دادید بسیار 

ـا توجـه . ابتدا به جنبه سیاسی می پردازم... ممنونم ب
ــری در  ــه تصــمیم گی ــرار داد مــدت بــه اینک مــورد  ق

مدیدی به تأخیر افتاده است، به دولت ایران اعالم 
کردیم هرچه زودتر مقدمات تشکیل جلسه مجلس  

ـترنمایندگان . را فراهم آورد همچنین از آنجا که بیش
مجلس انتخاب  شده اند و در تهران حضور دارند، 
ـکیل شـود و   ـده تش انتظار می رود مجلس در ماه آین

ـرار داد را روشـن پیش از آغاز  سال جدید، تکلیف ق
ـد، در اجـرای . کند ـه تصـویب برس ـرار داد ب ـر  ق اگ

اصالحاتی که پیش از این ذکر کردم از هیچ کمکـی 
ـان . فروگذار نخواهیم کرد من  به نوبه خـود اطمین

ـران را تضـمین  ـات ای ـرار داد ثب ـه ایـن ق می دهـم ک
ـه  ـوانم تصـور کـنم ک خواهد کرد و به سختی  مـی ت

پارلمان و یا اقشار مختلف مردم ایران تن به دولت، 
وضعیت دیگری بدهند و خواهان اوضاع دیگـری  

ـران ایـن ... باشند از سوی دیگر؛ چنانچه پارلمان ای
ـه  قرار داد  را نپذیرد، دولت این کشور مـی بایسـت ب

ما برای کمک  ]البته  [تنهایی به راه خود ادامه دهد،
ـیمبه آنها از هیچ کاری فرو گذار ن ـا  [. می کن ـر  ]ام اگ

ـتند، عواقـب آن  خودشان خواهان همراهی ما نیس
ـا موضـع ... متوجه خودشان است از نظر سیاسی م

دولت فعلی ایران در . خود را کامالً روشن کرده ایم
تالش  های مجددانه خود حمایت و پشتیبانی ما را 
ـد  پشت سر  دارد؛ اما بر عهدۀ آنها ست که تعیین کنن

د از این به بعد در چه مداری  حرکت که  می خواهن
ـه . کنند اگر آنها خواهان اجرای  صـادقانه توافقنام

ـا  اجـازه  - انگلیس  ـه م ـاد ب ایران هستند باید با اعتم
دهند نقش  خود را ایفا کنیم؛ اما اگر  ایشان راه  خود 
را در پیش  گیرند و به منابع خود تکیه کنند، ما نمـی 

واقب این تصـمیم متوجـه ع. توانیم مانع آنها شویم
ــود ــا خواهــد ب ــه . خــود آنه امیــدوارم توضــیحاتی ک

ـه  ـد ک ـرده باش ـد ک ـما را متقاع تاکنون ارائه کردم ش
هیچ یک از سیاست های انگلستان در ایران آنطور 
کــه گــاهی اوقــات بــه مــا  نســبت  داده  مــی شــود؛ 
ـنجیده  ـاب و نس ماجراجویی های بی حساب و کت

ـر طـرح بر عکس، تصـمیمات سیا. نیست ـا ب سـی  م
ـه  های دقیق  و کامالً حساب  شده مبتنی  اسـت و ب
ـافع  ـأمین من ـه صـرفاً ت ـران و ن منظور حل مشکل ای

که طبیعتاً آنها را به دست فراموشی نمی  –انگلستان 
ـر داده و از  –سپاریم  دائماً طـرح هـای خـود را تغیی

ـد  ـریم و در ایـن رون شیوه های متفاوتی  بهره می گی
ـیمهمواره استقال ... ل ایران  را مد نظر قرار مـی ده

ـا ایـن  ما همواره آماده کمک و همکاری  هستیم؛ ام
  )  ۳.(ایران است که سرنوشت خود را تعیین میکند

سخنرانی  کرزن   ۱۹۲۰نوامبر  ۲۸اخبار رویترز  در   
ـا در پـی  . را در تهران منتشر  کرد  ـار آمریک وزیر مخت

  :نظر کرد  انتشار  این سخنرانی  چنین اظهار
ــار رویتــرز، یــک نشــریه   ــتید کــه اخب مستحضــر هس

انگلیسی است و زیر کنترل و سانسور  دقیق  سفارت 
ـود ـر مـی ش ـاید . انگلیس در تهران  چـاپ و منتش ش

ـز   ـه آمی الزم باشد به  بعضی  از استدالل های مغا لط
لرد کرزن در مجلس اعیان اشاره کرده و زبان بازی 

ـازیمبیش از اندازه او را آش ـه . کار  س ـر امورخارج وزی
ـاله  ـاد ســـی ســ ـتان از اعتمــ ـام  وزرا و « انگلســ تمــ

. به او سخن به میان  آورده است» دولتمردن ایران
ــاتی کــه او را  دوســت  حقیقــی  و ثابــت قــدم  « مقام

ـران، . می دانند» ایران ـردم ای در پاسخ باید گفت  م
ـتند و  ـا هس ـردم دنی ـرین م ـرم خـو ت مؤدب ترین و ن

از ایشان هرگز  نظر واقعی و صریح خـود را  بسیاری  
. در مورد  سیاست های جناب لرد  اعالن نکرده اند

به همین دلیل ایرانیان آگاه و  با بصیرت دربر خورد 

با وی  و سیاست های او در ایران همواره با شـک و 
ـته . تردید رفتار می کرده اند ـار  داش ـرد اظه جناب ل

به صورت « ایران  –ان در قرار داد اخیر انگلست: اند
قطعی و صریح استقالل ایران را به رسمیت شناخته 

ـد .  »و آن را  تضمین می کنیم ناظران ایرانی می دانن
که این  تضمین، تکرار بیهوده قول و قرار دادهایی 

به ( است که پیش از این نیز بارها زیر پا گذاشته شده 
ـه  - انگلیس   ۱۹۰۷خصوص در قرار داد  ـیه ک روس

و هیچ یک از ایـن ) ران به مناطق نفوذ تقسیم شدای
ـرار  وعده ها هرگز  عملی نشده و حتی مورد توجه ق

ـه .  نگرفته است ـران ب ـر در ای عالوه بر این اهـل نظ
این نکته اشاره می کنند که وقتی  رابطه  و تعامل دو 
ملت بر اساس اصل تساوی آن دو باشد،  نه ضروری  

ـه یـک طـ رف، اسـتقالل است و نه معمول است ک
ـر را   ـته  [طرف  دیگ ـد   ]در گذش ـرده باش . نقـض  ک

همچنین  به وام دو میلیون  پوندی اشاره شده که بر 
ـران پرداخـت شـده اسـت « . اساس  توافقنامه به ای

ضمانت باز پرداخت این وام  عواید  گمرکی  و  دیگر  
ـه در  ـه اصـالحاتی ک ـد و ب در آمد های کشور می باش

ـاره  شـده اسـت تعرفه ها صورت گ ـز اش »  .رفـت نی
ـه صـورت   ـامالً مخفیان ـا، ک تجدید نظر در تعر فه ه

ـه گرفت  ـد ک ـا بودن و در واقع این خود انگلیسـی ه
ــی . ایــن کــار  را بــه  انجــام رســاندند اعضــای ایران

کمیســیون تنهــا آلــت دســت بودنــد و بــه دســتور 
ـرد .  انگلستان، توسط وثوق الدوله انتخاب شدند ل

ـتقبال  و »  کرده که قرار داد  کرزن خاطر نشان با اس
» .رضایت عمومی  مردم ایران مواجـه شـده اسـت

ـه ایـن  ـد  ک لرد کرزن فراموش کرده که یاد آوری کن
ــا بیــزاری  و نفــرت سراســری  در ایــران  توافقنامــه ب

دولت انگلستان با عنصری  فاسد بر سر  . مواجه شد
وی بــه دســت .  ایــن توافقنامــه وارد مــذاکره شــد

یســی هــا  بــه وزارت منصــوب  شــد و بــا  ورود  انگل
ـر  نیروهای  انگلیسی  به سه بخش از ایران و با زور س
ــا اعــالم   ــین  ب ــاقی  مانــد؛ همچن ــار ب ــر ک ــر س ــزه  ب نی
ـات و مخالفـت هـای  حکومت نظامی  تمام تجمع
ـاالت  ـار مق ـرار داد، انتش ـورد ق عمومی ، بحث  در م

ــات و ــز در مطبوع ــوع و قــدغ...  مخــالف آمی ن ممن
شمار  زیادی  از بهترین دولتمردان و کارمندان . شد

قدیمی  تبعید و روانه زندان  شدند، چرا که به خـود 
ـد ـر  کنن ... جرأت دادند علیه این قرار داد اظهار نظ

وزیر  امور خارجه انگلستان بااشاره به  سقوط  وثوق 
» مخاطب« الدوله، جانشین او یعنی  مشیر الدوله را 

اید بهتر بود که از  فرار مخفیانه وثوق ش. قلمداد کرد
ـرس  .  الدوله نیز صحبت کند وثوق الدوله به دلیل  ت

ـران را تـرک   ـوراً ای ـد ف ـور  ش ـومی  مجب از  خشم عم
وی  در دوران تصدی  خود  نیز  به  ندرت  در .  کند

ـروه   انظار و اماکن عمومی  دیده می شد و با اینکه گ
ـواره از  کامالً مسلحی از او  حفاظت می کردند، هم

جان خود بیم داشت و خود  را در معرض ترور می 
ـد ـین او یعنـــی . دیــ ـه جانشــ ـود کــ ـالی  بــ آن در حــ

ـدون همراهـی محـافظین مسـلح  در  مشیرالدوله ب
ـه  خیابان ها  رفت و آمد  می کرد و مورد احترام هم

ـان « مشیرالدوله . مردم قرارداشت توافقنامه را تا زم
» تعلیق نگاه داشت  کسب رضایت مجلس درحال

وبا این کارتنها ازمقرراتی که درمورد انعقاد و اجرای 
ـروی  توافقنامه ها د ر قانون اساسی ذکرشده بود، پی

ــرد ــیش از . ک ــود  پ ــتاق ب ــیار مش ــه بس ــوق الدول ــا وث ام
تشکیل  مجلس  این قرار داد را اجرایی کند؛ با ایـن  
ـه  انتخـا ـا تقلـب  و ب ب  که افراد منتخب  پارلمان  ب

به هر حال ، . رئیس  الوزرا به مجلس راه یافته  بودند
تاکنون بسیاری  از شـروط معاهـده اجرایـی شـده 
اســت؛ بخشــی  از وام پرداخــت شــده، بســیاری  از 
ـار  مستشاران مالی  و نظامی  انگلیسی  وارد  شـده و ک

ـد ـورد . خود را آغاز کرده ان ـه هـای گمرکـی  م تعرف
ـرار گ ـام هـای  بازبینی  و تجدید نظر ق ـد و گ ـه ان رفت

ـته شـده  ـر داش ـه ب دیگری  نیز برای اجرای توافقنام
اســت؛ در واقــع مــی تــوان گفــت توافقنامــه کــامالً 

ـه.. اجرایی شده  است  برای اثبات ایـن واقعیـت ک
ــل    ]تشــکیل [ ــم مــورد تمای ــس چنــدان ه  [مجل

نبــود؛ و بــرای اثبــات تــرس آنهــا از   ]انگلیســی هــا 
ـرد   ]با قرارداد  احتمالی  مجلس  [مخالفت  جناب ل

ـدری « : مشت  خود  را این طور باز  می کند ـه ق ما  ب
به نظر مجلس در باره قرار داد  اهمیت  مـی دادیـم 
که قرار داد را تا کسب  نظر مجلس، به حال  تعلیـق  

ـر  مـن ، مخالفـت  مجلـس  » .در آوردیم البته به نظ
»  .نشان  دهنده  حماقت و ترس  دو لت ایران است

ـه  « شاید بتوان پیروی از قانون اساسی این اسـت ک
ـتان   نیسـت ـان دوس ـارۀ  وی  ... »هیچ چیز می  [اش

ـاری  سـرهنگ  استاروسلسـکی  و   ]کرزن  ـر کن به ب
ــای  قــزاق   دیگــر  افســران روســی و  عملکــرد نیروه
ـایق  ـه از حق ـرای  کسـی ک ایران علیه بلشویک ها، ب

ـه  .  خبر داشته  باشد، مضحک و خند آور  است  البت
ممکن است که این افسر  روسی  در به  را ه انداختن 

ـون  »  تبلیغات  ضد انگلیسی  «   ـوده و مظن دخیل ب
به اختالس  از اموال دولتی  هم باشد؛ اما گناه اصلی  

. اســت ]تبلیغــات ضــد انگلیســی   [او همــان اولــی  
ـام   برکسی  پوشیده  نیست که انگلستان یک سال  تم

از شر استاروسلسکی  خالص  شود؛ اما سعی می کرد  
کلنل سیا ستمداری زیرک و ماهر  بود  و خود  را به 

ـوق  ـد کشـوری حتـی  وث ـات ارش ـر  مقام ـاه و دیگ ش
ـاه  « همچنین . الدوله بسیار نزدیک کرده بود این ش

ـد ـان ده ـه خـدمت او پای » نبود که تصمیم گرفت ب
ـد ـر . بلکه انگلیسی ها از فرصت سوءاستفاده کردن ف

ـد ص ـا بتوانن تی که مدت  زیادی به انتظار آن بودند ت
ـد ـزاق را در دســت بگیرنـ ـای قـ ـرل نیروهـ «  . کنتـ

در . نگرفت» اعلیحضرت در این باره هیچ تصمیم
ـتقیماً   واقع کلنل  به همراه نیروهای قزاق خـود مس
به نیرو های  بلشویک  در  شما ل ایران حمله کرد و  

ـرد و  موفقیت بزرگ و درعین حال آسانی ک سـب ک
توانست بلشویک های  مستقر در این منطقه از ایران 

ـران . را کامالً قلع و قمع کند ـه ته هنگام بازگشـت ب
همچون  قهر مانی  فاتح مورد استقبال  قرار گرفت 
ـیر  المـاس نشـان و  و اعلیحضرت  یک قبضـه شمش

سپس  از او خواسـت .  درجه  ژنرالی  به او اعطا کرد
ـه را از که از مسیر قزوین ب ـرود و ایـن منطق ه رشت ب

من به  خوبی  .  لوث  وجود  بلشویک ها  پاک  کند
ـاه  ـا ش مطلعم که وی پیش از ترک تهران محرمانه ب
دیدار کرد و  به شاه گفت که اگر  تهران را ترک کند، 
ـاره  دسیسه های همیشگی علیه او و جایگاهش  دو ب

ـه آغاز  خواهد شد و به همین  خاطر او  می ترسد  ک
ــاه  تهــران را تــرک کنــد از .  حتــی  بــرای مــدتی کوت

ـه در  اعلیحضرت خواست  که او را مطمئن سازد ک
غیاب  او با قدرت تمام در مقابل این توطئه چینی ها  

ـه راه . بایستد ـه ب ـد ک ـر  فرمودن اعلیحضرت  به او ام
خود ادامه دهد و او را  از حمایت شاهانه و دوسـتی  

ـاختند و خـاط ـه خود مطمـئن س ـد  ک ر نشـان کردن
ـه . کلنل  بر جایگاه خود باقی خواهد میاند زمانی ک

( کلنــل بــه تهــران بازگشــت، نخســت وزیــر فعلــی 
از او خواست که فوراً پست خـود را  ) سپهدار اعظم 

ترک کند و به او گوشزد کرد  که انگلستان خواهان 
ـزد  . استعفای او است کلنل عرض حـال  خـود  را ن

: شانه هایش را باال انداخت و گفت شاه برد و او نیز 
ـتان «  ـد؟ مـن در دس ازدست من چه کاری برمی آی

ـتم ـایی هس ـار و توان . انگلیسی ها فردی بدون اختی
ـز ی جـز  یـک  صادقانه به تو قول  دادم، اما  من چی

ـتم عجـب اسـت  ».عروسک خیمه شب بازی نیس
ـامالت  ــ ـورد اته ــ ـه تفحصـــی در م ــ ـه هیچگون ــ ک

ـر استاروسلسکی نشده و گزار ـورد منتش شی در ایـن م
نشده است و به نظر  نمی رسدکه  چنین کاری  هـم 

ـه . صورت پذیرد ـیر الدول ـان مش عالوه بر این در زم
ـیس  ـه رئ ـد ک ـایی ش هم برای برکناری او  تـالش ه

ـد یهـی  . الوزرای  وقت با آن مخالفت کرد بنابراین ب
ـری کلنـل  روسـی و »  ما« بود که  ـاره گی نسبت به کن

یچ مخــالفتی نداشــته و کــامالً راضــی افســران او هــ
در همین  شرایط ناگوار، انگلستان ناگهان » .بودیم

ـران  ـد  نیروهـایش  را از ای الزم می بیند که اعـالم کن
خارج می کند؛  آن  هم  در شرایطی که تقریباً پـس از 
ــش  پــنج ســال اشــغال خــاک ایــران توســط ارت
ـه حضـور  ـران ب ـه ای انگلستان، همین یکبار اسـت ک

ن ارتشی برای  امنیت  و تمامیت ارضی اش  نیاز چنی
ـه خـروج  . دارد ـد ب خیلی  ها معتقدند که  این تهدی

ــتان، کــه ایــران را در معــرض  تعــرض   ارتــش انگلس
بلشویک ها  قرار می داد، بویژه اگر انگلستان کمک 
ـران قطـع مـی  ـزاق ای ـروی  ق مالی  خود را  هم به نی

ـه اصـطالح کرد، فقط برای فشار بر ایران بود  « تا ب
ـان سـخنان . را بپذیرد» قرار داد ـرد در پای ـاب  ل جن

ـان   ـه می ـرار داد سـخن ب ـودن ق ـه ب خود  از دو جانب
ـورد  ـز م ـتان  نی ـافع انگلس آورده و متذکر شده که من

ــه اســت ــرار گرفت ــا . توجــه ق وی ســخنان خــودر ا ب
ـرده و  ـان ب اظهاراتی فضل فروشانه و متکبرانه به پای

کمــک و « بــه » همــواره«ن اظهــار داشــته، ایــرا
اما بهتر بود کالم خود را . ما نیازمند است» همیاری 

ـاری و  ـد همی ـران نیازمن ـه ای ـرد ک اینگونه به پایان بب
کمــک کشــورهایی اســت کــه هیچگونــه منــافع و 
ـران آزاد  اهداف پنهانی ندارند و اضافه می کرد که ای
ـد .* است از هر کشوری که می خواهد کمک بطلب

)۴  (  
  

  الم خروج نیر وهای انگلیسی اع ◀
  
ـه   ـنجم ژانویـ ـدول درپـ ـرام کالـ ازایــن  ۱۹۲۱تلگـ

وزیر مختار انگلستان به من خبرداد که « :قراراست
وزیر امور خارجه این کشور با در نظرگرفتن اوضـاع 
فعلی ایران و خطر احتمالی دستور داده است تمام 
ـان  ـز خارجی زنان و فرزندان هیأت دیپلماتیـک و نی

