
  

  
تجربه انقالب مشروطيت در ايران و نيز تجربه حكومت موقت بعد از پيروزي انقالب و سپس تجربه هاي عـراق و   :انقالب اسالمی

زادي، بكار بردن استقالل است و آاين حقيقت را به فرياد خاطر نشان ايرانيان و غير ايرانيان مي كند كه  ،غانستان و اينك ليبياف
بسياري حقايق از پرده بيـرون افتـاده   » ئينه ليبيآ«در . هر دو را از دست مي دهي ،زادي بيابيآاگر استقالل را قرباني كردي كه 

حضور قدرتهاي خارجي در . نها اين كه ديكتاتوري قذافي جاي به ديكتاتوري دست نشانده اي مي دهدآين مهمتر. اند و مي افتند
بـا جنـگ داخلـي و تشـديد      ،عرصه را بر مردم اين كشور تنگ تر مي كند و اضطراب از اين كه تسـويه حسـابهاي خـونين    ،ليبي

خطر گسـترش خشـونت در شـكل     ،در حقيقت. در بر مي گيرد نه مردم ليبي كه مردم كشورهاي ديگر را ،ويرانگريها همراه شود
بـه   ،وريـم و در فصـل دوم  آمـي   ،گزارشي از ايران را در باره تركيب جبهه ها و تـدارك انتخابـات   ،در فصل اول. جدي است ،ترور

  .تفصيل به وضعيت ليبي مي پردازيم
قسـمت دوم گـزارش در    ،بررسي مي كنيم و در فصل چهـام را از زبان گزارشها و خبرها  يمژروابط خارجي ر ،در فصل سوم       

اسـامي،   ،در اين گزارش. وريم كه ويكيليكس انتشار داده استآباره انجمن حجتيه و در فصل پنجم، گزارشي از گزارشهائي را مي 
  .سانسور نشده اند و سند در باره به فالكت افتادن هاشمي رفسنجاني و خانواده او است

خبرهـاي   ،وريم و در فصل هفـتم آ، چند اطالع در باره فسادهاي بزرگ و مديريت سپاه بر صنعت نفت را مي در فصل ششم      
  :تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

  
 ۴در صفحه

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

  )٣۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  

  جمال صفری

وقوع « : گفت ١٢٩٩آيرونسايد قبل از کودتای ژنرال  

بلشويک ھا . را بعيد می دانم)بلشويک ھا ( چنان حمله ای

ولی   » .در کشور خودشان دچارمشکالت زيادی ھستند

شد  اگر کودتا نمي« انگليس و کودتاچيان القاء  کردند 

  »!! افتاد ھا مي ايران به دامن کمونيست
  

ســازماندهي دو  خــارجي دربهانــه هــاي ســلطه گــران  يكــي از
  وكمونيسـت   خطـر  1332مرداد  28 و 1299سوم اسفند كودتاي 

 در ايران بود، آنهـا از طريـق  ) 1(»به قدرت رسيدن كمونيستها« 
ازمانهاي اطالعـاتي و  سـ  و ي داخلي و خارجيرسانه ها عوامل و

. القاء مي كردندرا » تهديدات كمونيستها در ايران« جاسوسانشان
 مـي خوانيـد   خاطرات آيرونسايد در، »القائات« اينولي برعكس 

بـه  . براي ديدن اتباع اروپايي مقيم ايران به باشگاه رفتـيم «  :كه
همه آنها پيشنهاد شد هنگام تخليه ايران از قواي بريتانيا به بغـداد  

آنها بـه فكـر هجـوم    . اما همگي اين پيشنهاد را رد كردند. بروند
با وجود آنكـه بـه   . ريستندمي نگ سخربلشويكها به ايران با ديده تم

بعضـي نظـر مـرا در    . ايران در دفاع ازخود واقف بودند ناتواني
اين مورد جويا مي شدند و من گفتم وقوع چنـان حملـه اي را   

ودشـان دچـار مشـكالت    بلشويك ها در كشـور خ . بعيد مي دانم
در چنــگ  ايــران واقــع آنهــا مــي دانســتند در ».زيـادي هســتند 
ن بخـش از خـاطرات   در اينجـا آ . خواهـد افتـاد  كمونيست ها ن

ــايد ــرال آيرونس ــ ،ژن ــامعم ــان  1299 يار انگليســي كودت در زم
  :مأموريتش در ايران  است را مي آورم

    ۱۳در صفحه    
ما را  !اينترنتی چاپی و بصورت نشريهاين  وخوانندگان محترم دوستان

  !فرمائيد خود ياریکمک مالی  بانشريه،  ادامه انتشاربرای 

  مجيد محمدي محقق
  عرب ستیزی

اگـر  . ديرگاهي است كه عرب ستيزي هم در بين مردم عادي جامعه و هم در بين روشنفكران جامعه گوش فلك را كر كرده اسـت 
خواهـد از داده هـاي تـاريخي بيابـد و مهـر       فكر است همان ناسزاها را مـي  گويد و اگر به اصطالح روشن سزا نميعامي است جز نا

شـود هماننـد، اي    ها ديده مـي  ناسزاهايي كه در البالي گفتار و نوشته. تصديق بر آن بزند و به اين ترتيب خود را آزاده جلوه كند
من چه مانده كه حتا نـام علـي و حسـين و     لخ خور به باد فنا داد، از ايرانرب معرب پرست، اي دست بوس عرب، هر چه داشتيم ع

  …محمد را بر مي گزينيم و 
امپراطوري بوديم و كشور پهناوري داشتيم كـه در آن دانشـگاه و مدرسـه    . اين جماعت، مدعي هستند چه دوران باشكوهي داشتيم

  .قوق مدار و زن، كودك و خرد و بزرگ صاحب حقوق بودنداي بود ح و جامعه. مراكز تعليم تربيت برپا بوده است
دينمان را بردنـد و زبانمـان را بـه بـاد فراموشـي      . البته شايد نقصانهايي هم بوده اما اين عربها مثل سيل آمدند هر چه داشتيم بردند

ردي كه در تمام تاريخش از تمـدن هـيچ   عرب بيابان گ. ها را به آتش قهر سوزاندند كتابخانه. سپردند و فرهنگ را به باد يغما دادند
بويي نبرده است آمد و بر سر خان گسترده اين جامعه آباد نشست و هر چه توانست خورد و هر چه نتوانست يا به غنيمت بـه مدينـه   

  . !فرستاد و يا به آتش كشيد
  ۱۲در صفحه    
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

 ،خیانت و خیانت ،وقتی معجزه  
    می شود» دفاع مقدس«

  پيرامون جنگ •
شما  از جمله ادعاهايي كه عليه شما در مورد جنگ مطرح است، آن است كه. 1 

آيا اين . دستور داده بوديد به نيروهاي سپاهي و بسيجي و داوطلب مهمات ندهند
  موضوع صحت دارد؟

سال است كه تبليغ مي كند شما در جنگ  30جمهوري اسالمي حدود . 2
اما به تازگي، . مي دانم كه بارها پيشتر به اين اتهام پاسخ داده ايد. خيانت كرديد

وقتي بني صدر به دزفول رفته بود «: هام مي گويداحمد سالك در توجيه اين ات
در آن . همه فرماندهان را خواسته بود و شهيد كالهدوز از طرف سپاه رفته بود

بني صدر آن جا . هنگام كردستان توسط كومله و دموكرات از دست رفته بود
پيشنهاد مي كند شما مرز كردستان را در كرمانشاه بگذار و آن جا را از دست 

مرحوم شهيد كالهدوز ناراحت مي شود و با گريه فرياد مي زند . فرض كن رفته
كه آقاي بني صدر و آقايان ارتشي مگر اين كه از روي جنازه ما سپاهي ها رد 

ممكن است » ....شويد و اال ما يك وجب خاك كشورمان را از دست نمي دهيم
  اصل اين ماجرا را روايت كنيد؟

- گفته مي. رفتار شما با آقاي صياد شيرازي است موضوع ديگر ماجراي نحوه. 3 
شود در ابتداي تصدي شما بر فرماندهي كل قوا، شما به ايشان بسيار عالقمند 

چه اتفاقي افتاد كه روابط ميان شما و . مي دانستيد» كشف خود«بوديد و او را 
  ايشان به تيرگي گراييد؟

اني سرپل ذهاب گفته سردار حسين همداني از فرماندهان ارشد جبهه مي. 4 
به بني صدر درباره وضعيت بحراني منطقه سرپل ) 59در مرداد (من «: است

در نواحي مرزي يك ! به او گفتم آقاي رئيس جمهور. ذهاب گزارش مفصلي دادم
سپاه دوم ارتش بعث در پاسگاه تيله كوه عراق، . تيله كوه ما داريم يكي عراق

ها را و رو به شمال دشت ذهاب آن دستگاه تانك را جلو كشيده 150حدود 
ها تانك واقعي نيستند، نه آقا، آن: هاي بني صدر گفتنددور و بري... آرايش داده

در پايان همان جلسه بيست و چهارم مردادماه، ابوشريف به !... ماكت تانك اند
نه آقا، اين ها ماكت : ها نگاه كرد و گفتديدار منطقه رفت و با دوربين به تانك

  ستند،ني
  ۲در صفحه    
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  ۴ ص: یم می شود ژصحنه جنگ در درون ر ،»انتخابات«وقتی ◀
  ۴ص  طرح ناتو برای لیبی بعد از قذافی؟  -؟ !همکاری القاعده با ناتو -هراس خامنه ای ◀

  ۷ ص:  چنی کخاطرات دی –بلند پروازیهای سارکوزی درباره ایران و سوریه و فلسطین ◀

  ۹ ص:  ۲-تاریخچه انجمن حجتیه از پیدایش تا امروز  ◀
  :که ویکیلیکس انتشار داده است با سانسور کمترای گزارشهای محرمانه ◀

  ۱۰ ص...: گران جان خویش است ووقتی هاشمی رفسنجانی نیز ن 
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آيا اين ماجرا صحت دارد؟ » !تمامشان تانك اند 
ظاهرا اين اتفاق در همـان سـفري رخ داده كـه    
هلي كوپتر شما سقوط مي كند و شما سالم مي 

  .مانيد
آيا تصور نمـي كنيـد كـه بـيش از حـد بـه       . 5

فرماندهان ارتش اعتماد كرديد؟ به عنوان نمونه، 
سرلشكر شادمهر براي شـما  شما مدعي هستيد 

ــي    ــا و هل ــخ هواپيماه ــه مل ــرد ك ــتدالل ك اس
كوپترهاي طبس را بايد بزنند تا نتوانند آن ها را 

اين در حالي است كه امكان پـذير  . دوباره ببرند
بودن اين كار كه بتوان با هواپيماي جنگنده ملخ 
هواپيماهــاي روي زمــين را زد، حتــي خــارج از 

ه حسن نيـت برخـي   آيا هيچ وقت ب! تصور است
  فرماندهان ارتش شك نكرديد؟ 

باره ماهيت و واقعيـت كودتـاي    نظر شما در. 6  
نوژه چيست؟ ممكن است شفاف بفرماييـد آيـا   
شما معتقديد اساساً كودتايي در كار نبوده و اين 
نقشه از سـمت بختيـار و صـدام طـرح شـد تـا       

  سازمان ارتش از هم بپاشد؟
    

  سواالت متفرقه
ها گفته ايد كه حقوق انسان مقدم بر شما بار. 1  

عملكرد و عقايد اوست و از جمله ايـن حقـوق،   
از اين رو بارها با حكـم اعـدام   . حق حيات است

مخالفت كرديد و حتي عليه آن كتـاب و مقالـه   
با بدترين ها «اوايل انقالب نيز با جمله . نوشتيد

» شروع مي كنند با بهترين ها ادامه مـي دهنـد  
با اين حـال  . م ها اظهار نظر كرديددر مورد اعدا

آن زمان در مقام رياست جمهـوري، در مقابـل   
چـه  » آيت كودتاچي اعـدام بايـد گـردد   «شعار 

واكنشي نشان داديد و آيا با طرح اعـدام ايشـان   
مخالفت كرديد، هر چند او از طراحان و مجريان 

بـود؟ موضـع    60اصلي حوادث منجر به خرداد 
  ايشان چه بود؟ شما در مقابل طرح اعدام

شما بارها به شـيخ صـادق خلخـالي انتقـاد     . 2  
كرديد و حتي آن زمان مـي گفتيـد او قاتليـت    

كارنامـه عملكـرد او از همـان    . دارد نه قاطعيـت 
روزهاي اول در ماجراي اعـدام سـران حكومـت    
پهلوي مشخص بود و چيـزي نبـود كـه بعـد از     

او در جريــان انتخابــات . مــدتي مشــخص شــود
وري هر چنـد ابتـدا خـود كانديـدا     رياست جمه

شد، اما از جمله طرفداران شما بود كه البتـه در  
جلسات طـرح عـدم كفايـت سياسـي شـما در      

. نيز به جبهه مخالفين شـما پيوسـت   60خرداد 
با ايـن حـال در دوره رياسـت جمهـوري اول از     
طرف شما حكم رياست سـتاد مبـارزه بـا مـواد     

كارنامـه او،  با وجـود ايـن   . مخدر را دريافت كرد
  چرا به او چنين حكم و مقامي داديد؟

  
ــاره ٭  ــه پرسشــها در ب پاســخها ب

  :جنگ
  
  :خیانت در جنگ؟ – ۱
ور می شـوم کـه تـاریخی آباردیگر یاد    

  :راست گو است که استمرار دارد
. غاز نگیـردآجنگ می توانست   -  ۱٫۱

این راسـت اسـت کـه صـدام بـه ایـران 
مریکا تجاوز کرد و باز راست است که ا

لـن آاز جمله بنـا بـر قـول (و انگلستان 
وزیـــر دفـــاع انگلســـتان در  ،کـــالرک

حکومــــت تــــاچر و نامــــه محرمانــــه 
ـــگآ ـــاندر هی ـــر خارجـــه در  ،لکس وزی

ــه او ــان ب ــت ریگ ــای ) حکوم و جباره
» ایرانیان«فاسدکشورهای عرب و نیز 

ــل متالشــی شــدن  ــه از عوام خــائنی ک
برانگیزنـدگان صـدام بـه  ،ارتش بودند
قــای آامــا  . ایــران بــوده انــد تجـاوز بــه

خمینــی و دســتیاران او کــه اســـالم و 
ایــران و انقــالب را قربــانی بازســازی 

ــــد ــــز ،اســــتبداد کردن ــــمار  ،نی در ش
نهـا بودنـد آ. مقصرهای اصـلی هسـتند

که با به راه انـداختن ماشـین اعـدام و 
 ،گروگانگیری و افتادن به جان ارتـش

ه و ارائــه طــرح ژبــه بهانــه کودتــای نــو
ــه شــورای انقــالب و انحــال ل ارتــش ب

 ،وردن ایران به محاصره اقتصـادیآدر
ایران را ناتوان کردند و اسباب تجـاوز 

بنـا بـر ایـن . به ایران را فراهم نمودند
خیانتکــاران دو دســته از  ،امــر واقــع

نهـــا کـــه در آ: زورپرســـتان بـــوده انـــد

یــم پهلــوی بودنــد و یــا بــه ژخــدمت ر
قای خمینـی و آو . مدندآن درآخدمت 

  . دستیاران او
ـــاد        ـــق آی ـــه  تحقی ـــود ک ـــی ش ور م

در  ،کننــدگان در بــاره جنــگ عــراق
از ( کـــه انتشـــار داده انـــد  یــیکتابهـــا
نوشــته روبــرت و   Neck deepجملــه  

روش عمل به قصـد  ،)سام و نات پاری
ــر را  ــل منتظ ــرانگیختن عکــس العم ب

ـــــد ـــــن روش را . توضـــــیح داده ان ای
: حکومت بوش پسر بکار می برده است

گفتن سخنی یا انجـام عملـی بـه قصـد 
بـــرانگیختن صـــدام بـــه واکنشـــی و 
استفاده از این واکنش برای تراشـیدن 

ایـن . یـم اوژتوجیه ضرورت جنگ با ر
ـــر  ـــام طـــول عم ـــای آروش را در تم ق

آقــای : بــا او بکــار مــی بردنــد ،خمینــی
مکـــرر مـــی گفـــت هرچـــه را  خمینـــی 

بد است و ما بایـد  دشمن خوب بداند،
. و فعـل دشـمن را بکنــیمعکـس  قـول 

در  ،مکرر به او خـاطر نشـان مـی کـردم
 ،کارنامه و مصاحبه ها و سـخنرانی هـا

ــی  ــدن را توضــیح م ــنش ش ــر واک خط
. اما کمترین اثری در او نمی کرد ،دادم

ساله و کودتـا  ۸گروگانگیری و جنگ 
ــداختن ماشــین اعــدام ســه  ،و بکــار ان

» دشمن«نمونه از واکنش قول و فعل 
از  ،نکـهآبـا . مینـی اسـتقای خآشدن 

 ،مـوزدآن مـی آدرسهای موفقیت که قر
دمــی مــی بایــد عمــل آیکــی اینســت کــه 

بـدون  ،او ،باشد و عکس العمـل نشـود
عکـس العمـل  ،استثناء و بطور مسـتمر

چــرا؟ زیــرا تحمیــل اســتبداد بــه . بــود
جامعه ای کـه برضـد اسـتبداد انقـالب 

ــود او را در موقعیــت دســتیار  ،کــرده ب
  . قرار می دادقدرت خارجی 

 ،از انقــالب بــدین ســو ،بــدین قــرار     
دســتیار  ،بطــور مســتمر ،یــم خمینــیژر

قدرت خارجی در بحران سازی و نگاه 
داشتن ایران در جنگ و حالت جنگی 

 ،باز بطور مسـتمر. و بحران بوده است
دستیار  ،دو رأس دیگر مثلث زورپرست

قدرت خارجی بوده اند و هسـتند و در 
وردن و آگـی پدیـد جنگ و حالـت جن
یـم بـوده ژهمکار ر ،در بحران ساختن

خائنـان بـه ایـران  ،پـس. اند و هسـتند
  .این ها هستند

 ۶۰جنگ می توانست در خرداد  –۱/۲
 ،۶۰خرداد  ۲۲در بیانیه . پایان بپذیرد

یکی  ،هشدار دادم که از هدفهای کودتا
ــه جنــگ اســت ــه دادن ب ــه . ادام ادام

ار مسلم کرد که هشـد ،سال ۸جنگ تا 
پیشـــنهاد غیـــر . بـــه جـــا بـــوده اســـت

قــای آمتعهــدها را شــورایعالی دفــاع و 
قرار بود هیأت . خمینی پذیرفته بودند

خـرداد بـه ایـران  ۲۴غیر متعهدها در 
بیاید و پاسخ موافق صـدام را بیـاورد و 

بـه وزیـر خارجـه . جنگ پایان بپـذیرد
تلفـن  ،قای رجـائیآاز دفتر  ،وقت کوبا

عــاالت در شــد کــه بخــاطر فعــل و انف
در توجیـه  ،امـروز. نیائیـد ˝فعال ،ایران

در جلـوگیری از  ،خیانت بـزرگ خـود
ن پیشـنهاد آ: می گوینـد ،استقرار صلح

تش بس بود و قـوای عـراق در خـاک آ
امــا اگــر چنــین بــود !. ایــران مــی مانــد

قای خمینی چـرا آشورای عالی دفاع و 
ن را پذیرفتند؟ پیشنهاد غیر متعهدها آ

تشـریح  ،قـای خمینـیآدر نامه مـن بـه 
قوای دو  ،ن پیشنهادآبنا بر . شده است

ــور ــوپ ،کش ــر رس ت ــدازه تی ــه ان از  ،ب
به داخـل خـاک  ،مرزهای بین المللی

. خـــود عقـــب نشــــینی مـــی کردنــــد
 ،تـش بـس بـدون تخلیـهآپیشنهادهای 

ایـن . ن شده و رد شده بودنـدآپیش از 
بیشتر از تخلیه و یک پیروزی  ،پیشنهاد

  . بودمسلم برای ایران 

امــروز چــون خیانــت  ،بــدین قــرار      
کاری شان هیچگونه تـوجیهی را نمـی 

به دروغی متوسل می شوند کـه  ،پذیرد
. مرغ پخته را هم به خنده مـی انـدازد

نها که امـروز راسـت آهمه  ،در حقیقت
ــد ــی کنن ــورایعالی  ،را دروغ م عضــو ش

ــت  ــنهاد موافق ــا پیش ــد و ب ــاع بودن دف
ن موافقت آ قای خمینی نیز باآ. کردند
 ،دیگر از صـدام ،اگر جز این بود. کرد

صــدامی کــه همــان مــاه اول جنــگ 
 ،تش بس داد و مـا نپـذیرفتیمآپیشنهاد 

 ،وردنآپاسخ موافق گرفتن و به ایران 
  چه معنی داشت؟

ــور       ــه ام ــه مجموع ــاریخ بمثاب ــا ت ام
: بــه نســل امــروز مــی گویــد ،مســتمر

منتخب مردم ایران و همکاران او کـه 
و فعلشــــان ترجمــــان اصــــول قــــول 

از انقـالب تـا  ،زادی بودندآاستقالل و 
همواره با جنگ مخالفت کرده  ،امروز
ــد ــان. ان ــش ،یــک زم ــتاد ارت در  ،در س

انقالبهایی : گفتم ،جمع افسران ارتش
از  ،که به ضد خود اسـتحاله کـرده انـد

جمله به خاطر تحمیل جنگ به کشور 
پـس . دست اندرکار انقالب بوده است

 ،ه شما ارتش را نیرومند بگردانیدهرگا
ن زمـان آ –چنان که از خارج به ایران 

روشن بود که خطر تجاوز عراق جدی 
با توجه به این  ،حمله ای نشود –است 

امــر کــه دو ابــر قــدرت وارد مرحلــه 
ایـران مـی  ،انقباض و انحالل شده اند

تواند فرصت رشـد را مغتـنم بشـمارد و 
جهانی کشوری نیرومند بگردد و نقش 

  . خویش را بازیابد
قــــای خمینــــی و آ ،بــــدین ســــان       

 ،بطــور مســتمر ،دســتیاران او در کودتــا
ــدگان  ــه ســاز جنــگ و نگــاه دارن زمین
منطقـــه در صـــلح مســـلح و ایـــران در 
تهدید دائمـی بـه تجـاوز نظـامی بـوده 

خائن به ایـران اینـان بـوده انـد و . اند
  .هستند

 ۹یکـی : اما جنگ دو دوره دارد – ۱/۳
ن کـــه ســـخت تـــرین دوره آمـــاه اول 

جنگ بوده است و دیگـری از خـرداد 
 ،قــای خمینــیآکــه  ۶۷تــا تابســتان  ۶۰

  . جام زهر شکست را سر کشید
جنگ یک دوره کودتـا  ،بدین سان      

در  ،دارد که هرگاه کودتا روی نمی داد
با پیروزی ایـران و گـرفتن  ،۶۰خرداد 
پایـان مـی یافـت و یـک دوره  ،غرامت
ســاله کــه بــا شکســت و ســر  ۷ی طــوالن

ور آیـاد. کشیدن جام زهر پایـان یافـت
مـــی شـــوم کـــه عرفـــات را بـــه بغـــداد 
فرستادم تا کـه صـدام را از دسـت زدن 

او  ،در بازگشــت. بــه جنــگ بــاز دارد
صـدام مثـل طـاووس نشســت و : گفـت
روز تـا یـک  ۴کار ایـران ظـرف : گفت

خائنـانی کـه او را بـه !. هفته تمام است
 ،در بغــداد ،ختــه بودنــدتجــاوز برانگی

منتظـــر ســـقوط خوزســـتان و تشـــکیل 
دولــت موقــت خــود در ایــن اســتان 

نها آاما ایران دوستی ارتشیان از  ،بودند
هیأتی کـه از سـوی : معجزه گر ساخت

با  ،مده بودسازمان کشورهای اسالمی آ
اعضای شورای عالی دفـاع بـه گفتگـو 

قای یاسـر عرفـات سـخنگوی آ. نشست
کـار : "این اظهار نظر نها شد در بیان آ

کـه یـک  ،ارتش  ایران نه یـک حماسـه
خائنــان بــه ایــران ،پس". معجــزه بــود

کسانی هستند که معجزه پیروزی سـاز 
. را به جباریت شکست ساز بدل کردند

مـانع از صـلح  ،۶۰با کودتـای خـرداد 
ظفرمنــد شــدند و بــا  ادامــه جنــگ تــا 

ــیدن جــام زهــر ــه  ،سرکش شکســت راب
نهـم بـا نفلـه آ. نـدایرانیان تحمیل کرد

 ،کردن یک نسل ایرانی و به قول خـود
  .میلیارد دالر خسارت ۱۰۰۰

  

یا راست است کـه بنـی صـدر بـه آ ٭
  :سپاه اسلحه نمی داد؟

  
یا راست است که بنی صدر بـه آاما  – ۲

ــاه  ــی داد؟ هرگ ــلحه نم ــداران اس پاس
پرســش کننــده در پرســش خــود تأمــل 

ــد ــد آ ،کن ــه چن ــک ک ــه ی ن را واجــد ن
بنا بـراین دروغـی بـس بـزرگ  ،تناقض
  :می یابد

شمار . سپاه تازه تشکیل شده بود –۲/۱
هـزار تـن  ۲۰ ،نها در سراسر کشـور راآ
تعلـیم نظـامی نیـز . ورد مـی کردنـدآبر

بطــور  ،ایــن واقعیــت را. ندیــده بودنــد
ور آبرخـی از افسـران سـپاه یـاد ،مستمر

نیروئــی وجــود  ،بنـا بــر ایـن. شـده انــد
یـد و نیـاز بـه نداشت که بکار جنگ بیا

شـماری از افـراد . اسلحه داشـته باشـد
سپاه که  تعلیمی اندک یافته بودند، در 

بــرای پوشــاندن قســمتهای  ،جبهــه هــا
  . استقرار می جستند ،خالی
ــاریخ جنــگ – ۲٫۲ ــر ت ــا ب ــتح  ،بن ــا ف ت

 ،خرمشهر که ابتکار عمل با ارتش بوده
ــا ایــران بــوده اســت ن آاز . موفقیــت ب

وارد خــاک  زمــانی قــوای ایــران ،پــس
امـا حاصـل کـار  ،عراق نیز شـده اسـت
شکسـت از جملـه . شکست بوده اسـت

  :این چهار علت را داشته اند
قای خمینی و دستیاران او بیشـتر از آ •
یم صدام از پیروزی نظامی ایران می ژر

ــروز ســپاه مــی . ترســیدند موقعیــت ام
نها بهیچ رو حاضـر نبودنـد آگوید چرا 

 ،سـپاه حتی بـه نـام ،پیروزی در جنگ
افتضاح ایران گیت بخـاطر . ثبت شود

مـــد کـــه مالتاریـــا خواســـتار آن ببـــار آ
ــروزی سیاســی از  شکســت نظــامی و پی

ــود ــان ب ــق حکومــت ریگ ــدر آ. طری نق
شکار ایـن خواسـت خـود را بـا طـرف آ

ــه  ــت ک ــی گذاش ــان م ــائی در می امریک
بـه  ،در مقام فریبشـان ،سرهنگ نورث

نها وعـده مـی داد کـه ریگـان دسـتور آ
یــم صــدام را داده ژن کــردن رســرنگو
  ! است

برای سران سپاه که دستیار مالتاریـا  •
بزرگ کـردن سـپاه و جانشـین  ،بودند

ارتش کردنش مقدم بـود بـر سرنوشـت 
جانبدار طوالنی شـدن جنـگ . جنگ

ــگ ــرا در طــول جن ــد زی ــش  ،بودن ارت
فرســوده مــی شــد و ســپاه بــزرگ مــی 

  . گشت
ن مخـالف آن کار که بنـی صـدر بـا آ     
تحمیل هزینه دو نیروی مسلح بـه  بود

نها می باید نقـش آکشور بود که یکی از 
ستون فقرات استبدادی را بجویـد کـه 

قای خمینی و دستیاران او درکـار بـاز آ
بنی صدر می خواست . ن بودندآسازی 

ن آاز  ،از مهلکه ای جلوگیری کنـد کـه
  . نستآایران در  ،روز تا امروز

سـلحه قدرتهائی که بـه دو طـرف ا -  •
به اندازه ای مـی دادنـد کـه  ،می دادند

نکـه آجنگ فرسایشـی ادامـه یابـد بـی 
ـــی از دو طـــرف ـــی  ،یک ـــروزی قطع پی

چون افتضاح های ایران . وردآبدست 
ــرون  ــرده بی ــت از پ ــراق گی ــت و ع گی
افتادند و افکار عمـومی حسـاس شـد و 

مهار طوفان انقالب «هدف جنگ نیز 
ب سب ،یاری بیشتر به عراق ،بود» ایران

  .شد ،اما نه قطعی ،شکست ایران
ارتش فرسوده می شـد و اسـلحه اش  •

جایگزین نمی شد و سپاه دانش نظامی 
زمـــودگی الزم را نداشـــت و نمـــی آو 

توانست جنگ را تا پیروزی ادامه دهد 
قـای خمینـی و آقـای رضـائی بـه آنامه (

  ...). قای هاشمی رفسنجانی وآسخنان 
ت را از پس وقتی سـپاه همـه امکانـا      
زمـودگی آهنوز دانـش و  ،ن خود کردآ

غـاز جنـگ کـه آدر  ،الزم را نیافته بـود

بکدام اسلحه نیاز  ،اندک شمار هم بود
نها قرار آداشت که بنی صدر در اختیار 

  نمی داد؟
شــکار تــرین تنــاقض هــای آاز  – ۲/۳

ــا ــن ادع ــی اینســت ،موجــود در ای : یک
 ،ن ایــامآدر  ،اســلحه بقــدر کــافی نبــود

لحه ســبب شــد کــه بخشــی از نبــود اســ
 ، با این وجود. ب بپوشانیمآجبهه را با 

قسمتهائی که خالی می  ،در طول جبهه
این قسمت ها بود . کم نبودند ،ماندند

ایلهـا و  ،که در منطقه کرمانشاه و ایالم
افـــراد ســـپاه و افـــراد  ،در خوزســـتان