ـتان . ز ایران خارج شوندمقیم، ا ـار انگلس ـر مخت وزی
نگران است با خروج نیروهای این کشور؛ ایران در 

با این حال، . خطر نا آرامی و حتی انقالب قرار گیرد
ـران را  نیروهای انگلیس قبل از ماه  آوریل خـاک ای

ـور . ترک نمی کنند ـونی کش ـده اوضـاع کن به نظر  بن
ـاه در صـدد حرکـ... چندان وخیم نیسـت ـه ش ت ب

ـوب اســـت و ـمت جنــ ـر دولـــت و  ]حتــی  [سـ اگــ
ـد، مـن  دیگرسفارت خانه ها نیز تهران را تـرک کنن

احساســات ضــد .تــرجیح مــی دهــم اینجــا بمــانم
  ) ۵(» .انگلیسی فروکش نکرده است

ـه  ۶در  ـه« :ژانویـ ـاع . محرمانـ ـد اوضـ ـدون تردیـ بـ
خاورمیانه به نقطه عطف خطرناک خود نزدیـک 

ــود ــا خــروج نیروهــای انگ. مــی ش لیســی از شــمال ب
ـر ممکـن  ایران، اجرای قرارداد ایران و انگلیس غی

ـد حتـی  ...شده است ـیس  مـی گوی وزیر مختار انگل
اگر مجلس  فوراً تشکیل  شود و قرارداد را تصـویب 
ـر  ـرا دولـت وی دیگ کند، بسیار دیر شـده اسـت، زی
درمقابل حمله محتمل بلشویک ها هیچ مسئولیتی 

ـد در قبال دفاع از ایران قبول ـه . نمی کن ـا  توجـه  ب ب
این که به نظر می رسد مردم آمریکا  توجه خاص  به 
ـر  ـه نظ امکانات و منابع طبیعی ایران داشته باشند، ب
ـه ایـن   ـه  ب من اکنون فرصتی بی نظیر  پیش آمده ک

در حال حاضر   .توجه و عالقه جامۀ عمل  بپوشانیم
ــر  ــران، تعــدادی افس ــاز  دولــت ای ــرین نی ضــروری ت

ـران اخراجـی  روسـی  را نظامی  است که جای  افس
ــار . بگیرنــد ــر  مایــل  بــه ادامــه ک ــران روس، دیگ افس
هم روس ها و هم انگلیسی ها ادعا می کنند . نیستند

ـد  ـته شـود هـم نخواهن ـا خواس ـر از آنه که حتی اگ
ـه صـورت .  پذیرفت که کار کنند ـران ب اگر دولت ای

دمت محرمانه با  منعقد ساختن قرار دادی، با  به خ
ـار  ـه ک ـدهان کهن ـر از فرمان گرفتن حـداقل سـی نف
ـران را مجـدداً  ـا، نیروهـای نظـامی ای نظامی  آمریک
ـد از آشـوب  سازماندهی و فرماندهی نماید، می توان
های محلی جلوگیری کند و مهمتر از آن  ایران را از 

آنها  . خطر حملۀ ارتش روسیه شوروی  نجات دهد
ـه  پیش از ماه آوریل و  ]روس ها  [ ـر ب ـارت دیگ به عب

ـران مـی  ـه ته ـا، ب محض خروج کامـل انگلیسـی ه
ـه . رسند تأثیر اخالقی اعالم چنین تصمیمی، که البت

ـیار  ـازد، بس ـر  نمـی س ـا را در گی ضرورتاً دولت آمریک
ـران  ـارمردم ای ـام اقش عظیم خواهد بود؛ چرا که تم
همچنان به آمریکا اعتماد دارند و با کمال رضایت با 

ـرد و جـان افسران آمریکا ـد ک یی همکاری  خواهن
تازه ای به بدنه سیاسی کشور می دمند و در برابر تمام 
ـتادگی مـی  ـه خـوبی ایس ـا، ب نقشه های بلشـویک ه

ـا، . کنند از طرفی با توجه به خطر فعلی  بلشویک ه
ـا ی  ـین ارزش ه ـه چن ـد  ک دنیا نمی تواند اجازه ده

ن، از  عالوه برای. اخالقی  ای  بال استفاده باقی  بماند
ـا  ـوافقی ب ـه ت آنجا که دولت ایران در شرف رسیدن ب
روسیه شوروی است، حضور آمریکایی ها می تواند 
ـا   ـه روس ه خلوص نیت روس ها را بسنجد؛ چرا ک
قول  داده اند  که  با خروج نیروهـای  انگلیسـی، در  

همچنین دولـت . امور داخلی ایران مداخله نکنند
رگیری مستشــاران ایــران احتمــاالً خواســتار بــه کــا

اقتصادی و دیگر متخصصان فنی امریکایی خواهد  
اما  فوری ترین خواسته آنها  استخدام افسران .  شد

ـا در روزهـای   ـه کمـک  آنه ـا ب ـود ت نظامی خواهد  ب
ـرار  ـور برق بحرانی دوره گذار نظم و آرامش  را درکش

بدون اجرای  چتنین اقداماتی، مشکل بتوان . سازد
ـدر  دید که دولت چگ ـالم  ب ونه از فروپاشی جـان س

ـده اتخـاذ . می برد ـه آین ـد هفت ـه درچن تصمیماتی  ک
ـرای   ـا را ب خواهد شد، سرنوشت ایـن بخـش از دنی
یک نسل معین خواهد کرد، و اگر آمریکا قصد دارد 
ـرای  درتوسعه اقتصادی این منطقه مشارکت کند، ب
گذاشتن سنگ بنای مشارکت هیچ فر صتی بهتر از 

ـد فرصت کنونی ـد آم ـاالً . پیش نخواه چـون احتم
ـذاکره  ـفارت وارد م ـا س دولت ایران بدین منظـور ب
خواهــد شــد، نظــرات و دیــده گــاه هــای  وزارت 

با کمال . خارجه باید بسیار مساعد و تفاهم آمیز باشد
ـه  احترام الزم می دانم که گوشزد کنم، در  صورتی ک
یــاران آمریکــا در خواســت مستشــار کننــد، دولــت 

ـری   انگلستان با توجه  به نگـرش  خـود موضـع گی
ــرد ــتان بــه ســفارت . خواهــد ک ــار انگلس وزیــر مخت

ـا  ـالفتی  بـ ـیچ مخـ ـتان هـ ـه انگلسـ اطــالع داده کـ
تصمیمات آمریکا ندارد چرا که تصمیم گرفته اسـت 

  ) ۶(» .ایران را به حال خود رها کند
ـه  از آنجا  که درست در همین زمان مراسالت و نام

ـان وزارت های  فراوانی  در مو ـراق  می رد ایران و  ع
ـد،  ـدل مـی ش امور خارجه آمریکا و انگلستان رد و ب
ـه شـدت  ـیس  را ب ـار انگل موضع کالدول، وزیرمخت

ـدول  ۱۹۲۱ژانویه  ۱۴در . نگران کرد نورمن  به کال
ـه « : می نویسد ـه ب همکار عزیز ، بر اساس گزارشی ک

دست من رسیده است شما از طـرف دولـت خـود 
ن پیشنهاد کمک مالی داده و استخدام به دولت ایرا

ــایی را بــرای  ــران آمریک ــین افس ــاران و همچن مستش
ـران تضـمین  سازماندهی مجدد نیروهای نظامی ای

ممکن است صراحتاً  از شما  بخواهم که . کرده اید
صادقانه به من بگوئید که آیا این خبر صحت دارد؟  
لطفاً به صداقت من اطمینان کنید، همکاری عزیز، 

  » .نورمن. رادتمند شما ، اچا
ـین مـی  ۱۵نورمن در  ـر  چن ـه ای دیگ ـه در نام ژانوی
همکــار عزیــز، بــر مــن منــت  خواهیــد « :نویســد

ـد ـرا  بدهی ـۀ م ـه متوجـه . گذاشت اگر پاسخ نام البت
ـه  ـنهادی را ب ـین پیش شدم که در نظر داشتید که چن

ـای انگـرت . دولت ایران ارائه کنید ـه آق ـراری ک از ق
ـار  چند هفته پیش  به من خبر داد، وی  پیشنهاد به ک

گرفتن افسران آمریکایی در ارتش ایران را با یکی  از 
  اشخاص غیر رسمی به بحث گذاشته و پیشنهادش 

  
  13در صفحه
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـما . با استقبال مواجه شده است ـر مـن ش مـی به نظ

ـار از توانید در این  فرصت پیش آمده با کسـب  اختی
طرف  دولت خود  با طرح  پیشنهادی  رسمی کار  را 

ـای  . پیش  ببرید ـه آق ـایی ک ـه چیزه ـد ب البته من نبای
ـه  ـا را ب ـه آنه انگرت گفتید آنقدر اهمیت مـی دادم ک

ـنم ـما اچ . شما خاطر نشـان ک ـد صـدیق ش . ارادتمن
  )  ۷(» نورمن

ـزی  شـده  ـا را  کالدول خروج  برنامه ری انگلسـی  ه
  :اینگونه تشریح می کند

در روز ها ی پایانی  ماه نوامبر، در حالی که انگلیسی   
ـد و  ها تحریکات روس ها را به چشم خود می دیدن
ـتیبان دیگـری  ـیس ، پش ـران جـز انگل در حالی که ای

ـر از ( نداشت  ـدین نف افسران گمـرک بلژیکـی و چن
ـامالً تحـت فرمـ ـدارمری ک ان افسران  سـوئدی ژان

ـیس  تصـمیم گرفـت ) انگلیسی ها قرار داشتند انگل
ـد ـورانه بزنـ ـه حرکتــی  عجیــب و جسـ . دســت بـ

ـران  ـه ای انگلستان اعالم کرد کمک های  خـود را  ب
ـا خواهـدکرد . قطع و این کشور را به حال خود ره

روشن بود که ایران هیچ تمایلی به عملی شدن قرار 
ــابراین مست ــیس  نــدارد و بن ــاران داد ایــران  و انگل ش
مشهد . انگلیسی  می بایست ایران را ترک می کردند

از نیروهــای انگلیســی تخلیــه مــی شــد و نیروهــای  
ـد . مستقر در شرق  به سیستان عقب نشینی  می کردن

ـران  همزمان، تمام نیروهای  انگلیسـی در شـمال ای
ـرار داشـت( از ) که مرکز فر ماندهی آنها در قزوین ق

بنابراین مناطق    - خاک این کشور خارج می شدند 
ـا  ـه بلشـویک ه ـر حمل ـران در براب شمالی ایران و ته

هیچ اشاره ای  به خروج . ( کامالً بی دفاع می ماند
ـیج  ـد و خل ـرزی  هن ـاطق م نیروهای انگلیسی از من

شــایعات حســاب  شــده ای در بــارۀ ). فــارس نشــد
ـاده اسـت ـا افت ـر زبانه ـر س ـده ب ـاگوار آین . حوادث ن

ـردان مـی  وزارت از مردان انجـام ـه م ـود، چـرا ک ش
ـوند؛  ـران خـارج ش توانستند در آینده به راحتـی از ای
ــع خــاک ایــران را تــرک کننــد،   چنانچــه بــه موق

ـزارش . تسهیالت الزم را در اختیار آنها می گـذارد گ
ـان انگلیسـی  ـام کارکن ـا تم حاکی از آن بود که نه تنه
ـراف، بانکـداری و حمـل و نقـل  اداراتی  چـون تلک

ـتان  ایران را ترک خواهند کرد، بلکه سفارت انگلس
ـران،  ـه ته نیز پیش از رسـیدن نیروهـای بلشـویک ب

ـد ـران را تـرک مـی کن ـاهی . خاک ای بانـک شاهنش
ـتریان خـود قائـل  ـرای مش ایران که هـیچ ارزشـی ب

مردم « : نیست و تنها از یک سیاست پیروی می کند
ـنم ـه جه ـذاران در خواسـت »بروند ب ـرمایه گ ، از س
ـا کرده  است پول  ـد ام خـود را از بانـک خـارج کنن

ـه (فقط به نقره پول  آنها را پرداخت خواهد کرد  ک
ـالغ  ـداری مب ـرای نگه ـیوه ممکـن ب ـدترین ش این ب

ـا ). هنگفت پولی می باشد ـد ی ـا از خری در همـین اثن
ـه ... فروش ارزهای خارجی نیز سر باز زد ـان ک ایرانی

به صورت طبیعی مردمی بسیار حسـاس و تحریـک 
ساس می کنند که انگلستان بسیار تـالش پذیرند، اح

« می کند تا آنها را بترساند؛ آرام و منتظر نشسته اند تا 
ـاً . »چه پیش  آید ـز تقریب ـران نی ـومی در ای ـار عم افک

نسبت به خروج انگلستان و حصول توافق  با روس 
ـواره . ها راضی می باشد ـران هم ـد ای به نظر مـی رس

ـه میان برزخ و جهنم گرفتار  بوده، بـ ا ایـن وجـود ب
ـه  ... حیات خود ادامه داده است ـران ب ـردم ای ـا م ام

ـه ایشـان را از  نقطه ای  رسیده اند که از هر چیزی ک
ـد؛ و  ـتقبال مـی کنن شر انگلیسی ها خالص کند، اس
ـا اهمیـت  ـرای  آنه ـده ب وخیم شـدن اوضـاع در آین

همچنین بیشتر آنها احساس می کنند چیزی  . ندارد
ارند و ممکن است در نهایت برای از دست دادن ند

ـوم ... چیزی هم عاید آنها شود به محض اینکه معل
شد روس ها به ایران پیشنهاد توافقنامه ای  داده اند، 
ـتعفای  ـوزرا اس ـیس ال ـد و رئ کابینه دچار بحـران ش

ـد . خود را اعالم کرد با این حال ، تصمیم بر ایـن ش
ـر  ـان ب ـود و او  همچن که با استعفای  او موافقـت نش

رئیس الوزرا زمانی که دو باره . مسند خود باقی است
زمام امور را در دست گرفت، به منظور  پیشگیری  از 

کامالً روشـن .. آشوب، اعالم حکومت نظامی  کرد
ـار  ـه دراختی ـزاری ک ـر اب ـا از  ه است که انگلیسـی  ه
ـا  دارند برای فشار آوردن به ایران استفاده می کنند ت

ــان ثابــت کننــد  ــا در گــرو بــه ایرانی کــه ســعادت آنه
ـران در حـال ... حمایت انگلستان اسـت دولـت ای

ـرار دراد؛ ایـن  حاضر در بدترین وضـعیت ممکـن ق
ـته و  وضعیت از تغیر و تحوالت سیاسی فصـل گذش

ـا . نگرانی  در مورد آینده ناشی شده اسـت ـه ب ـاه ک ش
مشاهده کوچکترین آثار خطر، نگران جـان خـود  

ـا ـرار می شود، در بدو  ورود به س ـاده ف ـد، آم ل  جدی
ـه  ـد ب ـرای  معالجـه بای شده و اعالم کرده است که  ب

ـد ... اروپا سفر  کند اطرافیان، اعلیحضـرت را متقاع
ـا  ـد، ام کرده اند که حداقل فعالً ایران را ترک نکنن
چنانچه تهدیدات جدی  شود، بدون شک متزلزل  

ـاه  ـر سیاسـی، ش ـر چـه از نظ شده و فرار می کند؛ اگ
اثر و بی خاصیت است، اما به هرحـال،  کالمالً بی

ـار جایگـاهش   ـوان  [با توجه به حیثت و اعتب ـه عن ب
ــاه ایــران  ، فــرار وی بــرای وخــیم تــر کــردن ]پادش

چندی پیش به طور خصوصـی . اوضاع کافی است
ـتیم ـو نشس ـه گفنتگ ـان ایـن . با  اعلیحضرت  ب در پای

ــان داشــت کــه  گفتگــوی طــوالنی  مــدت وی اذع
ــب عمــالً ا و را متقاعــد کــرده ام و قاطعانــه اینجان

البتــه ایــن . تصــمیم گرفتــه اســت در تهــران بمانــد
سخنان تنها چاپلوسی  و رعایت تشریفات بود؛ چرا  
که در  گفتگو با هر کسی که  در آن  روز به مالقات او 
رفته بود، همین جمالت را تکرار کرده  بود؛ اما وی 

ی خـود را از طریق روز نامه اعالن کرد که باز سـالمت
ـانی خـود را  بازیافته و تصمیم گرفته است دوره درم

   )۸.(». در تهران ادامه دهد
  

  ستانۀ کودتا  آاوضاع ایران در ◀
  
ــین مــی نویســد  ۱۹۲۱ژانویــه  ۲۱کالــدول در   « : چن

شاه که . اوضاع سیاسی  آرام آرام رو به وخامت می رود
ـرار  ـا کـردن مملکـت و ف به شدت ترسیده، در پی ره

ـی  کردن ـین کـاری داده نم ـه او اجـازه چن است، اماب
ـه . شود ـانی ک دولت استعفا کرده است؛ اما هستند کس

    ]تشـکیل دولـت  [در صدد بر عهده گرفتن مسئولیت 
ـاریخ   ۳همانطور که در گزارش شـماره . باشند ـه ت  ۶ب
ـه  ۱۰ژانویه  صبح، گزارش  شد وزیر مختار انگلـیس  ب

ه ای به تصویب  قرار من خبر داد که هیچ امید و عالق
داد ایران و انگلیس  ندارد؛ و به زودی تمام نیروهـای  
انگلیس از  ایران خارج  می شوند که در  این صـورت 
.  نا آرامی  و شورش  بر این کشور حکمفرما  خواهد شد

ـانی  ـام کس مقدمات خروج فوری  زنان، کودکان و تم
  ) ۹(».که حضورشان ضرور ی نیست، آماده است

چـون ... کابینه بار دیگر منحل  شد« : ۱۹۲۱ریه فو ۹
ــون مــی خواهنــد تشــکیل مجلــس  ــارم  [ملی ــه  ]چه ب

ـدگان  ـیاری از نماین ـتند بس ـد و مـدعی  هس تعویق بیفت
ـا  ـوده و ب مجلس آلت  دست  قدرت هـای خـارجی  ب

شاه خواستار بازگشایی . تقلب  به مجلس  راه یافته اند
ـا تشـکیل مجلـس موق ـه فوری  مجلـس  اسـت ام ـاً ب ت

اوضــاع عمــومی آرام اســت و . تعویــق افتــاده اســت
آمریکایی ها در امان هستند و بسیاری  از میسیونرها به 
غیر  از  میسیونرهای تبریز  و مشهد، عجالتاً باقی  مانده 

ـین )  ۱۰(».اند پیش زمینه ذهنی  کالدول از کودتا چن
، ۱۰همانطور که در گـزارش فصـلی  شـماره « : است

. ضاع و احوالی که منجر به شرایط فعلی  شددر باره او
ـه گذشـت در  ـران در فصـلی ک بیان کردیم، دولـت  ای
ـز همـان  وضع بسیار وخیمی  به سر می برد و اکنون نی
.  وضع ادامه دارد؛ البته تحوالتی هم درکار بوده است