پـس . عملیات غیر منظم می پوشاندند
بـرای  وقتی اسلحه بمقدار کـافی نبـود

این که ارتش تمـامی خطـوط جبهـه را 
چگونه ممکـن بـود بـه افـراد  ،بپوشاند

  تعلیم ندیده سپاه اسلحه داد؟
تناقض فاحش دیگر ایـن کـه تـا  – ۲/۴

چـون نـه غـرب و  ،۶۰کودتای خرداد 
نه شوروی سابق به ایران اسـلحه نمـی 

ــد ــردن  ،دادن ــوکراتیزه ک ــن دم ــه یم ب
ر و ارتش و بکار انداختن استعداد ابتکا

نیروهـــای  ،نیـــز اســـتفاده از طبیعـــت
مسلح ایـران توانسـتند پیشـروی ارتـش 
عراق را در همان ماه اول متوقف کنند 

در . ن خــود کننــدآو ابتکــار عمــل را از 
دو پیشنهاد یکی از  ،ششمین ماه جنگ

ــالمی و  ــورهای اس ــازمان کش ــوی س س
دیگری از سوی غیر متعهدها به ایـران 

. پـذیرفتایـران دومـی را . داده شدند
 ،اگــر ایــران اســلحه کــافی مــی داشــت

معاملــه محرمانــه اکتبــر ســورپرایز بــی 
ن معاملـه انجـام آاگـر . محل مـی شـد

بـدین خـاطر بـود کـه در ازای  ،گرفت
زاد نکــــردن گروگانهــــا تــــا بعــــد از آ

 ،انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکــا
اســلحه » ایــران«حکومــت ریگــان بــه 

ن از راه اتفاق نبود که نخسـتی. بفروشد
محموله اسلحه را کـه یـک هواپیمـای 
باربری از اسرائیل به ایـران حمـل مـی 

زمــان کوتــاهی  ،۶۰در تابســتان  ،کــرد
  . روسها سرنگون کردند ،بعد از کودتا

و باز تنـاقض بـس نمایـان دیگـر  – ۲/5
این دروغ این که، افتضاح های ایـران 

امریکائی و انگلیسی و فرانسـوی (گیت 
ـــائی و  و پرتقـــالی و اســـپانیولی و ایتالی

لمـانی و لهسـتانی و سـوئدی آاتریشی و 
ـــه ،...)و ـــد  ،هم ـــای خری افتضـــاح ه

ــه ــر  ،اســلحه محرمان ــه ســه براب ــاه ب گ
که  BCCIافتضاح بانک . قیمت بودند

یـم ژواسطه خریدهای اسلحه توسط ر
 ۱۰۰مالتاریا بود و افتضـاح گـم شـدن 

گویــای  ،میلیــارد دالر در طــول جنــگ
یران با کمبـود این واقعیت نیستند که ا

  شدید اسلحه روبرو بوده است؟ 
از جنگــــی چنــــان  ،نســــل امــــروز      

از جملــه بایــد ایــن  ،ویرانگــر و مرگبــار
ــرد ــم پهلــوی ژر: درس را بگی ــدر و (ی پ

مـد نفـت را آبخـش بزرگـی از در ،)پسر
جنگ مسـلم . صرف خرید اسلحه کرد

ن آیـم در ژکرد که فسـاد گسـترده کـه ر
کـه نیروهـای ن شد آمانع از  ،غرق بود
ــه ــی ،ســه گان ــروی زمین  ،بخصــوص نی

بنـا . اسلحه درخور را در اختیار بگیـرد
نباید  ،بر این که تاریخ امر مستمر است

 –یم مافیاهای نظامی ژتردید کرد که ر
مــالی در فســادی بیشــتر غــرق اســت و 

 ،هم اکنون نیـز ،نیروهای مسلح ایران
  .اسلحه درخور را ندارد

دت مـی دهـد اما امر مستمر شها – ۲/۶
: بــر دروغگــوئی ســازندگان ایــن دروغ

بنا می شد راسـت  ،هرگاه دروغ سازان
به سه نسـل  ،سال ۳۰در طول  ،بگویند
سـپاه کـدام  –الـف : می گفتنـد ،ایرانی

ماده به جنگی را داشته است؟ آنیروی 
  و
ــته  –ب   ــاز داش ــلحه ای نی ــه چــه اس ب

  است؟ و
  

  ۳در صفحه 
  

  می شود»دفاع مقدس«،خیانت و خیانت،وقتی معجزه
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ه را ن نـوع اسـلحآاگر ایـن نیـرو   - ج 
ن را نیز آپس تعلیم بکار بردن  ،نداشته

بدون دیـدن تعلـیم . ندیده بوده است
مـده آن اسلحه به چه کارش می آ ،الزم

  است؟ و
ن نـــوع اســـلحه در کجـــا بـــوده آ –د  

یا در انباری مخفی شده بوده و آاست؟ 
کلید انبار نیز در جیب بنی صدر بـوده 

چرا نرفتنـد درب  ،است؟ بعد از کودتا
ر را باز کنند و اسـلحه مخفـی را آن انبا

  به مردم نشان بدهند؟ 
شـکار آاینک که تنـاقض هـای بـس       

پرســـش  ،دروغ بـــر شـــمرده شـــدند
نهـــا کـــه فریـــب ایـــن آکننـــدگان و 

می بایـد  ،دروغهای رسوا را می خورند
چه سـبب شـده اسـت : از خود بپرسند

که این تناقضها را نبینند؟ این پرسـش 
گـاه کنـد کـه آرا نهـا آمی باید  ،از خود
ــد ژاگــر ر نهــا را فریــب آیمــی مــی توان
مـدن بـا منطـق آهم بخـاطر بار ،بدهد

در  ،صوری و خو کردن به ایـن منطـق
جز صـورتی کـه دروغ سـاز مـی  ،نتیجه

ســازد را ندیــدن اســت  و هــم بخــاطر 
گریـز  ،گریز از مسئولیت خویش اسـت

نچه به سرنوشت آاز مسئولیت حتی در 
  .دخود و کشور مربوط می شو

  
یا در دزفول جلسه ای با شرکت آ ٭
  :قای کالهدوز تشکیل بوده است؟آ

  
اساس پرسش دوم پرسـش کننـدگان     

بر دروغـی اسـت کـه تـازه از زرادخانـه 
ایــن دروغ نیــز . مــده اســتآبیــرون 

  :تناقضهای فاحش خود را دارد
 ،هرگز چنین جلسه ای در دزفـول – ۳
تشـکیل  ،قای کالهـدوزآنهم با حضور آ

کالهدوز خـود نیـز عضـو . استنشده 
محـل . ارتش بود که به سپاه رفتـه بـود

در . خـــدمت او نیـــز خوزســـتان نبـــود
شـورای نظـامی مرکـب از  ،دزفول بود

از . فرماندهان ارتـش تشـکیل مـی شـد
زیرا . ن شرکت نمی کردآسپاه کسی در 

ــهآدر  ــپاه حضــور نداشــت ،ن جبه . س
سـازنده دروغ از ایـن واقعیـت نمایـان 

غافــل  ،را فــاش مــی کنــد کــه دروغ او
اگر بـرای از دسـت نـرفتن : بوده است
ن منطقـه آمی باید نیـرو بـه  ،کردستان

الجرم ایـن نیـرو مـی  ،فرستاده می شد
باید از جبهـه هـای جنـگ خوزسـتان 

 ،ن صـورتآدر . بیرون کشیده مـی شـد
 ،نکــه کردســتان از دســت نــرودآبــرای 

قــای آ. خوزســتان از دســت مــی رفــت
دوست بود و ایـن کالهدوز یک ایران 

ــدازه از نظــامی گــری  ــود کــه آان گــاه ب
ـــیس  ـــین ســـخنی را در حضـــور رئ چن

  .جمهوری نگوید
 ،بنــا بــر طــرح حملــه بــه ایــران –۱/ ۳

نخســت در کردســتان بــود کــه پــول و 
یم صدام می باید ژاسلحه گرفتگان از ر

در مـاجرای . جنگ افروزی می کردند
بنا بر این بود که کمیتـه  ،هژکودتای نو

که از جملـه در لشـگر کردسـتان  کودتا
بمحض افروخته شدن  ،نیز تشکیل بود

زمــام لشــگر را در دســت  ،تــش جنــگآ
. میزنـدآبگیرند و با جنگ افروزان در 

ــروزان ــگ اف ــان خــود ،جن ــی  ،می حت
. اسلحه لشگر را نیز تقسیم کرده بودند

هشـــیاری مـــردم ســـنندج و  ˝امـــا اوال
نها با جنگ افروزان و ثانیـا  آمخالفت 

ن و ثالثـا  آکمیته و خنثـی شـدن  کشف
تـش آسرعت عمل در خـاموش کـردن 

سبب شدند که قسمتی از طرح  ،جنگ
در اجـــرا شکســـت  ،حملـــه بـــه ایـــران

نه تنها حزب  ،با شروع جنگ. بخورد
خــود را  ،بلکــه کوملــه نیــز ،دمــوکرات

مـاده دفـاع از آمخالف تجاوز عـراق و 
کردسـتان  ،بنا بـر ایـن. ایران خواندند

بخشی از قوای ارتش . بود مدهآبدست 
نجا به جبهه خوزستان منتقل شده آاز 

 ،هـــر دو حـــزب ،کمـــی دیرتـــر. بـــود
داوطلب شدند بشـرط داشـتن تـأمین، 

در کتاب نامه . اسلحه را زمین بگذارند
قـای آپرسش کنندگان نامـه ای بـه  ،ها

آقـای . خمینی در این باره را مـی یابنـد
خمینــی امــا حاضــر نشــد تــأمین بدهــد 

به خشـونت گسـتری بـرای بـاز  چرا که
  .نیاز داشت ،سازی استبداد

سـه امـر را کـه دو  ،سازنده دروغ –۳/۲
نهـا پـیش از شـروع جنـگ واقـع آتا از 
بایکدیگر جوش داده و دروغـی  ،شدند

  :چنین فاحش ساخته است
قــای آ ،حکومــت مهنــدس بازرگــان •

. یونسی را استاندار کردستان کرده بود
د کـه او به شـورای انقـالب گـزارش شـ

ـــــل دو حـــــزب  ـــــتان را تحوی کردس
استاندار . دموکرات و کومله داده است

معـاون  ،قای غرضی راآ. را تغییر دادند
روزی او بــه . سیاســی اســتاندار کردنــد
مــد و پــس از آجلســه شــورای انقــالب 

 ،دادن گزارش خود در بـاره کردسـتان
کردســـتان را از دســـت رفتـــه : گفـــت
ه او بنی صدر بود که خطاب بـ!. بدانید
ایـران . کردها از بانیان ایراننـد: گفت

هرگــز کردســتان از  ،نهــا اســتآخانــه 
  . دست نخواهد رفت

در روزهــای پــیش از  ،در کرمانشــاه •
جلســه ای بــا شــرکت  ،حملــه عــراق

. فرماندهان ارتش و سـپاه تشـکیل شـد
رئیس جمهوری از جانشین رئیس ستاد 

ــید ــش پرس ــد : ارت ــی توانی ــد روز م چن
رئـیس . روز ۴: و گفتمقاومت کنید؟ ا

روز را بـا  ۴شـما : جمهوری به او گفت
ــد ــوان بجنگی ــام ت مســئولیت روز  ،تم

بـا رئـیس  ،نآپنجم و روزهـای بعـد از 
نجـا پاسـداران شـرکت آدر . جمهوری

ــد ــده گفتن ــه : کنن ــت ک ــاره در اینس چ
بگــذاریم قــوای صــدام زمــین بگیــرد و 

بشــیوه جنــگ  ،جلــو بیایــد و ســپس
بنـی . بیفتـیمبه جان ارتش او  ،چریکی

نهـا خوزسـتان را آهرگـاه : صدر گفـت
ایرانیـان  ،بگیرند و از ایران جدا کننـد

. نان برای خوردن نیز نخواهند یافـت
به فلسـطینی هـا گفتنـد شـما شـهرها و 
روستاهای خود را تخلیه کنید زیرا می 
ــان  ــه بارانش ــاران و گلول ــواهیم بمب خ

 ،پس از ساختن کار صهیونیستها. کنیم
. روستاهای خود بازگردید به شهرها و

نهــا هنــوز کــه هنــوز اســت از وطــن آو 
. واره و در اردوگاه ها زندگی می کننـدآ

فکر از دست دادن زمـین را  ،بنا بر این
ــد ــدر کنی ــر ب ــم . از س ــه در ه در اندیش

در ایـن . شکستن ارتش متجـاوز باشـید
   ،باره نیز

قـای خمینـی نوشـته ام کـه آنامه ای به 
ب نامـه هـا مـی پرسش کنندگان در کتا

  .توانند بیابند
 ،ســــــرتیپ مالــــــک ،در دزفــــــول •

ـــنظم ـــر م ـــای غی  ،متخصـــص جنگه
پیشـــنهاد کـــرد زمـــین بـــدهیم زمـــان 

بنی صدر این پیشنهاد را . وریمآبدست 
یک بند انگشـت : نیز نپذیرفت و گفت

  . نیز نمی باید زمین از دست داد
 ،این سه امر واقـع را کـه بنـی صـدر      

دروغ سـاز  ،سـتگفته ا ،چندین نوبت
دروغی رسـوا  ،نآبهم جوش داده و از 

دروغ او هنوز تناقض .  را ساخته است
  :شکار دیگری  در برداردآ
ماهی که فرماندهی  ۹نه تنها در  – ۳/۳

بلکـه بعـد از  ،با رئـیس جمهـوری بـود
 ،در تمــام مــدت جنــگ ،کودتــا نیــز

و روش زمین دادن . رام بودآکردستان 
ا نشــد بــه اجــر ،وردنآو زمــان بدســت 

 ،این دلیل که در همان ماه اول جنگ
ارتــش عــراق زمــین گیــر شــد و ابتکــار 
و . عملیات بدسـت قـوای ایـران افتـاد

نیز به ایـن دلیـل کـه اگـر بنـا بـر دادن 

البـد  ،وردن زمان بـودآزمین و بدست 
ــد مــی گذاشــتیم ارتــش عــراق  مــی بای
ــه  ــان ب ــد و خائن ــول را تصــرف کن دزف

وقــت ایــران در خوزســتان حکومــت م
ـــد ـــد  صـــدام . تشـــکیل دهن ن آهرچن

خائنان را نیز فریـب داده بـود زیـرا در 
» جمهـوری« ۵فکر تجزیـه ایـران بـه 

  !.بود
چون بنای منتخب و معتمـد مـردم       

ایران براین بود که از وجب بـه وجـب 
بـه عـذرنبود  ،خاک وطـن دفـاع کنـد

دسـت  ،اسلحه کافی و وجود محاصره
روی دســـت نگذاشـــت و نظـــاره گـــر 

ــ زاد آچــاره را در . قوط ایــران نشــدس
سـازمان ارتـش . کردن استعدادها دید
اســـتعدادهای . را دمـــوکراتیزه کـــرد

ارتشیان وطـن دوسـت بکـار افتادنـد و 
در  ،جنگی که قرار بـود ،فرصت جنگ

بـا شکسـت  ،حداکثر یک هفتـه ،روز ۴
به پایـان رسـد را فرصـت خلـق  ،ایران

بعــد از کودتــای . یــک معجــزه کردنــد
قـای خمینـی و دسـتیاران آ ،۰۶خرداد 

معجــزه و پیــروزی  ،ســال ۷بمــدت  ،او
درجنــگ و  نســلی و ثــروت عظیمــی را  
دادنــد بــرای ایــن کــه زمــان بخرنــد و 

از . اســــــتبداد خــــــویش را بســــــازند
سرکشیدن جام زهر شکست نیـز بـاک 

مــردم ایــران را درخــور یــک . نکردنــد
  . پوزش خواهی نیز ندانستند

مســتمر مــی و تــاریخ بمثابــه امــر  – ۳/۴
یم شاه به همـه دنیـا بـاج مـی ژر: گوید
ــی . داد ــان «یعن ــا زم ــی داد ت ــین م زم

یــم ژر. »دولــت خــویش را دراز کنــد
یـم مافیاهــای ژخمینـی کــه اینـک بــه ر

 ،مالی تحول کـرده اسـت نیـز –نظامی 
زمـین «به همه دنیا باج می دهد یعنـی 

بــه . »وردآمــی دهــد تــا زمــان بدســت 
ر عمـر باج می دهد تا مگـ ،سخن دیگر

نها کـه بـر آ ،در برابر. خود را دراز کند
زادی بوده اند و آراست راه استقالل و 

باجهــای داده شــده را پــس  ،هســتند
مصدق  و همکـارانش نفـت را : گرفتند

شـــیالت و دو بانـــک . ملـــی کردنـــد
ـــد ـــی کردن ـــی را مل ـــی و روس . انگلیس

و بنی . اقتصاد را تولید محور گرداندند
نفـت را از  قیمـت ،صدر و همکـاران او

دالر  ۳۴دالر به بشـکه ای  ۱۲بشکه ای 
چــون روســها حاضــر . افــزایش دادنــد

نشدند بهـای گـاز را برابـر قیمـت بـین 
نهـا آاز فروش گـاز بـه  ،المللی بپردازند

او توافقهــــای . خــــودداری کردنــــد
را با ۱۹۱۹دوجانبه با امریکا و قرارداد 

در پی بـازپس گـرفتن . روسها لغو کرد
و بــرده ایــران شــد پولهــای خــورده 

خـــرین ســـفیر امریکـــا در آ ،ســـلیوان(
ــران ــاب خــود نوشــته اســت  ،ای در کت

میلیارد دالر  ۵مفاصا حسابی به ارزش 
ــانده  ــار رس ــر بختی ــه امضــای دکت را ب

قایـان رجـائی آبنی صدر بر ضد ). است
بخــاطر بــاج ســنگینی کــه بــه  ،و نبــوی
ــا ــا  ،امریک ــانی ب ــه پنه از رهگــذر معامل

و ) ر ســـورپرایزاکتبـــ(ریگـــان و بـــوش 
پرداختـــه  ،مصــالحه علنـــی بـــا کـــارتر

و اقتصـاد را . اعـالم جـرم کـرد ،بودند
  ...و. تولید محور کرد

  
قای صـیاد شـیرازی را کشـف آیا آ ٭

  :خود خوانده بودم؟
  
قــای آورم گفتــه باشــم آبیــاد نمــی  – ۴

ــیرازی  ــیاد ش ــن«ص ــف م ــوده » کش ب
. او کشــف شــهید چمــران بــود. اســت

انتخــاب  چــون بــه ریاســت جمهــوری
قـای خامنـه ای کـه معـاون آاو و  ،شدم

شـماری افسـر  را بـه  ،وزارت دفاع بود

ن جملـه بودنـد آاز . من معرفی کردند
سرهنگ افضلی و سرهنگ عطاریان و 
ـــیاد  ـــرگرد ص ـــلیمی و س ـــرهنگ س س

توده ای از کـار  ،دو افسر اول. شیرازی
بــا ایــن توضــیح کــه افضــلی . مدنــدآدر

در جنگ افسری کاردان بود و پیروزی 
دریــائی و بــرای تمــام مــدت جنــگ از 
ــائی  ــروی دری ــتن نی ــرون رف صــحنه بی

امـا صـیاد . کار پـر ارزش او بـود ،عراق
شیرازی را با وجود مخالفت مسـئوالن 

مســـئول  ،بـــا دادن دو درجـــه ،ارتـــش
تــش جنگــی کــردم کــه آفروخوابانــدن 
در . افروختــه بودنــد ،جنــگ افــروزان

جــز بــی کفــایتی از خــود بــروز  ،عمــل
در  ،نفری ۵۰۰تا اینکه با نیروئی . دندا

 ،ن نیــروآاز . محاصــره شــد ،سردشــت
چـون از . تن کشته شدند ۴۰۰بیشتر از 

نهــا آ: پاســخ داد ،او بازخواســت کــردم
!. شهید شده اند و به بهشت مـی رونـد

یا شما عزرائیل هستید و آ: از او پرسیدم
مــأمور فرســتادن جوانــان مــردم بــه 

فـتم قـرار روز اول به شـما نگ. بهشت؟
نیســــت در کردســــتان همـــــدیگر را 

ــت  ــرار اس ــیم؟ ق ــگ را آبکش ــش جن ت
ن استاد چینی را آخاموش کنیم؟ قول 

به شما خاطر نشان نکرده ام که جنگ 
پیروز جنگی است که بدون بکار بردن 

پایان بپذیرد؟ شما بی کفـایتی  ،اسلحه
خود را خواسته اید با مایه گذاشـتن از 

بـی . نیـدجبران ک ،جان جوانان مردم
  . او را از کار برکنار کردم ،درنگ

: تاریخ بمثابه امـر مسـتمر مـی گویـد     
ــا ــد از کودت ــروی  ،بع ــده نی او را فرمان
شــیوه فرمانــدهی او و !. زمینــی کردنــد

اسـتفاده از گسـیل انبـوه  ،قای رضـائیآ
یعنـی . نوجوانان به سـوی دشـمن بـود

همـان رویــه را کــه در کردســتان عمــل 
گ با عراق نیـز بکـار در جن ،کرده بود

شمار نوجوانانی کـه از کالسـهای . برد
بنـا بـر  ،درس به جبهه ها بـرده شـدند

تــا زمــانی کــه او  –قــای پــرورش آقــول 
مـــوزش و پـــرورش را آتصـــدی وزارت 

ــود  ۱۵۰ –داشــت  ــن ب ــزار ت ــای آ(ه ق
پرورش فرستادن این نوجوانـان را بـه 

). یکی از افتخارات خود شـمرد ،جبهه
سپاه از در مخالفـت  چون با ،سرانجام

بـی دفـاعش . کنارش گذاشـتند ،مدآدر
  .گذاشتند و ترور شد

  
قای حسین همدانی به رئیس آیا آ ٭

جمهوری تراکم تانکهای عـراق را 
  :گزارش کرده است؟

  
ــرار     ــه  ،از ق ــازی ک ــه دروغ س کارخان

 ،ن مشـغول بکارنـدآیـم در ژمأموران ر
کارخانـه هـا . قرار نیست از کـار بیفتـد

می شوند اال این کارخانه که هر تعطیل 
روز محصول های جدیدی بیرون مـی 

ن اینسـت کـه خـائن آیک دلیـل . دهد
پس مـی بایـد خیانـت . خائف می شود

. خود کرده را بـه خـادم نسـبت بدهـد
! ی دزدآ: ن دزد که فریاد می زدآچون 
  !.آی دزد

امـــا دلیـــل بزرگتـــرش اینســـت کـــه      
ایـن اگر . دروغ، خریداران بسیار دارد

نسـل  ،دروغها سـاخته و پخـش نشـوند
نهـا مشـغول نمـی شـود و از آبـه  ،امروز

وضعیت خود و کشـور و فرصـت هـائی 
که سوخته می شوند و ثروتهائی که بـه 
غارت برده مـی شـوند و اسـتعدادهائی 

غافل نمـی  ،که کشور از دست می دهد
مشغول شدن به دروغ و موضوع . شود

گریـــز از  ،نآپرســـش و پاســـخ کـــردن 
مگر اینکه پرسش . سئولیت نیز هستم

کننـــدگان درکـــار تشـــخیص هـــدف و 
  ،باری. برعهده گرفتن مسئولیت باشند

بســیار زود تــر از نــامزد  ،بنــی صــدر – ۵
نگران حملـه  ،ریاست جمهوری شدن

ــه  ــود و نســبت ب ــران ب ــه ای ــراق ب ن آع
قــای آپــس الزم نبــود . هشــدار مــی داد
ورد او آکه بیـاد نمـی  - حسین همدانی 

ــده باشــدرا د ــوای  - ی ــز ق او را از تمرک
  بخصوص که. عراق مطمئن کند

اداره اطالعــات ارتــش گــزارش  – ۵/۱
مفصلی در باره تمرکـز قـوای عـراق در 

یـم عـراق بـه ژمرزهای ایران و قصـد ر
ــود ــه کــرده ب ــران تهی ــا ای از . جنــگ ب

جانشــین رئــیس ســتاد ارتــش و رئــیس 
اداره اطالعــات ارتــش خواســتم کـــه 

ی خمینــی ببرنــد و قــاآگــزارش را نــزد 
ن دو آ. توضیحات الزم را به او بدهنـد

 ،نآچنـد روزی بعـد از . چنین کردنـد
: قای  خمینی از او پرسیدمآدر دیدار با 

مدند و گزارش دادنـد حـاال آارتشی ها 
هیچ کس : پاسخ داد. چه می فرمائید؟

این دروغها را . به ایران حمله نمی کند
ای ارتشی ها می سازند برای ایـن کـه پـ

  !خوند را از ارتش قطع کنندآ
پرسش کننـدگان،  ،در کتاب نامه ها      

 ،قای خمینی می یابنـد کـهآنامه ای به 
او بخاطر باور به این دروغ کـه  ،نآدر 

سرزنش  ،عراق به ایران حمله نمی کند
  . شده است

ـــهای  – ۵/۲ ـــکار در دروغ آاز تناقض ش
بنا : یکی این تناقض است ،این شخص
یــک : دو طــرف بــوده انــد ،بــر قــول او

طرف خطر حمله عراق را مـی دیـده و 
اگر طرفی . طرف دیگر نمی دیده است

ــپاه  ــئوالن س ــده اســت مس ــی دی ــه م ک
قای خمینی و دستیاران او آپاسداران و 
نهــا مــی بایــد نگــران آپــس  ،بــوده انــد

انسجام ارتش و باال بردن توان نظـامی 
حـال . ن می بودنـدآنیروهای سه گانه 

قـای آ ،هژه دنبـال کودتـای نـواین که ب
بهشتی و دیگر سران حـزب جمهـوری 
اسالمی بودند که طرح انحالل ارتـش 

وردند و خواستار آرا به شورای انقالب 
اداره کشور توسط کمیتـه ای مرکـب از 
ـــده شـــورای انقـــالب و ســـپاه و  نماین

نهـا بودنـد کـه آ. دادگاه انقالب شـدند
ــی  ــم م ــی را از ه ــروی زمین ــیرازه نی ش

ــتن ــوائی را گسس ــروی ه ــران نی د و افس
اگــر . دســته دســته اعــدام مــی کردنــد

هرگــز ممکــن  ،مــدآجنــگ پــیش نمــی 
نبود افسرانی را از اعدامی رها کـرد کـه 

  . ن بود ندآدر انتظار 
بنی صدر بود کـه بـه یـاری  ،در برابر     

ــاز  ،افســران ایــران دوســت ارتشــی را ب
سازی کرد که توان نظامیش را آنهـا بـه 

ــاز . ه بودنــدصــفر رســاند اگــر ارتــش ب
  .ایران سقوط می کرد ،سازی نمی شد

ــی  – ۵/۳ ــتمر م ــر مس ــه ام ــاریخ بمثاب ت
برغم اینکه  ،از انقالب بدین سو: گوید

ــا و ســپس مافیاهــای نظــامی   –مالتاری
تش و تهدید آمالی کشور را در محاصره 
رفتار تحقیـر  ،به جنگ نگاه داشته اند

ای قـآ. میز با ارتش ادامه داشـته اسـتآ
محمد علی جعفری  فرمانده کل سپاه 

یــم و ژوظیفــه ســپاه را دفــاع از ر ،شــد
. وظیفه ارتش را دفاع از کشـور خوانـد

ــا ایــن وجــود ارتــش بــرای دفــاع از  ،ب
ــد و  ــی یاب ــیم نم ــازمان و تعل ــور س کش

ســپاه نیــز بخــاطر . تســلیح نمــی شــود
اشــتغال مــداوم بــه ســرکوب مــردم در 
طــول ســه دهــه و  تصــرف دولــت و 

فاقد کارآئی نظـامی شـده  ،...و اقتصاد
گویــای  ،ایــن رفتــار. اســت و مــی شــود

 ،از روز نخسـت ،تقدم مطلقی است که
جبــاران بــرای حاکمیــت ســتمگرانه 

  .خود بر ملت قائل بوده اند
  ۱۶در صفحه 

  می شود»دفاع مقدس«،خیانت و خیانت،قتی معجزهو
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ــي  ــات«وقتـ  ،»انتخابـ
يـم  ژجنگ در درون ر

  :مي شود
  
  

ـا كنـون،         ـاران   از پيروزي انقـالب ت جب
، هـر نـوع   يت با انقالبدر عين ضد ايران،

خوانده انـد   »ضديت با انقالب«را  مخالفتي
ـا  بــه . ن اعــالن جنــگ داده انــد  آو بـ

ـان   ،سركوبگري جنايتكارانـه خـود    ،هـر زم
انقالبــي بــزرگ تــر از  :عنــواني داده انــد

خشـم مقـدس    جنگ مقدس، ،انقالب اول
ـا    ،حركـت قصـري   النصر بالرعب، جنـگ ب

ك چنـد  ي... وجنگ با فتنه  ،هجوم فرهنگي
  :از اين جنگها

   .ضد انقالبجنگ با  - 
  جنگ با بي حجابي بعد از انقالب  - 
جنــگ بــا امريكــا كــه بــه گروگــانگيري  - 

  انجاميد
 وتـركمن   وايرانـي كـرد    اقوامجنگ با  - 

  عرب و آذري  وبلوچ 
بــا هــدف  موقــت حكومــتجنــگ بــا  - 

  ليبرال ها  كردننابود
ـاوز قشـون   ژرجنگ با  -  يم صدام كه به تج
ـال   غاز شد و آيم ژر نآ  به مـدت هشـت س

   ادامه يافت
ـازمانهاي سياسـي      -  ـا و س ـا گروهه جنگ ب

 بـــاجنــگ «: دخيــل در پيــروزي انقــالب
   »گروهكها

بـه بهانـه    يجنگ با اولين رييس جمهور - 
  با واليت فقيه او مخالفت 

يات اهللا حسن قمـي و  آ(جنگ با مراجع  - 
ـا  ...) شريعتمداري و سيد صادق روحاني و  ب