وقتی  انگلیسی ها ابتدا نیت خود را مبنی  بر خـروج از 
ـه ـران ب ـا کـردن ای حـال خـودش  اعـالن  ایران و ره

کردند، با  این کارشان به ویژه برای  ایرانیان، آینده ای 
به وضوح مخوف و هولناک و سرشار از هرج و مـرج 
ـران  و ناامنی های سیاسی و اقتصادی  که گریبانگیر ای
می شود، به نمایش گذاشتند؛ یعنی  زمانی که بلشـویک 

ـد و همـه ـز  را  ها آمده اند و ایران  را اشغال کرده ان چی
اما  پس از این اعالن، وقتی  هـیچ . به دست گرفته اند

ـه  ـد ک ـا احتمـال داده ان اتفاق خاصی  نیفتاد، ایرانی ه
ـازی  ـانور و ب اعالم خروج نیر وهای  انگلـیس یـک م

حاال خیلی آرام نشسته و  ]بنابراین [سیاسی بوده است؛ 
ـدامات انگلسـتان و  منتظرتحوالت بعدی، به ویژه اق

ـتندنیــات واق ـی اش  هسـ ـه  ».عـ ـور خارجـ وزارت امـ
ـرز اعـالم کـرد تـالش  ـار رویت انگلستان از طریـق اخب
ـرن صـورت  ـه ای های فراوانی  برای به منظور کمک ب
ـرای  گرفته است، اما ایران حق نشناس  هیچ ارزشی ب

لذا انگلستان تصـمیم گرفـت . این زحمات قائل نشد
ـه  او را« حمایت های  خود را از ایران قطع کـرده و  ب

پس  از فرو نشستن نآرامی هـای . »حال خود رها کند
معمول، مردم ایران از این که دخالت انگلستان پایان  
ـا  ـد؛ ام ـی کردن یافته است اظهار شادمانی و رضـایت م
ـی   ـه انگلیس هرگز از این احساس خالصی  نداشتند ک

شواهد ... ها واقعاً آنچه را  که می گویند، نمی خواهند
 ۱۹۱۹ســت کــه توافقنامــه آگوســت حــاکی  از آن ا

ـه  –انگلیس  ایران کامالً فسخ شـده و هـیچ امیـدی  ب
احیای  آن نیست و عموماً نیز این مسئله را تصدیق می 

ـی و . کنند ـته ایران همچنین شماری از مقامـات برجس
شاه، پیشنهاد داده اند که می توان از افسران نظـامی و 

سـیله تصـدی اقتصادی  آمریکا استفاده کرد و بدین و 
ـاالت متحـده واگـذار » نیروی نظامی « ـه ای ایران را ب

کرد؛ و از این طریق می توان پس از خروج نیروهـای  
ــالی بلشــویک هــای  انگلیســی از ایــران، حملــه احتم

ـا وزارت خارجـه در . روسی  را دفع کرد این موضوع ب
به   ۳رجوع کنید به تلگراف  شماره ( میان گذاشته شد 

ــاریخ  ــه ۶ت ــته  ژانوی ــا ) گذش ــاره ب ــد در ایــن ب ــر  ش و ذک
ـا  ـا ب وزارت خارجه انگلیس نیز  گفتگو شده اسـت، ام
ـتان،  ـی انگلس توجه  به رفتار و رویکـرد  مقامـات  محل
. دولت این کشور با چنین پیشـنهادی  موافـق نیسـت

کامالً روشن است که مقامات  انگلیسی در ایران چـه 
ـد آرزو نگرشی  دارند؛ چنانچه ایشان ایران را ت رک کنن

ـازل  ـر ایـن مملکـت ن می کنند بدترین بالی ممکـن ب
ـرای ایـن شـور خواهـد « شود و این  درس خـوبی  ب

؛  اگر چه وزیر مختار انگلستان، با لحنی خارج از »بود
ـه « نزاکت، اعالم کرده  به هیچوجه با کمک آمریکا ب

ـام مـدت »ایران مخالفت نخواهـد شـد و شـاه در تم
ـی  زندگی  سیاسی خود، هم ـرل انگلیس واره تحت کنت

ــوده اســت ـا ب ــر . ه اوایــل ایـن فصــل، اعلیحضــرت ب
شـمار . اصرار داشـت ]چهارم [تشکیل فوری مجلس 

زیادی از ملیون به شدت با تشکیل  مجلس مخالفـت 
ـا تقلـب  می کردند، زیرا معتقد بودند بسیاری از اعضا ب
ـاه،  به مجلس راه یافته اند و بر خالف تمایل شـدید ش

ـاد بازگشایی ـه تعویـق افت ـا ایـن . پارلمان ب ـان ب همزم
ـه  ـا اینک ـد و ب ـار خـود بودن تحوالت، مردم مشـغول ک
ـر داشـتند، منتظـر  ـا خب ـالی بلشـویک ه ازحمله احتم

ـد ـر . خروج نیروهای انگلیسها از مملکت بودن ـا اگ ام
ـاً  چه این خواست عمومی ایرانیان بوده است، محقق
ـوده ـم و سـرافکندگی ب  برای انگلسـتان موجـب خش

ـزاق . است ـاد ق پس از اخـراج افسـران روسـی از بریگ
ـر  ـور در براب ـدافعان ایـن کش ـماً م ایران، قزاق ها که اس
ـده شـدند و  ـه حاشـیه ران حمالت خارجی هستند،  ب

ـرین . تدریجاً بی نظمی در میان آنها  شایع شد شایع ت
ـه یـک  ـه  حـاال ک ـود ک ـا ایـن ب زمزمۀ در میان قزاق ه

یره و مواجب آنها قطـع مسلمان فرماندۀ  آنهاست، ج
ـه . ( شده است اشاره به این که بودجۀ تخصـیص یافت

ـی شـود» خورده« به آنها، توسط فرماندهانشان  و ) م
ـا  با اینکه  اکنون سـردترین روزهـای  سـال اسـت آنه
لباس  و سوخت کافی  برای گرم کردن خود  ندارند و 
ـرل  ـه طـور کامـل  کنت ـه ب همه اینها در حالی اسـت ک

ـد گــیالن را ـه انـ ــت گرفتـ در همــین زمــان . در دس
نیروهای نظامی انگلیسی سعی می کردند قزاق هـای 

انگلستان به قدری  . مستقر در قزوین را آموزش  دهند
خشمگین است که به استثنای  کمک مالی  هیچ گونه 
کمک دیگری  به ایران نمی کند، و از آنجا  که به کشور 

بلشویسم  دیگری هم  اجازه دخالت نمی دهد، خطر 
ـر از ... بسیار جدی شده است ـه نف در ماه ژانویه تنها س

ـران  اعضای هیأت مستشاری نظامی انگلسـتان در ته
ـتان  ـه دولــت انگلسـ ـا  کـ ـتند و از آنجـ ـور داشـ حضـ
ـه  ـی کـرد، ب ـداد م ـاموفق  قلم مأموریت این هیأت را ن
ایشان خبر داد که به محض دریافت دستور، تهران را 

ـی  سرلشکر دیکس. ترک کنند ـأت اعزام ون فرمانده هی
انگلیس  در ایران  بود و با اینکه تالش ها ی آغاز ین او 
ـع شـد، ظـاهراً در  مورد  پسـند مقامـات ارشـدش  واق
سفارت این احساس پدید آمد که دیگر ادامۀ کار او در 

ژنرال در . انطباق کامل با سیاست های سفارت نیست
ـده بـ ـا  آم ـه دنی ـران ب ـه سفارت انگلستان در ته ود؛ و ب

شدت با ملیون و دیگر ایرانیان  متشـخص  همـدلی  و 
ـای  شـب . همراهی  داشـت  ـد  روز  پـس از  کودت چن

، ژنرال به سفارت احضار و به او بیستم فوریه در تهران
ـه  دستور داده شد فوراً تهران را ترک کند، چرا که ادام
ـراض  ـداف و اغـ ـرر اهـ ـه ضـ ـا  بـ ـور  او در اینجـ حضـ

ـه . ی شودانگلستان تمام  م وی همچنین متهم شد ک
اوضاع فعلی و وقایع اخیر  رابه سفارت آمریکا گزارش 

ـا . کرده است ـام دروغ را رد کـرد ام البته وی ایـن اته
همانطورکه به او دستور داده شد، فوراً تهران را تـرک 

ـی  . گفت ـاع انگلیس ـاران و اتب طی سال گذشـته مستش
ـه سـفارت ـدازه ب ـا  که احساس می شد بیش از ان آمریک
ـران اخـراج شـدند ـد، از ای دو عضـو . نزدیک شـده ان

ـه  ـران ب ـان در ته دیگر هیأت نظامی انگلستان همچن
سر می برند و با اینکه  به آنها دستور داده شده  به واحد 
ـد  های نظامی مربوطه در هند برگردند، همچنان امی

ــت ایــران درآینــد ) ۱۱(» .دارنــد بــه اســتخدام دول
ـر تشـریح شـده اسـت، همانطور که در پژوهشـ ی دیگ
در فوریــه » مــاجرای ژدس « مــاجرای مشــهور بــه 

ـا  ۱۹۲۱ در لندن، بخشی  از نقشه انگلستان برای کودت
در ایران بود و از این طریق می کوشید عکـس العمـل  

  )  ۱۲. (آمریکا را تعدیل کند
عالوه براین، کودتا زمانی  رخ داد که ویلسون در حال  

برخالف  موضـع .  دینگ بودواگذاری  قدرت به هار
ـه انگلـیس  ـر توافقنام ـا در براب  –گیری خصمانه آمریک

ـای  ـور در مقابـل کودت ـه هـیچ  ۲۱ایران، این کش فوری
  . واکنشی  نشان نداد

  
  اهمیت کودتای سوم اسفند   ◀

  
ـام  ـان بن ـان «در متن مقاله ای از دکتر حسـین آبادی پای

فصــلنامه مطالعــات « در» مشــروطه، آغــاز اســتبداد
ـای  سـوم اسـفند )  ۱۳(» تاریخی   ۱۲۹۹در بارۀ کودت

ـه «منافع انگلستان  و سـلطۀ خـارجی آمده است که  ب
ـران  اين شکل بود كه حکومتي بي ـردم اي ـر م ريشه را ب

ــه دســت  ــردم را ب ــور م تحميــل كردنــد و مقــدرات ام
ـه  ـردم، برنام مردي سپردند كه با تحقير و سـركوب م

ــارزا ر از ميــدان هــاي خــود را عملــي ســاخت و روز ك
ـر . گريخت و كشور را به بيگانه سپرد ـه در براب مردي ك

ترين ضـربه  كرد، با كوچك مردم خود گردنفرازي مي
  » .در برابر بيگانه سپر انداخت

ـدین شـرح اســت ـان ب ـده نوشـتۀ حسـین آبادی : چکی
ـه مهم ۱۲۹۹کودتــاي ســوم اســفند  تــرين  از جملـ

ـا كـ. رخدادهاي تاريخ معاصر ايران است ه ايـن كودت
درست چهارده سال پس از انقالب مشروطه رخ داد، 
بنيان بسياري از دستاوردهايي را كه در مشروطه شکل 

ـاتوري رضـاخان را  ـه ديکت گرفته بود، بر باد داد و زمين
معموالً مورخين در بررسي كودتاي سوم . فراهم آورد

ـر ۱۲۹۹اسفند  ـي رضـاخان مي سركرده اصـلي آن يعن
ـه  پنج را مورد توجه قرار مي دهند و تحوالت مربوط ب

ــان ســقوط بهمنــي ســهمگين در  ايــن حادثــه را چون
كنند، اما  انگيز بعد از مشروطه ارزيابي مي فضاي رعب

ـورخين غافل ـا نسـبت دادن  اين دسـته از م ـه ب ـد ك ان
ـردي  اراده اي پوالدين به رضاخان و تأكيد بر ابتكار ف

ـه. كنند او، وي را بيش از آن چيزي كه بود بزرگ مي  ب
ـا ـا  عبارت بهتر تأکید بر نقش رض ـوع کودت خان در وق

ـه آن شـهره  چیزی است که او خود دوست داشـت ب
ـی اسـفند سـال  ـا یعن شود، کما اینکه در سـالگرد کودت

ــه ۱۳۰۰ ــا وجــود او عجیــب  در بیانی ــرد ب ای اعــالم ک
ـد ـی نماین ـا معرف ـا ! است کسی دیگر را عامـل کودت رض

ـه می ـا ایـن بیانی ـر نقـش  خان ب ـا در خواسـت ب بریتانی
گیری دور جدیــدی در تــاریخ معاصــر ایــران  شــکل

ـر راه  ـد از س سرپوش گذارد و مخالفان کودتا را با تهدی
از آن به بعد همه تالشها حول محـور نقـش . کنار زند

ـی . زد پنجه آهنین رضا خان در استقرار وضع نو دور م
اما سئوال ناظرین تیزبین این بود که دسـتهای پشـت 

ـد؟ کـدامین  چه کسانی هدایت مي پرده کودتا را کردن
علل و عوامل دست به دست هم داد تا مردی را که از 
ـوان بیسـمارک  ـه عن ـود، ب سواد متعارفی هم محروم ب
ایــران بــر تخــت ســلطنت نشــانند؟ و از ایــن بــاالتر 

ــن  کنجکــاوان می خواســتند بداننــد کارگردانــان ای
 سناریوی مضحک چه کسانی هستند؟

ـا ـوع كودتــ ـع وقــ ـه واقــ ـول  بــ ـرايط محصــ در آن شــ
فرايندهاي تاريخي ريز و درشتي بود كه در فضاي بعد 

ـز  از سقوط مشروطه رخ نمود و بي ـا و ني توجهي به آنه
ـا،  ديگر عقبه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كودت

انگارانه و مبتني بر نظريه  راه را بر هرگونه تحليل ساده
ـوا ر اصالت دادن ناموجه به شخصيتهاي تاريخي هم

ـد سازد و خواننده را از عمق حادثه غافـل مي مي . نماي
ـر  ـر ذك ـد ب ـردي و تأكي توجه بيش از اندازه به ابتكار ف

ـاريخي، از آن  خاطره ـؤثر ت ـه م هاي تاريخي اين حادث
ـا  ـي كودت ـواي واقع ـا محت حيث صورت گرفته است ت
مستور بماند و آن حادثه را در حد رخـدادي عـادي و 

ــاز طبيعــي سياســي جلــوه آنچــه از تاریخچــه . ندگر س
ـدم  کودتا در دست است یا نگاشته عوامل درجـه چن
همان کودتاست، یا نوشته کسانی است که به نحوی از 

ـد انحا منکر حضور بریتانیا در آن حادثه ـارت . ان ـه عب ب
ـه  بهتر اینان حتی سؤال نمی کنند این رضا خان چگون

ـاعی  در فضای آشوب زده بحرانهـای سیاسـی و اجتم
ـا کـدام ایران ظ ـه و ب هور کرد؟ او چگونه، با کـدام عقب

ـه آن  ـه ب ـا حادث ـد؟ آی ـدان آم ـه می تشکیالت منسجم ب
ـاید  مهمی یک شبه شکل گرفت و به طور مثال آیرونس
ـران وادارد و ایـن  اراده کرد رضا خان را به تصـرف ته
امــر صــورت گرفــت، بــدون اینکــه آب از آب تکــان 

ـه انگارانه را  خورد؟ اگر این تحلیـل سـاده ـذیریم، ب بپ
ـاریخی و نقـــش عوامـــل  ـایع تــ ـع اهمیـــت وقــ واقــ

ـاالتر . ایم مدخل و تأثیرگذار را در آن انکار کـرده ذی ب
گیری تحولي تاریخی را بسیار سـاده  اینکه فرایند شکل

ــاوت البتــه فقــط ذهــن عــوام را  نمــوده ایم، ایــن قض
ـه  می ـان را از ادام ـه بین ـلماً نکت ـد، و مس تواند اشـباع کن

ـر . سازد نمیتحقیق منصرف  ـه ب ـانی ک ـا کس ـه نظـر م ب
ــا تأکیــد  نقــش محــوری شــخص رضــاخان در کودت

. خواهند واقعیتی بزرگ را پنهـان سـازند کنند، می می
ـا  ـو ب ـی همس این واقعیت نقش بریتانیا و عوامـل داخل

 . سیاستهای این کشور است در وقوع کودتا
ـه حـوادثي مثـل همـين  آفت اين نوع نگـاه كـردن ب

ـم كودتا، غفلت از  ـه رغ اين نكته است كه رضـاخان ب
ـی  ـدا حت شعارهاي شداد و غالظ اوليه خود كه در ابت

ای مثل میرزاده عشقی را هم فريب  روشنفكران آزاده
ـه  داد، با اقدامات بعدي خويش جنبش مشـروطه را ب
ـذالي  ـه وادي ابت ـانيد و آن را ب قعر فضـاحت خـود كش
ـداران او انتظـارش  سوق داد كه هيچ كس حتي طرف

بعد از كودتا تحوالتي رخ داد كه از بنياد با . نداشتند را
ـود،  حادثه ـاده ب اي كه در چهارده سال پيش اتفاق افت

ـد ایـن . در تغاير و تناقض بود اخیراً کسانی تالش دارن
ــه  ــا خــان ادام ــه حکومـت رض ــد ک ــات کنن ـه را اثب نکت

به گمان اینان با اسـتقرار . طبیعی جنبش مشروطه بود
سلطنت، شعارهای مشروطه عملی  رضا خان بر سریر

ـرین تحلیـل کودتاسـت! شد ـی . این مضـحک ت وقت
ــه نشــان  ــرائن فراوانــی در دسـت داریــم ک شـواهد و ق

ــام  می ــاوری بــه نظ ــیچ ب ــا ه ــا خــان نــه تنه دهــد رض
ترین آگاهی سـطحی  مشروطه نداشت، بلکه کوچک
توانسـت داشـته باشـد،  هم از ایـن نظـام سیاسـی نمی

ت او را ادامه طبیعی مشـروطه توانیم اقداما چگونه می
داد تا چه میزان  عنوان نمايیم؟ تمام اطوار او نشان می
ـی ـی . ورزد با مشروطه و الزامات آن خصومت م او حت

خواهی نداشت، زیرا نه تنها  خود ادعايی در مشروطه
از آن هیچ گونه آگاهی نداشت، بلکه این نظام را مغایر 

 . دانست گسیخته خود می دیکتاتوری لجام
ـاي سـوم  ـد كودت ـي گوين بسيار شنيده شده است كه م

ـود ۱۲۹۹اسفند  ـع . نتيجه طبيعي روند مشروطه ب واق
ـا  ـاريخي كودت امر اين است كه گرچه به لحاظ توالي ت
ــه در پــي  ــروطه رخ داد و آن حادث ــد از نهضــت مش بع

انگيز پس از سقوط  سلسله حوادثي دهشتناك و اسف
ـه لحـاظ مضـم ـا ب ـود؛ ام ـاريخي مشروطه رخ نم ون ت

ـد از آن، در  ـه بع شعارهاي كودتا و حوادث شکل گرفت
ـان  ـی و حامی رابطه مستقيم با تكاپوهاي مافياي داخل
ــان در  ــه قرارگاهش ــان ک ــتوار سياســي ـ اقتصــادي آن اس

ـد هندوستان قرار داشت، به شـمار می ـا از . آی ایـن مافی
ــروطه  ـود، در دوره مش ــاپو ب دوره ناصـری مشـغول تک

ـرای ـدام یافـت و در دوره  عرض فرصت مناسـبی ب ان
بعد از مشروطه چنان به بحرانهای سیاسی، اقتصادی 
ـری  ـه پی ـه طفـل مشـروطه را ب و اجتماعی دامن زد، ک

ــفند  ــوّم اس ــای س ــا کودت ــاند و ب ــر  ۱۲۹۹زودرس رس ب
عصــای موریانــه خــورده مجلــس و قــانون ضــربتی 
ـداخت  سخت وارد آورد و به این شکل آن را از پای ان

ـوزی . اشانیدو در هم فروپ در این دوره دسـتهای مرم
ـانع از تشـکیل  ـاندند، م ـی کش مجلس سوّم را به تعطیل
ـانی شـکل  ـارم شـدند و ایـن مجلـس زم مجلس چه
گرفت که قدرت واقعی به دست رضاخان سردار سپه 

ـه مجلـس  افتاده بود؛ کسی که کوچـک ـاوری ب ترین ب
به واقع کسانی که مانع از تحقـق مشـروطه و . نداشت
آن شــدند هــم، هــیچ بــاوری بــه مشــروطه  الزامــات
ـه چـاه . نداشتند ـانون را ب همینان بودند که یوسـف ق

ـیار سـاده  راه . ویل حکومت قزاقان افکندند حـل بس
ـه در  گروهی که می: بود ـرای همیش ـران ب خواستند ای

ـای سیاسـی ـ  ـا مافی ـرد و ب ـرار گی ـا ق ـافع بریتانی مدار من
ـدن و چـه در د ـور چـه در لن ـی و اقتصادی این کش هل

ـانع از اسـتقرار نظـم و  ـد، م بمبئی و سیمال همسو بودن
دادند قانون نهادینه شـود،  شدند، اجازه نمی ثبات می

ـد و در  ـه حرکـت درآی امور در مجرای طبیعی خـود ب
یــک کــالم مــانع از طــی شــدن فراینــدهای قــانونی 

اینان به محض اینکه دولتی مقتدر تشـکیل . شدند می
ـد آن  شد، تـالش می می ـاه کردن ـر گ ـد، و ه را براندازن

ــه دســت می ــام  خــود دولــت را ب ــواع و اقس گرفتنــد ان
ـه خـاک  بحرانها را به وجود می آوردند تا دشـمن را ب

ـات  ـه عملی ـه او را تحریـک ب ـا اینک ـانند و ی کشور بکش
هدف این بود تا از این طریـق دولـت نظـامی . نمایند

بودند کسانی که از این . خود را به ملّت تحمیل نمایند
ـا یــاد می ـا عنــوان کودتـ یکــی از . کردنــد عملیــات بـ

ـارت . الشعرای بهار بود ترین اینان ملک برجسته ـه عب ب
ــانونی در  ــانع از اقــدامات ق ــانی کــه م ــان کس بهتــر هم

ـه  راستای منافع و مصالح ملّی کشور می شدند، خـود ب
ــیاه دســت می ــات س ــای . زدنــد عملی تشــکیل گروهه

 . مرگ یکی از این اقدامات بود
ـه دسـت دشـمن اینا ـه ب ن همان کسانی بودند که بهان

ـه . جراری به نام روسیه دادند سیاست انگلیس هـم ب
کمک آنان آمد، یعنی اینکه با رضایت کامـل دسـتگاه 
ـران  ـه خـاک ای ـا، روسـیه را ب سیاست خارجی بریتانی
ـا  ـرو ت کشانیدند و با اقدامات خود باعث شدند ایـن نی

ـه . دوره انقالب بلشویکی در کشور بماند ـی ک ـر دولت ه
ـه  می خواست با اقدامات خـود نیروهـای روسـیه را ب

ـان  ـا تحریکـات این نحو مقتضی از کشور خارج کند، ب
ــاتوم، . شــد مواجــه می ــاله بعــد از اولتیم در دوره دو س

ـــت و  ـور را فراگرف ــ ـر کش ــ ـی سراس ــ ـــگ داخل جن
ــه تاخــت جای ــور عرص ــاز گردنکشــان و  جـای کش وت

ـه  از سويی شاه. دزدان و راهزنان شد زادگان قاجـار ب
فتنــه ســاالرالدوله یکــی از ایــن . جــان هــم افتادنــد

ـد حـرث و  منازعات بی سرانجام بود که باعـث گردی
ـا رود ـه یغم ـور ب ـوم غـرب کش در ایـن . نسل ملّت مظل

ـع  دوره روسها از فرصت استفاده کردند و نیروی مطی
ــز بــه  خــود یعنــی صــمدخان شــجاع الدوله را در تبری

که در قساوت دست روسها را قدرت رسانیدند؛ مردی 
غرب، شـمال و  نیز در این دوره شـمال. از قفا بسته بود

و تاز نیروهای روسیه   شمال شرق کشور عرصه تاخت
ـد و . بود از آن سوی انگلیسیها از فرصت استفاده کردن

ـوبی  ـواحی جن ـزدور هنـدی خـود را در ن نیروهای م
ــد ـران اسـکان دادن ــوان . ای ــروی مشخصـي ت هـیچ نی

ـزرگ را نداشـترویارو ـا ایـن . يی با این دو قدرت ب ب
ـرزا  ـر می ـاومتی از نیروهـای تحـت ام وصف هسته مق
ـات  ـا عملی کوچک خان جنگلی توانست روسـها را ب

ـه  ایذايی از خاک گیالن خارج سـازد، همـان طور ک
 .ها را از این منطقه بیرون راندند بعدها انگلیسی

ـوا ع از سقوط مشروطه تا وقوع جنگ اوّل جهانی، ان
ـد ـرکار آمدنـــ ـا ســـ ـام دولتهـــ ـرالملک . و اقســـ ناصـــ

این مظهر یاس و نومیدی، رعبی  ۱۳()السلطنه، نایب
ـز  ـه هرگ ـد ک هراسناک در دل احمد شاه جوان افکن

ـا نسـاخت آنچـه از درون . بختک آن هـراس او را ره
ـار ناصـرالملک اسـتنباط می اندیشه شـد،  ها و طرز رفت

ـود ـی ب ـر  یـن ناصـرالملک، ا. تحقیر ایران و ایران مظه
گریــز از مســئولیت، نــه خــود قابلیــت اداره کشــور را 

گذاشــت دســت توانمنــدی کــه بــه  داشــت و نــه می
ـه  ـور را ب مشروطه هم باور راستین داشته باشد، زمام ام

ـه ناصـرالملک و  مهم. دست گیرد ـدام خائنان ـرین اق ت
به . گروه همسوی با او، ممانعت از تشکیل مجلس بود

ـد از تعط ـه واقع سه سـال بع ـود ک ـی مجلـس دوّم ب یل
ـزار  ناصرالملک بار دیگر انتخابات مجلس سوّم را برگ
ـود ـران نب او . کرد؛ تازه این اقدام هم برای مصـالح ای

ـه  می ـه ب ـانونی ک خواست احمد شاه را به عنوان شاه ق
سن تکلیف رسیده است معرفی نماید و خود دو باره 

  . به اروپا بازگردد تا به عیش و نوش بپردازد
  

  14صفحه در
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـران و  بافی، بی در فاصله این سالها منفی اعتمادی به ای

ـود ـار ناصـرالملک ب در همـین . ایرانی، مـذهب مخت
ـا رفـت،  ـه اروپ دوره او به مسافرت دور و دراز خود ب

ـه ـا  کشور را با شاهی خردسال و گروهی توطئ گر ره
اخت تا آنان بذر ناامیدی در قلبش بکارند و او را از س

ـد روند تحوالت سیاسی کشور وحشت در . زده نماین
ـرد این فاصله او با نامه و تلگراف کشور را اداره می ! ک

ـد از ورود او،  ـدکی بع وقتی هم به ایران بازگشـت، ان
ناصــرالملک، . جنــگ اوّل جهــانی شــکل گرفــت

ـا ـه تخـت سـلطنت نش ـاه را ب ـا احمد ش ند و خـود ب
داری کشور تحمیل کرد،  حقوقی گزاف که بر خزانه

ـای رضـاخان و  روانه اروپا گردید و تازه بعد از کودت
ـر داده  زمانی به كشور بازگشت که او سلطنت را تغیی

ــروه بحران. بــود ــال بعــد گ ــاز، ارتشــهای  یــک س س
ـانید ـار هـم . روسیه و انگلستان را به ایران کش ایـن ب

ـداوم الوصف  تالشی زاید ـانع از ت مبذول گردید تا م
ــان شــوند ــات پارلم مثــل دوره دوّم مجلــس، . جلس

ـران  ـای ته ـه نزدیکیه ـها ب ـا روس اینان کاری کردند ت
لشکرکشی نمودند، اینان هم پایتخت را رها کردند و 

این سوّمین باری بود که مجلس زودتر از . گریختند
ـوپ . شد موعد مقرر تعطیل می ـه ت ـا ب در دوره اوّل ب

ـد علیبست ـه مجلـس  ن آن توسـط محم ـود ک ـاه ب ش
ـال  ـه دنب تعطیل شد، در دوره دوّم حمالت روسها ب
ـار  ـوّمین ب ـد، و س اولتیماتوم باعث تعطیلی آن گردی
ـوب  ـه شـمال و جن ـیس ب ـه روس و انگل هم با حمل

ـا یـک . کشور مجلس تعطیل شد ـان تنه در ایـن زم
نکته مهم در هر . گذشت سال از تشکیل مجلس می

ران این بود که گروهی خاص، عامدانه سه دوره بح
گیری کــامالً هوشــیارانه مجلــس را بــه  و بــا جهــت

ـتقبال  ـه از تعطیـل آن اس ـا اینک تعطیلی کشاندند و ی
ـانی از قمـاش  ـرای تسـلط زورگوی کردند تا فضا را ب

ـه. رضاخان فراهم آورند ـامالً  این گروه با برنام ای ک
ــرای ـه مّلــت، راه را ب ـا تعطیــل خان  حسـاب شــده، ب
فراگیرشــدن بحرانهــای عدیــده بــاز نمودنــد و در 
شرایطی مثل دوره برگزاری کنفرانس صلح پاریس، 

ـران نتوانسـت در آن  هیچ نماینـده ای از مجلـس ای
ـد ـه نمای ـران را مطالب . شرکت کند و حقوق ملّـت ای

ـد مرج و بی و  کشور به حال هرج  در . قانونی رها ش
ی مـرگ ها همین دوره اینان انواع و اقسام جوخـه

ـايی  ـرای کودت تشکیل دادند تا به قول بهار، فضا را ب
ـین امـری ممکـن . نظامی مهیا کنند در آن زمان چن

ـه سـال  ـد ب ـدکی بع ـروه  ۱۲۹۹نشد، اما ان همـین گ
 . مقدمات کودتای رضاخان را فراهم آوردند

ـه همـین  ـود ک درست در دوره جنگ اوّل جهانی ب
کـی از ی. عده بر بحرانهای اجتماعی هم دامن زدند

ــترش  ــرین ایــن اقــدامات کمــک بــه گس ــیانه ت وحش
هرگاه . بود ۱۲۹۸تا  ۱۲۹۶قحطی بزرگ سالهای 

ـار  دولتی روی کار می آمد تا ایـن بحـران شـوم را مه
ســازد، اعضــای گــروه مــورد نظــر بــه حرکــت در 

ــی از  می ـدود نیم ـابودی حـ ــت نـ ـه قیم ـد و بـ آمدنـ
گناه کشور در اثر گرسنگی، اهداف ضد  جمعیت بی

ـا . بردند د را پیش میملی خو ـود ب ـارن ب ـام مق این ای
اشغال اکثر مناطق کشور به دست دشمن خارجی، 

کرد مانع از  اما این گروه به هر نحو ممکن تالش می
در آن سـوی . برقراری ثبات و آرامش در کشور شود

ـار  ـار از روزگ ـاالیق محلـی، دم ـام ن زمامداران و حک
ـا بی مردم در می ـد و ب ـان را رحمـی خاصـی آ آوردن ن

ـا . دادند زجر و آزار و شکنجه می ـود ت هیچ نهادی نب
و با اینکه در  مجلس تعطیل بود. به فریاد مردم رسد

الدوله انتخابات  دوره نخست ریاست وزرايی وثوق
ـا  برخی نواحی و به طور خاص تهران برگزار شد، ام
تشکیل مجلس چهارم بعد از گذشت بیش از چهار 

آن و بیش از پنج سال بعد سال از برگزاری انتخابات 
ــانی تشــکیل شــد کــه  از تعطیلــی مجلــس ســوّم، زم

ـه  قداره بندان قزاق بر مقدرات امور مردم تسلط یافت
 . بودند

پیش از این به دنبال وقوع انقالب بلشويکي روسيه، 
انگلســتان قصــد آن كــرده بــود تــا ايــران را چــون 

ـاي  لقمه ـافع دني اي آماده ببلعد و آن را در كانون من
ـامي  سرمايه ـال ناك ـه دنب ساالري قرار دهد و بويژه ب

ـرمايه  ۱۹۱۹قرارداد  ـه امنيـت س وثوق الدوله، هزين
هاي شركت نفت انگليس و ايران را از كيسه ملـت 

ـروه اخير. ايران تأمين و تضمين نمايد ـذكر  ايـن گ ال
البتــه از دوره ناصــرالدين شــاه قاجــار در تكــاپويي 

ـه مستمر و مداوم بودند و در آن شـ ـاريخي و ب رايط ت
ـيه از عرصـه  ـاه مـدت روس دنبال خروج اوليه و كوت
رقابتهاي نظامي و سياسي بر سر ايران؛ و درسـت در 
ــغول دفــع ضــد  ــه حکومــت جديــد مش ــرايطي ك ش
ـوار  انقالب داخلي خود بود، راه را از هر جهت هم
ديد و با كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت بيمار محتضر 

ـزاق ر ـير صـعود ق ـرير سـلطنت مشروطه، مس ـر س ا ب
ـارن . ايران هموار ساخت ـروطه مق قوس نزولی مش

ـاتوری ـا قـوس صـعودی دیکت ـر ایـن . بود ب یـک س
ــوط  ــاز داخلــی مرب ــروه بحــران س ــه گ ــاتوری ب دیکت

ـیس و  می ـد انگل ـه حکومـت هن شد و سر دیگر آن ب
 .صاحبان قدرت و ثروت در لندن

ـروطه  ـا مش ـد ت ـفند باعـث ش ضربه كودتاي سوم اس
ه از فــرط درد و رنــج اقتصــادي و نــاقص ايــران كــ

ـين  ـه زم ـود، ب اجتماعي به زانو در آمده و خم شده ب
ـاه  ـر  ۱۳۰۴درغلتد و در آبان م ـر سـلطنت تي ـا تغيي ب

ـود ـه . خالص بر پيشاني آن شليك ش ـان طـور ك هم
حمله نادرشاه به هندوستان به دليل ضعيف و ذليل 
ـوالن  ـوري محتشـم مغ نمودن بيش از اندازه امپرات

ـر آن  هند بود؛ و زمينه تسلط كمپاني هند شـرقي را ب
كشور فراهم ساخت و كمپاني به آساني از فرصت به 
ـد  دست آمده سود جست و موقعيت خود را در هن
ـد  تحکيم نمود؛ كودتاي رضاخان هم باعـث گردي
ــه از  ــور ك ــتقر در آن كش ــاالران مس ــرمايه س ــاي س بقاي

ـزاق مي ـد شـرقي ارت ـاني هن ـد،  مرده ريگ كمپ كردن
ـوم  زمينه ـرز و ب ـر ايـن م هاي تسلط نهايي خـود را ب
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ــاي ســوم اســفند  ــاء اصــلي كودت بــدين ترتيــب منش
ـد گروهـي از  را بايد در فعاليتهـاي دائم۱۲۹۹ التزاي
ـدگان آن  سرمايه ـه گردانن ساالران بريتانيا دانسـت ك

ل عبارت بودند از برخي اعضاي كابينه لويدجرج مث
لــرد ادويــن مونتــاگ وزيــر امــور هندوســتان، لــرد 

ـتون  چلمسفورد نایب السلطنه هندوستان، سر وينس
ـوص  ـــي مخصــ ـر جنـــگ و منش ــ ـــل وزي چرچي

ـر . وزير يعني سر فيليپ ساسون نخست از سـويي س
هربــرت ســاموئل نخســتين قــيم فلســطين بعــد از 
ــاني و پســر عمــوي ادويــن  خاتمــه جنــگ اول جه

ـه مونتاگ همسو با برخي از مح افل خاص ايرانـي ب
 . نوعي در اين كودتا دخيل بود

اينان بدون اطالع وزير امور خارجه وقت يعني لرد 
ناتانيل جرج كرزن و با هماهنگي بعضي از اعضـاي 
سفارت بريتانيا در تهران، كودتايي را سازمان دادند 

ماهيت اين كودتا چه . كه خشم وزير را برانگيخت
 بود؟ 

ش از وقوع انقالب مشروطه و از دير هنگام، حتي پي
اي از  البتــه پــيش از كشــف نفــت در ايــران، عــده

ـه  ـد ب ـور باي ـه ايـن كش انگليسيها بر اين باور بودند ک
نوعي اداره شود تا به طور تمام عيار از نظر نظـامي و 
ـد  ـردد و بتوان ـا واقـع گ سياسي در مدار منافع بريتاني

ـتان  مرزهاي شرقي كشور را كه هم ـا هندوس جـوار ب
ـه ايـن  ـالثي ب ـروي ث بود صيانت نماید و از تهاجم ني

ـيه، ايـن . مرزها جلوگيري كند با وقوع انقالب روس
ـاد شـده  ـروه ي سياست بيش از پيش كانون توجـه گ

ـ . واقع شد در اين هنگام دو سياست منفـك از هـم 
ـا شـکل گرفـت - اما نه الزاماً كامالً متمايز : در بريتاني

ـور  نماينده يك سوي اين سياست لرد كرزن وزير ام
الدولــه را بــه ايــران  خارجــه بــود كــه قــرارداد وثوق

ـه  ـد ك ـاني بودن ـر آن كس تحميل كرد و نماينـده ديگ
. كودتاي سوم اسفند را به ملت ايران تحميل كردند

ـود ـار ب ـره و ت ـيار تي علـت . فضاي بعد از مشروطه بس
ـا  ـوده ايرانيه ـه ت ـود ك ـه ب قضايا در اين موضوع نهفت