ـائي و     دا ـا اسـالم امريك ـارزه ب دن عنوان مب
  ...اسالم ليبرال و اسالم تحجر گرا و

   به بهانه الابالي گري جنگ با جوانان - 
ـاري    يـت جنگ با آ -  اهللا منتظـري و بركن

   شوي و اعدام هواداران
بـه بهانـه   محمد خاتمي  حكومتجنگ با  - 

  اصالحات امريكايي جلوگيري از اجراي 
ـاه    جنگ با دانشجويان و -  حمله بـه خوابگ

  آنان 
جنگ با مردم بر سر انتخاب احمدي نژاد  - 

  در دور اول 
ـا    -  ـته ب جنگ بر سر انتخاب نمايندگان وابس

حذف كليه رقبا تحت عنوان كانديـداهاي  
  امريكايي 

كودتــاي بشــكل  جنــگ بــا مــردم كــه  - 
و سركوب خونين جنبش مردم و  انتخاباتي

  با فتنه دادنجنگ نرم ن عنوان آبه 
اد با عنـوان  ژجنگ با حكومت احمدي ن - 
   »مبارزه با جريان انحراف«
  ...و

 ،در طـول عمـر خـويش    از اين رو رژيم    
. بــوده اســت حالــت جنگــي همــواره در 

شديد ترين جنگهايش جنگ با مردم ايران 
ـاران  چـرا كـه   . بوده است مـي  ايـران  جب

كه  پندارند مردم ايران نادانند و نمي دانند
ه جهان بايد بر منطقه و جهان تنها كشور شيع
بـه   ،چون نمي دانند مـي بايـد  . حاكم باشد

ـا كـه        ،زور ـانده شـوند ت سرجاي خـود نش
  .ايجاد نكنند» نظام مقدس«مزاحمت براي 

اين روزها كه به انتخابات مجلس نزديك     
مي شويم بار ديگر همان اصطالحات جنگي 

 رفتارهاي . د نبه گوش مي رس
نها كه جبهـه  آان او و نيز خامنه اي و دستيار
نند آحاكي از  ،ورده اندآمخالف را بوجود 

ـا خواهـد    كه  به زودي جنگي بزرگ بـر پ
فـرا   زمان روياروئي ظالمان با يكديگر .  شد

  .رسيده است 
ـته         در كشورهايي كه از بند استبداد رس

ـات،    ـام انتخاب ـازمانهاي   اند، بهنگ رهبـران س
بـه رأي  را مـردم   سياسي سعي مـي كننـد  

ـا در ايـران،   ا. متقاعد كنند ،دادن به خود م
ـارد بـه   كه هم  از ديد مـردم   اين روزها  ك

يم از دين و ژاست و هم ر استخوان رسيده
ـامي     ،فكر و برنامه خالي شده است كمتـر ن

... مجمـع و  وجمعيـت   وحزب  و ازسازمان
ـار بـه جنـگ     .به گوش مي رسد چرا كه ك

ل شده اند و نهايي رسيده و قرارگاهها تشكي
رويــاروي در نتيجــه جبهــه هــاي مختلــف 

  .ندا گرفته قرار يكديگر 
قرارگاه و جبهه اگر چه قبال نيز در بيانيـه       

ـنيده   ها و سخنان برخي مسئوالن ديده يا ش
چـرا  . اندمي شد اما اين روزها واگير شده 

 طرفين وارد يك جنگ تمام عيار شـده كه 
ه و از دادتشكيل  را جبهه هاي مختلف . اند

در  .قرارگاههاي مختلف استفاده مي كننـد  
 از به قول سيد علـي خامنـه اي،   ايراني كه

و آزاد   برخـوردار اسـت  مساالر ديني  مرد
ـان   وترين و دم بـه   كرات تـرين كشـور جه

احزاب و گروهها و جمعيت  ،!!حساب است
ـاز      ـا مجبـور بـه ب ها و جامعه ها و مجمع ه

  . ده اندبر  ضد يكديگر ش كردن جبهه ها
همـه   ؟ چـرا ايران چه خبـر اسـت   در        

ـتفاده مـي    مسئوالن از واژه هاي جنگي اس
تا جايي كه اخيـرا وزيـر آمـوزش و    ؟ كنند

ـارزه     پرورش اعالم كرده اسـت جهـت مب
دانش آموزان با جنگ نرم از ايـن بـه بعـد    
كتــابي تحــت عنــوان آمــادگي جســماني 
آموزش داده ميشود و دانـش آمـوزان بـه    

مبارزه با جنگ  موزشهاي مختلف آدوره 
نگفـت كـه    والبتـه ا  .نرم اعزام مـي شـوند  

ـپاه     احتماال دبيران مورد نياز هـم بايـد از س
  . دنپاسداران آورده شو

ـات         ـاي برگـزاري انتخاب هر چه به روزه
نزديكتر مي شويم شمشير ها بيشتر از غـالف  

شمشير به دستان بـر  د و ينقدرت به در مي آ
ـا  . ي كشندميكديگر روي  اصولگرايان كه ت

چندي قبل در كنار هم قرار داشتند به اين 
ديگر نمي توانند مانند كه نتيجه رسيده اند  

ـاي  بايد صف . نندگذشته به هم اعتماد ك ه
ـازند  خود را از يكـديگر   و بـر سـر    جـدا س

ـام    .قدرت بايكـديگر بجنگنـد   تغييـرات انج
شــده در كشــورهاي افريقــايي و منطقــه و 

 ريه و لبنان به آنها هشـدار داده  وضعيت سو
ـا خواهـد      است كه به زودي نوبـت بـه انه

يم ژمي پندارند مي بايد ر ،از اين رو .رسيد
ـيش گيـري     را يكدست كنند و سپس بـه پ

 ،غاز انقالب تا امـروز آاز  ،در واقع. بپردازند
يم  همچنان در حال يك دسـت شـدن   ژر

. است و هرگز نتوانسته است يكدست شـود 
كانيسم تقسيم به دو و حـذف يكـي از   زيرا  م
مكانيسمي است كه قدرت تحميل مـي   دو،

يم جباري نمي تواند از جبـر  ژكند و هيچ ر
جبهه هائي كه تشكيل شده انـد  . ن بگريزدآ

  و هدفهاشان عبارتند از 
 - ادامه حاكميت با زور و سركوب شديد   - 

خــط بانــد ســيد علــي خامنــه اي و جبهــه 
  پايداري 

 –يت دوگانه چماق و هـويج  ادامه حاكم - 
ـنتي كـه هنـوز اعـالم      جبهه اصولگرايان س

نيروهاي وابسته به  است شامل حضور نكرده
  ...تشكل هاي همسو و وهيات موتلفه 

كـه   ادامه حاكميت با فريـب و سـركوب   - 
ـتگان  هدف گروه هاي  احمدي نژاد و وابس

   است به رايحه خوش خدمت
 –ادامه حاكميت با اصـالحات حـداقلي    - 

ديگر جبهه  و برخورد با تندروهاي مماشات
ـان   كهها  خط هاشمي و برخي اصالح طلب

  .استميانه رو 
حكومـت   اصالح شيوهادامه حاكميت با  - 

ـاي اصـالح طلـب     كه هـدف داري  نيروه
ـاتمي و      ـان خ ـبز و حامي ـبش س طرفدار جن

  است ...موسوي و كروبي و
گروهها و  وبندي فوق احزاب  در تقسيم     

  :به شكل زير تقسيم مي شوند  جمعيت ها
جبهه اي كه اخيـرا بـه    –جبهه پايداري  •

دستور سيد علي خامنه اي تشـكيل شـده و   
 تنها به ادامه حكومت با سركوب شديد 

ـلحه و    ـتن اس مي انديشد و با در اختيار داش
ـان ادامـه قـدرت مـي باشـد       .پول خواه

تشــكيل دهنــده و حاميــان آن از  اعضــاي
ـتند   كـه در صـورت هـر    جمله افرادي هس

تغييري بايد پاسخگوي جنايات انجام شـده  
در طـــول ســـالهاي بعـــد از انقـــالب در 

ـائي   دادگاههاي ايران و حتـي   ـاه جن دادگ
ـين دليـل جـز بـه      .باشند بين المللي به هم

به استفاده از هر روش و حركسب قدرت با 
حتي اگر بـراي پيـروزي    .اي نمي انديشند

ذف كليـه  در انتخابات آينده، مجبور به حـ 
ــب در   نيروهــاي ــه خــود و تقل نزديــك ب

انتخابات و سركوب مخالفان و موافقان غيـر  
  .هم خط خود شوند 

در برابر اين جبهه تازه تاسيس كه به نظـر      
ـيد   ميرسد آخرين سنگر حمايت مطلق از س

او را امام خامنـه اي   - است  علي خامنه اي

 توســطجبهــه هــاي ديگــري - مــي نامنــد ٍ
  :كيل شده اندتشاصولگرايان 

با توجـه   –ايران اسالمي  جبهه ايستادگي •
به تشكيالت و چهره هاي شاخص اين جبهه 
و همچنين اصل دانستن منويات سيد علـي  
خامنه اي و تبعيت از جامعتين، ايـن جبهـه   

جبهـه پايـداري   ويحتـه بـه   آايست منگوله 
فريفتن  ،نآهدف از اشكيل  .انقالب اسالمي

ـا جبهـه   مردم است به اين دروغ  كه گويا ب
ـته بـه     . پايداري فرق دارد ـاي وابس گروهه

  :اين جبهه عبارتند از 
ـ حزب توسعه   2 و ـ جبهه حاميان واليت  1

ـ جمعيــت   3و  و عــدالت ايــران اســالمي
با حجـت   –آبادگران جوان ايران اسالمي 

ـباح يـزدي و    االسالم ثقفي بيريا شاگرد مص
رضــا بيــادي وشــريعتمداري هــر دو عضــو 

ي شهر تهران ولطـف اهللا فروزنـده از   شورا
شوراي رهبري جمعيت ايثارگران انقـالب  
ـانم خيـر    اسالمي و محمود نجات ثابت و خ

 –ـ جمعيت جوانان انقالب اسالمي   4 و ...و
ـ جمعيـت    5 و به دبير كلي مهدي عليخاني

بـه دبيركلـي   )  س(پيروان حضرت زينـب  
ـ حـزب    6 و  خانم فهيمه خان محمـد زاده 

ـ حـزب    7و دبير كلي حسين مقـدم   سبز به
ـ انجمـن    8 و نيك انديشان ايران اسـالمي 

ـتي    ـبش ضـد صهيونيس ـ   9 و بين المللي جن
ـان ملـت ايـران    ـ   10 و مجمع اسالمي آرم

خدمتگزاران ايران اسالمي  با افرادي چون 
بلخــاري و رضــا روســتا آزاد عضــو ارشــد 

ـ   11 و جمعيت ايثارگران انقـالب اسـالمي  
  .نخبگان ايرانمجمع عالي 

، اين جبهه در واقع وابستگان به اين ترتيب 
چرا كه سـخنگوي  . هستندبه جبهه پايداري 

ـيد محمـود       اين جبهـه حجـت االسـالم س
عنــوان  اعلــوي داراي ســابقه همكــاري بــ

ـپاه بـوده و برخـي از     مسئول سياسي، در س
اعضاي گروههاي ياد شـده عضـو شـوراي    

از  و رهبــري ايثــارگران انقــالب اســالمي 
  .گروههاي جبهه پايداري بوده اند

برخي از گروههاي تشكيل دهنده جبهه      
ـيون   ايستادگي آنقدر گمنام هستند كه سياس
ـاي       ـا و چهـره ه ـا آنه ـارجي ب داخلي و خ

شنايي ندارند چـه رسـد بـه    آبرجسته اعضا 
  .افراد عادي

اعضـــا و : جبهـــه اصـــولگرايان ســـنتي •
اد و گروههاي منتصب به اين جبهـه  از افـر  

شخصيتهايي هستند كه در طول سالهاي بعد 
از انقالب همواره در سركوب مردم دسـت  

ــي    ـاي امنيت ـياري از نهادهـ ـته و بسـ  –داشـ
ـا و  –زنـدانها   –اطالعاتي  را در ... دادگاهه

  .اختيار داشته و دارند
ـا توجـه بـه            آنها براي ادامه حاكميت ب

سرنوشــت ســران و سياســيون كشــورهاي 
... احتماال سـوريه و   –ليبي  – مصر –تونس 

هستند  در صدد دلجويي حداقلي از مردم 
  .مي كنندو تظاهر به دوري از سركوبگران 

ـا  اين تمايلها          از اصولگرايان تفاوتهايي ب
ـي     دليـل   نجبهه پايـداري دارنـد و بـه هم

اختالفاتي با آنها پيدا كـرده و تـالش مـي    
ت شـوند  كنند تا به شكلي ديگر وارد انتخابا

اختالفات اساسي آنها با جبهـه پايـداري بـه    
  :ندشرح زير

اين جبهه بر خالف جبهه پايداري معتقد  - 1
به استفاده از سركوب براي كسب قدرت به 

ـار    اسـت  تنهايي نيست و معتقـد  كـه در كن
ــدســركوب از روش هــاي ديگــر  ــز باي  ني

   .استفاده كرد
ـاح  در      - 2 ـاي ايـن جن برخي از چهـره ه

ـات ان ـال  جريانـ ـايي سـ ـات كودتـ  88تخابـ
ـات  « نآ بكار رفتـه در  مخالف روش انتخاب

بابت پيروز شدن  بوده و حتي به موسوي »
  .گفته بودندتبريك در انتخابات 

ـاح معتقدنـد    - 3 برخي چهره هاي اين جن
كه به جز سيد علي بايد خمينـي را هـم در   
ـامي   نظر داشت و به همين دليل خود را ح

ـ   د در حاليكـه  خميني و خامنه اي مـي دانن
ـاد    جبهه پايداري تنها در شعار از خمينـي ي
مي كند و خامنـه اي را مظهـر اسـالم مـي     

ي اداند و او را امام مـي شـمارد و در رده   
 حتي معتقـد  .قرار مي دهد باالتر از خميني 

اگر خامنه اي در دوران جنگ رهبـر   است
ـا       ايران بود جنـگ بـه گونـه اي ديگـر و ب

راق به پايان مـي  و شكست ع ايرانپيروزي 
   .رسيد

برخي چهره هاي اين جناح به افراد بي  - 4
جبهه پايداري معتقد  .بصيرت معروف هستند

ـا در مـواردي بـه حمايـت از      است كه آنه
ند واز ه ارهبري در برابر فتنه گران برنخاست

   .نده ارهبري حمايت جدي نكرد
ـاح حركـت    - 5 برخي چهره هاي اين جن

تخاباتي را فتنه نمـي  مردم بعد از كودتاي ان
 ميليـون  13دانند و معتقدند  به هر حال آنها 

نـد در حاكميـت   ه او حق داشتداشته  راي
   .باشند داشته شركت

برخي چهره هاي ايـن جبهـه معتقدنـد     - 6
ـان مـي تواننـد در      عده اي از اصـالح طلب
انتخابات حضور يابنـد و بايـد دايـره تنـگ     

   .صالحيت ها را گسترش داد
مله اين گروهها و احزاب مي توان از ج     

ـيتهايي       ـا شخص ـات موتلفـه اسـالمي ب به هي
ـانواده  : چون برادران اماني و فرزندان و خ

ـا     ـته بـه آنه ـاو    وهاي وابس عسـگراوالدي ه
ـاهي  بـه او   وابستگان ـين   ،عـزت اهللا ش حس
مصـطفي ميـر   - مرتضي بختياري  –انواري 

ـاري     - سليم    - فاطمـه رهبـر    - اللـه افتخ
 - محمد كاظم انبارلويي  - ارلوييمرتضي انب

مرتضي نبوي و   - ايالمي - جواد ايرانمنش 
- پـرورش   –زمانيان  - اعتماديان- وابستگان 

ــكيان  –ســخن ســنج  –امــامي راد   –پزش
محمد علي غفوري فـرد  - حميد رضا ترقي 

ــري   -  ــن اخت ــدري   –حس ـاجي حي  - حـ
ـتياني    –مقصودي  علينقـي  - امير واعـظ آش
 قآل اسح - بي محمد نبي حبي  –خاموشي 

ـيد   –جواهريان - اكرمي  - رفيقدوست – س
 مچياناباد –طلب  روزي –مهدي جواليي 

  - ...بهاروند و –فرزاد اكبري  - و وابستگان  
با چهره هايي چـون مـريم    جامعه زينب •

پروين  - بهروزي زعفراني و فرشته حشمتيان
 - توران ولي مـراد - عشرت شايق   - سليمي

ـ   - مريم محمـود زاده  زهـرا  - ائنيفاطمـه ق
معصومه رضايي  - طاهره رحيمي  - چوپاني 

ـافي    - مهرناز رفيع زاده  -  پروين سليسـي لب
ـادي و   - منيره نوبخت - نژاد ...  عفت مهـر آب

ـايي    – جامعه اسالمي مهندسين با چهـره ه
مرتضـي   –محمد ناظمي اردكاني  –چون 

ــوي  ــي  –بــاهنر  –نب ــي عباســپور تهران عل
 –بهفر  - رعلي آقاجان پو - نماينده مجلس  

ـال شـهرياري     –جان آقايي  –بي آزار  كم
 ...و–غالمحسين اميري  –امير مقدم 

ـان و   • جامعه اسالمي دانشـجويان و فرهنگي
با افرادي چون محمد مهدي ... كارگران و 

ابوالقاسـم   - شيخ االسالم  پژمان –مظاهري 
و ...ميثم نيلـي و  - مجتبي سلطاني - رئوفيان 

با افرادي  سالميجمعيت وفاداران انقالب ا
سالم - احمد عظيمي  –غفوري فرد : چون 

حجت االسالم  –محمد عظيمي  - گندمكار 
حجت  –حجت االسالم حسيني  –دعوتي 

ملي و  االسالم بشيري و گروه  مناديان اتحاد
  : انسجام اسالمي با چهره هايي چون

ــمتيان       ـته حش ــروي   - فرشـ ــرح خس  –ف
تيان قدرت علي حشم - معصومه حميد زاده 

ـا ميـري    -   - حسن تيز مغز سيد علي اكبر اق
ـاري   –محمـد ميـر محمـدي      - الله افتخ

- سيد محسـن يحيـوي    –خسرو نصير زاده 
 –خليــل علــي محمــد زاده عليرضــامتاني  

  ...بيانه  وافريدون قديري 
ـا و         اين جبهه با توجه بـه معرفـي گروهه

ـاط   ،شخصيت هاي فوق با ديگر جبهه ها نق
ف دارد كه در زيـر بـه آن   اشتراك و اختال
  :اشاره مي شود 

ـتادگي       -  1 ـاي پايـداري و ايس ـا جبهـه ه ب
ـانه   شكل نـزاع اختالف دارد و آن را به  رس
ـان   .اي نمايان ساخته است مثل درگيري مي

اسداهللا بادمچيان از جبهه اصولگرايان سنتي 
يا غفوري  .و صفار هرندي از جبهه پايداري

ـادل   از جبهـه   فرد از اين جبهه با حـداد ع
  ...پايداري و

ـا    - 2 اين جبهه به دليل دارا بودن روابـط ب
برخــي چهــره هــا ماننــد مهــدوي كنــي و 
ـاف و علــي     ـنجاني و قاليبـ هاشــمي رفسـ
الريجاني و ناطق نوري از سوي جبهه هاي 
ــده و در   ــده ش ــداري و ايســتادگي ران پاي

نه تنها بـه ايـن   هنگام تشكيل جبهه پايداري 
ـ  ـا  جبهه اعتنائي نشد كه مب ن هـدف  آارزه ب

  .جبهه پايداري نيز شد
اين جبهه با جبهه اي كه احتماال توسط  -  3

ـتالف    احمدي نژاد تشكيل خواهد شـد اخ
ــد  ــراوان دارن ـا. ف ــن اختالفهـ  دور دوم  ،اي

، اد بدين سـو ژاحمدي نرياست جمهوري 
البتـه در دور اول نيـز   . تشديد يافتـه اسـت  

 حكومـت برخي از افراد اين جبهه كـه در  
ند كنار گذاشته شده و ناراحتي هايي را بود

 .ندبه بار آورد
ـاي ديگـر     -  4 اين جبهه بر خالف جبهـه ه

اصولگرايي به خميني بيش از ديگران اعتقاد 
ــداري و   ــه هــاي پاي دارد در حاليكــه جبه

خامنــه اي را بيشــتر از خمينــي  ،ايســتادگي
 .تاييد مي كنند

ـا     - 5 جبهه اصولگرايان سنتي مـي تواننـد ب
ـنجاني و   جبهه م هدوي كني و هاشـمي رفس

مثلث اصـولگرايي و حتـي برخـي اصـالح     
اتحاد كرده و ليست رو  طلبان راست و ميانه
 .مشتركي ارايه نمايند

در جناح اصولگرايان احتماال تا نزديكي       
يا سـه جبهـه ديگـر     هاي انتخابات دو جبهه

 :–د شد كه عبارتند از نتشكيل خواه
ـاني   –ي جبهه هاي مرتبط با هاشم  –الريج

مهدوي كني و  جبهه مرتبط با خط محمود 
  .احمدي نژاد  و باند رايحه خوش خدمت

 ادامه دارد 
بلحاظ تأثير بـدون ترديـد   : انقالب اسالمي

جنبش در شمال افريقـا و خاورميانـه بـر    
نكه جنگ آيم و نيز بلحاظ ژينده رآحال و 

ـلطه     در ليبي سومين تجربـه غـرب در س
بخصـوص   ،اسـالمي گري بـر كشـورهاي   

بخاطر قطعي كردن مهار خـود بـر منـابع    
ـلهاي   ،نفت و گاز اين كشـورها اسـت   فص

دوم و سوم را به بررسي وضـعيت ليبـي و   
  :يم اختصاص مي دهيمژروابط خارجي ر

  
  

 - هــراس خامنــه اي  
ــا   ــده ب ــاري القاع همك

طرح ناتو براي  - ؟ !ناتو
  ليبي بعد از قذافي؟ 

  
  

نخســت  ،در ايــن فصــل :انقــالب اســالمي
تحليلـي را مـي خوانيـد كـه از      –گزارش 

در دو قسـمت  . ايران در يافت شده اسـت 
اطالعات پيرامـون تركيـب شـركت     ،ديگر

يم قـدافي و  ژكنندگان در شورش برضد ر
يـم قـدافي را   ژينده ليبي بعد از سقوط رآ

  :در دسترس مطالعه مي يابيد
  

خامنــه اي نگــران قــانون 
ــه ــد از  : ظــروف مرتبط بع

ت به اسـد مـي   قذافي نوب
رسد و بعد از او نوبت بـه  

     :خامنه اي
ـا            ـيش حاكميـت ايـران ب ـاه پ از چند م

ـات ليبـي     دوگانگي خاص نگاهي بـه جريان
ـاثر از  : داشت گاهي حركت مخالفان را مت

ـاع مـي    بيگانگان مي دانست و از قذافي دف
گاهي مخالفان را انقالبيون ليبي مـي  . كرد

  چيزمي شمرد دانست و اقدامات ناتو را نا
در برخي خبرها حركت ليبي را تحت تاثير 
 القاعده مي دانست و اصال به پيروزي مردم

يم ژو چون زمان سقوط ر. اطمينان نداشت
ـاثر از  قذافي رسيد ، جنبش مردم ليبي را مت

  . انقالب اسالمي ايران دانست
بنگريم بشيوه انتشار خبر و نظر توسط صدا  •

  :بييم در باره  ليژو سيماي ر
نيروهاي  ب و تاب بازگو مي كرد كه آبا  - 

   .ناتو اشتباها مخالفان را بمباران كردند
ـاي غربـي    -  قذافي بر خالف اخبار راديوه

در خيابان ظاهر شد و صـدها هـزار نفـر از    
مردم  ليبي براي شنيدن سخنان وي تجمع 

   .نمودند
  ۵در صفحه 

  
  

 ؟!بانی آزادی می شودقر،وقتی استقالل
 



                                                                                                                                                                                       

 

 

5 

 

 
 

2011 سپتامبر   25تا  12ز ا           1390 مهر  3تا  شهريور 21از   784 شماره  

 

ـاتو     -  ـاي ن نيروهاي مخالف در برابـر نيروه
ـتند كـه     مقاوم ـاتو ت كـرده و مـدعي هس  ن

ـا        ـام نمـي دهـد و تنه ـا انج كاري بـراي م
   .نيروهاي ما را بمباران مي كند

ـيش   -  امريكا و كشورهاي غربي تا چندي پ
بودنـد و  ... حامي ليبي و مصـر و تـونس و   

ـا   حال كه اوضاع را به زيان خود مي بينند ب
   .تغيير تاكتيك در كنار مردم قرار گرفته اند

مـذاكرات مخفيانـه   جلـوه دادن  بزرگ  - 
و مخالفان ليبي و امريكاييان با دولت قذافي 

كه به زودي در ليبـي آرامـش برقـرار    اين 
  .خواهد شد

فرار فرزندان قذافي ناشي از بنـدو بسـت    - 
  .استهاي مالي با غربيان 

   ...و - 
ـار همـواره از سـوي           از اين دسـت اخب

هت جلـوگيري  خامنه اي جصدا و سيماي 
ــردم شــدن آگــاهاز  ــي، از  م وضــعيت ليب

همانگونه كه در مورد . ندبسيارمنتشر مي شد 
 اخبار جنايات بشار اسد و نيروهاي حامي او،

ســپاه پاســداران و حــزب اهللا هــيچ يعنــي 
ـا اصـال در      خبري منتشر نمـي شـود و گوي

ـيچ خبـري از درگيـري    ـتار   سوريه ه و كش
  .مردم نيست

يما منطقه اي صدا و سـ  –مفسران سياسي  •
ـئوالن وزارت امـــور خارجـــه   را  و مســ

ليبـي   –يمـن   –مصر  –تونس  رويدادهاي 
سعيشان بر اينسـت  تنها  .كرده اندكامال گيج 

اسـالمي از نـوع    ،كه اين جنبشها را اسالمي
ايـن  :مـي گوينـد  . يم تبليغ كننـد ژاسالم ر

ـايي     ــورهاي افريقـ ـا در كش ـبش هـ  –جنـ
 خاورميانه ناشي از تاثير انقـالب ايـران و بـه   

ايران واليت مطلقه فقيه در  تجربهخصوص 
ـاي  . است كما اينكه وقتي برخي از چهره ه

رسانه اي و اقتصادي مصر، بعـد از   - سياسي
ــي  ــمژرفروپاش ـارك، بــه    ي ـني مبـ حسـ

درخواست ايران بـدون مشـكالت ورود و   
ـارتر بـه ايـران      ـاي چ خروج با يك هواپيم
آمدند، مقامات و رسانه هاي داخلي تـالش  

جاري كنند ميهمانان مصري  زبانبر داشتند 
كه حركت مردم مصر متاثر از انقالب ايران 

ـا  آاما هرگز چنين مسئله اي از سوي  .بود نه
هيچ دستاوردي بـراي   نهاآسفر . مطرح نشد

ايـن  اي كـالن  هـ تنها هزينه  .يم نداشتژر
ـته       ـاي مـردم ايـران گذاش سفر بود كه به پ

  . شد
ـال ســقوط     • وضــعيت ســوريه و احتمـ

و تضـعيف شـديد    يـم  ژررين حامي بزرگت
ـازوي مهـم ايـران در     حزب اهللا لبنان دو ب

  :منطقه
ـان ايـران جهـت      60از سال  به بعـد حاكم

صدور انقالب نيازمند حضور در كشورهايي 
ـازات بـه     بودند كه بتوانند با واگـذاري امتي
ـا     ـاي مهـم آنه همين دليل يكي از گزينه ه

  :سوريه بود چرا كه
ـا عـراق    ايران در آن سالها -  درگير جنگ ب

بود و كشورهاي عربي از عراق حمايت مي 
كردند اما سوريه با عراق مشكل داشت و در 

   .نتيجه براي ايران گزينه خوبي بود
سوريه كشـوري عـرب بـود و از معـدود      - 

كه از ايـران حمايـت   بود كشورهاي عربي 
   .بود يمژرليبي نيز از حاميان  . كرد

يــل ضــديت ايــران در آن زمــان بــه دل - 
ـار   ظاهري با امريكا به سمت كشورهاي اقم
ـا سـوريه بـود و     روسيه رفت كه يكي از انه

  ...و –كره شمالي  –كوبا  –همچنين ليبي 
با اسراييل بـراي   سوريه ازبابت هم مرزي - 

 ايران مهم بود  و نيروهاي سپاه مي توانستند
گروههاي فلسـطيني را   ،با استفاده از سوريه

  .كنندتجهيز 
ـا گـروه   ا -  يران سوريه را سرپل ارتباطي ب

و بطور مستمر در پي دست حزب اهللا لبنان 
  .يافتن به كمر بند سبز بود

ـا  ايـران در طـول     به دليل همين      نيازه
سال گذشته ميلياردها دالر به شكل هاي 30

  :د از جمله كركمك  مختلف به سوريه
ـاي مختلـف     -  طراحي و ساخت نيروگاهه

  با حداقل قيمت 
ـامي بـه     -  طراحي و ساخت پادگانهاي نظ

  صورت شراكتي 
ـاطي     –ساخت پل ها  -  ـاي ارتب  –جاده ه

ـاجد  و مراكـز    ،درمانگاهها –بيمارستانها  مس
ـترش حـرم حضـرت      مذهبي از جملـه گس

و ) س(گسترش حرم حضرت رقيه  وزينب 
تكميل مرقد عماربن ياسر و اويـس قرنـي و   

  ...ابي بن قيس و
مجاني يا زير قيمـت بـه    ارسال نفت و گاز- 

  .يلئعنوان كمك براي مقابله با اسرا
ـاطي    -  ـاي ارتب  –ساخت و تجهيز سيستم ه

   .مخابراتي
حماس  –حفاظت از سران جهاد اسالمي  - 
   .حزب اهللا مستقر در سوريه –
ـال حضـور     -  كمك مالي به سـوريه در قب