ـه دام آن درگير در بحرانه ايي شدند كه ناخواسته ب
ــا  ــازان داخلــی همســو ب ــا بحــران س در غلتيدنــد، ام

کنند و  دانستند چه می محافل یاد شده به خوبی می
ظاهر . دهند کشور را به چه سمت و سويی سوق می

ــتقرار دولــت  ــتان از اس موضــوع ايــن بــود كــه انگس
ـداري  ـران جانب ـروطه در اي مسئول و حکومـت مش

ـر كند، حال آن مي ـه شـکلي ديگ كه باطن موضـوع ب
ــيها از فرصــت بــه دســت آمــده بعــد از : بــود انگليس

مشروطه ايران سود جستند تا حريف روسي خود را 
ـازند ـه كلـي خـارج س ـور ب از . از صحنه تحوالت كش

سويی اینان در صدد بودند تا دولتی وابسته به منافع 
امپراتوری بریتانیا را به قدرت رسانند تا هوّیت ملّـی 

ـاریخ ایـن ای ران را به تاراج نهند و دوری جدید در ت
یک سوی این سناریو تشکیل دولتی . کشور رقم زنند

پادگانی در ایران بود که باید با پول ملّت ایران منافع 
ـر  یادشده را تضـمین می ـر آن تحقی ـرد و روی دیگ ک
ـود ــی بـ ـران و ایران ـین . ایـ ـدئولوژیک چنـ ـاد ایـ بنیـ

ــای محقــق حکــومتی هــم البتــه توجیــه زور بــ ر مبن
ساختن عقاید مجعولی بود که باز هم آبشخور آن یا 
کمپانی هند شرقی بود و یا محافل خاص مقیم هند 
ـاال؛ ایـن  و همسو با سیاستهای یادشـده در سـطور ب

 . شود ایدئولوژی مجعول باستان گرايی نامیده می
ـئله ـود داشــت مسـ ـر هــم وجـ سياســت . ای دیگـ

ـاله  ـارده س ـروطه، انگليسيها در دوره چه ـد از مش بع
ـر  بي ـران و دامـن زدن ب ثبات سـاختن دولتهـاي اي

ـود ـاعي بـ ـادي و اجتمـ ـده اقتصـ ـاي عديـ . بحرانهـ
ماهيت امر غير از مسئله هندوستان، در وجود نفت 

شد كه كشف آن درست مصـادف  ايران خالصه مي
ـاه  بود با ايام فترت مجلس اول و دوم؛ درست دو م

ـو ان حمايـت از بعد از كشف نفت، انگليسيها به عن
ـوب  ـابع نفتـي جن مشروطه و به واقـع صـيانت از من
ايران كه در انحصار آنان قرار داشت، از لشکركشي به 

تهــران توســط اردوي گــیالن و بختیــاری دفــاع 
ويژگي وضعيت بي ثبات و هرج و مرج اين . كردند

ـان از مبرم ـران آن ـردم و رهب ـا و  بود كه م ـرين نيازه ت
درست در شرايطي . ندشد مشکالت كشور ناآگاه مي

كه غوغـاي احـزاب سياسـي و بحـث بـي حاصـل 
و  - اينكه مشروطه چيست؟ در ايران جريان داشت
ـروطه چيسـت  - البته هرگز هم معلوم نشد ايـن مش
 . رنج، فقر و بي نظمي در كشور به اوج خود رسيد

وقتي دولتهاي ايران براي افزودن عايداتي هر چند 
ـال و ناچيز به بودجه اقتصاد ورشکست ـر ذغ ه كشور ب

روده حيوانات و نمك ماليات مي بستند، توجه نمـي 
. كردند كه در خوزستان نفت كشور به يغما مي رود

ـه ايـن  ـا را ب ـه بحرانه انگليس سياست دامـن زدن ب
ـئله  منظور تشديد مي ـرين مس ـه مهـم ت كرد تا كسـي ب

ــي نفــت تــوجهي نشــان ندهــد و البتــه  كشــور يعن
ـه ايـن  طور هم شد؛ و اين در همين ـود ك شرايطي ب

دولت برخي سياستهاي خود را در پوشش دروغين 
ـرد ـران عملـي مـي ك ـا وقتـي . دفاع از مشروطه اي ام

ـران  روسيه با انقالب از صحنه رقابتهـاي داخلـي اي
ـه ـور بهان اي  خارج شد، براي تسلط تمام عيار بر كش

ها پاي خود را از  اگر انگليسي: مناسب تر پيدا گرديد
 . كشند بلشويسم كشور را خواهد بلعيدايران بيرون 

ـزاري،  اگر در دوره مشروطه به دليل حضـور روسـيه ت
ـراي پيشـبرد اهـداف  سياست بي ثبات كردن كشور ب
ـد  اقتصادي سرلوحه كار بريتانيا قرار داشت، اينـك باي

ـار مي ـد در غياب رقيب، دولتي وابسته روي ك ايـن . آم
ــت وابســته لزومــاً مي تشــي بايســت متكــي بــر ار دول

متحدالشــکل باشــد كــه بــا قــدرت نظــامي و دولتــي 
ــه  ــود ك ــا ب ــال حاكميــت نمايــد، در اينج ــاني اعم پادگ
ـاه  ضرورت استقرار مرد قدرتمند را پيش كشيدند و گن

ـه وجـود  ناكاميها را به گردن مشروطه ـد ك اي افكندن
 .خارجي نداشت

ــا بــود بهانــه ــبش ميــرزا : هاي الزم هــم مهي ــان جن اين
ـد، چـرا  شاهد مثال مي كوچك خان جنگلي را آوردن

كه ميرزا مانع از رفت و آمد انگليسيها در منطقه شـده 
آشکارا نوك تيز حمالت خـود را متوجـه سياسـتهاي 

ـود ـر . استعماري بريتانيا كـرده ب سرپرسـي كـاكس وزي
ـر  مختار وقت بريتانيا در تهران دائماً هشدار مي داد اگ

ــا ــارج س ــاي خــود را از ايــران خ ــتان نيروه زد، انگلس
ـاد ـواي كوچـك خـان خواهـد افت . تهران به دست ق

ـود ـر . ادوين مونتاگ با اين ديدگاه كامالً موافـق ب او ب
ـيم شـرق  ـي مق اين باور بود كه حتي نيروهـاي انگليس
ايران نبايد احضار شوند، زيرا در چنين صورتي شـرق 
ـه دسـت نيروهـاي بلشـويکي  ـه ب ايران ظـرف دو هفت

گليسي در ايران مستلزم اما حضور نيروهاي ان. افتد مي
صرف بودجه هنگفتي بود كه باعث نارضايتي گروهي 

درست در چنین شرایطی بود . شد از رجال بريتانيا مي
 .منعقد شد ۱۹۱۹که قرارداد 

هاي  الدوله، دولت انگليس هزينه طبق قرارداد وثوق
ـد تشکيل ارتش متحد الشکل ايراني را متقبل مي . گردي

داری دولت لويد  زير خزانهبه ديد جوزف چمبرلين و
ـانگير خـارج  جرج، انگلستان كه خود از جنگي جه
ـالي دسـت و  ـده م ـا بحرانهـاي عدي شده بود و اينك ب

توانست به طور دراز مدت ايـن  پنجه نرم مي كرد، نمي
ـد  هزينه ها را بر عهده گيرد، اما در عين حال ايران باي

ـر . در مدار منافع انگلستان حفظ مي شد چرچيل وزي
جنگ هم خطاب به چمبرلين نوشـت؛ از ريخـت و 
ـران و  پاش بودجه ارتش انگلستان به دليل شـرايط اي

ـراي تقليـل ايـن  بين ـد ب النهرين ناراحـت اسـت و باي
ـار . ها راهي پيدا كـرد هزينه ـه در كن ـيش از هم آنچـه ب

ــد خــواب ديوان ــئله هن ــفته  مس ــا را آش ــاالران بريتاني س
 . ساخت، نفت ايران بود مي

ساخت  درياداري به صراحت خاطر نشان ميوزارت 
ـه سـوخت ناوگـان  كه نفت ايران مهم ترين منبع تهي

ـاداري . نيروي دريايي انگلستان است به تصـريح دري
غير از نفت جنوب، منابع دست نخـورده ديگـري در 
ـا تسـلط  ـر آنه ـد ب ـه انگلـيس باي ايران وجود داشت ك

ـر مي ـواحي شـمالي اي ـابع در ن ان يافت؛ يکي از ايـن من
واقع بود كه درياداري حتي حاضر بود به قيمت اعزام 

ـا . نيروي نظامي آن را تحت تسلط خـود در آورد ـا ب ام
ـا  ـه رؤي ـناريو ب وجود قواي ميرزا كوچك خـان ايـن س

ـه سـناريوي ديگـري . شباهت داشت ـود ك در اينجـا ب
كارمندان محلي سـفارت انگلسـتان در : شکل گرفت

يد از اليگارشي قاجار تهران، توصيه كردند انگلستان با
ـاد برخـي  كه حاكم بر ايران است، فاصله گيرد تا اعتم
ـد . از محافل داخلي اين کشور را به خـود جلـب نماي

بنابر اين نورمن وزير مختار جديد انگلسـتان تصـميم 
ـرزا حسـن خـان  گرفت نخسـت ـي مي وزير وقـت يعن

ـم حمايـت شـخص كـرزن از او،  وثوق الدوله را به رغ
تصميم بعدي اين بود كه بين صفوف . سرنگون سازد

ـر عهـده . جنگلي ها اختالف افكنند اين مأموريـت ب
ــاده شــد؛ حکمــت از ایــن  ــاخر حکمــت نه ــردار ف س

از آن سوي تصميم بر ايـن . مأموریت پیروز خارج شد
ـا جنــبش شــيخ محمــد خيابــاني در  گرفتــه شــد تـ
ـي داشـت  آذربايجان را كه صبغه اي كامالً ضد انگليس

بايد : راه حل قضيه بسيار آسان بود. ننددر هم فروپاشا
ــلك بلشويســم  تبليــغ مي شــد ايــن افــراد از مــرام و مس

كننــد، بــا اينكــه هــر دو تــن در كســوت  حمايــت می
ـد عـده ـز باي ـويژه در صـفوف  روحانيت بودند ني اي ب

ـوده  ها دست به اقدامات افراطي مي جنگلي زدند تا ت
 . هاي مردم را از جنبش ميرزا جدا سازند

ـيها در گـيالن ايـن  عده ـومي انگليس ـأمورين ب اي از م
ـا را  رسالت، یعنی ايجـاد شـکاف در صـفوف جنگليه

ـی سـردار . دار شدند عهده اندکی بعد از اختالف افکن
های بریتانیا، به روايت يحيي  فاخر حکمت و دسیسه

ـوال  دولت آبادي خانه ـاراج رفـت؛ ام ـه ت هاي مردم ب
ـه  متمولين و مالكين مصادره يا به آتش كشيده شـد؛ ب

ـورد  ـردم م ـاموس م ـال و ن عنوان كمونيسم جـان و م
هجوم واقع شد؛ نهاد خانواده مورد حمله واقع شد و 
خالصه اينكه فضايي از رعب و وحشت شکل گرفت 
ـه  تا ضرورت استقرار امنيت و حفظ نظم را با اتكاي ب
يك ديکتاتور موجه سازند؛ و اين تحوالت البته باعـث 

اين در حالي بود كه ميرزا . گرديدانزواي كوچك خان 
از سوي دولت جديدالتأسـيس شـوروي هـم مهـري 

به واقع او آمادگي داشت بعد از مدتي تجربه . ديد نمي
ـويکها را هـم در  ـوذ بلش ـان، راه نف همکاري سست بني

ـور مسـدود سـازد ـدتها قبـل . شمال كش از سـويي از م
را كــه باعــث نفــرت  ۱۹۱۹شــد قــرارداد  عنــوان مي

ـي سـاخت؛ ايرانيا ـد ملغ ـود باي ن از انگلسـتان شـده ب
ـراي تبليغـات ضـد  مضافاً اينكه اين قرارداد بهانه اي ب
 . انگليسي در ايران شده بود

ـر  ـه اگ ـود ك در اين مقطع، استراتژي انگليسيها ايـن ب
ـا  ـا ب شوروي شمال ايران را به اشغال خود در آورد، آنه
ـراي ـاني ب  حمايت از شيخ خزعل و والي پشتكوه، پيم
حفــظ موجوديــت خــود و صــيانت از منــابع نفتــي 

اما نهايت آرزوي آنان استقرار . خوزستان منعقد سازند
دولتي بود كه كامالً در خدمت منافع امپراتوري باشد؛ 
ـه  با پول مردم ايران منابع نفتي را كه انگليس متعلـق ب

ـود مي ـانع  خــ ـه مــ ـد و البتــ دانســـت حفاظـــت نمايــ
. نفوذ در كشور شودجويي شوروي براي اعمال  بهانه

راه حل موضوع به طور كلي در يك سياست خالصـه 
ـدرت : شد مي ـه ق استقرار دولتي دست نشانده با اتکا ب

ـران ـان در اي ـافع آن ـراي ايـن . نظامی براي حفظ من ب
ـر و «منظور يك روزنامه نگار به قول خودشان  بـي س

ـدين » پا را نامزدكردند و او هم كسي جز سيد ضـياء ال
 . بودطباطبايي ن

ـه تـالش مي سيد ضياء جواني جاه ـود ک كـرد  طلـب ب
ـان و  ـا اعي خود را به رأس هرم قدرت نزديك سازد، ام

احمد . نگريستند اشراف ايران به ديده تحقير در او مي
ـه ـود و او را روزنام ـر ب نگاري  شاه به شـدت از وی متنف

ـاالت مي ـا بـي مب ـه دوران  حقير ام ـازه ب ـه ت دانسـت ك
ـار وي نقـش يـك خو رسيده است و مي اهد براي درب

رضاخان همکار اصلي سيد . معلم مدرسه را بازي كند
ـود ـر ب ـته . ضياء در كودتا، از او هم حقيرت ـد وابس ـه دي ب

ـادي در  ـوذ زي ـه از نف ـا اينك نظامي بريتانيا، رضـاخان ب
ـردي بي ـا ف ـود، ام سـواد و  سربازان خود برخـوردار ب

ـد ـابي گردي ـارف ارزي ـه  .فاقد دانش نظامي حتي متع ب
ـر از  همين دليل در شرايط عـادي ارجـاع شـغلي فرات
ـه وي  ـزاق بـ ـزء ديويزيــون قـ صــاحب منصــبي جـ

ـورمن . نامناسب تشخيص داده شـد ـا ايـن وصـف ن ب
ـزاق بي سـواد را وارث نامشـروع  قصد داشـت ايـن ق

 . مشروطه ايران كند
بــراي ايــن اقــدام، نيــروي قــزاق تحــت فرمانــدهي 

ترين  هي، مهمرضاخان از حمايت مالي بانك شاهنشا
ـده  ـران و نماين ـر اي ابزار تسلط سرمايه مالي انگلستان ب
ـا برخـوردار  ـه دني ـا در ايـن گوش ـالي بريتاني اليگارشي م

در اهميت موضوع همين بس، كه اين بانـك . گرديد
ـه . اي مهم در رشت داشـت شعبه بانـك شاهنشـاهي ب

ـه  ـران ب ـر اي مثابه نمادي از تسلط سرمايه مالي بريتانيا ب
ـي از نخسـتين  هنگام جنبش ميرزا كوچك خـان، يک

بعد هم با پول . اهداف حمالت جنبش جنگليها بود
ـه منظـور  ـز و درشـت ب بانك شاهي و دسيسه هـاي ري

افكني در صفوف جنگليها بود كه رضـاخان  اختالف
موفــق شــد كوچــك خــان و نيروهــاي همــراه او را 

اين پيروزيها بعد از كودتا انجـام شـد و . شکست دهد
ـي  سيها آن را ضربهانگلي اي خرد كننده بر شورويها تلق

ـی از مهم كردند، اما به ـرین  واقع ضربه اصلی را بر یک ت
از اين به بعد رضاخان . جنبشهای اسالمی وارد کردند

. بيش از پيش كانون توجه محافل انگليسي واقع شـد
ـار او  ـي در اختي به بانك شاهنشاهي اجازه داده شد وام

ـا قرار دهد، زيرا به  زعم آنان وي مانع از اين شده بود ت
تبليغات كمونيستي در ايران به جايي برسد؛ هیاهوی 

ـه آن دامـن می بیهوده ـه ب ـا  ای که خود عامدان ـد ت زدن
ـی اسـتقرار دولـت دسـت   اذهان را از مسئله اصلی یعن

 . نشانده منصرف سازند
هاي الزم بــراي مضــمحل  در اينجــا بــود كــه نقشــه
ـار ساختن حکومت قاجار بـ يش از پـيش سـرلوحه ك

رضاخان توانسته بود قواي قزاق خـود را . قرار گرفت
ـران و تضـمين سـرمايه ـردم اي گذاري  ابزار سركوب م

ــيس و ايــران  ــاهي و شــركت نفــت انگل بانــك شاهنش
ـا هـيچ . سازد ـود ب ـادر نب ـه او تشـکيل داد، ق نيرويي ك

ـد  ـالها بع ـه س ـا اينك ـد، كم ـه نماي دشمن خارجي مقابل
ـه ه ـي ارتش او ب ـران، حت ـه اي نگـام هجـوم متفقـين ب

ـوا رفـت بدون شليك گلوله ـاً . اي دود شد و به ه اساس
قواي تحت فرماندهي او براي اين منظور خلق نشده 

ـات . بود ـا ثب ـود ت ـه ب ـراي آن شـکل گرفت ايـن ارتـش ب
گذاريهاي بلند مدت  داخلي را به منظور تأمين سرمايه
يــك ضــلع كودتــاي . نفتــي انگلــيس فــراهم ســازد

ـا رض اخان مسئله نفت، ضلع ديگر آن دولتي نظـامي ب
ـردم  اتكاي به قوه قهريه و ضـلع سـوم آن سـركوب م

ـا خـان تـالش کـرد نهـادی را . بود ـیر رض در ایـن مس
سركوب كند که همیشه در مواقع ضروری از تمامیت 

کرد و با احکام جهاد خود راه  ارضی کشور حمایت می
ـدو ـور را مســ ـئونات کشــ ـر شــ ـان بــ ـلط بیگانگــ د تســ

ـود. ساخت می . این خیانت بارترین اقدام رضا خان ب
ـده ـدرت فزاین ـردم  او نیرويی را که ق ای در هـدایت م

ـدان  ـور داشـت، از می براي حفظ تمامیت ارضـی کش
ـه جـای آن هـیچ نهـادی را  ـد و نتوانسـت ب بیرون ران

ــازد ــایگزین س بــه طــوری کــه وقتــی جنــگ دوّم . ج
جهــانی شــکل گرفــت و قــدرتهای بــزرگ بــاز هــم 

طرفــی ایــران را نادیــده گرفتنــد و بــه ایــن کشــور  یب
ـه سـپر  لشکرکشی کردند، ارتش پوشالی او زودتر از هم