ـاي     ـپاه قـدس در مرزه نيروهاي نظامي س
   . عطاليل جهت كسب ائسوريه و اسرا

ـا   -  ارسال تسليحات به سوريه جهت مقابله ب
اســراييل و واگــذاري بــه نيروهــاي جهــاد 

گروههاي  –حزب اهللا  –حماس  –اسالمي 
ــه قصــد ايجــاد شــبكه ايكــه از  چريكــي  ب

ـته بـه ر   يـم واليـت   ژسازمانهاي مسلح وابس
  .مطلقه فقيه

ـا تجربـه      -  اعزام فرمانـدهان سـركوبگر و ب
سوريه و آمـوزش   نيروي انتظامي و بسيج به

ـاني    ـاهرات خياب و نيروها جهت مقابله با تظ
   .شرهاي سوريه

ـپاه      -  ـته بـه س ـامي وابس اعزام  نيروهاي نظ
و بســيج جهــت ســركوب مــردم  –قــدس 

   .سوريه در جنبش اخير
ـاي   -  ارسال تجهيزات مورد نياز سركوب ه

 خياباني در ماههاي اخير كه يك مورد آن،
تسليحات در توقيف هواپيماي حامل  بهنگام

  . تركيه لو رفت
ـال مــواد اوليــه صــنايع   -   –غــذايي  –ارس

   .به دليل تحريم سوريه... و –دارويي 
  ...و - 

كشـور   تنهاسوريه  بنا به داليل ذكر شده،     
 يمژر. ايران در منطقه مي باشد متحدعربي 

يـم  ژربراي حفـظ  مالي  –مافياهاي نظامي 
ن در جريا .دست به هر كاري مي زند اسد

ـان ملـت      ـاي اخيـر مي درگيري هاي ماهه
ـا كنـون    سوريه با حاكميت استبدادي كه ت

ـيش از     2000منجر به كشته شدن حـداقل ب
ـيماي ر نفر شده است، نه تنها  يـم  ژصدا و س

هيچ خبري را منتشر نساخته بلكه بنا بر اطالع 
و ارسال تسليحات در  با اعزام نيروهاي سپاه

رتش سوريه كنار نيروهاي حزب اهللا لبنان ا
را در سركوب ملت خود ياري داده تا مانع 

ـيماي واليـت مطلقـه و برخـي      •  .ن كشور شودآاز انقالب مردم  صدا و س
چگونـه فتـوا    يـم ژبه روابسته  »آيات عظام«

مي دهند كه حمايت از حاكميـت سـوريه   
ـا مـردم     ! واجب است مگر مـردم سـوريه ب

... ليبي و –يمن  –تونس  –كشورهاي مصر 
ي دارند كه در اين كشور اگر كشته چه فرق

شوند نيروهاي بيگانه و دشمنان مسلح هستند 
تونس و اخيرا ليبـي    - مصر –اما در بحرين 

انقالبيون مسلمان و تحت تاثير انقـالب  ... و 
  !اسالمي ايران

ـام  آچگونه است كه يكي از اين      يات عظ
وابسته به واليت مطلقه به هنگام كشته شدن 

توسط اسراييل اعالم عـزاي   چند فلسطيني
عمومي مي كند اما جهت كشته شدن دهها 
فلسطيني آواره مستقر در شهر الزقيه سـوريه  

  !؟هيچ واكنشي نشان نمي دهد
مسائل مرتبط با جنبش هاي مردم  چگونه    

ديگر كشورها در اخبار صدا و سيما با آب و 
تاب و نمايش تظاهرات و پخش سـرودهاي  

كشورها  انتشار مـي يابـد   ن آملي و انقالبي 
 اما هرگز اخبار مربـوط بـه سـوريه از ايـن    
رسانه منتشر نمي شود و تنها در بعضي اوقات 

رام بودن شـهرهاي سـوريه و پيـروزي    آبه 
ـاي      ـا نيروه نيروهاي بشار اسـد در مقابلـه ب

  .؟مسلح نفوذي و بيگانه اشاره مي شود
ايرانـي   –به راستي چرا سردار عراقـي         

ـ ضا نقدي شمس رهبـري و ر محمد ر يس ئ
سازمان بسيج مستضعفان در مورد حمايت از 
حقوق بشر در خواست اعزام نيرو به سوريه 
ـاي خـود را      نمي كنـد و در عـوض نيروه
ـتارمردم آن كشـور     جهت سـركوب و كش
اعزام مي كند و محمد رئوف شيباني سـفير  
فعلي ايران در سوريه در حاليكه هنوز سـفير  

ـام   نشده بود در وزار ت امور خارجـه در مق
ـا و فرانسـه در    معاونت به حضور سفير امريك

  .اعتراض مي كند؟يكي از شهرهاي سوريه 
ـا اينسـت كـه           سـقوط  پاسخ اين چرا ه

دولت بشار اسد مشكالت فراوانـي را بـراي   
. وردآمالي ببار مي  –يم مافياهاي نظامي ژر

ن انزواي كامل و محاصره شـده  آنخستين 
ر معرض سقوط قـرار گـرفتن   از دشمن و د

ـين و سـومين و   ... بر اثر جنبش مردم و دوم
  :نآ
ـا حـزب اهللا    -  قطع سرپل ارتباطي ايران ب

ســيب پــذير شــدن حــزب اهللا و آو لبنــان 

   يم،ژسازمانهاي فلسطيني وابسته به ر
   رزوي ايجاد كمر بند سبز،آبرباد رفتن  - 
اعزام نيروهاي حزب  سخت مشكل شدن - 

نيروهاي سپاه بـه كشـورهاي   اهللا به همراه 
   ،ديگر

يم و  مشكل شدن ادامـه دادن  ژتضعيف ر - 
  به سياست ستيز و سازش با اسرائيل، 

عمق فاجعه در مورد شـرايط و وضـعيت       
سوريه اختالف مواضع سيد علي خامنـه اي  
ـان    ـتالف مي با احمدي نژاد از يك سو و اخ
ايران با تركيه و كشورهاي عربي منطقـه از  

ر است كه وضعيت بشار اسد را به سوي ديگ
هـر چنـد   . سمت سقوط پيش خواهد راند

اين روزها اخبار دروني نشان مي دهد كـه  
ـيون      ـا گـروه اپوزيس نمايندگاني از ايـران ب

ـنيده شـده    .سوريه ديدار كرده همچنين ش
نمايندگاني از حزب اهللا لبنان نيز با مخالفين 

ـته و  ينـده  آدر مـورد   بشار اسد مالقات داش
وه هــاي سياســي در ســوريه و ميــزان گــر

حضور مسلمانان و همچنين وضعيت رابطـه  
ينده با ايـران و حـزب اهللا   آميان حكومت 

ـا  . لبنان را مـورد بررسـي قـرار داده انـد     ب
ـاي     وجود اين، نگرانـي خامنـه اي در منته

ـتن سـوريه   . شدت است  ،زيرا از دسـت رف
يـم او را سـخت   ژيم را كامل و رژانزواي ر

در صـورت سـقوط   . مي كنـد سيب پذير آ
ـاري    ،در منطقـه  ،يم اسـد ژر او سـومين جب

  .است كه نوبت سقوط او مي رسد
  
همکاری القاعـده بـا نـاتو  ٭

  :دربراندازی رژیم قذافی؟
  
تـن توسـط سـيا     0051استخدام  ٭

براي جنگ برضد قواي قـذافي در  
  :ليبي

  
ــن   ◀ ـائي نيشـ ــه امريكــ ـار مجلـ خبرنگــ

Nation)31  باد خبـر  آاز اسالم ) 2011اوت
  :داده است

تن را در مزار شريف واقـع در   1500سيا  •
ــراي جنــگ در ليبــي  ،شــمال افغانســتان ب

منابع به نيشـن گفتـه   . استخدام كرده است
ـتخدام    :اند ـتان اس بيشتر اين افراد در افغانس

ـات  آ. شده اند نها اوزبك و يا اهل هزاره ج
اين افراد در شهرهاي ليبـي ديـده   . هستند

  .شده اند
ـاه  آقتي خبرنگار الجزيره  از اين امـر  و • گ

ـيلم بـرداري     شد و از اين افراد در ليبـي  ف
شورشيان ليبي اجازه انتشار گزارش را  ،كرد

  . به او ندادند
مركـــز اســـتان (منـــابع در شـــهركوئته  •

برخـي از   :مـي گوينـد  ) بلوچستان پاكستان
 ،ازبكهــا و هــزاره جــاتي هــا در بلوچســتان

ـتان   بخاطر عبور غير قانوني بـراي   ،بـه پاكس
. دستگير شده اند ،رفتن به ليبي از راه ايران

نها اعتبار مي آگزارش الجزيره به اين گفته 
  . بخشد

تن مهاجر كه  100بيشتر از  ،در هفته پيش •
 20در  ،بطور غير قانوني سفر مي كرده انـد 

الجزيره كـه  . كشف شدند ،كيلومتري كوئته
نتيجـه  بـه ايـن    ،در اين باره تحقيق كـرده 

ـتر ايـن افـراد بـراي       رسيده است كـه بيش
  . شركت در جنگ ليبي استخدام شده اند

ـاي     :منابع مـي گوينـد   • ـاني نيروه ـيا ب س
در گزارشي . شورشي با پول و اسلحه است

رهبران شورشيان ليبي   :تلويزيوني گفته شد
مده اند به آكه در شوراي ملي انتقالي گرد 
ل بدسـت  استانبول رفتند تا مشروعيت و پو

نها را به رسـميت  آكشور  31امريكا و . ورندآ
هنوز بايـد   ،اما براي دريافت پول. شناختند
  . صبر كنند

ـالي         تصميم به شناختن شوراي ملـي انتق
بمثابه دولت ليبي براي اين بود كه مجوزي 

. يـد آزاد كردن پولهاي ليبي بدست آبراي 
ـبه لغـو     ،البته تصميم شوراي امنيت يـك ش

ـا   :هيالري كلينتون مي گويـد . دنمي شو م
ـانوني چنـدي را     ـاي ق هنوز مي بايد مفره

اما اميدواريم شناسائي شوراي ملي . بجوئيم
انتقالي كه به اين شورا امكان مي دهـد بـه   

  . چند شكل پول در اختيار خود يابند
ــي در    34       ـاي ليب ـارد دالر از پولهـ ميليـ

 130و . مؤسسات بانكي امريكائي سپرده انـد 
ــر   ــر در مؤسســات مــالي ديگ ميليــارد ديگ

  . كشورهاي دنيا
  
ــاتو در  ٭ ــا ن ــده ب ــاری القاع همک

  :جنگ برضد قوای قذافی
  
مجله فرانسوي نوول  ،2011اوت  30در  ◀

گــزارش خبرنگــار خــود را از  ،ابســرواتور
  :به اين شرح انتشار داده است ،تريپولي

چه نقشي اسالم گرايان در شورش ليبـي   •
ندك شمارند شورشياني كه بـه  داشته اند؟ ا

ـتر بـه   . خود عنوان اسالم گرا مي دهند بيش
ـاه خـود و كمتـر بـه تعلـق       زادگاه و اقامتگ

خـود را   ،داشتن به سازماني سياسي يا ديني
ـتر   ،در پايتخـت ليبـي  . معرفي مي كنند بيش

ـتند كـه حضـور     شورشيان اهل مصراته هس
ـاه محاصـره شـهر    6نها در طول آ. دارند  ،م

 ،نهــاآبعــد از . ه شــده انــدزمــودآجنــگ 
يـك منطقـه    ،شورشيان اهل  جبـل نفوسـه  

پرشمار  ،ن بربر هستندآكوهستاني كه اهالي 
ـا     . ترند ـتر در كادره ـان بيش اما اسـالم گراي

. نها تجربه جنگ چريكي را دارنـد آ. هستند
و  90يم قذافي در سالهاي ژنخست بر ضد ر

ــد ــگ  ،بع ــر صــحنه هــاي جن در  ،در ديگ
نها به سرط يا سيرت آ. ط ديگرافغانستان و نقا

ـيان كـه عمـده شـهري       خود را بـه شورش
ـا آيكي از . تحميل كردند ،بودند ـاكم   ،نه ح

ـاج    ،نظامي جديد تريپولي عبـدالحكيم بلح
  .است

ـام  • ـان را نگـران    ،نصب او به اين مق غربي
ـان دهـه   . كرده اسـت  بعـد از   ،90او در پاي

ـبش   ـتان   ،درهم كوبيده شـدن جن از افغانس
گروه اسالم گرائـي كـه در   . ستگريخته ا

ـامه بـن الدن در     ـا اس ليبي جنگ مي كند ب
ي تـرور  ژاسترات ،از قرار. ارتباط بوده است

سيا پس از اين . القاعده را انتقاد كرده است
ـتگير كـرد   تحويـل   ،2004در  ،كه او را دس

القاعـده   ،2007وقتـي در  . يم قذافي دادژر
ته اعالم كرد كه اين گروه به القاعده پيوسـ 

او كه در زندان بود با پيوستن گـروه   ،است
امروز او از رهبران . به القاعده مخالفت كرد

. جنبش اسالمي براي تغيير در ليبـي اسـت  
ـتقرار يـك      ـال كـه از اس يك حزب راديك
  .دولت دموكراتيك هواداري كرده است

  
قطعنامه شورای امنیت، نـاتو را  ٭

مــأمور حفــظ امنیــت شــهروندان 
  :یمژنه تغییر رلیبی می کرد و 

  
 Craig Murray  ،2011اوت    29در  ◀
سابق انگلستان و مبارز كنـوني حقـوق    سفير
  :نوشته است ،بشر
بعنـوان   ،زادگاه قـذافي  ،حمله به سيرت •

انــدازه نگــاه  ،دفــاع از امنيــت شــهروندان
كه قـرار   ،ناتو. زرمي استآنداشتن در بي 

ـال مـردم ليبـي باشـد      ،بود حافظ جان و م
ويز آعنامه شوراي امنيت را دست چون قط

يم قذافي از راه جنگ كرده ژبرانداختن ر
اينك هم مردم ليبي را مـي كشـد و    ،است

  . هم خانه هاشان را بمباران مي كند
محلي براي ترديد نيست كه اينك ناتو از  •

ـان مـرگ و     ساكنان سيرت مي خواهـد مي
ـاب كننـد    ـان   . تسليم يكـي را انتخ ـاد مي تض

 ،نآامنيـت كـه هـدف از     قطعنامه شوراي
ـات جنگـي    ،سان كردن گفتگو بودآ با عملي

نها رابا بكار آهدف  ،ناتو بر ضد قواي قذافي
ـ   ـات وي ـا ژانداختن نيروي عملي  ،ه و بمبارانه

  . شكار كرده استآ
ـا تربيـت    • من اميدوار بودم كه مردم اروپ

ـين   شـكار  آشده اند و زير بار دروغهائي چن
كـم برخـي    اميدواربودم دست. نمي روند

روزنامه نگاران در باره دروغها تحقيق كنند 
ـار خـود    ـاه  آو مردم اروپا را از حاصل ك گ

  .كنند
ـا بـودم   ،من برخطا بـودم      ـا   ،برخط برخط

  .بودم
ـيرت را      • ـنگين س ـا توپخانـه س شورشيان ب

ـا  . گلوله باران مي كنند ـتالين «ب » ارگ اس
تانكها را برضد سيرت . گلوله باران مي كنند

حال اين كه هر حركـت  . انداخته اندبكار 
ــدافع ســيرت  ــواي م ـانكي از ســوي ق  ،تـ

. ناتو را به بمباران بر مـي انگيـزد   ،بالدرنگ
چگونه است كه مدافعان سيرت جان مردم 
اين  منطقه را به خطر مي اندازند اما گلولـه  

ـاتو  آباران  ـاران ن  ،ن توسط شورشيان و بمب
  نها را حفظ مي كند؟ آجان 

ـاي وزار • ــه   اعضـ ـاي خارج ــه هـ ت خان
ـائل   كشورها و ناتو و بي بي سي و ديگر وس

نچه انتشار آگاهند كه آنيك  ،ارتباط جمعي
ــد دروغ و  ــي دهن ــدا«م دروغ (» پروپاگان

ـتند ) ساختن و نشر دادن بقصـد فريـب   . هس
ادعاي حمله به سيرت بـراي   "مي دانند كه

دروغي فاحش  ،"دفاع از جان مردم است
داننـد دروغ  باوجود ايـن كـه مـي    . است

ـازند و     است باوجود ايـن دروغ را مـي س
  .پخش مي كنند

ــر از   • ـيرت، نظرگـــاهي غيـ ــردم ســ مـ
ناتو چه حق دارد جانب . دارند» شورشيان«

  يك طرف را بگيرد و با طرف ديگر بجنگد؟ 
ـان كـردن   آيا حمله به سيرت بـراي  آ      س

  گفتگو ميان دو طرف است؟
د من قذافي را خطرناك مي دانم باوجو •

ـاعي و     آ ،اين نچـه او در قلمـرو رشـد اجتم
ـاي    ،اقتصادي كرده اسـت  داراي جنبـه ه

ـاي ديگـري نيـز      . خوبي است ـا جنبـه ه ام
  . جباريت و بسيار بد است

ـاتو بـه او بـه ايـن عـذر كـه             اما حملـه ن
چرا بـه   ،اگرنه. دروغ است ،ديكتاتور است

ـابوه و    ــوريه و زيمبـ ــرين و س ــي و بح دوب
  نمي كند؟ حمله ...ازبكستان و

نچـه  آ. وجود ندارد» ورآزادي آحمله « •
يك جنگ از . زادي استآما مي كنيم ضد 

ن نيـز  آهـدف  . نوع نئو امپرياليست اسـت 
مهار منابع كشوري است كـه مـورد حملـه    

  .قرار مي گيرد
ــد        ــي كش ــردم را م ــگ م ـان و . جن زنـ

ـته مـي شـوند    . كودكان دارند در ليبي كش
حقيقـت را    همين وسائل ارتباط جمعي كه

ناگزير مي شـوند بگوينـد    ،انتشار نمي دهند
بي بـي  . مرگ و خرابي اندازه نمي شناسد

ـازي     سي گزارش مي كند كـه بـراي بازس
ـازه  . سال زمان است 10ويرانيهاي جنگ  ت

بي بي سي واقعيت را كمتر از اندازه واقعي 
چنانكه عراق چند دهه وقت مي . مي گويد

ـال    خواهد تا وضعيتي را بازيابـد  كـه در س
  .مي داشت 2000

ـاي عـرب    • ـار  « ،من قويا از انقـالب دني به
ـاتو،    . حمايت مي كنم» عرب ـا مداخلـه ن ام

مرگ و ويرانگـري مـي   . وردآزادي نمي آ
از . بازساي كلونياليسم جديـد اسـت  . وردآ

ـاي غربـي را ثروتمنـد     ،اين ببعد ليبي بانكه
ـاد اسـت و     . خواهد كرد ـا زي ـتهاي بانكه اش

ـاك   ،نهاآن براي سير كرد چه باك از به خ
  .و خون كشيدن سيرت

  
ــترات ٭ ــگ ژاس ــده در جن ی القاع

  :لیبی؟
  
ـاري مقالـه    ،2011اوت  31در   ◀ روبرت پ

حمام خون منتظـر در  «اي زير را با عنوان 
ـترات آقسمتي از . نوشته» ليبي ي ژن كه به اس

جهاد گرايان و القاعده مربوط مي شـود را  
  :ميĤوريم

ـيان   وجود جهاد گرايا • ـان شورش ن در مي
ـازه اي نيسـت   ـارس  . ليبي خبر ت ـاه م  ،در م

زماني كه ناتو حمله هاي هوائي خود را بـر  
ـبت بـه    ،ضد دولت قذافي شروع كـرد  نس

ـيان    حضور جهادگرايان در صـفوف شورش
هــم حكومــت قــذافي . هشــدار داده شــد

ـان بـي طـرف      هشدار داد و هـم كارشناس
ـان در صـفوف       ـاد گراي نسبت بـه نفـوذ جه

با وجود ايـن كـه   . يان هشدار دادندشورش
سرانجام  ،قذافي خود به ترور دست مي زد
بـه ايـن   . دشمن اسالم گرايان راديكال شد

ـا او      خاطر بود كه بـوش روابـط نزديـك ب
  .هردو يك دشمن مشترك داشتند. داشت

بشار اسـد نيـز    ،ديكتاتور سوريه ،همينطور    
ـان افراطـي اسـت     از . دشمن اسـالم گراي

ـادگرا،    جمله به  ـلمانان بني اين خاطر كـه مس
يم اسد ژعلوي بودن را كفر مي دانند و با ر

و علوي ها بمثابه كافراني كـه مـي بايـد از    
  ۶در صفحه   .مي جنگند ،ميان برداشت

  

 ؟!قربانی آزادی می شود،وقتی استقالل
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ـان  "و  "وزف فلتـر ژ" ،دو تحليل گر • بري

در گزارشـي كـه بـراي مركـز      "فيش من
 ،از جملـه  ،مبارزه با تروريسم تهيه كرده انـد 

دولتهاي ليبي و سوريه با اياالت «: شته اندنو
ـا در   ي و ژنچـه بـه ايـدئولو   آمتحده امريك

ـادگرا   –خشونت گستري مداوم سلفي  جه
ـار      ،مربوط مـي شـود   هـم نظـر و هـم رفت

  . »هستند
اين دو تن در گزارش خود كه عنوانش      

» جنگجويان غير عراقي القاعده در عـراق «
كـه در  مداركي را تحليل كرده اند  ،است

ــدآاز القاعــده  ،2007ســال  ــر . م ن آبنــا ب
ـاه شـورش ضـد    ( شرق ليبي  ،مدارك پايگ
محــل تعلــيم داوطلبــان عمليــات  ،)قــذافي

بـه   ،مـوزش آنها را بعـد از  آ. انتحاري است
عراق مي برند و مأمور عمليات انتحاري بـه  

  . قصد كشتن ارتشيان امريكا مي كنند
ـناد ن : فلتر و فيش من مي نويسند     ـان  اس ش

مــي دهنــد كــه بيشــترين جهادگرايــان از 
بعــد از . عربســتان روانــه عــراق شــده انــد

ـترين    ،عربستان ليبي كشوري است كـه بيش
ليبيائي . ن به عراق رفته اندآجهادگرايان از 

مده اند از آهائي كه به خدمت القاعده در 
ـتند     ـتاهاي شـرق ليبـي هس « . شهرها و روس
ـائي كـه    در اكثريت بزرگ جنگجويان ليبي

ـتاهائي كـه از     ـا  آاسناد نام شـهرها و روس نه
از دو شـهر   ،ثبـت شـده انـد    ،نيز ،مده اندآ

 23,9(و بــن غــازي ) درصــد 60,2(درنــاه 
با جنبش اسالم  ،اين دو شهر. هستند) درصد

بخصوص در  ،همراه بودند ،گرائي در ليبي
يـم  ژقيام سازمانهاي اسـالم گـر بـر ضـد ر    

گـروه   نآيكي از . 1990قذافي در سالهاي 
ها بنام گروه مجاهدان ليبي مي گفـت در  

كساني را دارد كه در جنـگ   ،صفوف خود
ـته انــد    ـتان شــركت داشـ مــراد . افغانسـ

ـالهاي      ،1980جنگجوياني هستند كـه در س
ـابق در    سيا بر ضد قواي روسيه شـوروي س

همان ها بودنـد كـه   . بكار گرفت ،افغانستان
ـيه     ـتان از قـواي روس  ،پس از تخليـه افغانس

ـازمان القاعـده را    تو سط اسامه بـن الدن س
  . وردندآبوجود 

ـائي  «: فلتر و فيش من مي نويسند • قيام ليبي
ميـز  آسخت خشـونت   ،1990ها در سالهاي 

قــذافي از هلــي كــوپتر  ،در بنغــازي. شــد
ـتفاده كـرد   ب آتلفـن و بـرق و   . جنگي اس

ـان را بـدون   . درناه را قطع كـرد  جنگجوي
  ».چون سگ كشت ،محاكمه

 ،ن دو مي افزايند كه ابو ليـث الليبـي  اي     
با اعالم پيوستن  ،امير گروه مسلمانان مجاهد

ـازي و     ،به القاعده موقعيـت گـروه را در بنغ
  . تحكيم بخشيد ،درناه

جهاد برضد  ،به لطف خداوند« : او گفت    
تحـت رهبـري گـروه     ،يم كافر قـذافي ژر

ــد ـلمانان مجاه ــدآ ،مسـ خونهــاي . غــاز ش
رمانـدهان مجاهـد ايـن    فرزندان نخبـه و ف 

ـازي و     ـاي بنغ گروه كوه درناه و كوچـه ه
حومه تريپولي و بيابان صهبا را رنگين كرده 

  . اند
برخي از رهبـران مهـم القاعـده كـه در      •

ـتند و     ـتقر هس ـتان مس مناطق ايل نشين پاكس
از  ،عمليات القاعـده را رهبـري مـي كننـد    

عطيــه  ،بــراي مثــال. اهــالي ليبــي هســتند
ـا   عبدالرحمن كه  جنگ برضد قـواي امريك

اهـل ليبـي    ،در عراق را رهبري مـي كـرد  
ـاكي از    . است گزارشهاي خبـري اخيـر ح

  . كشته شدن او هستند
اين عطيه بود كه نظريه مشـغول كـردن        

ـان بدسـت    قواي امريكا در عراق بقصد زم
ــده را در  آ ـازمان القاع ــد سـ وردن و تجدي

ن را پيشنهاد كرد و خود آپاكستان و توسعه 
  . وردآن را به عمل درآيز ن

ـال   آقذافي در  • ـارس س غاز جنبش ماه م
ـار بـرد    ،جاري در بنغازي همان روشها را بك

كه بهنگام سركوب اسالم گرايان در سالهاي 
اما روشهاي قـذافي را  . بكار برده بود 1990

ـار    پرزيدنت اوباما و ديگر رهبران غـرب بك
بــراي بــه تصــويب  ،بعنــوان دليــل ،بردنــد

منيت رساندن قطعنامـه ممنوعيـت   شوراي ا
ـاي ارتـش    پرواز هواپيماها و هلي كوپتره

ـان    ،ليبي بر فراز اين كشور بقصد حفـظ ج
  .شهروندان ليبي

ـا نوشـت،     • در نامه اي كه قذافي بـه اوبام
ـاطر   خطر قوت گرفتن تروريستها را به او خ

ما در مغرب اسالمي با القاعـده  «: نشان كرد
كــرد اگــر شــما چــه خواهيــد . رويــاروئيم

ـا   مشاهده كنيد كه تروريستها شهرهاي امريك
ـار مـي كننـد؟ بـه مـن       را به زور اسلحه مه
ـيش مـي گيريـد     ،بگوئيد چه روشي را در پ

اوباما به نامه . من همان روش را بكار مي برم
  .او پاسخ نداد

بعد . بخت از قذافي برگشته است ،امروزه •
بـه   ،از ماه ها كه ناتو تحت فرماندهي امريكا

قواي قـذافي حملـه هـوائي مـي كننـد و      
استحكامات دفاع تريپولي را از ميان بر مـي  

شورشيان قذافي را از اريكه قـدرت   ،دارند
ـادار    . به زير كشيده اند قوائي كـه بـه او وف

  . به سيرت رفته اند ،مانده اند
ـليم         هرگاه نيروهاي وفادار به قـذافي تس

بلحــاج و ديگــر جهــاد  ،شورشــيان نشــوند
ـيرت       گر ـا دسـت بـه هجـوم بـه س ايان بس

ـاري. خواهنــد زد رهبــر  ،طرحــوني ،بـ
گاه براي جلوگيري ": مي گويد ،شورشيان

. "ما مي بايد خـون بريـزيم   ،از خون ريزي
 ،مدن حمام خونآاحتمال پديد  ،بنا بر اين

  :قوي است
  
ــونی ٭ ــی طرح ــیس : عل ــب رئ نای

ـــی  ـــورای مل ـــی ش ـــه اجرائ کمیت
گـــاه بـــرای پرهیـــز از : "انتقـــالی

خـــون ریـــزی مـــی بایـــد خـــون 
  "!:ریخت

  
قسمت اول نوشته روبرت پاري به خطر  ◀

مدن حمام خون در ليبي اختصاص آپديد 
  :دارد

پوشش نازك رياكاري ناتو در ليبي كـه   •
وقتـي   ،»حمايت از غير نظاميان«زير عنوان 

جاي خود را به شـركت در جنـگ بسـود    
 ،شورشيان و برضد دولت قذافي بدل شـد 

ـا     . دبرافتا ،نيز ناتو اينـك در جنـگ اسـت ت
ـتائي را بـه تصـرف     انگشت شمار شهر و روس

ورد كــه هنــوز بــه قــذافي آشورشــيان در
ـاه  ": توجيه خون ريزي اينست. وفادارند گ

مي بايد خـون   ،براي پرهيز از خون ريزي
  ."ريخت

ــه   • جنــگ نــاتو در ليبــي بــا صــدور بياني
ـاز شـد  آ» حمايت از شـهروندان ليبـي  « . غ

بـه   ،وردن حمام خونآپديد اينك دارد به 
ـان انـدازه كـه     ،از قـرار .پايان مي رسد هم

 ،حفظ جان غير نظاميان قذافي ضـرور بـود  
ريختن خون مـردم طرفـدار قـذافي الزم    

  !است
علي طرحوني يك مقام ارشد شورشيان       

در توجيـه ايـن خـون     ،تحت حمايت ناتو
ورد كـه در جنـگ   آهمان دليل را  ،ريزي

ـتاها را ويـران   «: بود ويتنام بكار رفته ما روس
  !»نها را نجات دهيمآمي كنيم تا 

سوشــيتدپرس قــول او را آ  - طرحــوني  •
گاه براي : گفته است - گزارش كرده است

پرهيز از خون ريزي شما مـي بايـد خـون    
ـام  . بريزيد هراندازه سريع تر اين كار را انج
  . خون كمتري ريخته خواهد شد ،دهيم