ـرجیح داد ـرار ت ـر ق ـرار را ب ـر سـازمان . انداخت و ف اگ
ــان از صــحنه  روحانیـت دســت ــر این ــود، اگ نخورده ب

ـا می تصمیم گیری حذف نشده بودند، چه ـار  بس شـد ب
ـاز نامـ ـر، جنـبش دیگر مثل زمان شورش بر امتی ه رویت

ـدان  ـه می ـردم را ب ضدروژی و انقـالب مشـروطیت م
ـه . کشاند ـه دوره مشـروطه ک اما همان سیاست خائنان

خواسـت  عامدانه و با اهدافی از پیش تعیین شده، می
ـزوی  اینان را از صحنه خارج سازد، دیگر بار باعـث من

 .شدن این قشر مهم اجتماعی شده بود
ـزاق  در اين دوره بود كه انگلیسیها از رضا خان، ايـن ق

سواد، بيسمارك و میجي و پطر كبير سـاختند، او را  بي
تا حد نادرشاه افشار ارتقا دادند، شعرا در مدحش شعر 
سرودند، خوانندگاني مثل عارف قزويني به افتخارش 

اجــرا )  ۱۴(كنســرت دادنــد و تصــنيف مــرغ ســحر 
ـد از مشـروطه مثـل  كردند و نسل دوم روشنفكران بع

بر خان داور، علي دشتي و امثالهم زمينه هـاي علي اك
ايــدئولوژيك اســتقرار او بــر ســرير ســلطنت را مهيــا 

ـه » استبداد منور«اینان از ضرورت . ساختند سـخن ب
ميان آوردند، مشروطه و شعارهاي آن را به باد سـخره 
ــاتوري  ــرو تســلط ديکت ــران را در گ ــد، تجــدد اي گرفتن

ـو سـري«دانستند تا مردم را  ـه زور ت ـد، » ب ـايي كن اروپ
ـه فرنگسـتان و شـفق  روزنامه هايي مثل مرد آزاد، نام
ســرخ راه را بــراي فراگيــر شــدن ايــن تفكــر فــراهم 
ـرود  ـر رضـاخان ب ـه اگ ـاندند ك ساختند؛ مردم را ترس
ـه  ـر ن غول كمونيسم ايران را خواهد بلعيد و آنگاه ديگ

عمالً از . نظم باقي خواهد ماند، نه امنيت و نه مذهب
اندیشه نظریه دیکتاتور زورمند مرتجع زاده درون این 

 .شد که کامال با سناریوی انگلیسیها سنخیت داشت
ـه ـه ریش ـور  این گرایش البت ـا در خـارج از کش ای پابرج

ـه. داشت ـر خزان ـرلين وزي داري و  در انگلسـتان چمب
گفت اگر بنا باشد بين  ستايشگر موسوليني، هميشه مي

ـي را انت ـد، ايـن هرج و مرج و ديکتاتوري يک خـاب كن
انتخاب قطعاً ديکتاتوري خواهد بود؛ اما وي نگفـت 
ـر رسـمي  در مورد ايران ايـن سياسـتهاي رسـمي و غي
انگلستان بود كه باعث هرج و مرج بويژه در دوره بعد 
ـا  از مشروطه شد و اين همه براي آن صورت گرفـت ت
ـه  ضــرورت اســتقرار ديکتــاتوري در كشــور را توجيـ

ـد از در ايران وزيـ. نمايند ـار وقـت انگلسـتان بع ر مخت
ـورن ويژگيهـاي موسـوليني را  کودتا، يعني سر پرسي ل
ـدار  در رضاخان مي ديد، و طرفه آنكه مطبوعات طرف

 . زمان به اين توهم دامن مي زدند سردار سپه هم
ـه  ـتند، ب امريکاييها هم به كودتا با ديده تحسين نگريس
 نظــر آنــان انگلســتان بــا سياســتهاي خــود در ايــران

ـراي سـرمايه گـذاريهاي  مي توانست محيطي مساعد ب
ـات و امنيـت سـرمايه را  ـايد و ثب كشورهاي غربي بگش

كرد از فضاي به دست  امريکا تالش مي. تضمين نمايد
ـرداري  ـره ب آمده براي گسترش نفوذ خود در ايران به

طلبي بــا  كنــد و بــه سياســت كلــي خــود كــه توســعه
ـا  هاي كم بود جامه عمل بپوشاند، هزينه ـر ت اما اين ام

ـر  زماني كه رضاخان بر اريکه قدرت تكيه زده بود ميس
نشد و اقدامات او نشان داد كه تحليل امريکاييها تا چه 

به اين شکل بود . انگارانه است ميزان كودكانه و ساده
ـد  كه حکومتي بي ريشه را بر مردم ايران تحميل كردن

ـا  و مقدرات امور مردم را به دست مردي سپردند كه ب
ـي  ـه هـاي خـود را عمل تحقير و سركوب مردم، برنام
ـه  ـور را ب ـدان گريخـت و كش ساخت و روز كارزار از مي

مردي كه در برابر مردم خود گردنفرازي . بيگانه سپرد
ــا كوچــك مي ــرد، ب ــپر  ك ــه س ــر بيگان ترين ضــربه در براب

ــداخت ــارت، . ان ــوليني، بناپ ــود سرنوشــت موس ايــن ب
ـه ملـت پطركبير، ميجي و بيسـمارك تح ميـل شـده ب

ـا چـه . ايران اين حادثه نشان داد كه پوتين نادرشـاه ت
  !اندازه براي پاي رضاخان گشاد است

  
بعلت محدود بـودن جـا در    : توضیح 

توضــيحات و نشــريه انقــالب اســالمي، 
ب ايــن بخــش در ســايت انقــال مĤخــذ

  .اسالمي همراه با متن خواهد آمد
  

  ادامه دارد
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نقد اصالح طلبی و 
تژی انتخابات آزاد استرا

  توام با مذاکره با نظام
  

اســتبداد مــي خواهــد بــه شــهروندان 
بباوراند كه صاحب حق همگان است و 
اوست كـه هـر وقـت صـالح دانسـت      
ــار    ــق را در اختي ــن ح ــداري از اي مق
شهروندان قـرار مـي دهـد و يـا نمـي      

بدين خاطر هر زمان كه شخصي . دهد
در كشور ما به ضايع شدن حقوق خود 

اض مي كند بـا قـدرت حـاكم در    اعتر
نمونه هاي آن را . مقابله قرار مي گيرد

در اعتراض مثال كارگران در دريافـت  
نكردن حقوق خود، يـا دانشـجويان در   
اعتراض به كمبودهاي خود و يا زنـان  
درمورد حقـوق ضـايع شـده خـود در     

ــف و اعتراضــات   ــوارد مختل ســال  2م
گذشته مردم كشـورمان مشـاهده مـي    

  . كنيم
منتظـر   نه از آن قدرت است كـه   حق

و نه ستاندني  بشويم كه به ما داده شود
حقوق مـا در درون مـا و بـا مـا     . است

انسان با حقوق خود متولد مي . عجينند
. شود قبل از اينكه داراي مرامي بگردد

استبداد، اين حقوق را نمي تواند هـم  
از انسان بسـتاند بلكـه بـا بنـده قـدرت      

اجـراي آن حقـوق   كردن انسانها، مانع 
و انسـانها بـا   . توسط خود ما مـي شـود  

غفلت خود از آن حقوق انها را آنجور 
كه شايسته رشدي هماهنگ بـا حقـوق   

  . باشد به اجرا در نمي آورند
برخوردار بودن از مجمـوع حقـوق را   

  . آزادي مي نامند
ــا     ــتقيم دارد ب ــط مس ــه آزادي رب البت

در محدوده انسان، آدمي بايد . استقالل
ن استقالل را داشته باشد كه بتواند از اي

حقوق خود آن گونه كه صـحيح مـي   
مـثال كسـي كـه    . داند برخوردار گردد

استقالل مالي دارد، يعني ابتـدا اختيـار   
در چگـونگي   مال خود را دارد و بعـد 

يا كسي كه دانش . خرج آن آزاد است
دارد ايــن دانــش داشــته وي اســت، و 

ــه  ــه از آن دانــ  البت ــت ك ش آزاد اس
  . چگونه استفاده كند

  
  فرق حق حاكميت و انتخابات ؟

   
موضوع جلسه امروز كه انتخابات باشد، 
بايستي مقـدمتا بگـويم هـر شـهروندي     
داراي حق حاكميت در كشـور خـود   

انتخابات وسيله اجراي اين حـق  . است
پـس خـود انتخابـات    . حاكميت اسـت 

حق نيسـت بلكـه وسـيله اجـراي حـق      
اسـت بـه   هركس آزاد .حاكميت است

آن كسي كه نظر و خواسته او را تامين 
در بكــار بــردن . مــي كنــد راي دهــد

صحيح وسيله انتخاب يعنـي بـه نحـوي    
كه با آن حاكميت ملـي بطـور واقعـي    
تحقق يابد، حق آن زمان محقـق مـي   
شود كه امكان انتخـاب بـين خـوب و    

در فراخنايي باشد كه مـرزي   خوبترين
ـ   . نداشته باشد دتر، انتخاب بـين بـد و ب

زبان اسـتبداد اسـت كـه آدمـي را در     
محدوده و جبر از قبل تعيين شده قرار 
مي دهد و در واقع در محـدوده جبـر   

بـه انتخابـات   . انتخابي در ميـان نيسـت  
چند دوره گذشته نگاه كنيد كانديداها 
چنان انتخاب مـي شـوند كـه مـثال در     

 "دوره آقاي خاتمي مردم بجاي ناطق 
     .راي دادندآقاي خاتمي  به "زوري 

آيا در محدوده نظـام واليـت فقيـه و     
قانون اساسي اين نظام، مـردم از حـق   

  حاكميت برخوردارند؟
  

در كشور ما ايران يك نفـر بـه عنـوان    
ولي فقيه . ولي فقيه در مقابل همه است

مطلقه خود را صـاحب مـال و جـان و    
به گفتـه آذري  . ناموس مردم مي داند

ا نيـز  قمي حتـي مـي توانـد توحيـد ر    
  ! تعطيل كند

در شـخص   "رهبر "اختيارات و قدرت
او آن . او تنها نيست كه عمل مي كنـد 

زمان اقتدار دارد كه قدرت خود را به 
نزديكان خود نيز تفويض كند و آنها بنا 

به موقعيت آن اقتـدار را جامـه عمـل    
در  "رهبـري "قدرت فراگير . بپوشانند

ســطوح مختلــف بــه افــراد گونــاگون 
از سـپاه و بسـيج تـا    . گرددتفويض مي 

ارگانهاي سركوب و نيروهاي انتظـامي  
و بنياد هـاي مختلـف كـه تحـت نظـر      

عمـل مـي كننـد همچـون      "رهبري"
در صـد اقتصـاد    40بنياد مستضعفين كه 

ايران را در دست دارد و قوه قضاييه و 
  ... روحانيت حافظ نظام و 

بـا اينكـه طبـق قـانون     -آقاي خميني 
فرا  -ه مطلقه نبود ولي فقي ، اولاساسي

تر از اختيارات قانوني خـود در واقـع   
اكنـون نيـز كـه    . مطلقه عمل مي كـرد 

آقاي خامنه اي واليت مطلقـه دارد از  
برخوردار است و هر  اختيارات بسياري

جا كم بيـاورد حكـم حكـومتي صـادر     
  . ميكند

براي روشن شدن اين امر كه در قانون 
اساسي نظام حاكم، اين مـردم نيسـتند   
كه از حق حاكميت برخوردارند بلكـه  
ولي فقيه جانشين مردم شده است، بـه  

در ايـن   "رهبـري "بررسي اختيـارات  
  : قانون اساسي نظري مي افكنيم

ــل  ــارات 110در اص ــري "اختي  "رهب
  :بدين شرح است

نظارت بر حسن اجراي سياست هاي  -
  كلي نظام 

حل اختالف و تنظـيم روابـط قـواي     -
  سه گانه 

  هبري و قوة قانونگذاري مقام ر * 
فقهاي   نصب و عزل و قبول استعفاي -

  شوراي نگهبان 
اعضاي ثابت و متغير مجمع تشـخيص   -

را مقـام رهبـري تعيـين     مصلحت نظام 
   مي نمايد 

   مقام رهبري و قوة مجريه  * 
تعيين صالحيت داوطلبـان رياسـت      -

صـــالحيت داوطلبـــان « : جمهـــوري
بـودن   رياست جمهوري از جهت دارا

شرايطي كه در اين قـانون مـي آيـد،    
بايد قبل از انتخابات به تأييـد شـوراي   
نگهبان و در دور اول به تأييد رهبـري  

  » .برسد
ــاي   - ــذ ( امض ــت  ) تنفي ــم رياس حك

   جمهوري 
عـزل رئـيس   « : عزل رئيس جمهور  * 

جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشـور  
پس از حكـم ديـوان عـالي كشـور بـه      

ز وظـايف قـانوني يـا رأي    تخلف وي ا
مجلس شوراي اسالمي به عدم كفايـت  

  . »89وي بر اساس اصل 
  : فرماندهي كل نيروهاي مسلح  * 
اعالن جنگ و صـلح  : رهبر مي تواند -

   وبسيج نيروها 
نصب، عزل و قبول اسـتعفاي رئـيس    -

   ستاد مشترك 
نصب، عزل و قبول استعفاي فرمانده  -

   سالمي كل سپاه پاسداران انقالب ا
نصـــب، عـــزل و قبـــول اســـتعفاي  -

فرمانــدهان عــالي نيروهــاي نظــامي و 
   انتظامي 

انتخاب دو نماينده در شوراي عـالي   -
   امنيت ملي 

تأ ييد مصوبات شوراي عالي امنيـت   –
مصـوبات شـوراي   ...« : 176اصل : ملي

عالي امنيت ملـي پـس از تأييـد مقـام     
  . ».رهبري قابل اجرا است

  : و قوة قضائيهمقام رهبري  * 
نصب، عزل و قبـول اسـتعفاي عـالي     -

   ترين مقام قوة قضائيه 
( عفو يا تخفيف مجـازات محكـومين    -

  ) در قدرت رهبري است 
اصـل  : مقام رهبري و صـدا و سـيما   * 

نصب و عزل رئيس سازمان صدا « : 175
و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران بـا    

  .»مقام رهبري است
ــارات   ــن اختي ــر اســاس اي ــريض و ب ع

طويل، جاي سوال اسـت كـه مقـامي    
رئيس جمهوري چه كاره اسـت؟   مثل 

. اسـت "رهبري "در واقع امر او مطيع 
جداي از آن سياست خارجي و وزيـر  

 "رهبـر "واواك نيز بايـد تحـت نظـر    
روند سياسي وفرهنگي، همچنين . باشد

اقتصادي كشور و سياستهاي كلي حاكم 
ـ   "رهبـر  "بر آن امور را نيز ي تعيـين م

بنيــاد مستضــعفين و در حقيقــت . كنــد
بنيادهاي شش گانـه تحـت نظـر مقـام     

بنـا بـر گفتـه رفيـق     . هستند "رهبري"

درصد  40دوست رئيس سابق اين بنياد،
اقتصاد كشور در اختيار بنياد مستضعفين 

از نظر قدرت مالي  "رهبر "پس. است
و مافيايي كه با او همكاري مـي كننـد،   

كشـور   درصـد اقتصـاد   40حد اقل بـر  
    .سيطره دارد

تمام ارگانهاي سـركوب را در   "رهبر"
چشــــم و گوشــــهاي . اختيــــار دارد

بايـد  . همه جا بينا و شنوايند "رهبري"
مردم بايد . روزانه از هر حركتي ترسيد

بترسند كه اسم او را چگونه بر لب مـي  
آورند، چگونه لباس مي پوشند، چگونه 

و چگونـه زنـدگي مـي      راه مي رونـد 
در نظر استبداد، هر عملـي زيـر   . كنند

  . است "رهبر"كنترل 
از زمــان يكدســت شــدن اســتبداد در 
ــات خــارج از خواســت   ــران، انتخاب اي

استبداد توانسـته  . نتيجه مي دهد  مردم
دهـه گذشـته    3بازي بد و بـدتر را در  

البته اصالح طلبـان  . بدفعات بازي كند
درون نظام نيز به مردم اين باور را القا 

د كه مي شود درون اين نظـام  كرده ان
تغييراتي انجام داد كـه بـه نفـع مـردم     

توجه كنيم كه در اين قانون ! تمام شود
اساسي هر ظرفيتي در مقابل اختيـارات  

چــرا كــه . رهبــري نــاچيز مــي گــردد
مـردم  . واليت مطلقه از آن رهبر است

ــي   ــوري اســالمي واليت در نظــام جمه
ندارنــد و جــداي از آن هــر بنــدي از 

اساسي نيز كه بـه حقـوق مـردم     قانون
راجع است، تفسيرش و تعيين چگونگي 
آن موكول به شوراي نگهبان منتخـب  

   !.رهبري شده است
تجربـه ثابـت    شايان توجه اسـت كـه    

كرده است، دارندگان نظريـه اصـالح   
در درون نظام استبدادي چه در نظـام  
ــت فقيــه و چــه در كشــورهاي     والي

نظام را به  استبدادي ديگر، نتوانسته اند
در واقع . نفع دموكراسي متحول سازند

اصالحات انجام پذيرفته است ولـي نـه   
در راســـتاي تحقـــق حقـــوق مـــردم 

پيوسته به نفع استبداد و اسـتحكام   بلكه
  . بيشتر آن

اكنون مردم ايران بعد از تجربـه قـرار   
هستند كساني كه با وجود تجربه . دارند

شكســت خــورده اصــالحات در درون 
اليت فقيـه، هنـوز معتقدنـد كـه     نظام و

بايستي در چهارچوب نظام واليت فقيه 
انتخابــات را برگــزار و در آن شــركت 

  . كرد
گويي اين قانون قدرت را از ياد ميبرند 
كه استبداد هميشه از قانون تقسيم بـه دو  

  .و حذف يكي پيروي مي كند
و اصالح طلبي كه به خواست نظام و در 

رت گـردن  واقع به خواست توقعات قد
حتي خوديها از ايـن  . ننهد نفي مي شود

در وضعيت امـروز  . قانون مستثني نيستند
ايران اصالح طلبـان درون حكومـت و   
رفسنجاني كه هميشه نقش ميانه را بـازي  
كرده و حتي طرفداران جنـاح راسـت   

و يــا مطيــع   نيـز در ايــن قــانون حــذف 
شـركت  . گرديده انـد  "رهبري "اوامر

كردن تنـور ادامـه   گرم "انتخابات "در 
طرفداران اصـالحات  . حيات نظام است

كه در خارج از كشور نيز زنـدگي مـي   
كنند تا كنون نقش بلندگوهاي تبليغاتي 

  . نظام را بازي كرده اند
و باز تجربه بـر همگـان روشـن سـاخته     

هــر گــاه هــدف نــه تحقــق اســت كــه 
آزادي، بلكه رسيدن به قدرت گرديـد،    

چگونگي  آن كس كه بيشتر قدرت دارد
اصالح . سرنوشت بازي را تعيين مي كند

طلبان بايستي بدانند زماني مـي تواننـد   
در ساخت كشور نقش داشته باشـند كـه   
ــرات   ــتبدادي دســتخوش تغيي نظــام اس
بنيادين و بسوي دمكراسي متحول شـده  

  . باشد
اصالح معنـا مـي     در دمكراسي است كه

يابد و قابل تحقق به نفع تحقـق حقـوق   
در اسـتبداد فضـاي تغييـر      . مردم اسـت 
آن دسته كه تصور مي كننـد  . بسته است

ــرم   ــد اه ــي توانن ــات"م ــا  "انتخاب را ب
ــام    ــالحات درون نظ ــداري از اص طرف
واليت فقيه به جهت خـود و يـا آزادي   
تغييــر دهنــد، تجربــه ناكــام و در عــين 

مخربي را ساليان سـال اسـت كـه      حال
اگـر شـعار بخشـي از    . تكرار مـي كننـد  

ــ حفــظ نظــام اوجــب "ان اصــالح طلب
جملـه معـروف آقـاي    (  "واجبات است 

ــز،   و )موســوي خــوئيني هــا  بخشــي ني
و يـا   "بازگشت به دوران طاليي امـام "
 "قـانون اساسـي    اجراي بدون تنازل "

مي باشد، اين شعارها يـك خواسـت را   
ــدن در   ــد و آن مانـ ــي كننـ ــان مـ بيـ
چهارچوب بن بستهاي موجـود اسـت و   

بسـوي حقـوق    نمي تواند راه حل تغيير
  . بگردد  مدار شدن جامعه 

اصالح طلبان در بازي بد و بـدتري كـه   
هدفش سهم داشـتن در قـدرت اسـت،    

شـده   "انتخابـات "تنها گرم كننده تنور 
اپوزيسـيوني    نفع بودن اين چنـين  . اند

براي اسـتبداد بسـيار بيشـتر از نبـودنش     
  . است

همين هفته پيش حسين شريعتمداري در 
فتنـه گـران بـا     ":وشتسرمقاله كيهان ن

شركتشان در انتخابات، نشان مـي دهنـد   
كــه در صـــحت انتخابــات كمتـــرين   

  ".ترديدي ندارند
از طرفي هستند بخشي از اپوزيسيون كه 
مبلغين انتخابات آزاد توام با مذاكره بـا  

  .نظام هستند
معتقدنـد كـه مـي شـود جابجـايي        آنها  

قدرت را بـا مـذاكره بـا نظـام بوجـود      
اين اسـتراتژي  ":اعتقاد دارند  آنها. آورد

به بازيگران نظـام اجـازه و امكـان مـي     
دهد كه همراه با مخالفين بنيادين خود 
با حضور نظام ولي بر فـراز آن و تحـت   
نظارت بين المللي در انتخابات شـركت  
كنند و بخت و وزن خود را بـه محـك   

   "راي بسپارند 
پيشنهاد دهندگان اين طرح همچنين بر 

ه در شــرايط فعلــي آن ايــن نظرنــد كــ
كاري را كـه اصـالح طلبـان تـا امـروز      
نتوانسته اند به سرانجام برسـانند را قـادر   

يعني با بـودن قـانون   . به انجامش هستند
در  "رهبـري  "اساسي فعلي و اختيارات

صورت امكان بتوانند در انتخابات برنده 
اما اين امر كـه بـا حفـظ قـانون     . شوند

بعـد    نظام  اساسي فعلي و استمرار حيات
چه مي توانند و يا مـي خواهنـد انجـام    

 "رهبـري  "بـا بـودن  . دهند مبهم است
نظام و اختيـارات و شـبكه قـدرت چـه     
كاري بيشتر از آقاي خاتمي كـه رئـيس   

ــود و مجلــس ششــم   ــا   جمهــوري ب را ب
ــت و از    ــود داش ــتيبان خ ــت پش اكثري
پشتيباني اكثريت شوراي شهرتهران هـم  

ــا ايــن   ــي ب ــود ول وجــود برخــوردار ب
نتوانست به وعده هـايش عمـل كنـد و    
تغييرات بايسـته در نظـام انجـام بدهـد،     

محـدوده  . اينان ميتوانند انجـام دهنـد؟  
عمل در محدوده سيطره رهبـر بحـدي   

نتوانست   تنگ است كه آقاي خاتمي نيز
جلوي ورود كاالهـاي قاچـاق از     حتي 

ــپاه و   ــي س ــادر اختصاص ــكله  140بن اس
د، نتوانسـت  قاچاق را بقول خودش بگير

حتي از بنياد مستضـعفين كـه بـا وجـود     
درصد اقتصاد كشور ماليات  40سيطره بر 

به دولت نمي داد و بقول آقـاي رفيـق   
بنيـاد بـاغ    "دوست رياست وقت بنياد، 

! ماليات بستاند "است  "رهبري"فدك 
او حتـــي وقتـــي روزنامـــه هـــارا بـــه 

فله اي بستند نتوانسـت  "رهبري"دستور
  . ترين مخالفتي بكندبا اين امر كوچك

پيشنهاد دهنـدگان نظـر انتخابـات آزاد    
بر ايـن    توام با مذاكره با نظام، همچنين 

روش ما هزينه مبارزه را پـايين  "باورند 
  ".مي آورد

آنان به اين سوال نيز بايد پاسـخ دهنـد   
كه چگونه نظام با حفـظ همـه اركـانش    
حاضر خواهد بود قدرت اجرايي را بـه  

ز نظامي دهد كه قصد اپوزيسون خارج ا
دارد به اپوزيسـون داخـل نظـام بـدل     
شــود؟ اگــر ايــن بخــش از اپوزيســيون 

مي تواند سـر   "رهبر"اعتقاد دارد كه با 
سفره قدرت به تقسيم بنشيند بدترين راه 
را و پر هزينه ترين راه را براي اسـتقرار  

  . مردم ساالري پيشه كرده است
ــا   ــدانيان و ي ــكنجه زن ــا ش ــونت تنه خش

خشـونت  . اشتهاي بي دليـل نيسـت  بازد
ــردم   ــدگي م نظــام در همــه شــئون زن

مردم روزانه هزينـه  . گسترده شده است
خيل بـي شـمار   . هاي فراوان مي دهند

اعتياد، طالق، بيكاري، فقر، محيط زيست 
بسيار آلوده و نبود آينده خصوصا بـراي  
ــف     ــكال مختل ــه اش ــوان هم ــل ج نس
خشونتهاي بي حـدي اسـت كـه نظـام     

  .مال مي كندروزانه اع

به زعم اينجانب نبايد فراموش كرد اصل 
اين است كه واليت از آن جمهور مردم 

تحقق اين حاكميت تنهـا از مسـير   . است
و بـدون    مردم و با شركت مستقيم مـردم 

حضور هيچ شـريكي در ايـن حاكميـت    
) كه واليت فقيه آنهم مطلقـه اش باشـد   (

هـر آينـده اي كـه    . امكان پـذير اسـت  
ــد ــامي و ق ــردم را در مق ــه جــز م رتي ب

حاكميت مردم شريك سازد، باز نـافي و  
  . ناقض حاكميت مردم ميگردد

تغيير بنيادين در   راه تحقق اين حاكميت
در واقـع انقـالب بـه      .نظام حاكم اسـت 

تغييـر بنيـاد     .معني خشونت زدايي اسـت 
هــاي اجتمــاعي و سياســي و فرهنگــي و 
اقتصادي از محتواي زور و ضد حقوقش 

دهايي كه بيانگر آزادي و اسـتقالل  به بنيا
چنـد  . و معرف حقوق آحاد مـردم باشـد  

دهه اصالح طلبان معناي انقالب را قلـب  
كردنــد و خشــونتي را كــه خــود در آن 
دست داشتند و بدان نظامي استبدادي را 
. استقرار بخشيدند به انقالب نسبت دادنـد 

نظام يعني آقـاي خامنـه اي در    "رهبر"
بــا  "اي مــن كــو؟ر"مقابــل فريادهــاي 
اگر مردم مي گفتند . خشونت تمام ايستاد

حق من كو؟ شايد يكپارچگي بيشتر از آن 
  .مي شد كه او بتواند صداها را خفه كند

حل مشكل استبداد حـاكم بـر ايـران در    
گرو تغيير بنيادي يعني انتقال واليـت بـه   

بنـابراين،  . صاحب حق يعني مردم است
ـ     تن از تحريم فعـال انتخابـات بيـرون رف

انفعال و ورود در فعاليت براي بازيافـت  
  . حقوق شهروندان مي باشد

گسترده ترين فضايي كـه مـردم بتواننـد    
يكپارچگي و خواست خود را بيان كننـد  

تحريم كه امري فعال است . تحريم است
چنانچه بصـورت گسـترده انجـام گيـرد،     
واليت فقيه را در سطح جهاني بي اعتبـار  

انتخابـات از اينـرو   تحريم   جنبش. ميكند
فعال است كه معناي واقعيش نه روشن و 
آشكار بـه ولـي فقيـه و آري بـه واليـت      

بزرگتـرين  . اسـت   جمهور مردم گفـتن  
يك زباني  و اتحاد جامعه در نه گفتن بـه  

اتحـاد واقعـي اينسـان    . واليت فقيه است
با نـدادن هـيچ هزينـه    . ممكن مي گردد

جامعه مدني زماني محقق مي شـود  . اي
در آن . كه دولت حقوق مدار مي گردد

فضــاي بــاز مــردم مــي تواننــد در حــل 
بـه زعـم   . مشكالت خود مشـاركت يابنـد  

اينجانب اپوزيسون بايستي انرژي خود را 
بجاي صرف كردن در انتخابات مفروضي 
كه نتيجه اش نه بدست من و شما بلكه در 
بهترين شكل ممكنش باز نظام واليت فقيه 

ت مردم مي نمايد، به را همه كاره سرنوش
تقويت جنبش دموكراسي خواهي مردم 

  . ياري رساند
راه حــل محقــق شــدن حقــوق انســان   

وحقوق اجتماعي در تغيير اين نظـام بـه   
عنوان رسيدن به مـردم سـاالري ممكـن    

جنـبش تحـريم انتخابـات در    . مي گردد
نظام حـاكم اولـين قـدم بسـوي مـردم      
ــركت در     ــوي ش ــتن بس ــاالري و رف س

اپوزيسون بايستي . آزاد مي باشد انتخابات
از حالت واكنشي بدر آمده كنشگر گشته 
و شديدا از تعريف خود به ضد خود كـه  
نظام واليـت فقيـه باشـد احتـراز ورزد و     
. نيروي خود را صرف امور اثباتي نمايـد 

اپوزيسيون در عين اينكـه تمـامي سـعي    
خود را بايستي مصروف تقويـت جنـبش   

امه نيافتن آنرا يافته مردم نمايد و موانع اد
و برطرف نمايد، بايستي نيروهاي خود را 
نيز بسيج سازد تا آلترناتيوي مستقل و آزاد 

ارائه و در   و رشد ياب را براي بعد از نظام
و بـدان  . معرض قضاوت مردم قرار دهد

از نظـامي    چشم اندازي روشن و شـفاف   
مردم سـاالر كـه بايسـتي جانشـين نظـام      

. نظر و عمل ارائه دهدحاكم گردد را در 
چرا كـه تـا زمـاني كـه ايـن آينـده بـه        
تصورمردم در نيايد و فضاي انديشه بدان 
معطوف نگردد، فضـا و مكـان در اختيـار    
ــد و از   ــاقي خواهــد مان نظــام حــاكم ب

در فرداي . اپوزيسيون ستانده خواهد شد
جنبشي پر تحرك و اپوزيسوني واقف به 
وظائف خود اسـت كـه رفـتن بـه نظـام      

اكم تحميـل و زمينـه برگـزاري يـك     ح
ــامي   ــارچوب نظ ــات آزاد در چه انتخاب

  . مردم ساالر ميسر مي گردد
   Golsar57@yahoo.de  
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  سه ویژگی ذاتی
  
  

ـه  ــی کـ ــط شخص ـارعنکبوتی رواب ـبکه تـ دارای شـ
ـا یـک  ـارعنکبوتی، ب ـبکه هـای ت ـند و ش قدرت باش
رشته رابطه های عمودی و افقی، به مرکز قـدرت، 

ـر  .پیوند می یابند بر همه ایرانیان آشکار است که به
ه برداری های اقتصادی و سیاسی زیر چتر روابـط 
ـتان نزدیـک  خانوادگی منحصر به خانواده و دوس
ـود و روابــط تنگاتنــگ  ـژاد نمــی شـ احمــدی نـ
ــای غیــر  ــانوادگی و بــه تبــع آن بهــره بــرداری ه خ
ـا  مشروع در بین اغلب مسئوالن این نظام از ابتدا ت

ــار  ولــی فقیــه را "آل " عنکبــوتیکنــون همچــون ت
. همچون آل فرعون و قارون بهم متصل می سازد

ـار داده  بتازگی نیز برابر اسنادی که ویکیلیکس انتش
است، مجتبی و مصطفی خامنه ای فرزندان ولـی 
ـرمایه گـذاری  ـوبی س ـای جن ـه در افریق فقیه مطلق

  :کرده اند
  

ـه  ۸گزارش مورخ  ـه وزارت  ۲۰۰۹فوری از دوبـی ب
ـود خارجه امر یکا است و یک بند آن مربوط می ش

ـه ای  به سرمایه گذاریهای مجتبی و مصطفی خامن
فرزنــدان رهبــر جمهــوری : در افریقــای جنــوبی

ـرمایه  ـران، مجتبـــی و مصـــطفی ســ ــ اســـالمی ای
ـه عمـل  ـوبی ب ـای جن گذاریهای عظیمی در افریق

ــد ـزان آن را . آورده ان ـرآورد  ۱۰میـ ـارد دالر بـ میلیـ
  .کرده اند

ــ درت سیاســی و اقتصــادی در ترکیــب مخــرب  ق
ـوان در  دست ماموران و کارگزاران ولی فقیه  را میت
ـاره  قاموس شخصی همچون سعید مرتضـوی نظ

ســعید مرتضــوی، دادســتانی کــه نــامش بــه : کــرد
ـــت، و  دادگاه ـــف موق ـات و توقی ــ ـای مطبوع ــ ه
طلب  سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصـالح بی

ـال ــ ـــت، از  در س ـورده اس ــ ـره خ ــ ـر گ ــ های اخی
ـاه سـال ا ـای ۱۳۸۲ردیبهشت م ـا احی ـان ب ، همزم

ــت آیت ـان ریاس ـتانی، در زمـ ـود  دادسـ ـه محمـ اللـ
هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان 

ـر عهـده داشـت ـران را ب ـام .عمومی و انقـالب ته ن
ـر  ۱۳۷۹سعيد مرتضوی در ارديبهشت  ـامی ب هنگ

ـاً تعطيـل  ۱۶ها افتاد که او  سر زبان روزنامه را موقت
ـهکرد؛ توق ـه ايـن روزنام ـرای هم ها  يفی که تقريباً ب

ـه ـه صـدها روزنام ـار  دائمی شـد و در نتيج نگار بيک
ـــدند ـوی در .ش ــ ـعيد مرتض ــ ـتن س ــ ـــت داش دس
ـترده  پرونده های پر حرف و حديث به توقيف گس

ـاظمی محــــدود  ـرا کـــ ـات و قتــــل زهـــ مطبوعـــ
ـتری .شود نمی خانم نسرين ستوده، وکيـل دادگس

ی انفــرادی در تهــران کــه هــم اکنــون در زنــدانها
ـوق  ـاع از حقـ ـرم دفـ ـه جـ مخــوف ایــن نظــم بـ
ـعید مرتضـوی رادر  شهروندان بسر میبرد، نقش س

ـازد ـا  «: مصاحبه با رادیو فردا  بخوبی آشـکار میس ب
ـه ـه تجرب ـه  توجه ب ـای مرتضـوی در زمين ـه آق ای ک

ـه ـه توقيـف فل ـه ب ای  توقيف گسترده مطبوعـات ک
معروف شد، داشت، پس از اشغال پست دادستانی 

ـرد و  های فله ان از همان توقيفتهر ـتفاده ک ای اس
ـه ما شاهد بازداشت ـترده و فل ـراد از  های گس ای اف

ـر  جمله فعاالن کارگری، زنان، دانشـجويان و ديگ
ـوديم ـاعی ب ـين . اقشار مدنی و فعاالن اجتم همچن

ــاش زيــر نظــر آقــای  طــرح موســوم بــه اراذل و اوب
ـتور  ـا دس مرتضوی و فرماندهی نيروی انتظامی و ب

ـر . ود رئيس جمهور اجرا شدخ در اعتراضـات اخي
ـا بازداشـت ـراه ب ها و اذيـت و آزارهـای  هم که هم

ـه صـحبت از تجـاوزات و شـکنجه های  گسترده ک
هــای اصــلی  منجــر بــه مــرگ بــوده، يکــی از مهره

ـوده اسـت سرکوب حـال در .»ها آقای مرتضوی ب
نظر بگیریم سعید مرتضوی با چنین سابقه ای ودر 

تیرماه  ۱۸اعزام بازداشت شدگان  حالی که  دستور
ـود بطـوری  ۸۸ به كهریزك را شخصا صادر كرده ب

ـا  ـاموران بـ ـر رفتارهــای خشــونت بارمـ ـه  در اثـ کـ
ـتی ـتم بازداش ـه  بازداشت شدگان، و ضرب و ش ها ب

ـان؛  ـرور تحـت امرش دست ماموران و زنـدانیان ش
االمینـی،  سه جوان به اسامی مرحـوم محسـن روح

ـامرانی  فر و مرحوم امیر جوادی مرحـوم محمـد ك

ـوه قضـائیه . جان باختند به درخواست دولت از ق
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــئول س بــه قــوه مجریــه منتقــل و مس

ـعر !!! قاچاق كاال و ارز شده است به مصداق این ش
  سعدی

ثابـت کنـد  - قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار  
  از بهر تو ده خربزه زار

ـوارد  ـر  ایـن م ـه ( هدف نگارنـده  از ذک درواقـع  ک
ـه  )نوک کوه فساد جاری در نظام است  جلب توج

ـاد  ـه فس ـر اسـت ک خصوصا جوانان کشوربه این ام
ــان نمــی  ــبه نیــز پای ــبه شــکل نمــی گیــرد و یکش یکش

ـه در بخـش دوم . پذیرد ـاد دارنـد ک خوانندگان بی
این نوشتار از شیوه جدید رانتخـواری و اخـتالس 
ـتن ـوز اس ـان نی ـایت جه اد نام بردم و به خبری از س

ـاد  کردم که خاطر نشان کرده بود فعالیت  بانـد فس
مالی در بیمه ایران در کرج که محمد رضا رحیمـی 
معــاون اول احمــدی نــژاد در دادگــاه مــتهم بــه 
همکاری و شراکت با این باند شده بود و به حکـم 
حکومتی رهبری نظام پرونده مختومه شد، به این 