ـاتو، بـه ايـل    شورشيان ت ،بدين سان • ابع ن
ـاه   طرفدار قذافي و نيز شهر سيرت كه زادگ

ـليم    ،او است چهار روز مهلت داده انـد  تس
شوند وگرنـه مـورد حملـه قـرار خواهنـد      

ـاعي     ،از هم اكنون. گرفت ناتو مواضـع دف
  .را بمباران مي كنند

ســخنگوي نــاتو  ،ســرهنگ رونالــد الووا     
 توضيح مي دهد كه ناتو قذافي را همچنان

پس قواي ناتو مي بايد . يك خطر مي داند
  . به نيروهاي وفادار به قذافي حمله كنند

ولـو قـواي قـذافي بـه      ،به سخن ديگر      
مناطقي عقب نشيني كرده اند كه مـردمش  

ـتند   ـاتو مـي بايـد     ،حامي قـذافي هس ن آن
مناطق را بمباران كند و راه را بـراي ورود  

ـازد  ــوار سـ ـيان هم ـان . شورشـ ــدين سـ  ،ب
وريت حمايت از غير نظاميان جاي خود مأم

ــردن     ــور ك ــراي مجب ــت ب ــه مأموري را ب
ـا      ـيان و موافـق ب ـالف شورش شهروندان مخ

به تسليم شدن بـه   ،به ضرب بمباران ،قذافي
ـاده      •  . داده است ،شورشيان دليل مسلمي نيـز از پـرده بيـرون افت

قـواي شورشـي   : قذافي مـي گفـت  : است
ـان افراطـ     ي تحت فرمانـدهي اسـالم گراي

ـازمان القاعـده    . هستند اينان شـعبه اي از س
گـزارش  ) اوت 31(واشنگتن پسـت  . هستند

مـده از  آمدارك بدسـت  «كرده است كه 
بايگاني سازمان امنيت ليبي نشان مي دهـد  

يــم قــذافي ســخت نگــران تهديــد ژكــه ر
. شدنش از سوي اسالم گرايان بوده اسـت 

اين نگراني عينيت پيـدا كـرد وقتـي هفتـه     
هاد گرايان به خود باليدند كه پيش سران ج

نها بر آفرماندهي عمليات تصرف تريپولي را 
  .عهده داشته اند

در مقالــه اي كــه تومــاس اردبرينــگ و  •
ـار      ـنگتن پسـت انتش جوبي واريـك در واش

مـده  آمدارك بدسـت  : داده اند گفته اند
فاش مي سازند كه مأموريت سازمان امنيت 

ـان افراطـ   از  ،يخويش را يافتن اسالم گراي
جمله كساني قرار داده بود كه در عـراق و  

  .جنگيده اند افغانستان برضد امريكا 
ـات امنيتـي ليبـي     ،ن مداركآبنا بر       مقام

نقشه ترددهاي افراد القاعده را تهيـه كـرده   
ـاره  آ. بوده اند نها بطور مرتب اطالعات در ب

اســالم گرايــان افراطــي را بــا ســازمانهاي  
و . دله مي كرده انـد مبا ،اطالعاتي خارجي

ـان نقـش      ،اينك برخـي از ايـن جهادگراي
يم قذافي جسته ژكليدي را در برانداختن ر

  .اند
ـته         از جمله كساني كه نقش كليدي جس

ـاره او . عبدالرحيم بلحاج اسـت  ،است  ،در ب
او خــود را : واشــنگتن پســت مــي نويســد

و مـي  . فرمانده تيپ تريپولي خوانده است
ـان او قـواي    گويد او و قـواي ت  حـت فرم

  .قذافي را در تريپولي شكست داده اند
  

ســپتامبر خبــر بــی نتیجــه  ۴در ٭ 
شهر بنـی ولیـد در شدن گفتگوها 

ــار  ــذافی انتش ــدار ق ــل طرف و قبای
نیــروی هــوائی نــاتو بــرای . یافــت

ــهرهای  ــردم ش ــردن م ــور ک مجب
تأسیسات بـرق  ،سیرت و بنی ولید

ـــاران آو  ـــهر را بمب ـــن دو ش ب ای
  :کرده است

  
ــر اعــالم آمــادگي نيروهــاي مخــالف  خ ب

سرهنگ قذافي براي حمله نظامي بـه شـهر   
. منتشر شـد ) سپتامبر 4(وليد صبح يكشنبه  بني

ـان     ـا حامي محمد الفاسي گفت مـذاكرات ب
ـليم شـهر نتيجـه    ـار    اي بـه  قذافي براي تس ب

ــت  ـاورده اس ــه وي . نيـ ــه گفت ــران  ،ب رهب
ــه ــهر  قبيل ــن ش ـاكن اي ـاي سـ ــه  هـ از ادام
  .اند داري كردهوگوها خود گفت
ي است كه حاميان يوليد يكي از شهرها بني

طـور   جا متمركز هستند و بـه  قذافي در آن
ـاي قبيلـه ورفالـه     عمده محل سكونت اعض

متعلقان به اين قبيلـه يـك ميليـون از    . است
جمعيــت شــش ميليــوني ليبــي را تشــكيل  

قواي ناتو بـراي مجبـور كـردن     .دهند مي
ـات   ،مردم شهرهاي سيرت و بني وليد تأسيس

ـاران كـرده    آ ب و برق اين دو شـهر را بمب
  .است

  
  
بنابر سنجش افکاری که فوکس  ٭

اکثریـت  ،نیوز انتشـار داده اسـت
مــردم امریکــا بــا جنــگ در لیبــی 

  :مخالف هستند
  
ـايج     ،2011سپتامبر  1در  ◀ ـاكس نيـوز نت ف

در ايــن . ســنجش افكــارخود را انتشــار داد
ـيده   ،سنجش افكار ـان پرس شـده   از امريكائي

يــا بــا جنــگ در ليبــي موافقنــد يــا  آبــود 
بــرغم تصــرف تريپــولي و ايــن . مخالفنــد؟

واقعيت كه وسائل ارتباط جمعي غـرب بـر   
درصـد مـردم     55 ،طبل پيروزي مي گوبند

. امريكا با جنگ در ليبي مخالفت كرده انـد 
  ،در حقيقت

ــرف    • ــد از تص ــه بع ـاري ك ســنجش افكـ
حــاكي از موافقــت  ،مــدآتريپــولي بعمــل 

اما . كثريت امريكائيان با جنگ در ليبي بودا
: يـك هفتـه نيـز نپائيـد     ،زمان اين موافقت

سجنش افكاري كه فوكس نيوز يك هفتـه  

بـر ايـن    ،وردآبعد از تصـرف ليبـي بعمـل    
 55ارگان محافظه كاران جديد معلوم كرد 

ـان  چـه دمـوكرات و چـه     ،درصد امريكائي
ـتقل   ـا جنـگ در    ،جمهوريخواه و چـه مس ب

درصد با جنگ  30تنها . الف هستندليبي مخ
  .موافقند

ـا     • ـات حكومـت امريك جالب اين كه مقام
سعي مي كنند توضيح دهند و توجيه كنند 
كه مداخله نظامي در ليبي جزئي از سازش 

ـاوجود  . بر سر  اخذ كمك خارجي اسـت  ب
درصد امريكائيان با چنين سازشـي   64 ،اين

  .درصد موافقند 25مخالف و 
ـاني كـه   ): د جنـگ ضـ (نتي وار آ • در زم

ـيل نيـروي    مقامات سازمان ملل در باره گس
ـتند   ـا    ،حافظ صلح به ليبـي هس مـردم امريك

نند كه نيروي نظامي ايـن كشـور   آمخالف 
  .نقش اشغالگر را در ليبي برعهده بگيرد

  
همکـــاری ســـیا و انتلیجنـــت  ٭

  :سرویس با سازمان امنیت لیبی
  
ـال و    ،سپتامبر 3در  ◀ ـتريت جورن وال اس
اسناد سازمان امنيـت ليبـي در    ،يندپندنتا

ـا   ،دست روابط سيا و انتليجنت سرويس را ب
گروهـي  : افشا كردنـد  ،سازمان امنيت ليبي

كه سازمان ديده بان حقـوق بشـر را روانـه    
به وجود ساختماني پـي   ،تريپولي كرده بود

ـازمان      ـناد س ـاني اس مي برند كه محـل بايگ
ـناد  . ليبي بـوده اسـت   ـان اس ـن  ،در مي اد اس

ـازمان   همكاري سيا و انتليجنت سرويس با س
سيا افرادي را . امنيت ليبي وجود داشته اند

دستگير و در اختيار سازمان امنيت ليبي مي 
ـتگير    آگذاشته و از  ـته از  دس ن مـي خواس

كرده اي كه در اختيار اين سازمان گذاشته 
ن آ. چه نوع پرسشها را به عمل بياورد ،است
ـازمان ا  ،زمان منيـت ليبـي موسـي    رئيس س

كوسا بوده كه بعد وزير خارجه ليبي شـد و  
يم قذافي بريـد  ژاز ر ،پس از خروج از ليبي

ـا   1994از  ،ايـن شـخص  . و به لندن رفت ت
ـازمان اطالعــات و   ،2009ســال  رئــيس سـ

وزير خارجه  ،ن پسآامنيت ليبي بوده و از 
او به سيا اجازه مـي دهـد   . ليبي شده است

  ! ه باشددر ليبي نمايندگي داشت
  

ناتو چگونه در جنگ ليبي شـركت  انقالب 
يـم قـذافي را   ژكرده است براي اين كـه ر 

اسـالم  «براندازد و نـه تنهـا نگـران خطـر     
و القاعـده نباشـد كـه در    » گرايان افراطي

از  ،نها همكاري نيز بكندآبراندازي ليبي با 
ـان   اين واقعيت غافلند كه براي سلطه جوي

سـت و وجـود   منـافع ا  ،نچه اهميت داردآ
ــا »  دشــمني« ــردم را آكــه ب ــوان م ن بت

. نها را حامي سياست خود كـرد آترساند و 
به ايـن علـت    ،در حال حاضر ،باوجود اين

كه خطر فرو رفتن ليبي در ناامني و خون 
ـاي غـرب از هـم     ،ريزي وجود دارد دولته

اكنون مي خواهند هم بيشـترين سـود را   
عايد كنند و هم مسئوليت وضـعيتي كـه   

نهـا  آمتوجـه   ،مده اسـت آليبي بوجود در 
ـاريس  . نشود يك هدف بزرگ كنفرانس پ

 ،سپتامبر در پاريس تشكيل شـد  1كه در 
ــود نــاظران و روزنامــه  :اســالمي:همــين ب

نگاراني كه اظهار نگراني و يا شگفتي مـي  
      كنند از اين كه 

كنفـرانس  : بعد از قـذافي 
ــدفهاي   ــاريس و ه  ،نآپ

ــهم از     ــر س ــر س ــزاع ب ن
ــ ــاپيش ،اقراردادهـ  ،پيشـ

درصـد نفـت و    35فرانسه 
ن خود كـرده  آگاز را از 
  ...:است و

کسب مشروعیت بـرای شـرکت  ٭
یم قـذافی و ژناتو در برانداختن ر

ــــر ســــر قراردادهــــای  ــــزاع ب ن
ـــز از  ـــی و گری ـــا لیب اقتصـــادی ب

مـدهای جنـگ در آمسئولیت پی 
هدفهای کنفـرانس پـاریس  ،لیبی
  :هستند

  
ــه فرانســوي ،ســپتامبر 1در  ◀ ــوول  مجل ن

ـاره    ـلي را در بـ ــل مفصـ ــرواتور تحلي اوبس
ـين     ـار داد كـه در هم كنفرانس پاريس انتش

كشـور در   60تشكيل شد و نمايندگان  ،روز
لوگراند و  –سارا حليفه . ن شركت كردندآ

اين . سارا ديفااله دو تحليل گر مجله هستند
ور مي شوند كه گرچـه  آياد ،در مقدمه ،دو

وردن آ فـراهم  ،هدف از تشكيل كنفـرانس 
اسباب استقرار يـك دولـت حقوقمـدار در    

اما بركسي  ،ليبي و بازسازي اين كشور است
پوشيده نيست كه تصميم ها در ايـن گونـه   

ـا  . كنفرانس هاي بزرگ گرفته نمي شوند بن
ـا آهدفهاي واقعي از تشكيل  ،بر اين ـا  آ ،نه نه

  :يندآهستند كه بر زبان نمي 
ـاتو در      • كسب مشـروعيت بـراي جنـگ ن

  : يم قذافيژبا هدف برانداختن ر ليبي
ـاه        ـاس كـه در م پاريس بنا دارد گروه تم

ـين     مارس بقصد همĤهنگ كـردن پاسـخ ب
را  ،المللي به بحران ليبي تشكيل شـده بـود  

ـتان ليبـي  «كنفرانس .  منحل كند ـا  » دوس ب
كشـور تشـكيل مـي     60شركت نمايندگان 

بـه صـرف    ،نمايندگان ايـن كشـورها  . شود
بـه   ،ديد ليبي را بواقعدولت ج ،حضورشان

ـيه در   . رسميت مي شناسند كاري كـه روس
ـپتامبر كـرد   1يعني صبح  ،خرين لحظهآ . س

كسب مشـروعيت   هدف از تشكيل كنفرانس
ـالي و   ـيل   براي شوراي ملـي انتق  نيـز تحص

  .تصويب ضمني عمليات جنگي بعد ازوقوع 
ـانور، كشـورهائي را كـه از ابتـدا           اين م

 ،اتو در ليبي نبودنـد موافق مداخله نظامي ن
ـيه بـه ترتيـب    . نفريفت چنانكه چين و روس

ـتاده     معاون وزارت خارجـه و ديگـري فرس
ـاريس      ژوي ـا را بـه پ ه كـرملين بـراي افريق

  . فرستاده اند
اما پاريس نيز شرط بسته بود كه ايـن دو        

بـراي   ،برغم مخالفتشان با جنگ ناتو ،كشور
ـازي ليبـي بـه      ـ آاين كه سـهمي از بازس ا نه

نماينــدگان خــود را بــه كنفــرانس  ،برســد
لمان هم كـه  آ. خواهند فرستاد و چنين شد

ـاريس را دريافـت   ،موافق نبود . معني پيام پ
خـود در كنفـرانس شـركت     ،نجال مركلآ

نزاع اقتصادي يا كشماكش بر سر سـهم از   •  . كرد
  :قراردادهاي نفتي و بازسازي ليبي

ـاريس        ،هدف دوم از تشكيل كنفـرانس پ
برخي  ،در حقيقت. تقسيم غنائم جنگي است

ـتر از   ،بيشتر از همـه فرانسـه   ،از كشورها بيش
غيرت بخرج  ،يم قذافيژدر جنگ با ر ،همه

ــد نهــا اميدوارنــد ســهم بيشــتر از آ. داده ان
شوراي ملي . ن خود كنندآقراردادها را از 

ــه از    ــود ك ــرده ب ــي نك ــز مخف ـالي ني انتقـ
ر تشـك  ،كشورهاي حمايت كننـده از خـود  

ـترين   . خواهد شد فرانسه اميدوار اسـت بيش
 ،يـد زيـرا هـم از ابتـدا    آتشكر از او بعمـل  

  . شوراي ملي انتقالي را به رسميت شناخت
به  ،غاز تابستانآدر  ،كارفرمايان فرانسوي     

ــد ــي رفتن هــدف از سفرشــان كســب  . ليب
اطمينان از اين كه قراردادهاي امضاء شده 

نه را براي محترم شمرده خواهند شد و زمي
. فـراهم كننـد   ،امضاي قراردادهاي جديد

ـان   ،كارفرماياني كه به ليبي رفتنـد  كارفرماي
بخــش نفــت و گــاز و بخــش ســاختمان و 

نها با مقامات شـورا  آتماس . تجهيزات بودند
ـاه   . پر بار بود قرار بر اين شد كـه در اول م
اطـــاق بازرگـــاني و  اتحاديـــه  ،ســـپتامبر

ـا   كارفرمايان فرانسه اجتماع خواهند كرد ت
ـتر بخـش نفـت و     ترتيب شركت هرچه بيش
گاز و حمل و نقل و زيربناها را در باز سازي 

  . ليبي بدهند
 ،روزنامه ليبراسيون سندي را انتشار داد كـه  

  وريل توافق محرمانه اي آ 3در  ،نآبنا بر 
ـاء     ـالي امض ميان فرانسه و شوراي ملـي انتق

ده شورا متعهـد شـ   ،نآشده است كه بنا بر 
  است در صورت سرنگون شدن قذافي و 

  ۷در صفحه   

 ؟!قربانی آزادی می شود،وقتی استقالل
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درصـد توليـد نفـت     35 ،مدنشآبر سركار 
در نامـه  . خام ليبي را به فرانسه واگذار كند

ـ     ه ژاي خطاب به امير قطـر كـه واسـطه وي
ـالي بـود    مـده  آ ،فرانسه و شوراي ملـي انتق

درصـد از   35است كه قرار بر سپرده شدن  
بعنوان تشـكر   ،استخراج نفت ليبي به فرانسه

  . از مساعي اين كشور است
مي توان فهميد چرا نيكـوال   ،بدين سان      

ساكوزي چنين شتاب زده و مصر  است در 
يـم جديـد از حمايـت    ژمطمئن كـردن ر 

. مدعي و رقيب فراواننـد  ،در حقيقت. خود
ـتابان   ـان «انگليسي ها ش خـود را  » كارشناس

ميان در . براي بازسازي روانه ليبي كرده اند
ـارات متحـده عربـي و     ،كشورهاي عرب ام

در . قطر نيز از موقعيت خوبي برخوردارنـد 
ـاطر كـه      آ ،عوض ـا بـدين خ ـان و ايتالي لم

حمايــت الزم را از شــوراي ملــي انتقــالي 
ـته انـد     ،نكرده و در جنگ نيز شـركت نجس

فرانكـو  . موقعيت رديـف دوم را يافتـه انـد   
ـ : وزير خارجه ايتاليا گفته اسـت  ،فراتيني ا م

در مسابقه براي حضور در ليبي شركت نمي 
  .كنيم

دست شستن از مسئوليت جنگ داخلـي   •
  :احتمالي و استقرار ناامني در اين كشور

وجه اقتصادي گرچه وجه اساسي اسـت      
اما ناگزير در چهارچوب وسيع تري محـل  
ـامي تحـول از      پيدا مي كنـد كـه اداره نظ

زمينـه  . يم جديـد اسـت  ژيم قذافي به رژر
مومي كه بخاطرش كنفرانس تشكيل شده ع

ـامي تحـول اسـت     ،است ـين اداره نظ . هم
 ،با ترتيب دادن اين اجتماع بزرگ ،پاريس

ـئوليت    سعي مي كند دست خـود را از مس
ايجاد وضعيتي بشويد كه مي تواند وخامت 

در صورتي كه ليبي در بلبشو فرو . بار بگردد
در صف جنـگ   ،با توجه به اين امر كه ،رود
ـان   ،فرانسه  نفر اول بـوده اسـت   ،نوراآ زي

پـس  . بزرگ تر به پاي او نوشته خواهد شد
هدف از دعوت از اينهمه كشور براي برنامه 

ـا ايـن كشـورها     ،گذاري تسهيم مسئوليت، ب
  .است

شــوراي ملــي  ،در قلمــرو امنيــت ليبــي      
 – 1: انتقالي با چندين مشكل روبـرو اسـت  

. مـه دارد جنگ با قواي وفادار به قذافي ادا
ـاي     – 2 ـات و لولـه ه مي بايد امنيت تأسيس

ـامي    – 3. نفت تأمين شود يك نيـروي انتظ
ـتاها را     تشكيل شود و امنيـت شـهرها و روس

 6اسلحه اي كـه ظـرف    – 4. برعهده بگيرد
جمـع   ،ماه جنگ در كشور پخش شده اند

افراد شورشي از خـدمت   – 5. وري شوندآ
 6. نها گرفته شـوند آمرخص شوند و اسلحه 

  .يك ارتش ملي تشكيل شود –
مـي بايـد بـر سـر چگـونگي       ،بنا بر اين      

براي اين كه  ،حمايت از دولت انتقالي ليبي
توافقي به  ،يدآاز عهده  حل اين مشكالت بر

مي بايد  ،در پرده ،به سخن ديگر. يدآعمل 
و اين . در حل اين مشكالت شركت  جست

زيـرا شـوراي ملـي    . درد سر بزرگي است
ماه برخورداري از  كمك  6پس از  ،تقاليان

ن بيم دارد كه تحت قيمومت ناتو آاز  ،ناتو
قـرار بـر    ،از اين رو. قرار گيرد و جلوه كند

اينست كه اگر دادن كمك فني و سياسـي  
نبايـد   ،جديدي به ليبي ضرورت پيدا كنـد 

ـارجي در    ـامي خ بصورت استقرار قواي نظ
و  بهمان ترتيب  باشـد كـه در عـراق    ،ليبي

  .افغانستان مستقر است
ليبيائي ها مي خواهند از استقرار  ،بهر رو     

ـا هـر نيـروي      قواي سازمان ملل متحـد و ي
. نظــامي ديگــري در ليبــي اجتنــاب شــود

ـنهاد كـرد كـه      ـاظر   200سازمان ملـل پيش ن
افســر پلــيس بــراي تعلــيم و  190نظــامي و 

ـامي ليبـي   در  ،سازمان دادن به نيروي انتظ
شوراي ملي انتقالي . قرار يابنداين كشور است

در شـمار تـدابيري   . اين پيشنهاد را رد كرد
يكـي اينسـت    ،كه ممكن است اتخاذ شوند

بـر فـراز    ،كه ناتو به پروازهاي نگهباني خود
ـلحه بـه ليبـي     ،ليبي ادامه دهد و ارسال اس

  .همچنان ممنوع بماند
  :مسكو و پكن  ژشانتا •

ـار تن        ـالي گرفت اقضـهاي  شوراي ملي انتق
ــت  ـته اس ــود گشـ ــعيت  : خ ــر وض در براب

از ناتو خواسته است بـه   ،اضطراري و فوري
مأموريت ناتو در . بمباران كردنها ادامه دهد

شــركت . ســپتامبر بــه پايــان مــي رســد 27
ن آننـد كـه بعـد از    آكنندگان در جنگ بر

. تاريخ نيز ناتو به مأموريت خود ادامه دهـد 
د با ادامه اما روسيه و چين ديگر حاضر نيستن

 ،از هم اكنون. بمبارانهاي ناتو موافقت كنند
نها خواستار توأم شدن پايان يافتن عمليات آ

ـتند    ـا هس نتيجـه  . نظامي ناتو و لغـو تحريمه

اينست كه حاضر نيستند در شـوراي امنيـت   
از ايـن  .با ادامه مأموريت ناتو موافقت كنند

ـا را   ،رو لغـو   ،شرط موافقت با لغو تحـريم ه
  .ناتو استمأموريت 

  
یـم ژمرحله انتقالی یـا گـذار از ر ٭

ــه ر ــذافی ب ــد ژق ــد از دی ــم جدی ی
  :استراتفور

  
استراتفور چشم انداز  ،2011اوت  30در  ◀

ـيم   ژليبي بعد از ر يم قذافي را اينطـور ترس
  :كرده است

ـان  آبا  • نكه جنگ برضد قذافي هنوز به پاي
 ،شركت كنندگان در شورش ،نرسيده است

يكديگر بر سر قدرت شده وارد كشماكش با 
عضو شوراي ملي انتقالي از بنغازي به  8. اند

قرار است اعضاي شورا از . تريپولي رفته اند
افزايش يابد تا شامل سراسـر ليبـي    40به  31

مهـم   ،روشهائي كه گزيده مي شـوند .  شود
ـالي  . نيستند مهم اينست كه شوراي ملي انتق

بتواند گروه هاي شورشي مختلف را راضي 
ايـن خطـر وجـود     ،باوجود اين. نگاه دارد

ـبب     ـائي س دارد كه راضي كردن گـروه ه
  . نارضايتي گروه هاي ديگر بگردد

 500حـدود   ،اوت 29در  ،بنا برگزارشـها  •
ـاع كردنـد و بـه قصـد      تن ار مصراته اجتم
ـالي   محمود جبرئيل رئيس  شوراي ملي انتق
ـيس        ـام رئ ـاكل بـه مق ـاراني ش بر نصـب الب

. ريپـولي اعتـراض كردنـد   سازمان امنيت ت
افسـر   ،شاكل متهم است كه در اوائل جنگ
تحت  ،عمليات قواي حمله كننده به مصراته
او در . فرماندهي خميس قذافي بوده است

نكه قـواي مصـر از تصـرف    آپس از  ،ماه مه
ـيان    ،شهر ناتوان شدند گريخته و بـه شورش

  . پيوسته است
نارضائي مردم شهر مصـراته از شـوراي         

ملي انتقالي بدين خاطر است كه اين شورا 
به كساني مقام مي بخشد كـه در حملـه بـه    

مصـراته بـدين   . نها شركت داشته اندآشهر 
خاطر كه در برابر قـواي قـذافي مقاومـت    

موقعيت ممتازي در ليبـي بعـد    ،كرده است
بسياري نيز بر اين باورند كه . از قذافي دارد

ي خود كسان ،از مقاومت كنندگان اين شهر
ـانده و در   ــولي رسـ ــه تريپ ـا ب را از راه دريـ

ـياري از  . تصرف شهر شركت كـرده انـد   بس
جنگجويان مصراته هم اكنون حفظ امنيت 

ـائي  . شهر تريپولي را برعهده دارند در ماه ه
ـان برابـر     ،كه در پيش هستند ايـن جنگجوي
. مسئله ساز خواهند شد ،شوراي ملي انتقالي

ـاوران   علت نيز اينست كه بنا بـر تو  ـيه مش ص
شوراي ملي انتقالي نمي خواهـد   ،انگليسي

ـا و     همان اشتباه را مرتكب شـود كـه امريك
ـا انحـالل ارتـش و     ،متحدانش در عـراق  ب

ـامي عـراق مرتكـب شـدند     . نيروهاي انتظ
قذافي زدائي به شيوه بعث زدائـي كـه در   

ن را در بر دارد آخطر  ،عراق انجام گرفت
ـار   . شـود  كه ليبي به سرنوشت عـراق گرفت

ـار    رهبري جديد ليبي مي خواهـد از گرفت
  .اجتناب كند ،ن سرنوشتآشدن به 

ـالف  ،نكه در ماه فوريهآبا  •  ،گروه هاي مخ
ـناختند   ،شوراي ملي انتقالي را رهبر خود ش

اما اين شورا هيچگاه مهار تمامي گروههاي 
ـيان مصـراته در   . شورشي را نداشت شورش

ط مـي  نچه به نيازهاي اوليه و فوري مربـو آ
ـا در هفتـه   آاما . به بنغازي وابسته بود ،شد نه

ـته انـد    ،هاي اخير از بنغازي ـتقالل جس . اس
اعتراض به شوراي ملي انتقالي منحصـر بـه   

در نقاط ديگر ليبي نيـز ايـن   . مصراته نيست
حتـي در شـرق   . يندآاعتراض ها بعمل مي 

منسوبان . ليبي نيز صدا به اعتراض بلند است
ـيان  عبدالفتاح يونس فرم افسـر   ،انـده شورش

ـاه فوريـه    آارتش كه از  ـاز شـورش در م  ،غ
هيچگــاه در جنــگ بــا شورشــيان شــركت 

مصاحبه اي انجام  ،اوت 27در  ،نكرده است
از شــوراي ملــي انتقــالي  ،نآدادنــد و در 

ـاتالن  يـونس را معرفـي     خواستند هويت ق
ـيس  . وئيه كشته شـد ژيونس در ماه . كند رئ

بدالجليل در مصطفي ع ،شوراي ملي انتقالي
شورا اينك مـي دانـد چـه    : اوت گفت 24

ـته اسـت   ـا  . كسي عبدالفتاح يونس را كش ام
ـالح  . زمان انتشار نام او فرا نرسيده است مص

بـه توقيـف    ،عاليه انقالب ايجاب مـي كنـد  
  . مجرمان بسنده شود

: در مصاحبه گفت ،يكي از پسران يونس     
مهلـت شـوراي ملـي     ،در پايان عيـد فطـر  

شورا مـي بايـد نتيجـه    . سر مي رسد انتقالي
پسر يونس به پي . تحقيق خود را انتشار دهد

مدهاي انتشار تحقيق در باره مرگ يونس آ
يـونس از ايـل    ،در حقيقـت . نمي انديشـد 

عبيديه ساكن در تبـروك واقـع در شـرق    
ايل اقدام به گرفتن انتقام نكرده . ليبي است

بدان اميد كه شوراي ملي انتقالي هم . است
قاتالن را مجازات مي كند و هم قتل يونس 

انتصاب سليمان محمـود  . را جبران مي كند
العبيد به فرماندهي قواي تحت امر شوراي 

نوعي جبران  ،بعد از قتل يونس ،ملي انتقالي
اما دعوي خانواده يـونس  . تلقي شده است

ـافي      آحاكي از  نسـت كـه ايـن جبـران ك
  . نيست

ـان   • ـئول  خانواده يونس اسالم گراي را مس
ـا مـي گوينـد اسـالم     آ. قتل او مي دانند نه

ـالي موقعيـت     گرايان در شوراي ملـي انتق
ـيده نيسـت   . هاي خوبي دارند بركسي پوش

ـان در تصـرف تريپـولي نقـش      اسالم گراي
  . مهمي داشته اند

و هنوز شورشيان ليبي در جنگ با قذافي  •
معلوم نيست چه وضعيتي . و قواي او هستند

ـيرت  . استدر انتظار ليبي  ـاطق   ،غيـر س من
وســيعي از مركــز و جنــوب ليبــي از مهــار 

اين جنـگ توجـه   . شورشيان بيرون هستند
ينده نزديـك بـه   آشوراي ملي انتقالي را تا 
ـال . خود جلب خواهد كرد  ،و در همان ح

ـالي از      اين واقعيت كـه شـوراي ملـي انتق
 ،گروه هاي نامتجانس تشـكيل شـده اسـت   