ـه را ی ـار نحو بوده است که پرونده هـای مختوم کب
ـا  ـرای آنه دیگر به جریان می انداخته اند و دوباره ب
ـرا خودشـان برداشـت  ـول آن حکم صادر کرده و پ
مــی کردنــد و بــا همــین شــگرد میلیاردهــا تومــان 

با نگاهی به سوابق آقای محمـد !. اختالس کردند
ـه از قبیــل ـام والیــت فقیـ ـا رحیمــی در نظـ : رضـ
دۀ دادستان قروه و سنندج در اوائل انقالب، نماینـ

هــای دوم، ســوم و چهــارم مجلــس نظــام  و  دوره
ـتاندار اسـبق  عضو اسبق هیأت ـه مجلـس، اس رئیس

ــابق دیــوان محاســبات  و ( ! )کردســتان، رئــیس س
ـاون اول  معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور و مع

ـه بـدون ... رئیس دولت دهم  ـود ک روشـن مـی ش
اطــالع آقــای رحیمــی از ریشــه دوانــدن فســاد در 

ـتفاده دستگاه قضایی  ـوء اس نظام والیت فقیه و س
ـوه قضـاییه  ـه در ق از اطالعات مربوط به دورانـی ک
دارای پســت و منصــب بــوده اســت، نمیتــوان  بــا 
ـه  باندی فاسد پرونده های مختومه را یکبار دیگر ب
ـا حکـم صـادر  ـرای آنه ـاره ب جریان انداخته  و دوب

ـرا خودشـان برداشـت کننـد ـول آن ایـن ! کرده و پ
ـوان یـک  فساد یکشبه شکل نگرفته است و اگر بعن

نمونه به مقامهای  گوناگون فوق این مـدیر فاسـد 
ـه  در پستهای مهم قضایی، تقنینـی و اجرایـی توج
کنیم می بینیم که نوار سرخ فساد آلوده به خون در 
ـبکه  ـام طـول و عـرض ش ـه در تم نظام والیـت فقی
مافیــایی نظــام رد شــده  و حــرص و آز قــدرت بــه 

زی آن نوار را بدل به طنابی می افزودن برخود، رو
ـر نظـام  کند که گریبان نظام فاسـد را همچـون ه
ــی گیــرد و بــه حیــات آن پایــان  فاســد دیگــری م

نظام والیت فقیه همچون عصای موریانه .میدهد
ـیده اسـت ـه . خورده سلیمان پوس ـا قبـل از اینک ام

ـرا  بنایش خود فرو ریزد، بایستی با روشی کار آمـد آن
ـرا . فرو انـداخت ـات وی چ ـه حی ـر روز ادام ـه ه ک

ـه ماسـت و  کاستن از توان نیروهای محرکه جامع
ـه  شیره حیاتی نسل جوان فعلی و آتی کشور است ک

به مصداق زنده . به کیسه ویل مافیا سرازیر می شود
  یاد مشیری

ـرگ نیســت  ـردن یــک بـ وای  - صــحیت از پژمـ
  جنگل را بیابان می کنند

ند بـدل این بصیرت برای نسل جوان کشور می توا
ـوثرترین راه  ـرای اتخـاذ م ـالوده ای محکـم ب به ش
مبارزه با فساد چه اکنون و جه در آینده وطن شود 
ـرور  و  آن ضرورت انقالب در ساختار ذهنی فساد پ
و از اصالت انداختن قدرت در اذهـان تـک تـک 

ـتی . آحاد ملت است ـور بایس ـان بیـدار کش دیده بان
ـبکه هـای زر و ز ـری ش ور را گذرگاه های شکل گی

به مردم هشدار داده و ملت با هوشیاری از بوجـود 
ـانگیر  ـه عاقبـت گریب ـادی ک ـتر فس آمدن زمینه و بس

اقتصــادی خــودش مــی شــود، - حیــات سیاســی
  .جلوگیری بعمل آورد

  
ـا    : انقالب اسالمي خيانت و فساد نمـي تواننـد ب

  :جنايت و تجاوز به حقوق انسان همراه نباشند
  
  

سانسور را تشديد  ،يمژر
ــي ــران را  م ــد و اي       كن

  : بيابان مي گرداند
  
  

ـهرزاد نيـوز،       ،89 مرداد 4در  ◀ ـزارش ش به گ
ـرين رود    - خشك شـدن زاينـده رود    مهـم ت

ـه آن،  - مركزي ايران  ، و بي توجهي مسئولين ب
ـه   گروهي از شهروندان اصفهان و عالقمندان ب
محيط زيست را بر آن داشته تا از طريـق چنـد   

ـئول   وكيل برجسته پروند ـات مس ه اي عليه مقام
ـكايت كننـد   ـه وكيـل   .تنظيم و به دادگاه ش س

ـكايت    ـاكي، ش برجسته به نمايندگي از اهالي ش
ـال    ـتري ارس نامه اي تنظيم و به مقامات دادگس

  .كرده اند
. درياچه رضائيه نيز دارد خشك مـي شـود   ◀
نمـك زار   ،ن كه خشك شـده آن قسمت از آ

ه مزرعه ها ن مي وزد و نمك را بآگشته و باد بر 
  . نها را شور و غير قابل كشت مي كندآمي برد و 

ـه        پيشروي بيابان در ايران وسعت و سرعتي ب
  .خود گرفته است كه در دوران پهلوي نداشت

ـا، در پـي     ،89مرداد  4در  ◀ ـزارش هران به گ
ـازل   هجوم هفته هاي اخير ماموران امنيتي به من

ـ (روستائيان بهايي روستاي كتا  ) ع ياسـوج از تواب
  .پانزده تن از ايشان بازداشت شدند

به گزارش ايلنا، تعـدادي از   ،90مرداد  4در  ◀
كارگران واحد نساجي مازندران  به دليل عدم 

ـار   13دريافت ماه حقوق خود براي چندمين ب
  . ندكرددر مقابل استانداري مازندران تجمع 

بــه گــزارش همسرهاشــم  ،90مــرداد  5در  ◀
ـه    خواستار، زنداني  ـته ك ـر بازنشس عقيدتي و دبي

ـاله       ـان دوره دو س ـرار بـود پـس از پاي امروز ق
ـاه انقـالب     ـه دادگ حبسش آزاد شود مجددا ب

ـازه      ـام ت ـه اته ـان   ” برده شده و ب تشـويش اذه
ـالي   . محاكمه شده اسـت ” عمومي  ايـن درح

ـبح جلـوي زنـدان      ـانواده او از ص است كه خ
ـه    ـابي ك وكيل آباد مشهد منتظر او بودند  و قص
ـا    جلوي در خانه منتظر آمدن خواستار بـوده ت

ـاي امنيتـي   سر گوسفندي را  ببرد توسط نيروه
  .بازداشت شده است

ـزي   ،90 مرداد  5در  ◀ به گزارش واحد مرك
 71يس شــعبه ئــخبــر، قاضــي عزيزمحمــدي ر

ـه   دادگاه كيفري استان تهران با اشاره به اين ك
جلسه محاكمه عامل قتل دختر دانشـجويي در  

در : ل مديريت، امروز تشكيل شد گفتمنطقه پ
اين جلسه براي قاتل اين پرونده حكـم اعـدام   
ـاق آن را تاييـد    صادر شد و هيات قضايي به اتف

  .كرد
ـالين حقـوق    ،90مرداد  5در  ◀ به گزارش فع

بشر و دمكراسي در ايران، محمد سعامي يكي از 
دستگير شدگان اعتراضات گسترده مردم ايران 

ـه بنـد    مجـدد  1388در سال  ـتگير و ب  350ا دس
  .دشزندان اوين منتقل 

، مهدي خزعلي فرزند آيـت  90مرداد  5در ◀
اهللا خزعلي قبل از اينكه به وعده اخير خود در 
مورد افشاگري بيشتر در مورد آيت اهللا مهدوي 
ـه تحـت مـديريت وي در     كني و زير مجموع
دانشگاه امام صادق عمل كند، بازداشـت شـده   

   .اعتصاب غذا كرده استوي در زندان . است
به گزارش رجانيوز، دو تـن   ،90مرداد  6در ◀ 

ـر      ـايت آينـده، عص ـلي س ـروز از عوامل اص  ام
  .بازداشت شدند

ـبز،      ،90مرداد  6در  ◀ ـزارش تحـول س ـه گ ب
دادگاه تجديد نظر پرونده احمد قابل پژوهشگر 
ـه وكيـل    ديني را بررسي و حكم نهايي آن را ب

ـا حـذف   بر اساس .ايشان ابالغ نمود اين حكم ب

سال تبعيد به فريمان و  3(مجازات هاي تتميمي
محروميت از سخنراني و مصاحبه و نشر مطلـب  

ـاه زنـدان    20حكـم  ) در جمع بيش از سه نفر م
  .ايشان تاييد و به وكيل وي ابالغ شده است

ـالين حقـوق    ،90مرداد  6در   ◀ به گزارش فع
بشر و دمكراسي در ايران، حكم اعدام زنـداني  

ـالي    ع باس توكلي برازجاني توسـط  ديـوان ع
ـرا  شدهكشور تاييد  ن آ يو هر لحظه امكان اج

  .مي رود
ـزارش دانشـجو نيـوز،     ،90مرداد  6در  ◀ به گ

ـنعتي   1500بيش از  تن از دانشجويان دانشگاه ص
ـه   ـاي نام ـتگاه     شريف با امض ـه دس ـاب ب اي خط

قضايي خواهان آزادي علي اكبر محمـدزاده،  
  .ن دانشگاه شدندفعال دانشجويي اي

ـالين حقـوق    ،90مرداد  8در  ◀ به گزارش فع
بشر و دمكراسي در ايران، زندانيان سياسي بهروز 

فرزاد مـددزاده   صالح كهندل، جاويد طهراني،
ـه     ـه ب ـتن نام و محمد علي منصوري بدليل نوش

ـه   7گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد از  تيرماه ب
منتقـل  زندان اويـن   209سلولهاي انفرادي بند 

ـكنجة   شده اند بطور مستمر تحت بازجويي و ش
ـات    ـان وزارت اطالع روحي و جسمي بازجوي

  .مي باشند 
بــه گــزارش خبرگــزاري  ،90مــرداد  8در ◀ 

فارس، هادي ابراهيمي معاون سياسـي امنيتـي   
استاندار مازندران اعالم كرد كه كسي حق شنا 

  .در دريا در ماه رمضان در مازندران را ندارد
به گزارش سايت فردا، روز  ،90مرداد  9در  ◀
شنبه تعدادي از پسران و دختران جوان در  يك

ـه      يكي ديگر از بوستان ـاي پايتخـت اقـدام ب ه
ـئون اسـالمي    ـان  ( انجام اعمال خالف ش جوان

ـيس  ) آب بازي كرده اند  كردند كه ماموران پل
ـر   پس از اطالع از اين امر، سريعاً در محل حاض

و هنجارشكنان را دستگير  و تمامي اين متخلفان
  .دندداو تحويل مراجع قضايي 

ـزارش دانشـجو نيـوز،     ،90مرداد  9در  ◀ به گ
ـاب   دكتر مهدي خزعلي، سيزدهمين روز اعتص
غذاي خود را در حالي پشت سر مـي گـذارد   
ـري در دسـت    كه از وضعيت سالمتي وي خب

  .نيست
به گزارش ايسنا، جمعي از  ،90مرداد  11در  ◀

نهضــت ســوادآموزي و معلمــان آموزشــياران 
ـار دوم در    حق ـراي ب التدريسي سراسر كشور، ب

هفته جاري، مقابـل مجلـس شـوراي اسـالمي     
  .تجمع كردند

به گزارش موكريان، شعبه  ،90مرداد  11در  ◀
ــاه انقــالب تهــران دو شــهروند اهــل  28 دادگ

ـاني و اليـق     ـز عثم جوانرود را به نام هاي پروي
ـاري     ـام همك ـه اته ـاي   كردي پور ب ـا گروهه ب

ـبس محكـوم    مذهبي هر كدام به پنج سال ح
   .كرد
روزنامه شرق در گزارشي  ،90مرداد  11در  ◀

ـر   به بررسي وضعيت نشر كتاب در پنج سال اخي
ـاي      ـاس آماره ـر اس ـه ب پرداخت و خبر داد ك

ـاب در شـش     ـراژ كت ـال    دولتي، متوسـط تي س
نسـخه   1200گذشته به صورت ميانگين بيش از 

ـه   1389ر سال كاهش يافته و د نيز تيراژ كتاب ب
ـببي    .ترين ميزان رسيده است پائين ـر س اين ام

  .جز سانسور ندارد
ـر   ،90مرداد  11در  ◀ به گزارش جرس، دكت

محمد ملكي دادگاه انقالب را فاقد صـالحيت  
براي رسيدگي به پرونده اش دانست و از خود 

ـرد ـتار . دفــاع نكـ ـه كشـ  و وي در اعتــراض بـ
محكوميــت و زنــداني  و دســتگيري و شــكنجه

نمودن تعدادي از دانشجويان، استادان، معلمان، 
ــتري،    ـاران، وكــالي دادگس ــه نگ ـان، روزنام زن
ـان،   كارگران، فعاالن حقوق بشر و ديگر هموطن

ـانوني،     ـاي غيرق محكـوم و   به حكـم دادگاهه
  . زنداني بوده است

به گزارش كلمه، فريدون  ،90مرداد  11در  ◀
و عضو ستاد مهـدي   صيدي راد وبالگ نويس

ـعبه    ـاه   28كروبي شهر اراك از سـوي ش دادگ
ـري       ـبس تعزي ـال ح ـه س ـه س انقالب اسالمي ب

  .محكوم شد

، به گزارش كلمه، اعتصاب 90 مرداد 12در  ◀
ـنبه دهـم     صنف پارچه ـه از روز دوش فروشان ك

ـزوده    ـر ازرش اف مرداد در اعتراض به ماليات ب
ـه   آغاز شده، با خاموش كردن چراغها و بسته نگ

ــوده   داشــتن محــل كســب و كــار همــراه ب
ـتور   .است اين اعتصاب در واكنش به ابـالغ دس

ـال در ايـن    اداره ماليات براي ثبت نام كسبه فع
ـر     4صنف جهـت پرداخـت    ـات ب درصـد مالي

  .ارزش افزوده صورت گرفته است
به گزارش هرانا، نيروهاي  ،90مرداد  12در  ◀

ـروه  امنيتي پس از بازداشـت   ـام  يـك گ  و انج
ـر    ـراد  تحقيقات اوليه به صورت گروهـي اكث اف

ـ  شـش تـن از بازداشـت     .را آزاد كردنـد ن آن
شدگان علي رغم گذشت شش روز هم چنان 

ـا    .در بازداشت بسر مـي برنـد   ـاطقي ني ـر  (ن دبي
نوازنـده تنبـك و   (، آشـوري  )انجمن بهارستان

ـيقي در     ـاي موس ـروه ه تنظيم كننده  برنامه گ
ــاني بــه همــ)شــب جشــن راه ، محســني، رمض

ـه بازداشـت شـدگان      ـا از جمل فرزندشان، توان
  . هستند

ـگران    ،90مرداد  12در  ◀ ـزارش گزارش به گ
پور انوري وزير ارتباطات و  بدون مرز،  رضا تقي

ـران، در   فناوري اطالعات جمهوري اسالمي اي
ـه     4تاريخ  ـرد ك ـاز اول  "مرداد ماه، اعـالم ك ف

ـه     6شبكه ملي اينترنت طي  ـال ب ـه اول امس ماه
ـاره گفـت   . برداري مي رسد بهره وي در اين ب

ـاني (در كنار شبكه ملي اينترنت، اينترنت " ) جه
ـا   را به عنوان يك سرويس با همان مسائلي كه ت
ـان خـواهيم     كنون وجود داشته اسـت كماك
داشت و پهناي باند داخل را به صورت امـن و  
ـادي و     ـار اقتص حفاظت شده براي كسـب و ك

 ".اهيم دادحريم شخصي خانوارها توسعه خـو 
ـتفاده از  ـتجوي   "وي با تاكيد بر اس موتـور جس

ـبكه ملـي اينترنـت،     "ميل ملي ملي و اي در ش
 "يكي از اهداف اصلي شبكه اينترنـت ملـي را   

ها در  ميل جمع آوري اطالعات و مديريت اي
ـرفتن     ـرار گ ـه ق داخل كشور براي مورد توج

كه در اصـل اعـالم   . اعالم كرد” مباحث امنيتي
   .هاي مخالفان است ميل اي كنترل بيشتر

ـتگاه    ،90مرداد  13در  ◀ ـا، دس به گزارش هران
ـال      ـارو فع ـه نگ قضايي عيسي سـحرخيز روزنام

ـابق   سياسي را به علت فعاليت هاي مطبوعاتي س
ـرد     ـبس محكـوم ك ـال ح ايـن  .خود يه دو س

ـبس       روزنامه نگار كه پيش ـال ح ـه س ـه س ـر ب ت
ـروز طـي      ـبح ام تعزيري محكوم شده بـود ص

ـه دو    حكمي كه  در زندان به وي ابـالغ شـد ب
  .سال حبس محكوم شد

ـر       ،90 مرداد 14در  ◀ ـر ، ناص ـزارش مه ـه گ ب
ـارس    جعفر قلي مدير كل زندان ـتان ف هاي اس
ـه  : در نشست خبري گفـت   ـه    300ماهيان ـر ب نف
ـه داد،  .شـود  زندانيان استان اضافه مي وي ادام

ـيراز حـدود يـك     ظرفيت زندان عادل آباد ش
است ولي در حال حاضر چهار نفر  400هزار و 

. هزار نفر زنداني در اين زندان موجـود اسـت  
ـه   مدير كل زندان هاي استان فارس با بيان اينك

بيشترين جرائم استان به درگيري و مواد مخدر 
ـرد  مربوط مي ـري، مـواد   : شود، تاكيد ك درگي

مخدر و سرقت بيشترين آمار زنداني را به خود 
  .اختصاص داده است

ـا، حكـم     ،90رداد م 14در  ◀ ـزارش هران به گ
شالق سياوش اسالمي عضو هيات مديره كانون 
ـرا در   صنفي معلمان ساري با حكم قضايي به اج

اين فعال صنفي معلمان به اتهام اخالل در  .آمد
امنيت كشور به دليل شركت در حوادث بعد از 

ـربه شـالق    74انتخابات به يك سال زندان و ض
گاه تجديد نظر به محكوم شد، اين حكم در داد

  .ضربه شالق تقليل يافت 37
به گزارش كلمه، اعتصاب  ،90مرداد  17در  ◀

ـران     صنف قماش و پارچه ـازار ته ـان در ب فروش
ـات و     ـه مطبوعـ ــد كـ ـه ش ـين هفتـ وارد دومـ

ـكوت       خبرگزاري ـكارا س ـاره آش ـا در ايـن ب ه
  .اند كرده
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