ه اين شورا با يكي از مسائل ديرپائي است ك
  .نها روبرو استآ
  
ه ژنقــش نیروهــای عملیــات ویــ ٭

  :یم قذافیژبعد از سرنگونی ر
  
ـتراتفور ،2011اوت  27در  ◀ ــش  ،اســ نقـ

بـه   ،ه را در جنگ ليبيژنيروهاي عمليات وي
  :شرح زير تشريح كرده است

يكي تشخيص  ،از نقشهاي مهم اين نيروها •
ـار  . هدف است بـه   ،تجهيزات براي ايـن ك

در . كامــل هســتند ،پيشــرفتهاي فنــي يمـن 
ـاج  آكار يافتن هدفهائي كه بايـد   ،شهرها م

اين . بسيار مشكل است ،حمله ها قرار بگيرند
نيروها تعليم ديده اند براي اين كه از عهده 

افراد اين نيـرو مـي   . يندآاين كار مشكل بر
توانند دوست و دشمن را از يكـديگر تميـز   

خـود   دهند و دشمن را اگر كوچك بـود  
مورد حمله قـرار مـي دهنـد و اال بعنـوان     

  .هدف حمله هوائي گزارش كنند
ـا   آاين نيرو و بكار بـردن   • ن توسـط امريك
كه كشورهاي عضو ناتو كه داراي نيـروي  (

نظامي قابلي هستند نيز در اين كار شـركت  
ـا  ژموافق استرات) جسته اند ـامي امريك  ،ي نظ

نقـش اول ايـن نيـرو    . ايجاد  شـده اسـت  
ـاران     تشخي ـا بـراي بمب ص بهترين هـدف ه

ـاي  . هوائي است از كار انداختن دستگاه ه
مخابراتي و فرماندهي نيروهاي شورشـي و  

ـاي   ژبرانگيختن مردم ناراضي از ر يم بـه ايف
از وظايف اين نيرو  ،يمژنقشي در جنگ با ر

يــم قــذافي و ژشناســائي قــواي ر. هســتند
ـاتو و نيـز    آشناساندن  ن به نيروي هـوائي ن

هم از كارهائي اسـت كـه ايـن     ،انشورشي
ـا . يدآنيرو مي بايد از عهده بر  ،بر اين كاره

  . عمليات جاسوسي را هم بايد افزود
و  اين نيرو مي تواند به خطرناك تـرين       

و . هدف در مناسب ترين زمان حمله كنـد 
ـيده     چون ببيند زمان تعيين كننـده فـرا رس

يم را كه براي عمل ژگروههاي ضد ر ،است
ـاده كـرده اسـت   آچنين زماني در  وارد  ،م

  .عمل مي كند
نخبـه   ،بنا بر طبيعـت نيـرو   ،افراد اين نيرو •

. مـد اسـت  آكوچكي او سخت كار. هستند
ـتقيم شكسـت    آ نها نبايد دشمن را بطـور مس

بلكه مي بايد دشمن را متقاعد كننـد  . دهند
ايـن   ،از اين پـس . كه جنگ را باخته است

  . مي كندنقش گروه است كه اهميت پيدا 
وقتي نيروهاي شورشي از هر سـو وارد        

نها آوظيفه اين نيرو است كه  ،شهر مي شوند

بسوي محلهائي هـدايت كننـد كـه هنـوز     
نيروهاي شورشـي مـي   . استقامت مي كنند

بايد موضـع تصـرف شـده توسـط نيـروي      
بــدين . ه را مســتحكم ســازندژعمليــات ويــ

اين نيرو كـه غـرب    ،از اين پس نيز ،ترتيب
ـاي     ـيمش داده اسـت و در جنگه خوب تعل

ـاق   ،زموده شده اندآعراق و افغانستان  به اتف
ـاتو  ـيدن بـه      ،نيروي هوائي ن ـان بخش ـا پاي ت

ـاري    ،مقاومتهاي طرفداران قذافي بـه همك
  .خود ادامه خواهند داد

  
کشــور در پــاریس و  ۶۰اجــالس  ٭
جبـران حمایـت » طبیعی بودن«

  !:فرانسه از شورای ملی انتقالی
  
اجالس پاريس با شـركت   ،سپتامبر 1در  ◀

بـديهي  . كشور تشـكيل شـد   60نمايندگان 
ـتن بـر      است شركت كننـدگان بـراي نشس

. دعوت را اجابت كرده بودنـد  ،سفره ليبي
اجـالس تصـميم گرفـت    : ساركوزي گفت

ـاتو بـه   آبخشي از پولهاي ليبي  زاد شود و ن
مأموريت خود تا رفع خطر قـذافي ادامـه   

  . دهد
حكومــت  ،يـن كــه در ايـن روز  طرفـه ا     

ـيون را در    فرانسه خبر مستند روزنامـه ليبراس
درصد نفتي كه شوراي ملي انتقالي  35باره 

تكـذيب   ،ن را به فرانسه داده اسـت آقول 
اين امر كه حمايت فرانسه : بلكه گفت. نكرد

  .طبيعي است ،جبران شود
  

ـا كسـاني     :انقالب اسالمي ـاركوزي و بس س
ــ ،غيــر از او نيــز ... ران و ســوريه وبــراي اي

محافظـه   ،در امريكـا نيـز  . خواب ديده اند
ــد  ـاران جدي ــتند  ،كـ ــار نيس ــك . بيك دي

چنيكتاب خاطرات خود را مي نويسد كـه  
 ،لذا. ن به ايران مربوط مي شودآبخشي از 

ــا و   ــها و نظرهـ ــه اي از گزارشـ مجموعـ
گرد مـي   ،خبرهاي مهم را در فصلي ديگر

  :وريمآ
  
  

ــاي   ــد پروازيهــ بلنــ
ــاركو ــاره سـ زي دربـ

ايــــران و ســــوريه و 
خــاطرات   –فلســطين 

مقاصـد     –ديك چني
ــاركوزي ــوابي  و س خ

ــران و كــه  ــاره اي در ب
سوريه و فلسطين ديده 

  :است؟
  
حملـه بـه سارکوزی ایران را به  ٭

و  تأسیســات اتمــیش تهدیــد کــرد
ـــز  ـــطین نی ـــوریه و فلس ـــرای س ب

  :خواب دیده است
  
ساركوزي به ايران هشـدار   ،اوت 31در  ◀
د كــه هرگــاه غنــي ســازي اورانيــوم را دا

ـيش   ،متوقف نكند ممكن است تأسيسات اتم
ـين  . مورد حمله نظامي قـرار گيرنـد   در هم

مقاله اي  ،مجله دست راستي لو پوان ،تاريخ
  :در باره مقاصد ساركوزي انتشار داد

: ساركوزي گفته است ،در مورد فلسطين •
ـا  27 در  ،همصـدا  ،كشور عضو اتحاديه اروپ

ـائي دولـت     ،ملـل متحـد   سازمان بـه شناس
  . فلسطين رأي موافق خواهند داد

اسرائيل احتمال به عضويت سازمان ملل      
مدن دولت فلسطين را تهديـدي  آمتحد در

  .ارزيابي كرد ،مهمتر از تهديد حماس
ـامي كـه در ليبـي          باتوجه به موفقيت نظ

ساركوزي مي خواهد  ،ورده استآبدست 
اي منطقــه بــازي نقــش اول را در كشــوره

  :كند
ـاالنه سـفيران    • او كه به مناسبت اجتماع س

بـه   ،فرانسه در كاخ اليزه سخن مـي گفـت  
ـيدن   ايران هشدار داد هرگاه به تحقق بخش
به بلند پروازي خود در قلمـرو اتـم ادامـه    

ـيش مـورد    ،دهد ممكن است تأسيسات اتم
البتـه  : و او افـزود . حمله نظامي قرار گيـرد 

پديـد  » ك بحران عمـده ي«عمليات نظامي 
او نام كشـوري كـه ممكـن    . وردآخواهد 

  . است به ايران حمله نظامي كند را نبرد
ـاي ايـران            ـا تشـديد مجازاته او گفت ب

طهـران از گفتگـوي جـدي    . موافق است
ـات جديـد   . طفره مي رود دست به تحريك

ـارز خوانـدن    . مي زند در برابر هل مـن مب
ايـد پاسـخ   جامعه بين المللـي مـي ب   ،ايران

ـاطع شـود   . معتبري بدهد هرگاه متحد و ق
مـي توانـد   .  مي تواند اين پاسخ را بدهـد 

مجازاتهاي سـخت تـري را وضـع و اجـرا     
كم بها دادن بـه اثراتـي كـه هـر روز     . كند

  . خطا است ،نمايان تر مي شوند
ايران دست به اجراي يك برنامه اتمـي       

ـان      ،بلند پروازانه زده اسـت كـه بنظـر غربي
ـا  . ن توليد بمب اتمـي اسـت  آهدف از  ام

ـتفاده      تهران مي گويد ايـن برنامـه جـز اس
  .ميز از اتم نيستآصلح 

اما بشار اسد با مردم سوريه كاري كـرده   •
يم سـوريه  ژر. است كه جبران ناپذير است

برخطا است اگر بر اين باور باشـد كـه مـي    
. حفظ كنـد  ،تواند خود را از مردم خويش

نچه را قانونا ممكـن  آش هر فرانسه با متحدان
ــوريه    ــردم س ـا م ــرد تـ ــد ك ــت خواه اس

زادي و آخواســــتهاي خــــود  را كــــه 
.  تحقـــق بخشـــند ،دموكراســـي هســـتند

ســازمان ملــل را بخــاطر بــي  ،ســاركوزي
  . مورد انتقاد قرار داد ،عمليش

ـاروي تـرا          ،دي سـوريه ژاز اين كـه پيش
شوراي امنيت همچنان از برعهـده گـرفتن   

در . متأسـفم  ،طفـره مـي رود  مسئوليتهايش 
ـاد     ،حقيقت ـين را مـورد انتق او روسيه و چ

فرانســه : ســاركوزي افــزود. قــرار مــي داد
ـانوني   دست به اقدامي خارج از محدوده ق

برما است كه براي . سازمان ملل نخواهد زد
ـا     ،رسيدن به اجماع بر سـر تشـديد مجازاته

  . مبارزه كنيم
سـوريه  مارس بدين سو كه مردم  15از        

ـام كـرده انـد   ژبر ضد ر ـا   ،يم بشار اسد قي ت
  .تن كشته شده اند 2500 ،امروز

ـاي     ،در پايان • ـان دني ـاركوزي از جوان س
ـتايش كـرد و    ،عرب كه جنبش كرده اند س

در اينسـت كـه   » بهار عرب«اهميت : افزود
نشــان مــي دهــد ارزشــهاي دموكراتيــك 

  .مخالفتي با اسالم ندارند
  
ـــرائیل  ٭ ـــامی اس ـــه نظ ـــه حمل ب

  :تأسیسات اتمی ایران کافی نیست
  
ـام ارتـش اسـرائيل     ،اوت 28در  ◀ يك مق

: گفته است ،كه خواسته است ناشناس بماند
ـافي بـه       ـات اتمـي ايـران ك حمله به تأسيس

زيـرا اجـراي برنامـه اتمـي     . مقصود نيست
  . ايران را ناممكن نمي سازد

اسرائيل همواره ايران را به حمله نظامي       
ت اتمي اين كشور تهديـد كـرده   به تأسيسا

مدعي است كه مجهز شدن ايران به . است
سالح هسته موجوديت اسرائيل را به خطـر  

  . مي اندازد
قبول اين امر كه حمله هوائي به تأسيسات   

اجراي برنامه اتمي را متوقـف   ،اتمي ايران
  ن داشته است كه آاين مقام را بر  ،نمي كند

ن را تهديـد بـه   امريكا مي بايـد ايـرا  : بگويد
  ۸در صفحه   .تهديدي كه معتبر باشد. مداخله نظامي كند

  

 ؟!قربانی آزادی می شود،وقتی استقالل
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نتي وار توضيح مي دهد كه امريكا نيـز  آ     
ـامي    به اندازه اسرائيل ايران را به حملـه نظ

اما اينك معلوم است كه . تهديد كرده است
ـا ايـران نيسـت و      امريكا حاضر به جنـگ ب
اينگونه تهديد ها مصـرف سياسـي داخلـي    

  .ن استفاده مي شودآرد و در ديپلماسي از دا
  
بـه   ،بـر خبـر از ايـران    بنا

انس اجازه داده آژمفتشان 
شده است تمامي تأسيسات 

انـس  آژرا تفتيش كننـد و  
نست كه ايران در آنگران 

  :؟!كار توليد بمب اتمي
  
در پاسخ به دعوتي از ايران، معاون مدير  -  5

اوت  19تا  14كل در امور پادماني از تاريخ 
طي اين ديـدار،  . از ايران ديدار نمود 2011

. معاون مدير كل از نيروگاه هسته اي بوشـهر 
  كارخانه هاي غني سازي در نطنز و فـوردو  

 و كارخانه توليد آب سنگين IR-40 راكتور
(HWPP)  در اراك و تاسيســات تبــديل و

. ساخت سوخت در اصـفهان بازديـد نمـود   
سيسات كه ايران همچنين دسترسي به يك تا

ــر روي    ــعه بـ ــق و توسـ ـا تحقيـ در آنجــ
سانتريفيوژهاي پيشرفته انجام مي شود فراهم 

ـاون مـديركل    طـي ايـن ديـدار   . نمود ، مع
  .نشستهايي را با دكتر عباسي برگزار نمود

 15ايران تحت موافقتنامه پادمان خـود   -  7
ـته اي و   ـات هسـ ـارج از   9تاسيسـ ـان خـ مكـ

معمـول   تاسيسات را كه مواد هسته اي بطور
در آنجا استفاده مي شود بـه آژانـس اعـالم    

همانطور كه در ذيل  . (LOFs) نموده است
آمده است با وجوديكه بعضي از اين فعاليتها 
ـات      كه از سـوي ايـران در برخـي از تاسيس
ـاي       انجام مي شـود بـر خـالف قطعنامـه ه
شوراي حكام و شوراي امنيت همانطور كـه  

ـان داده مـي شـود    باشـد،  ، مـي   در ذيل نش
آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مـواد  

ـات و      هسته اي اعـالم شـده در ايـن تاسيس
LOFs ادامه مي دهد.   

  :فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم •
ـاي مربوطـه    ا -  8 يران برخالف قطعنامـه ه

ـاي     شوراي حكام و شـوراي امنيـت فعاليته
ـات     ـازي خـود را در تاسيس مرتبط با غني س

ـال    اعالم شده  ـا اينح ـا ب ذيل كه همگي آنه
، تعليق نكـرده   تحت پادمان آژانس مي باشد

  .تاس
ـين     -  11  18ايران تخمين زده اسـت كـه ب

 1408،  2011اوت  13و  2010اكتبــــــــر 
ين توليـد كـرده   ئبا غناي پا UF6كيلوگرم 

مجمـوع   2007است كه در نتيجه از فوريـه  
كيلوگرم  4543ين به ئبا غناي پا UF6توليد 

ـته اي در  . ميرسـد  ـامل   ) FEP مـواد هس ش
ـين همـه   ) ريز خوراك، توليد و دور همچن

آبشارهاي نصب شده و ايستگاههاي خوراك 
و كنارگذاري تحـت اقـدامات مراقبتـي و    

پيامدهاي پادماني . نظارتي آژانس قرار دارند
شكستگي مهر و موم در محوطه خـوراك و  
كنارگذاري كه در گزارش قبلي اشاره شده 

ض تكميل راستي آزمايي فيزيكي بود به مح
آتي توسط آژانس كه در حال حاضر بـراي  

در نظر گرفته شده است ارزيابي  2011اكتبر 
  .خواهد شد

ـاي     -  15 ايران از گـزارش قبـل روي ارتق
سيســتم انــدازه گيــري خصوصــا از طريــق 
اجراي سيستم توزين ارتقا يافته و رويه هاي 

مه مـي  نمونه برداري بهتر به فعاليت خود ادا
ـازي    دهد كه انتظار مي رود سطح غنـي س

ـين نمايــد   235اورانيــوم   .را دقيقتــر تعيـ
ـين      -  16 ايران بر آورد نمـوده اسـت كـه ب

 2011اوت  20و  2010سپتامبر  19تاريخهاي 
غني شده  UF6 كيلوگرم 5/320مقدار كل 

 2در كارخانه غني سازي سوخت به داخـل  
قريبا آبشار به هم مرتبط تزريق شده است و ت

ـا بيسـت      UF6 كيلوگرم 7/45 غنـي شـده ت
اين از . توليد شده است 235درصد اورانيوم 

منجـر بـه    2010زمان آغاز فرآيند در فوريه 
 UF6 كيلوگرم 8/70توليد مقدار كل تقريبا 

شده  235غني شده تا بيست درصد اورانيوم 
 است

آژانس هنوز منتظر پاسخ محتـوايي از   -  28
سـت آژانـس بـراي    سوي ايران به در خوا

اطالعات بيشتر در رابطه با اظهارات ارائه شده 
ـاخت   ـات   10توسط ايران در مورد س تاسيس

مورد  5باره سايت  جديد غني سازي كه در
آن بنا به اظهارات ايران، تصميم گيري شده 
ـا     است و ساخت يكي از آنها كه مـي بايـد ت

يا ) 2011مارس  20(پايان سال گذشته ايراني 
ـا  . جاري ايراني شروع شده باشد آغاز سال ت

اين تاريخ، آژانس اطالعاتي درمـورد اينكـه   
 شده شروع شده باشـد، در  ساخت و ساز ياد

ايران هنوز اطالعات بيشتري را . دست ندارد
، در 2010اوت  18كه آژانس در نامه مورخ 

 در 2010فوريه  7ارتباط با اظهارات ايران در 
زي ليـزري،  باب دستيابي به فناوري غني سا

 .درخواست نموده بود، ارايه نداده است
ــه  2011اوت  18در  -  29 ــخ بــ ، در پاســ

درخواستهاي آژانس، ايران امكان دسترسي 
ـان مربـوط بـه تحقيـق و      آژانس به يك مك

مــورد ســاخت ســانتريفيوژهاي  توســعه در
خالل اين بازديد، در . پيشرفته را فراهم نمود

اي جاري ايران اطالعات مبسوطي از فعاليته
ــراي تحقيــق و توســعه در   و آتــي خــود ب
خصوص سانتريفيوژهاي پيشـرفته را فـراهم   

   .نمود
   :فعاليتهاي باز فرآوري•

ـاي مربوطـه شـوراي     -  30 پيرو قطعنامـه ه
امنيت و شوراي حكام ايران موظف به تعليق 
فعاليتهاي بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه 

طـي   2008فوريه  15ايران در تاريخ . است
ـيچ  "نامه اي به آژانس اعـالم نمـود كـه     ه

در ايـن زمينـه   . "فعاليت بازفرآوري نـدارد 
آژانــس همچنــان بــه نظــارت براســتفاده از 
سلولهاي داغ در راكتور تحقيقاتي تهـران و  

ايزوتوپهاي موليبدنوم،  تاسيسات توليد راديو
آژانس . ادامه داده است (MIX)يد و زنون 

ـاتي   در راك 2011ماه اوت  17در  تـور تحقيق
تهران و همچنين در تاسيسات توليـد راديـو   

ـتي    (MIX) ايزوتوپ زنـون  ، اقـدام بـه راس
. آزمايي اطالعات طراحي و بازرسـي نمـود  

آژانس تنها درمورد راكتور تحقيقاتي تهـران  
ـاير      و تاسيسات توليـد ايزوتـوپ زنـون و س
ـته   تاسيساتي كه آژانس به آنها دسترسي داش

كند هيچگونه فعاليـت  است مي تواند تاييد 
حال انجام در ايران  مرتبط با بازفرآوري در

  .وجود ندارد
  :پروژه هاي مرتبط با آب سنگين •

ـام و   -  31 برخالف قطعنامه هاي شوراي حك
ـام پـروژه    شوراي امنيت ايران كار روي تم
ـاخت      ـامل س ـنگين ش ـا آب س هاي مرتبط ب
 راكتــور هســته اي تحقيقــاتي آب ســنگين،

ـان   IR-40راكتور  ـارت پادم ، كه تحت نظ
  .آژانس است را متوقف نكرده است

   :تبديل اورانيوم و ساخت سوخت•
ـامي    -  34 اگرچه ايران موظف به تعليـق تم

فعاليتهاي مربوط به غني سازي و پروژه هاي 
آب سنگين مي باشد، ايـران بـرخالف ايـن    

ـا را در   و  UCFالزام برخي از اين فعاليت ه
در اصفهان  (FMP) كارخانه ساخت سوخت

مطابق تفصيل ذيل انجام مي دهـد، بـدون   
ـان   توجه به اينكه هر دو تاسيسات تحت پادم

  .آژانس مي باشد
انجام شـده   PIV آژانس ارزيابي نتايج -  35
ـارس   UCF در ـايي كـرده    2011در م را نه

، و (GOV/2011/29 ,para 30).اســت 
ي كرده كه موجودي مواد هسته گيرنتيجه 
گونه كه توسط ايـران نيـز   همان UCFاي در

ـاي   اعالم شده با نتايجي كه در اندازه گيريه
معمولي در كارخانه هاي تبديل با وروديهاي 

  .مشابه مطابقت دارد
ــورخ  -  37 ــه م ــوالي  28در نام ، 2011ج

ايران به آژانـس اطـالع داد كـه تحقيـق و     
غنـي   UF6را براي تبـديل  UCF توسعه در

از مي آغ UO2 به U-235 درصد 5شده تا 
  .كند
، ايران و آژانس بر سر 2011اوت  8در  -  38

يك رهيافت پادماني جديد توافق نمودنـد  
 20طبيعـي و   UF6طبيعي،  UO2 كه توليد
را نيـز در   U3O8 به عنوانU-235 درصد

 .نظر مي گيرد
ـاريخ   -  39 يـك   2011اوت  27آژانس در ت

ـات      ـايي اطالع ـتي آزم بازرسي و يـك راس
ـام   طراحي در تاسيسات ت بديل اورانيـوم انج

 2/652داد و ضمن آن ايران اعالم كرد كـه  
ـنگ    ـانتره س كيلوگرم اورانيوم به شكل كنس
ــوم در فرآينــد آن تزريــق نمــوده و   اوراني

 UO2 كيلوگرم اورانيوم به شكل 96حدود 

توليد كرده است و نيز نشان داد كه برخي از 
توليدات دوباره در اين فرآيند تزريق شـده  

ـاي تحقيـق و    ايرا. است ـين فعاليته ن همچن
ـيم ضـعيف شـده     توسعه را با استفاده از اوران

ـاز نمـوده    UO2 بـه  UF6 براي تبـديل  آغ
  .است

ـاريخ   -  40 در  2011مــي  31ايــران در تـ
پرسشنامه اطالعات طراحي بـراي كارخانـه   
توليد سوخت به آژانس اطالع داد كه يـك  

طبيعي كـه در كارخانـه    UO2 ميله سوخت
ساخته شده براي آناليز پرتـو   توليد سوخت

افكني و مابعد پرتو افكني به راكتور تحقيقاتي 
  .تهران حمل مي شود

ـاريخ   -  41 يـك   2011اوت  10آژانس در ت
راســتي آزمــايي اقــالم فيزيكــي و راســتي 
آزمايي اطالعات طراحي در كارخانه توليد 

را اجرا كرد و تاييد نمـود   (FMP) سوخت
ا بـراي توليـد   كه ايران نصـب تجهيـزات ر  

سوخت جهت راكتور تهران هنـوز شـروع   
   .نكرده است

  : ابعاد نظامي احتمالي•
گزارشــهاي قبلــي مــدير كــل مســائل  -  43

باقيمانده مرتبط با ابعاد احتمالي نظامي برنامه 
هسته اي ايران و اقداماتي را كه ايران بايـد  
. حل و فصل نمايـد مشـخص نمـوده اسـت    

ــويژه در بــاره وجــود  ــس ب احتمــالي  آژان
فعاليتهاي هسته اي آشكار نشده در گذشته و 
ـازمانهاي مربوطـه      يا حال در ايـران كـه س
نظامي در آن دخيل هستند نگراني فزاينـده  
اي دارد از جمله فعاليتهاي مرتبط با توسعه بار 
هسته اي براي نوعي موشـك كـه آژانـس    
ــدي دربــاره آن   كماكــان اطالعــات جدي

اين فعاليتها در نمونه هاي . دريافت مي كند
ـاتي  . گزارش قبلي فهرست شده بـود  اطالع

ـائل باقيمانـده در      ـا ايـن مس كه در ارتباط ب
ـترده    ـامع و گس دست آژانس قرار دارند ج

و از طريق بسياري از كشورهاي عضو . است
. و تالشهاي خود آژانس بدست آمده اسـت 

چهارچوب زماني كه اين فعاليتها در آن اجرا 
ـازم  انهاي دخيـل در آن از  شده و افراد و س

ـادي معتبـر و     لحاظ جزئيات فني تا حـد زي
  .مرتبط است

شوراي حكام در موارد متعدد از ايران  -  44
خواسته است كه تا در باره حل و فصل همه 
ـاد     ـا وجـود ابع مسائل باقيمانده تعامل نمايد ت
ـته اي ايـران    نظامي احتمالي را از برنامه هس

 1929طعنامه شوراي امنيت در ق. مجزا سازد
ـاذ    ــراي اتخـ ــران را ب ــدات اي ــددا تعه مج
اقداماتي كه شوراي حكام آنها را در قطعنامه 

و  GOV/2006/14 هـــــــــاي
GOV/2009/82  ــزم نمــوده اســت از مل

ـايتها،    ـام س جمله دسترسي بدون تاخير به تم
تجهيزات، افراد و اسناد درخواست شـده از  
. سوي آژانس، مجددا مورد تاييـد قـرار داد  

باسي در نامه خود به مـدير كـل در   دكتر ع
ـاره   2011مي  26تاريخ  موضع ايران را درب

مـدير كـل در نامـه    . اين مساله تشريح نمود
 2011ژوئن  3خود به دكتر عباسي در تاريخ 

ـاد آوري نمـود كـه بايـد همـه        به ايـران ي
ـين     ـاد ب ـاد اعتم تعهدات خود را جهت ايج
ـلح آميـز    المللي در زمينه ماهيت منحصرا ص

نامه هسته اي ايران بـه طـور كامـل اجـرا     بر
مساله ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران . نمايد

 5و  4در جريان مالقاتهايي كه در بنـدهاي  
اين گزارش به آنها اشاره شده اسـت مـورد   

  .بحث قرار گرفت
   :اطالعات طراحي •

اصالحي بخش كليات ترتيبات  1/3كد  -  45
ن تعيين مي كند فرعي موافقتنامه پادمان ايرا

ـات جديـد بـه      كه اطالعات طراحـي تاسيس
ـا     ـاخت ي محض اينكه تصميمگيري بـراي س
مجوز ساخت تاسيسات جديـد، هـر كـدام    
. زودتر، اتخاذ گرديد به آژانس ارائه گـردد 

اصالحي همچنين تعيين مي كنـد   1/3كد 
ـان طراحـي در تعريـف پـروژه،      كه هر زم
طراحــي مقــدماتي، مراحــل ســاخت و راه 

ـات طراحـي    اندا زي آشكار گرديـد اطالع
ـا كشـور   . كامل تر بايد تسليم گردد ايران تنه

ـته اي مهـم اسـت كـه      داراي فعاليتهاي هس
ـان را    ـامع پادم آژانس در آنجا موافقتنامه ج
ـاد كـد       اجرا مي كند ولـي ايـن كشـور مف

آژانس هنوز . را اجرا نمي كند 1/3اصالحي 
منتظر دريافت اطالعات طراحي بروز شـده  

و اطالعات بيشتر طبق  IR-40 ي رآكتوربرا
باره برنامـه   اظهاراتي است كه اين كشور در

ساخت تاسيسات جديد غني سازي اورانيوم 
ـابه    نموده است و طراحي يك رآكتـور مش

   .رآكتور تحقيقاتي تهران مي باشد
  :نتيجه گيري •

ـاي   -  50 در حاليكه آژانس به اجـراي فعاليته
ـ    ـايي تحـت موافقتنام ـاني  راستي آزم ه پادم

ايران ادامه مي دهد ايران برخي از تعهدات 
ـاقي    خود از جمله اجراي مفاد پروتكـل الح

از بخش  1/3اجراي كد اصالح شده : خود 
ـاني    كلي ترتيبات فرعي در موافقتنامـه پادم
ـازي؛   خود؛ تعليق فعاليتهاي مرتبط با غني س
تعــايق فعاليتهــاي مــرتبط بــا آب ســنگين و 

اي آژانـس در خصـوص   پرداختن به نگرانيه
ابعاد احتمالي نظامي در برنامه هسته اي ايران 

  .را اجرا نمي كند
ـايي     -  51 ـتي آزم در حاليكه آژانس بـه راس

عدم انحراف از مواد هسته اي اعالم شده را 
ـاي اعـالم    LOF در تاسيسات هسته اي و ه

ـته اي     ـان هس شده توسط ايران تحـت پادم
ـار    ي اش ادامه مي دهد چـون ايـران همك

الزم را از جمله بواسطه اجرا نكردن پروتكل 
الحاقي انجام نمي دهد آژانس قادر به ارائـه  
تضمين معتبر در خصوص عدم وجود مواد و 
فعاليتهاي هسته اي اعالم نشده در ايران نمي 
باشد و بنابراين نمي تواند به اين نتيجه برسد 
ـته اي در ايـران بـراي       كه همـه مـواد هس

  .يز استفعاليتهاي صلح آم
گفتـه   انـس آژيـم در  ژنماينده ر سلطانيه، •

اشاره آقاي آمانو به مالقات هايي كه با  :است
مقامات ارشد ايراني داشته و بازديدهايي كه 
ـام     ـته اي ايـران انج معاونش از تأسيسات هس
داده، نشان دهنده همكاري و شفافيت كامل 

 .ايران است
: ته اسـت سلطانيه به خبرگزاري فارس گف     

ـا  « در اين گزارش اقدامات ايران در رابطه ب
رفع بعضي از ابهامات و سئواالت نيز مطـرح  
شده و در نهايت با مروري بر كليـه بازرسـي   
هاي انجام شده در كشور، تصويري روشـن  
از موفقيت ها و دستاوردهاي كشـورمان در  
ـازي   زمينه هاي مختلف، به خصوص غني س

 ».ارائه شده است
  

گزارش گوياي اين واقعيـت   :انقالب اسالمي
انس را آژنگراني  ،است كه بازديد مرداد ماه

از پيشـنهاد روسـيه نيـز    . رفع نكرده است
  .خبري نيست

  
دليل بـراي ايـن كـه     10

كتاب ديك چني مدرك 
  :ارتكاب جنگي تلقي شود

  
بنجامين  آنوشته اي را كه مي خوانيد از مد   

  :است 2011اوت  29و تاريخ نوشته 
ـا    معاون •  ،پيشين رياسـت جمهـوري امريك

ديك چني، چندين ميليون دالر پول گرفته 
ـا  . است تا خاطرات سياسي خود را بنويسد بن

بر وسائل ارتباط جمعي كه براي او تبليغ مي 
در . است In My Timeنام كتاب او  ،كنند

عمل جنگ افزوانه ديك چنـي   10 ،اين جا
را كه داليل قطعي هستند بـر قـرار گـرفتن    

ـاي     كت اب او در زمـره مـدارك جنايـت ه
  :وريمآجنگي را مي 

ـا و   : ديك چني دروغ گفت – 1 عراقـي ه
ـته شـدند   ـام  . سربازان امريكائي كش او در مق

معاون رئيس جمهوري در باره وجود اسلحه 
نها آكشتار جمعي در عراق و خطر استفاده از 

يم او و نيز همدست ژتوسط صدام حسين و ر
ـاي   بودنش با القاعده در ت ـپتامبر   11روره س

ويز آاين دروغها دست . دروغ گفت ،2001
ـاي او و  . حمله به عراق شدند بخاطر دروغه

همانندهايش صدها هزار عراقي كشته شدند 
ـان باختنـد   4000و  ـا  . سرباز امريكائي ج اينه

قربانيان جنگي شدند كه هرگـز نمـي بايـد    
  .روي مي داد

او در عراق مرتكب جنايت جنگي شده  – 2
ـان جنـگ عـراق   : ستا حكومـت   ،در جري

نو را نقض كرده اند ژچني قرارداد  –بوش 
ـامي و     با هدف تير قرار دادن افـراد غيـر نظ

مبوالنس ها و آروزنامه نگاران و بيمارستانها و 
ـاز در جنـگ   از  ،با بكار بردن اسلحه غير مج

ــه ســالح فســفري و ســالح هســته اي   جمل
  .تاكتيكي و نوع جديد بمبهاي ناپالم

ـالي از جنـگ    – 3 ـتفاده م ـات  : سوء اس مالي
تريليون خرج جنـگ   3دهندگان امريكائي 

چني در عراق و افغانستان را پرداخته  –بوش 
اين هزينه عامل عمده وضعيت كنـوني  . اند

ديك چني و  ،در عوض. اقتصاد امريكا است
ـان دزدان گردنـه    ،شركت هالي بـورتن  بس

ـا دال   ،زن ر قراردادهائي بـه ارزش ميليارده
حتي از تهيـه غـذا بـراي سـربازان     . بسته اند

ـا    امريكائي در عراق تا ساختن سـفارت امريك
ـاختن زنـدان گو   ـامو نيـز   آدر كابل  و س نتان

ـا   1995از . نگذشته اند چنـي مـدير    ،2000ت
ـيس   . عامل هالي بورتن بود ـاون رئ وقتي مع

ميليـون   20 ،بابت بازنشستگي ،جمهوري شد
ليونها دالر بابت مي ،نآعالوه بر . دالر گرفت

ـيدن از   حقوق و مزايائي كه بخاطر كنار كش
نكه جنگ عراق آپيش از . گرفت ،مقام خود

ــورتن ،شــروع شــود در فهرســت  ،هــالي ب
ـا وزارت خارجـه    شركتهاي طرف قرارداد ب

با برخورداري . مقام نوزدهم را داشت ،امريكا
ـال   ،از كمك ديك چني ـام   ،2003در س مق

ن ايـن بـود كـه    آيك نتيجه . اول را يافت
  .برابر كرد 3000سرمايه ديك چني را 

ـئوليت   : نقض حقوق اوليه – 4 چنـي در مس
ـتهم   زنداني كردن هزاران تن بدون اينكه م

ـئوليت  . شريك است ،به جرمي باشند در مس
ــدانيان از حقــوق   محــروم كــردن ايــن زن

ـا  آدر مخفي كردن . خويش مسئول است نه
ـئول اسـت     ـاني مس در . از صليب سـرخ جه

سئوليت ربودن اشخاص و زنداني كردنشان م
 ،در زندانهاي سري واقع در خارج از امريكا

اين امر كه اجازه داده اسـت  .  شريك است
ـيم     ـانوني مق امريكائيان و كساني كه بطـور ق
ـان خـود سـرانه     امريكا هستند و غير امريكائي

بدون اطالع قاضـي و بـي     –توقيف شوند 
ـان   آ ـتفاده از  نكه متهم باشند و بـدون امك اس

ـاحش قـوانين     ،حق داشتن وكيـل  نقـض ف
نگاه داشتن . امريكا و حقوق بين المللي است

ـاني  آبي  ،اسيران در زندان گوانتانامو نكه پاي
چنـي در  . جرم اسـت  ،ن تعيين شودآبراي 

كتاب خود مي نويسـد خوشـحال اسـت از    
اين كه پرزيدنت اوباما به قول خود بر بستن 

  .  نكردوفا  ،زندان گوانتانامو
چني نخستين كـس  : حمايت از شكنجه – 5

ـان   بعد از بوش است كه در تصميم حكومتش
نو و كنوانسيون سازمان ژبر نقض كنوانسيون 

ـا بـر ايـن دو    . شركت كـرده اسـت   ،ملل بن
ايـن  . شكنجه ممنوع شده است ،كنوانسيون

دو نه تنها اين دو كنوانسيون را نقض كـرده  
امي امريكا را نيـز  بلكه رويه ده ها ساله نظ ،اند

صدها مدرك بر شـكنجه  . ناديده گرفته اند
ـا و قتـل زيـر شـكنجه      عراقي ها و افغاني ه

شـكنجه   ،از جمله اين شـكنجه . وجود دارند
waterboarding  )  سر را در آب فـرو

ـتن  .  اسـت ) بردن و در همان حال نگاه داش
فيلمها و عكس ها از شكنجه شدن در زنـدان  

بر وقـوع جنايـت    سندهاي زنده ،ابوغريب
  .هستند

: سعي در طوالني كردن جنگ افغانستان – 6
ـار    ـاي بب  ،وردآناراضي از مرگ و ويراني ه

ـا    ديك چني همچنان در تقال بوده اسـت ت
كه ماشين جنگ همچنان بكار خـود ادامـه   

ـا را    ،او در كتاب خود. دهد پرزيـدنت اوبام
قـواي   2012نكه بنا دارد در سپتامبر آبخاطر 
مورد انتقاد  ،ا از افغانستان خارج كندامريكا ر

ـال   . قرار داده اسـت  ـا در س  33 ،2009اوبام
او . هزار قواي اضافي به افغانستان گسيل كرد

ـال     ـا س قـواي   2014از اوباما مي خواهـد ت
  .امريكا را از افغانستان خارج نكند 

چني با سوء استفاده : سوء استفاده از مقام – 7
در  ،ن بـه پرسشـها  از پاسخ داد ،از مقام خود

خودداري كـرده   ،تحقيق كنگره 10حدود 
 ،تقلبهاي انتخاباتي ،تحقيق ها درموارد. است

شـكار كـردن   آتخلفات قضائي و شـكنجه و  
ـيا  ،هويت والري پالم ـاطر   ،يك مأمور س بخ

نكه شوهر او دروغ حكومت بوش و چنـي  آ
فاش  ،را در باره خريد اورانيوم توسط صدام

  .كرده بود
ديك چني مبتكـر  : ي امريكائيانجاسوس – 8

ـا      ـاره هـزاران و بلكـه ميليونه جاسوسي در ب
  اين . شهروند امريكائي در خاك امريكا است

ــيع حكومــت در زنـــدگي    مداخلــه وسـ
شنود تلفن ها و خواندن ايميـل  (شهروندان 

ـان اشـخاص   نقـص   ،ها و ديگر ارتباطات مي
قانون اساسـي   4صريح قوانين امريكا و اصل 

  ۹در صفحه    .امريكا است
  

 ؟!قربانی آزادی می شود ،وقتی استقالل
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: بمب بر ايران بايد فرو باريد ،بمب ،بمب – 9
ـالي بـورتن بـود     ،وقتي چني مدير عامل ه

ـا ايـران را    ـا   ،شركت او قانون منع معاملـه ب ب
نقـض   ،طرف معامله كردن شعبه هاي خـود 

چون به معاونت رياست جمهوري . مي كرد
جانبدار جنگ با ايران و بمباران ايـن   ،رسيد

ـان  «: فتـه اسـت  چنـي گ . كشور شـد  در مي
من بزرگ ترين طرفدار   ˝احتماال  ،همكاران

او ايـن سـخن را در   . »جنگ با ايران هستم
ـا مـي بايـد    آپاسخ به اين پرسش داد كـه   ي

ـا    حكومت بوش دست به جنگ پيشـگيرانه ب
ايران بزند و تجهيزات اتمي ايـن كشـور را   
ـيش از    بمباران كند و اين كار را مي بايـد پ

ـام    ن بكند كه پرآ ـا تصـدي مق زيدنت اوبام
  غاز مي كند؟ آرياست جمهوري را 

چني معتقد است كه اوباما در باره ايـران       
ـيله اي كـه    . شل عمل مي كند بنظـر او  وس

سبب مي شود ديپلماسي در مورد ايران بـه  
اينست كه اوباما ايران را به بمب  ،نتيجه برسد
ـا     : او مي گويد. تهديد كند ـاني كـه م ـا زم ت

گفتگوها با ايران  ،معتبري بعمل نياوريم تهديد
پنداري جنگ در عراق . به جائي نمي رسند

و افغانستان و ليبي و حمله با هواپيماهاي بـي  
خلبان به پاكستان و يمن كافي براي برطرف 

  . كردن عطش جنگ ديك چني نيستند
و كـره   –هواداري از بمباران سـوريه   – 10

فـدار  او طر ،بجاي گفتگـو كـردن   –شمالي 
در سال  ،بنا بر خاطراتش. بمباران بوده است

ــرده اســت   ،2007 ــوش توصــيه ك ــه ب او ب
. تأسيسات اتمي مظنون سوريه را بمباران كند

بعد از اين كه توصيه خود را به  ،او مي نويسد
ـا از  آ: رئيس جمهوري پرسيد ،وردمآعمل  ي

كسي با نظر معاون رئيس جمهوري  ،حاضران
ـ  ،موافق است؟ لـوكيلي  اور چنـي از راه  مش

در سپتامبر . ( حل ديپلماتيك طرفداري كرد
  ). ن تأسيسات را بمباران كردآاسرائيل  ،2007

ديك چنـي در  : و اما در باره كره شمالي     
ـين   : كتاب خود مي نويسد وزير خارجـه پيش

. كوندوليزا رايس ساده انـديش بـود   ،امريكا
يم كره شمالي بر سر ژچرا كه مي كوشيد با ر

  . توافق نامه امضاء كند ،اتمي بمب
  

ـاي    : انقالب اسـالمي  بديهي اسـت كـه مافياه
ـاه      ،حاكم بر ايران ـلي داخلـي نگ عامـل اص

داشتن ايران در جنگ و لبه پرتگاه جنـگ  
مافياها شبكه هاي  ،در ايران امروز. هستند

ورده آتارعنكبوتي روابط شخصي را بوجود 
ـا دو نوعنـد  . اند ـانوادگي و  : اين شبكه ه خ
. كه بايكدير ارتباط تنگاتنگ دارند» حزبي«

  :نها استآانجمن حجتيه يكي از 
  
  

تاريخچــــه انجمــــن 
حجتيـه از پيـدايش تــا   

  2- امروز  
  
  
براي اطالع از دخالت هاي اين انجمـن   •

در جريانات بعد از انقالب توجه خوانندگان 
ـيف  ـ ر  زاده را به مصاحبه سيد محمد س يس ئ

مينـي در  دادگاه انقالب اراك و منتخب خ
  .يمئن منصب  جلب مي نماآ

ـاي  فعاليت  باره در وي و   حجتيـه   انجمـن   ه
شهر   در اين  شاه  با رژيم  آنان  همكاري  نحوه
ها  انگيزي فتنه  نبايد از سهم": گويد مي  چنين

در   حجتيــه  انجمــن  هــاي افــروزي و آتــش
ـا بـه  . ماند  غافل  انقالب  دوران   نفـوذ بـه    آنه
  انگيـزي   و فتنه  و با ايجاد تنش  انقالب  داخل
ــون  ميــان ــري  موجــب  انقالبي   هــاي درگي

  و حـذف   و قتل  و تشديد خشونت  ناخواسته
. دارد  ادامه  هنوز هم كهگرديدند   انقالبيون

  بـه   اسـالمي   ها و شوراي كميته  نفوذ در ميان
ـتر     از همه  و قانون  نظم  فقدان  لحاظ ـا بيش ج
و   دولتـــي  ادارات اســـناد  بررســـي. بـــود

) از  پــرده(  ســاواك  بخصــوص  اســتانداري
ـان   از روحانيون  بسياري  همكاري ـا    و بازاري ب

ـناد كـه    ، ايـن  برداشتدر   رژيم   در اداره  اس
شد كمتـر   مي  آباد نگهداري سلطنت  ساواك

ـابودي   در معرض : گيـرد  قـرار مـي    امحا و ن
ـانيون   ساماندهي  جهت  شاه  رژيم"  در  روح

  اداره  خود در ساواك  و نيات  اهداف  جهت
ـيس  " مذهبي  مروجين  اداره"  نام  به  يا   تاس

  دادن قرار  پوشش  تحت  اداره  كار اين. كرد
. بود  رژيم  اهداف  در راستاي  روحانيون  كليه

  بـه   پوشـش   تحت  روحانيون  كليه  به  بنابراين
او   تدس هو ب  نام  صاحب  روحاني  يك  وسيله
را   مروجين  اداره  گرچه. شد مي  داده  حقوق
  حجتيه  بود اما انجمن  تاسيس كرده  ساواك
 .كـرد  مي  همكاري  با ساواك  ها پيش از سال

  مبارزات  گيري  اوج  ها از زمان همكاري  اين
  اين .پيدا كرد  بيشتري  و عمق  وسعت  مسلحانه

  گـروه   سـردرگمي   موجـب   اسناد تا مـدتي 
از   المثـل  فـي   آنكـه   چـه  .بـود   گشته  تحقيق
قـرار    ها را مورد حمايت بهايي  ،رژيم  طرفي
  مورد حمايـت   بهايي  محفل  داد و توسط مي

  نيز پول  حجتيه  انجمن  گرفتند، اما به قرار مي
  يعنـي ! شود  ها مبارزه شد تا با بهايي مي  داده

  زيري برنامه  ساواك  ، توسط دو كار متضاد هم
  ".بود  شده

در ": كنـد  مـي   اضافه  زاده سيد محمد سيف
ـاي   به  كه  سند ديگري ـيري    امض ـار نص   تيمس

ـام   و براي  رسيده  ساواك  يسئر ـاي   تم   روس
: بـود   ، آمـده  گرديده  استانها ارسال  ساواك
  فكـري   اعتقاد دارند خط  امريكايي  مشاوران

  يو شخص دكتر شريعت) ارشاد  حسينيه(ارشاد 
  و راديكاليســم  خلــق  مجاهــدين  و ســازمان

و   گرديده  تلقي  رژيم  اساسي  مشكل  اسالمي
  مروجين  اداره(  پوشش  تحت  بايد روحانيون

ـاي   منابر عليه  از باالي) حجتيه  انجمن   جريانه
)  امام(  مرحوم  و طرد به  و توهين  فوق  فكري
  عمـل   برنامـه   طبـق   و طرفـدارانش   خميني

و   از تـوهين   يا  مجموعـه   هم  برنامه. مايندن
ــر و تفســيق ــه  و اتهامــاتي  تكفي ــود ك ــه  ب   ب

ـان . آمد وارد مي  مبارزه  هاي جريان   در هم
و   مـردم   كـه   با شور و عشـقي   انقالب  ابتداي

  به  نسبت  سياسي  هاي گروه  تمام  كه  احترامي
ـتند   شريعتي  دكتر علي ـات  ،داش   فـوق   جريان

ـاب   50ستند حدود توان   عليـه   هزار جلـد كت
  با دخالـت   رسانند كه  چاپ  به  دكتر شريعتي

 ".شد  جلوگيري  احمد آقا از انتشار آن  حاج
  كه  هايي جوسازي  به  اشاره  ضمن  زاده سيف
  ادامه  است  شده مي  زمان  در آن  قضات  عليه
ـا    كه يروحانيون  ناچار پرونده  به": دهد مي ب

ـاي    مي  همكاري  ساواك   كردنـد را نـزد آق
ـاي  بـردم   خميني ـاد    وقتـي   خمينـي   ، آق ابع
شدند بعد از   را متوجه  نفوذ ساواك  گسترده
ـا گفتـه    ، بـه  گفـت   سـكوت   مدتي بودنـد    م

ـا    اسـت   در مساجد نفـوذ كـرده    ساواك ام
 ". است  عميق  اندازه  تا اين  فاجعه  دانستم نمي
ـتان   زمان  آن  كه  زاده سيف   مركـزي   در اس
  تر بـه  اگر عميق": دهد مي  ادامه  است  بوده

بايد   كرديم مي  نگاه)  حجتيه  انجمن(  موضوع
در   دقيـق   و بررسي  مورد تحقيق  جريان  اين

و بعـد از    بتدريج  ، چه گرفت قرار مي  انقالب
ـاي  ارگان  نفوذ به ـاد درگيـري    مهـم   ه ،  ايج
ـان   بيونانقال  بين  ، تشنج بدبيني ـا در   و ارگ ه

در  . قـرار گرفـت    حجتيه  دستور كار انجمن
  ها از نحوه ها و خرابكاري از درگيري  بسياري
هويدا   حجتيه  انجمن  تشكيالتي  قدرت  عمل
در   بردنـد كـه    پيش  آنها كار را تا جايي. بود

ـلحه  انقالبي  هاي و سازمان  دفاتر انجمن ،  ، اس
ـا    كرده  سازي جا ...، مواد مخدر و مشروب ي

  ايـن   نام  گذاشتند، به مي  نمايش  به  در خيابان
  ها را به و خرمن  كرده  حمله  مردم  ها به گروه
ـا    انقالب  و سران  كشيدند تا مردم مي  آتش ب
ـند  ( ".درگير شوند  هم اين قسمت بدون س

ـيف زاده    ـاحبه س است و تنها با گفتن از مص
  ).كفايت نمي كند

ـيف زاده در   آه گفته هاي اگر ب - *  ـاي س ق
يد در خواهيـد يافـت   ئبخش اخر توجه فرما

كه بسياري از درگيري ها در مناطق مختلف 
ن زمان گفته مي شد از سوي آكشور كه در 

ماننـد اتـش    ،ضد انقالب صورت گرفته بـود 
ـلحه   مـواد   - زدن خرمن ها و استفاده از اس

ـا از     ـازمانها و گروهه مخدر و مشـروب در س
ين گروه برنامه ريزي مي شد و در سوي هم

. نتيجه به درگيـري و جنـگ مـي انجاميـد    
ـاهي و احمـد     آجالب اينكـه   ـادر ش ـاي م ق

ن دوران درگيري ها در منطقه آتوكلي در 
گلســتان و گنبــد در مســئوليت برخــورد بــا 
ـياري را     ـات بس ـتند و جناي مخالفان قرار داش

 .انجام دادند 
ريعتي در رابطه با ضديت با دكتر علي شـ  - *

چه كساني بر ما حكومت "به بخشي از مقاله 
را از نشريه انقـالب اسـالمي مـي     "مي كنند

وريم تا برخي چهره هاي وابسته به انجمـن  آ
 .حجتيه و ضد شريعتي را معرفي نماييم

ـاطرات   آ ـاب خ يت اهللا محمد يزدي در كت
 تآي ،در بين دوستان بنده ":خود مي گويد

عليـه دكتـر   گيري تنـدي   جبهه ،اهللا مصباح
شريعتي نمود و در كمال صراحت عليه دكتر 

بنده به ايشان . اقدام به مبارزه فرهنگي نمود
اعتراض كردم كه من بر اين باورم كه شيوه 
ـا لزومـي     شريعتي بسيار خطرناك اسـت، ام

ـيه   نمي بينم كه با تندي و صراحت با اين قض
ـيه      .برخورد كنيم ـباح گفـت قض ـاي مص آق

ـان    هاستتر از اين حرف حساس كه شما گم
مركز  –خاطرات محمد يزدي (  ".كنيد مي

  ) 227ص   - اسناد انقالب اسالمي 
در  " :وي در اين مـورد ادامـه مـي دهـد    

جريان شريعتي و مرحـوم مطهـري كـه در    
ـان فرهنـگ      ميان مردم بـه خصـوص جوان
ـاد كـرده بـود، جامعـه      دوست، شكافي ايج
مدرســين جلســات متعــددي تشــكيل داد و 

ـباح  . سوطي مطرح كردبم بحثهاي آقاي مص
آن ماجرا قائل به ديدگاه خاصي بودند و   در

. بقيه اعضاي جامعه در برابر ايشان قرار داشتند
ـين نـوري    تآي جلسه مزبور منزل  اهللا حس

بـرادر   - مصباح داماد ايشان است (همداني 
نوري همداني از اعضاي پر و پا قرص دوره 

شكيل شده ت). ها با سيد مصطفي خميني بود
. كفر و ايمان رسيده بـود  بود و بحث به مرز 
محمد محمدي گيالني، : در آن جلسه آقايان

مظاهري و سيد علي اكبر موسوي يزدي هم 
كاش در آن جلسه ضبط   اي. حضور داشتند

كـرد كـه    صوتي بود تا گفتگوها را ضبط مي
ـاد مانـدني     الن ادر اين صورت نواري بـه ي

شـريعتي را   حاًها صـري  بعضي. وجود داشت
كردند و بعضي ديگر نظر ماليمتري  تكفير مي

ــه يـــك   داشـــتند و او را مســـلمان درجـ
ـامور شـده بـودم كـه       بنـده . دانستند مي م

ــورد   ــه متضــاد را در م ــداران دو نظري طرف
ـا بـه نظـر      ـنم ت شريعتي در كنار هم جمع ك

ـا   در. مشتركي برسيم آن جلسه افرادي كه ب
دند از نظرات كفر و تكفير شريعتي مخالف بو

: گفتنـد  كردند و مي مرحوم مالصدرا ياد مي
ـاب      نه مگر اين كه ايـن محقـق هـم در كت
اسفارش نظرات ظاهراً كفرآميزي را مطـرح  

آيت اهللا جوادي آملي هم در . كرده است؟
ـاي وحيـد    اين جلسه حضور داشتند و از آق

ـا    هم) پدر زن صادق الريجاني(خراساني  ب
به دليل نقش داشتن  آنكه عضو جامعه نبودند،

. ايشان در مسائل، دعوت به عمل آمده بـود 
بنده به خاطر دارم كه در آن جلسـه، وقتـي   

بحث و : بحث به طول انجاميد عرض كردم
ـا بـوده و    حـوزه  اختالف علمي هميشه در ه

اين جلسه يك جلسه علمـي   اما. خواهد بود
. اجتماعي دارد - نيست و بيشتر رنگ سياسي 

شنهاد شد كه ايـن جمـع بـه    بر اين اساس پي
نظر خود را راجع به مسلمان يا  طور يكپارچه

ـبختانه  . كافر بودن شريعتي اعالم كنـد  خوش
شـور و   اين پيشنهاد پذيرفتـه شـد و پـس از   

ـيدند كـه     ،مشورت آقايان به اين نتيجـه رس
ـاب خـوبي    اعالم كفر در مورد شريعتي بازت

ـلحت اسـالم   اسـالم  (ندارد و در كل به مص
يعني مصلحت . (و مسلمين نيست !)خودشان

را در نظر گرفتند وگرنه آنها شريعتي را كافر 
بنـده خـودم در آن جلسـه بـه     ). !!دانند مي

برخي از داليلي كه به عنوان شاهد بـر كفـر   
: شريعتي ذكر شد، پاسخ گفتم و عرض كردم

شـود حـق    كسي كه وارد گود تحقيق مـي 
ـائل نظـر دهـد     مگـر  . دارد كه راجع بـه مس

بزرگ چنين حقي را ندارنـد؟ البتـه    علماي
بايد دقيقاً بررسي شود كه لغزشهاي شـريعتي  
در چه مسائل فرعي و جزئي است و هـدف  
او از انكار بعضي مسائل يا اهانت به بعضـي از  
علماء چيست؟ آنچه مسلم است اين است كه 

 .شود اينها به تنهايي دليل بر كفر و زندقه نمي
شـدم كـه    وشبختانه در آن جلسه موفـق خ

ـان گـرفتم    جرات . تكفير شـريعتي را از آقاي
به اين نتيجه رسيدند كـه دخالـت    سرانجام

ـاً      - آقايان در اين مقولـه   ـا نفي ـاً ي  - چـه اثبات
ـيه خواهـد شـد     . موجب بزرگ شـدن قض

بنابراين بهتر آن است كه جامعه مدرسين در 
بعد از آن قـرار بـر   .  اين رابطه دخالت نكند

ـاي    مطرح .سكوت نهاده شد گرديد كـه آق
مصباح يزدي كه در جلسـه حضـور نـدارد    
 احتماالً به فعاليتهاي خـود عليـه شـريعتي در   

ادامه )شيخ قاسم اسالمي(جلسه آقاي اسالمي 
ـيم؟    . خواهد داد در اين خصـوص چـه كن

عنوان شد كه تكليف كردن آقاي مصباح به 
ـان    سكوت صحيح به نظـر نمـي   رسـد و ايش

وقتي موضـوع  .. داند تكليف خود را بهتر مي
ـان گفتنـد    ،به اطالع آقاي مصباح رسيد ايش

ـايم عليـه شـريعتي بـر      من دست از برنامه ه
دارم چـون بـه شـدت از ايـن جهـت       نمي

حاصل صـحبتهايي  ... كنم احساس خطر مي
كه در جلسه جامعـه مطـرح شـد از طريـق     
ـاد   آقاي سيد علي محقق فرزند مرحوم دام

ـائري بـود   ( كـه  كه خود داماد آيت اهللا ح
ـاميلي     ـبت ف عضو بود و با شهيد مطهـري نس

به اطالع آن شهيد رسيد و ايشان هم ) داشت
همچنان بر اين عقيده خود پاي فشردند كه 

در ... من ديگر به حسينيه ارشاد نخواهم رفت
ميان جمع ما برخي كسان همچنان بـر ايـن   

ـاي مـي    فشـردند كـه    اعتقاد باطني خـود پ
موجب  اظهاراتي همچون اظهارات شريعتي

اگر هم نتـوان او   تازه . خروج از دين است
را كافر دانست، مسلمان دانستن او هم صحيح 

ميان فضالي حوزه علميـه قـم،     در.... نيست
اختالفات زيادي راجع بـه شـريعتي وجـود    

برخي از افـراد قائـل بـه ارتـداد او     . داشت
ـادر كـرده    بودند و حتي جواز قتل او را ص

ـب  گفته مي.(بودند اح يكـي از ايـن   شود مص
او را  ،برخي ديگر دقيقاً بر عكـس ). افراد بود

يك سخنران اسالمي و مفيد به حال جامعـه  
دانستند و بر اين عقيده بودند كه شريعتي  مي

دست كم جوانان اين مرز و بوم را از مراكز 
كنـد و بـه    فساد و فحشا و سينماها جـدا مـي  

اندازد و اين خود خدمت  دامن اسالمي مي
ــي ــر راســت   بزرگ ــت اگ اســت و روحاني

گويد دست جوانان به راه آمده توسـط   مي
ـان    ـا نش شريعتي را بگيرد و باقي راه را به آنه

مراجع تقليد در قم تا آنجا كـه مـن   ....دهد
ـالف بودنـد بـه      اطالع دارم با شـريعتي مخ
خصوص بعد از اظهارات او راجع به مرحوم 
ــوي و تشــيع   مجلســي در كتــاب تشــيع عل

ـبت بـه دكتـر    بن... صفوي ده خود شخصاً نس
شريعتي بر اين باور نيستم كه او نعوذ باهللا غير 
مسلم است ولي مسلماني است كه رسـوبات  
فكــري موجــود در محــيط تحصــيلي او در 

ـايش     عمق انديشه اش جا گرفتـه بـود و ره
سويي دوسـت داشـت مـروج     از . كرد نمي

خواسـت از   دين باشد و از طرف ديگر نمـي 
او خود را . اش دست بردارد تهافكار شكل ياف

دانست و حتـي   اش مي مرهون اساتيد غربي
ـناس     خود تصريح مي كرد كه مـن ديـن ش

شناسي مهارت  نيستم و تنها در خصوص جامعه
رسد كه او يك نگاه بيروني به  بنظر مي. دارم

دين اسالم دارد و شناخت عميقي نسبت بـه  
ـان    دين آنگونه كه خيلي ها در مـورد او گم

- 2- 281 صـص همان، (". نند نداشتك مي
تر شدن ديدگاه برخي  براي روشن) 5- 4- 3

به نظرات برخـي از  ) روحانيون(از اين افراد 
االسالم مسعودي  تحج: اندازيم آنها نظر مي

در  ": گويـد  خميني در مورد شـريعتي مـي  
كتاب  ،هاي شريعتي، كتاب كوير ميان كتاب

ـتي       عجيب و غريبـي اسـت و مـن بـه درس
شدم كه نويسنده در صدد بيان چـه  متوجه ن

نظر من ايـن بـود كـه دكتـر      .مطلبي است
بعـد نظـر   . شريعتي، عنصر بسيار خوبي اسـت 

تو : با تندي گفت. آقاي مصباح را جويا شدم
ـا ايـن فـرد      چرا اين حرف را مـي  زنـي و ب

كني؟ گفتم چرا؟ گفت مگر تـو   موافقت مي
گفت با مطالعه   .داني او كيست؟ گفتم نه نمي
ـايش را  . شود معلوم مي ابهايشكت گفتم كتابه

ام و موارد محدودي هم اشكال پيدا  خوانده
كردم حاال نظر شما چيست؟ گفت به نظر من 
شريعتي يك انسان منحرف و بسيار مضر براي 

كلمـه انقـالب جعلـي    ( اسالم و انقالب است
است كه در اينجا آورده است زيرا كه ايـن  

وحشــت  روضــه خوانهــا عمومــا از انقــالب
ـابي او را خـوب      ).داشتد تـو روي چـه حس
آقاي مصباح، اشكاالتي را كه   داني؟ بعد مي

شناسي وارد كرده بـودم   من به كتاب اسالم
مطالعه و تاييد كرد و گفت اشكاالت خـوبي  

من هم نظرم همين موارد اسـت   .اي گرفته
به  ": او مي نويسد ". به اضافه مواردي ديگر

اي بـراي   مرقومـه نظرم رسيد كه امام طـي  
آقاي مطهري ابراز كردنـد كـه شـريعتي را    

البته يقين نداشتم كـه   !تعديل يا اخراج كنيد
حتـي  . اي را فرموده باشند امام چنين جمله

اينكه امام به قم آمدند در صدد بـودم   بعد از
كه از خود ايشان سئوال كنم ولي موقعيـت  

خاطرات مسـعودي خمينـي،   ( ". فراهم نشد
ــامي ــناد انقــالب 1381، جــواد ام ، مركــز اس

  ). )8- 347اسالمي، ص 

بعـد از اينكـه    ": نويسد مسعودي خميني مي
ــدكي    ـات او ان ــريعتي و انحرافـ ــت ش هوي
خودش را نشان داد، در اولين فرصت كه به 

علــم مخالفــت را بــا او  ،ســيرجان برگشــتم
برافراشتم و در جلسات دوشنبه كه با جوانان 

نقدهايي كه بـر  شهر داشتيم هر بار بخشي از 
ـار     كتابهاي شريعتي نوشته بـودم بـراي حض

وي ادامـه  . كردم خواندم و علنا ابراز مي مي
يكي از خصوصيات دكتر شـريعتي  : دهد مي

كه واقعاً بـراي اسـالم و انقـالب مضـر بـود      
ـاي   .مخالفت او با روحانيت بود اگر در كتابه

ـا را بـه وضـوح       ايشان دقت كنيـد ايـن معن
ــان . يابيــد مــي عميقــاً بــه اســالم منهــاي ايش

  ) - )350همان، ص (".انديشيد روحانيت مي
حجت االسالم دعاگو امام جمعه شـميرانات  

از " :در مــورد دكتــر شــريعتي مــي گويــد
اشكاالت شريعتي نداشتن تعهد شايسته ماننـد  
ـائل شـرعي    يك انقالبي مسلمان نسبت به مس

اي كـه افـراد مختلـف نقـل      بود، بـه گونـه  
دكتر شـريعتي پايبنـدي    مرحوم ،كردند مي

ـبت بـه      ـان انقالبـي نس عملي شايسته و در ش
بعضي از وظايف عبادي نداشت و مثل افراد 

به عبارت ديگر آن  .كرد سهل انگار عمل مي
تعبدي كه يك مسلمان به معني واقعي نسبت 
بــه تكــاليف شــرعي دارد مرحــوم شــريعتي 

ـاظ      . نداشت ـان از لح ـين دليـل ايش بـه هم
توانست الگويي بـراي   ميمعنوي و عرفاني ن

ـا باشـد   ـاطرات حجـ  ( ". نسل جوان م  تخ
  )206االسالم دعاگو، ص 

حجت االسالم خزعلي در مـورد شـريعتي   - 
ــان مــردم و : مــي گويــد البتــه اكنــون اذه

جوانان نسبت به دكتر شريعتي روشن شـده  
افراد انقالبي ما گاهي او را در رديف . است

ه براي دادند كه البت مطهري و بهشتي قرار مي
ـأثر آور   ـ من ت ـان اگـر حرفـي    . ودب آن زم

زديم ممكن بود برخي تصور كنند چون  مي
بينيم ايـن   شريعتي را به چشم يك رقيب مي

ولي اكنون وضعيت . باره او داديم نظر را در
ها را  توانيم واقعيت تغيير پيدا كرده است مي

خاطرات حجت االسـالم و  (يم ئبه مردم بگو
   ")137المسلمين خزعلي، ص

معلوم مي شود كه  ،با توجه به نوشته فوق - * 
ـباح يــزدي و   آ زعلــي و  خيــت اهللا مصـ

مظاهري كه از اعضاي انجمن حجتيه بودند 
ـاوران       ـيري و مش ـار نص ـاس نامـه تيمس بر اس

بايد با دكتر شريعتي برخورد مـي   ،امريكايي
كردند كه اين از نشانه هاي ارتباط ساواك و 

  .انجمن حجتيه مي باشد
  
قاي محمـد جعفـري در   آوضيح ت ٭

باره قسـمت اول گـزارش در بـاره    
  :انجمن حجتيه

  
انقالب اسالمي در هجرت ص  783در شماره

تاريخچه انجمن « مطلبي تحت عنوان  7و6
منتشر شـده  » 1 - حجتيه از پيدايش تا امروز 

ـاوي بعضـي   . است نظر به اينكه مطلب را ح
  اطالعات نادرست يافتم، لطفاً مطلبي كـه در 

ير مي آيد براي اطـالع عمـوم و تصـحيح    ز
ـا دوهفتـه نامـه درج     نشـريه اطالعات در  و ي

همكــاري شــما در توزيــع   قــبالً از. نمائيــد
  .اطالعات سپاسگزارم
  : در مقاله آمده است

آقاي جعفري دركتاب خود در مـورد    - 1 
ـين مـي نويسـد     انجمـن  ": اين انجمـن چن

ـاعي و   حجتيه يك شبكه مخفي مافوق ارتج
محافل قدرتمند فرا آخوندي است  ه بهوابست

. مي باشد» شيخ محمود حلبي«كه رهبر آن 
ايدئولوژيكي اين انجمـن در حـوزه    پايگاه

ـاي    علميه قم است ولي در تمامي حـوزه ه
بزرگ آمـوزش مـذهبي در     علميه و مراكز

ـين   سراسر ايران داراي ركن هاي مهم و تعي
  آخوندهاي كننده است و بسياري از

ـاي علميـه و   قدرتمند   و با نفوذ در حوزه ه
ـاي ايـن   انجمـن   ارگان هاي دولتي از اعض

ـار   . هستند انجمن حجتيه عمالً هـدايت چه
ـار دارد كـه     شبكه سياسي علنـي را در اختي

ــد از ــالمي   « : عبارتن ــه اس ــت موتلف ، »هيئ
ـالت  « گردانندگان روزنامه  ، اكثريـت  »رس

ـارز  «كامل فـدائيان  « و » جامعه روحانيت مب
ـا، تعـدادي از      . »اسالم  ـبكه ه البتـه ايـن ش

  هاي كوچك را براي نفوذ ميان  جمعيت
  

  ۱۰در صفحه 

 ؟!قربانی آزادی می شود،وقتی استقالل
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ـارگري و دانشـجويي و     ـاگون ك اقشار گون
زنان به وجـود آورده انـد كـه     فرهنگيان و

همسو » تشكل هاي اسالمي «اينك آنها را در 
 .گردانده اند

ـائي     انجمن      ـازمان ضـد به حجتيه يك س
ـا نفـوذ    است كه هدف اصلي آن ـارزه ب ، مب

ـابودي   بهائيت، جلوگيري از گسترش آن و ن
ـيعه و     ـادي ش ـاني اعتق كامل آن بر اساس مب

بـه   "مهدي حضرت"مردم به سمت  ارجاع
عنوان تنها حجت باقي مانـده الهـي بـراي    

ـال    . هدايت بود  1953ايـن انجمـن در س
شمسي به وسيله يك  1332ميالدي مطابق با 

ـام   ـيخ محمـود   روحاني معروف شيعه به ن ش
ـا   حلبي و با حمايت بيشتر مراجع تقليد و علم

مانند آيـت اهللا بروجـردي و خـويي    (شيعه 
   ".شد  تأسيس..)و

نويسنده مشخص نمي كند كه در كدام   اوالً
ـين چيـزي    يك از كتاب هاي جعفري، چن

هيچيــك از نوشــته  ثانيــاً در . آمــده اســت
ــده اســت  . هايم،اصــالً چنــين مطلبــي نيام

  كتاب پاريس و تحول انقالب از اينجانب در 
دكتر «آزادي به استبداد مطلبي تحت عنوان
ـ      ـاد گـروه زيـر زمين در  يحسن آيـت و بني

، كـه در آن اصـال و   278 - 276، ص »ارتش
ابدا نامي از انجمن حجيته له و يا عليه نيامده 

  .است
ـاي خـرداد    در كتاب تقابل دو خط يا كودت

آيـت و  «، باز مطلبـي تحـت عنـوان    1360
ـيان ـا    ، كــه در204- 203، ص »ارتشـ آنجـ
ـا  : آورده ام آقاي آيت قبل و بعد از انقالب ب

ـات   يبعضي از ارتش هاي انجمن حجتيـه جلس
. چيز ديگر همين و نه . بحث و گفتگو داشت

  :عين مطلب  به شرح زير است
  
   "شيانآيت و ارت"
  

پاريس و تحـول انقـالب   «كتاب   در
ـ     ـتبداد  سـخن از  » 1ايـران از آزادي بـه اس

بـه  » آيت و بنياد گروه زير زميني در ارتش«
ـا آمـده    . هميان آمد عالوه بر آنچـه در آنج

بعد از انتشار كتاب اطالعات ديگري  222است،
ها بدست  در رابطه با آيت و بعضي از ارتشي

  : آمد كه به قرار زير است
ـ بنا بگفته سرهنگ يكتا، سرهنگ كتيبه كـه  1

، بعـد از  )2ركـن  (فرمانده اطالعات ارتـش  
ـاي    انقالب بود با چند تني ديگر از جملـه آق
ـتند و      ـاتي داش ـا هـم جلس محمود كاشاني ب
ـان   آقاي آيت در آن شركت كرده و برايش

ـائل  با بعد كه در رابطه . كرد سخنراني مي مس
ـتگير   يجاسوس ـاني دس و مـدتي   آقاي كاش

بازداشــت گرديــد، ســرهنگ كتيبــه را نيــز 
 . بازداشت كرده و از كار بركنار كردند

ـاي قـديمي     ،ـ بنا بـه اطـالع  2 يكـي از اعض
ـا بعضـي از      ـا مليـون و ب انجمن حجتيه كه ب

ها رابطه دوستي داشت و با اينجانـب   نهضتي
نيز در ارتباط قرار گرفت و مجاز به بردن نام 

ـيح    وي نيستم در گفتگويي با ـنده توض نويس
ـا     داد كه آقاي آيت قبل و بعـد از انقـالب ب
ـات     بعضي از ارتشهاي انجمـن حجتيـه جلس
ـا بعـد از     بحث و گفتگو داشت كه همـه اينه
ــد از حــذف   ــويژه بع ــالب و ب ــروزي انق پي

ر از فرماندهي كـل قـوا و رياسـت    صد بني
جمهــوري، مقامــات مهمــي را در ارتــش و 

عبارتنـد   ،بودند  حب كردهوزارت دفاع تصا
ـامجو، يوسـف    : از سرهنگ كتيبه، سـرتيپ ن

كالهدوز، سرهنگ فروزان، سرهنگ سليمي 
و سرهنگ محمدرضا رحيمي كـه سـه نفـر    

بعد از اينكه پستهاي آنها در ارتـش بـه    ،آخر
ـا   ديگران واگذار گرديد، آقاي خامنه اي آنه

را مشاور نظامي خود قرار داد و تغييـرات در  
ابتداء با مشاورت با سـه نفـر فـوق    ارتش در 
ـا بعـداً  . گرفتـه اسـت   صورت مي ـاي    ام آق

اي مشاورين نظامي خود را كه از سـه   خامنه
نفر افزايش داد آن سه نفر موقعيت  15نفر به 

آيت با  آقاي .  قبلي خود را از دست دادند
اكبـر پـرورش و دكتـر عبـداهللا      آقايان علي

برقـرار  جاسبي نيز رابطه دوستي و همكاري 
   ".كرده بود

ـتالف     با": در مقاله آمده - 2 ـاال گـرفتن اخ ب
اي از سران رژيم  ميان انجمن حجتيه و پاره

ــه اســاس    ــي ك ـا، خمين ـا و نهادهـ و ارگانهـ
حكومتش توسط انجمن به زير سئوال رفتـه  
بود و در دوران شاه نيز با خمينـي مخالفـت   

  "كرده بود،
ـاه     ـيح اسـت كـه در دوران ش  ،الزم به توض

ـاريخ    آق / 5اي خميني در دو نوبـت يكـي بت
ـ و دي1349مهرماه /14با = 1390/شعبان ري گ

ــراي  28/10/1349 كــه از آقــاي خمينــي ب

كمك به انجمن استفتاء كرده اند و ايشان به 
ـات را بـه     "ترتيب  ـام و نيـز زك ثلث سهم ام

مجازند مؤمنين از وجـوه   "؛ "مقدار احتياج
شــرعيه و در صــورت لــزوم از ثلــث ســهم 

 "رك امام عليه السالم به آنها كمك كنندمبا
ـناخت حـزب   «اين دو سند در كتاب ( در ش

ـاقي، ص  - 286قاعدين زمان از عمادالدين ب
ـال    ) »آمده است 289 افزون بـر ايـن در س

انجمن  نمايشگاه كتابي از كليه متـون   1356
تحرير شده در باره ولي عصر در طول يازده 

ـتي  قرن دائر نموده و آقايان مطهـري و به  ش
شعبان  23و1397شعبان  18هردو بتاريخهاي 

ـان تقـدير   1397 ، از آقاي حلبي و ابتكار ايش
در «ايــن دو ســند در كتــاب . (كــرده انــد

شناخت حزب قاعدين زمان از عمادالـدين  
  )»آمده است 295- 292باقي، ص 

ـاي علـي    خوشمزه اينجاست كه بنا بگفته آق
اكبر پرورش، آقاي بهشتي در مورد ارتباطش 

برنامه ريزي شده كـه  ": انجمن گفته است با
باآقاي مطهري و بعضي ديگر، آرام، آرام در 
انجمــن فعاليتهــاي سياســي، خالصــه صــبغه 
اسالمي كار را بيشتر كنيم و ايـن بدنـه آرام،   
ـا بتواننـد آن      آرام فعليتهايش قـوي شـود ت
ـين ببرنـد و كليـت تشـكيالت       ـته را از ب پوس

 ".بيايد بصورت تشكيالت سياسي اسالمي در
ـان از    ( ـناخت حــزب قاعــدين زمـ در شـ

ــدين بــاقي، ص  ــه نقــل از 73و72عمادال ؛ ب
سخناني آقاي پرورش در باره انجمن تكثيـر  
ـازندگي   شده توسط كميته فرهنگي جهاد س

  )استان چهارمحال و بختياري
انجمـن  ": همچنين در مقاله آمده است - 3

ـتان بـه    حجتيه از طريق دو لژ ماسوني انگلس
گلــدن « و » ســتروم ارگنتســيوم ا« اســامي 

المللـي صهيونيسـم    با شبكه بين» دراين اوتر 
ـام يـك      ـام آن نيـز ن ارتباط دارد و اصوالً ن

ـال   در. يهودي اسـت  ـاز س ـبكه   1358 آغ ش
حجتيه در ايران سي هـزار عضـو داشـت و    

     " .بود» شيخ محمود حلبي « رهبر آن 
نويسنده  فراز فوق حاوي اتهام است و  - يكم

ندي بدست نداده است، بدون سند و هيچ س
ـتهم كـرد و    مدرك هر كسي را نمي شود م

  .اين عمل نادرستي است
خود  ببنا به اطالعاتي كه باقي در كتا - دوم

اعضاي انجمن خيلي بيش  ،بدست مي دهد
ـابي او ايـن اسـت كـه       از اينها بـوده و ارزي
اعضــاي انجمــن در سراســر كشــور رقمــي 

وي . مي گيردحدود چهارصد هزار را در بر 
ــد ــي نويس ــه در دوران   ": م ــه اينك ــر ن مگ

برگزاري انتخابات با صـدور اطالعيـه از آن   
حمايت مي كند و شركت در آن را تكليف 
ـا    شرعي قلمداد مي كند ولي چگـونگي بج
ـا     آوردن اين تكليف و عمل بـه آن بـراي م

مــثالً در انتخابــات رياســت (  مطــرح اســت
ـايج  جمهوري شهيد رجائي پس از اعـالم ن  ت

ـام  اآراء، قريب به چهار صد هزار ر ي بنام ام
ـانگر  ) به صندوقها واريز شده) س(زمان كه بي

ـا خـط     اين مسئله است كه خط تشـكيالتي ب
شناخت حزب  در ( "...اعالميه فرق مي كند

  .)63قاعدين زمان از عمادالدين باقي، ص 
در "نويسنده از زبان علي اكبر محتشمي   - 4

ـاي و   ـته بـه انجمـن    مورد برخـي نيروه ابس
پس از ": حجتيه در ابتداي انقالب مي گويد

ـاي   پيروزي انقالب، كساني كه جزو چهره ه
ـارت بودنـد از    مطرح به شمار مي آمدند، عب

عبـدالكريم    كمال خرازي، محمود قنـدي، 
سروش، محمد نهاونـديان، غالمعلـي حـداد    
ـانكي،   ــدتقي بـ ـينيان، محم ـادل، نژادحسـ عـ

چي،  دي ابريشمكالهدوز، جواد وهاجي، مه
اي، ناصر صادق،  محمد حياتي، جالل گنجه

محمــد صــادق، عليرضــا تشــيد، خاموشــي، 
پور،   اكبر محتشمي خاطرات علي. (آالدپوش

  ").دفتر ادبيات انقالب
اوالً اســامي ذكــر شــده در فــوق، مهــدي  

اي،  چي، محمد حياتي، جالل گنجـه  ابريشم
ـيد،     ـا تش ـادق، عليرض ناصر صادق، محمد ص

آالدپـوش، از قبـل از انقـالب از     خاموشي،
اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران بودند، 

در دوران شاه  1351ثانياً ناصر صادق در سال 
ـانواده   . به اعدام محكوم و شهيد شد من با خ

ـتم   . صادق بعد از انقالب رابطه نزديـك داش
ـاد  محمد ـار   زا قص سياسـي و  و فعاليـت   ك

حرفــه  و بــه شــغل و كنــار كشــيدگروهــي 
ـين    تحصيلي خود پرداخت و هنوز نيـز چن

ـته خـود ارائـه     رثالثاً سندي كه ب. است نوش

پور، دفتر   اكبر محتشمي خاطرات علي(داده 
است بدون ذكر صفحه، ابهام ) ادبيات انقالب

ـات   انگيز است، عالوه بر اين كه وقتي اطالع
روشني در مورد بعضي از آن افراد موجـود  

محتشـمي،   است، به صرف حرف نادرستي از
ـان تكـرار    حق نيست كه حرف نادرست ايش

  .اصالحنقد و شود مگر به قصد 
ـان   " :نويسنده آورده است - 5 ـليم هم ميرس

فردي بود كه سالها در راس وزارت كشور و 
ـا  . "همزمان عضو هيات موتلفه اسالمي بود ت

جائي كه اطالعاتم وسع مي دهد، آقاي مير 
كشور  در دوران وزارتبعد از انقالب سليم، 

ـاون   آنآقاي مهـدوي كنـي و قبـل از     مع
سياسي وزير كشور بود و نه در رأس وزارت 

وزارتـي   اي بعد سمتسالهدر  اوالبته . كشور
  .داشته است مثل وزارت فرهنگ وارشاد را

تاريخچـه  « اينها نكاتي بود كه در مورد مقاله 
براي » 1 - انجمن حجتيه از پيدايش تا امروز 

  .ديدتصحيح مطلب قلمي گر
    1390/ شهريور/ 10محمد جعفري 

  
ـارعنكبوتي   : انقالب اسالمي ـاي ت از شبكه ه

ـانواده    ــبكه خـ ــي ش ــط شخصــي، يك رواب
ـاره  . هاشمي رفسنجاني است سند زير در ب

  :به فالكت افتادن او و شبكه او است
  
  

 اي شهاي محرمانهرگزا
كــه ويكيلــيكس انتشــار 
داده است بـا سانسـور   

وقتــي هاشــمي : كمتـر 
ني نيــز نگــران رفســنجا

  ...:جان خويش است و
  
  
نـازل  موقعیـت   گزارش در باره ٭

  :او و خانواده  رفسنجانی   هاشمی
  
گزارشـي از  .  2010فوريـه   2تاريخ سند  ◀

استانبول به وزارت امريكا  و واجد اين نكات 
ور مي شود كه سانسور شده ايـن  آياد. است

مـده  آسند پيش از اين در انقالب اسـالمي  
نكات جديد ،بيشتر ،در اينجا ،ز اين روا. است

  : وريمآرا مي 
  :خالصه گزارش ٭
ـار   • طرفداران هاشمي رفسنجاني تحت فش

مديران عامل دو شـركت  . يم هستندژزياد ر
بــه علــت وابســتگي بــه : بــه او مــي گوينــد

دفاتر شركت ها را تفتيش كـرده   ،رفسنجاني
ـار    ـا اعتب اند و به بانكهاي دولتي گفته اند به م

  .  هندند
رابط ما، ماجراهاي چندي را با ما در ميان  •

ـاي مشـكالتي     . گذاشت ـا گوي ايـن ماجراه
هستند كه كارفرمائي و تجارت در ايـران در  

  .بر دارد
ـار   -  يك شركت ترك خواسته است انحص

را در ايـران   BMWامتياز فروش خـودرو   
به او گفته اند بايد دبير شوراي . بدست آورد

.  وردآرضايت او را بدسـت   نگهبان را ببيند و
بـراي   ،ميليون يـورو  350يت اهللا از او آن آ

  . مطالبه كرده است ،دادن اين امتياز به او
سازمان جلب سياحان ايران پيشنهاد كرده  - 

ـاحبان   است هتلي را در تهران به يكي از  ص
ـتانبول بفروشـد   . مجموعه اي از هتلها در اس

ده نكه هتل موضوع تعقيب قضائي بـو آحال 
  . است

نه تنها سطح : طرف تماس با ما، مي گويد     
ـائين   مـده اسـت   آمبادالت ايران و تركيه پ

ـاي قـدرت و    بلكه تحت تأثير تضاد قطب ه
مجازاتهائي كه احتماال غرب برقرار خواهـد  

او توضيح داد كه تركيه نياز . قرار دارند ،كرد

به وارد كردن گاز از ايران دارد و پيشگوئي 
تركيه به گفتگوي گرم با ايران  كرد حكومت

ادامه دهد و بر سودمندي مبادالت بازرگاني 
امــا بيشــتر .  تأكيــد كنــد ،ميــان دو همســايه

شركتهاي تركيه حاضر نيستند بدون تحصيل 
  .با ايران طرف معامله شوند ،بيشترين تضمين

  :تفصيل گزارش ٭
ـارت     ،انويهژ 20در  • ـاق تج يك عضـو اط

ل توسعه حمل و نقل ايران و تركيه كه مسئو
ـازگي از  . و توريسم ميان دو كشور است به ت

مده بود و در باره مبادالت با ايران و آايران 
بررسي هاي خود را  ،وضعيت داخلي ايران

  :ارائه كرد
: رفسنجاني و خانواده او زير فشار هستند – 1

طرف ما گفت كه او با مـديران دو شـركت   
ـا هاشـمي       خصوصي كـه رابطـه نزديـك ب

معاون  ،فسنجاني دارند و نيز حسين مرعشير
ديدار  ،پيشين رئيس جمهوري در امر توريسم

يكي مدير عامل شركت . و گفتگو كرده بود
خــود رو ســازي كرمــان خــودرو اســت و 
ديگري مدير عامـل شـركت حمـل و نقـل     

ـان    . هوائي ماهان اير اين سـه تـن از نزديك
مرعشي برادر زن . هاشمي رفسنجاني هستند

اين سه به او گفته اند كه رفسنجاني . او است
ـار   و خانواده او صنعت و تجارتشان تحت فش

: طرف تماس با ما گفـت . يم هستندژشديد ر
ـامبر و   بـه   ،انويـه را ژرفسنجاني بيشتر ماه دس

ـاظ   ،در مشهد ،جاي تهران يـت اهللا  آدر حف
ـتان  آنايب التوليـه  (عباس طبسي گذراند  س

ـان    . گذرانـد ) قدس و عضـو مجلـس خبرگ
مشـهد   ،رفسنجاني بر اين باور بود كه براي او

زيرا پناهنده به مشـهد  . امن تر از تهران است
نها سنت آ. از تعرض دولت محفوظ تر است

بست نشستن در حرم امام رضا براي مصـون  
خاطر  ،ماندن از تعرض دولت را  به طرف ما

  ...نشان كرده بودند
ـاز گفـت    • ـا ب ـانواده هاشـمي   : طرف م خ

ـتر از  . تحت فشار شديد هستند رفسنجاني بيش
ـتر   ،همه پسر او مهدي و دختر او فائزه كه بيش

ـتند  ايـن دو تحـت   . از ديگر اعضاء فعال هس
مهدي . تهديد دائمي به تعقيب قضائي هستند

در لندن زندگي مي كند و به انتظار تشـكيل  
ـتان    ،پرونده خود به جرم فساد توسـط دادس

ـائزه  . ه اي اسـت ژغالمحسين ا ،كل  20در ف
ــن توقيــف شــد امــا زود  ژ او . زاد شــدآوئ

. همچنان از جنبش مخالفان حمايت مي كند
ـأموران ر آاما از بيم  ـته   ژنكه توسط م يـم كش

خـواهر  . زياد از خانه خارج نمي شود ،شود
. زاده مير حسين موسوي به تازگي كشته شد

ـا و    او فرصتها براي ترك ايران به قصـد اروپ
يك نماينده  سازمان . (امريكا را مغتنم نشمرد

ـائزه از   غير دولتي امريكا در استانبول كه با ف
تأييد كرد كه از  ،طريق اينترنت ارتباط دارد

ـتان     ـا و فرانسـه و انگلس او براي سفر به امريك
دعوت شده است اما او اين دعوت را از بيم 

نكه در فرودگاه توقيف شود و يا اگر بـه او  آ
قعيت سـخت  سفر او به مو ،اجازه سفر دادند

نپذيرفتـه   ،سيب پذير پدرش صـدمه بزنـد  آ
  .است

ـائزه را بـه      :انقالب اسالمي ـاريخ محاكمـه ف ت
  .تازگي به تأخير انداختند

مديران شركتهاي كرمان خودرو و ماهان  •
اير به طرف تماس ما گفتـه انـد كـه از نظـر     

ـار شـديد ر    يـم  ژبازرگاني و مالي تحـت فش
ر كـرده  يم وزارت اقتصاد را مأموژر. هستند

ـاتر هـر دو شـركت را تحـت       است كـه دف
يم ژر. تا مگر تخلفي بيابند. بازرسي قراردهد

ـنجاني و   در پي يافتن تخلفي از هاشمي رفس
امــا در هيچيــك از دو . خــانواده او اســت

شركت سندي حاكي ارتباط اين دو شركت 
بازرسان نيز اثري . وجود ندارد ،با رفسنجاني

ـاوجود  . تنـد از فساد در اين دو شركت نياف ب
هر دو شركت در كار تحصيل اعتبار از  ،اين

با مشكل روزافزونـي روبـرو    ،بانكهاي دولتي
ـا   هستند و به اين نتيجه رسيده اند كه به بانكه

  .نها اعتبار ندهندآدستور داده شده است به 
ـان خـودرو   • ـار   ،در مورد شركت كرم فش
يم همراه شده است با كاهش تقاضا براي ژر

در داخل كشور و هم در خارج  خود رو هم
ـياري از خطـوط   . نآاز  نتيجه اينست كه بس

ـا مـدير   . ن تعطيل شده اندآتوليد  طرف ما ب
شركت از خط توليد شركت در بـم ديـدن   
كرده است و  مشاهده كرده است كه توليد 

ـتري اسـت   مـدير شـركت از   . در انتظار مش

دريافــت تقاضــا مــأيوس بــوده و در حــال 
ري در تركيه و يا كشـور  بررسي سرمايه گذا
او معتقد بوده است كـه  . ديگري بوده است

يم بعمد مانع مي شود كه سرمايه گذاران ژر
ـا غيـر    ـا در  آترك ي ـان خـودرو  "نه  "كرم

ن چنين مـي  آبخاطر . سرمايه گذاري كنند
كند كه شركتهاي دولتي مثل ايران خودرو 

صحت اين نظـر را ديـدار   . و سايپا سود برند
ـا ح ،سفير ايران  ،سين بهمن پور از شهر بورس

تأييـد مـي    ،مركز توليد اتوموبيل در تركيـه 
سفير از مسئوالن صنعت  ،ن بازديدآدر . كند

ـا      ـتر ب ـاري بيش ـتار همك خودرو سازي خواس
  .شركتهاي خودرو سازي دولتي شده بود

ـاز فـروش خـودرو     – 2 ـيل امتي  مورد تحص
BMW : طرف تماس از رفتن نماينده گروه

به تازگي بـه ايـران رفتـه     ،اناتوموبيل بروز
او نماينده فروش منحصـري   ،1984از . است

BMW بــه او گفتــه انــد . در تركيــه اســت
ـازه        ـا بـروزان كـه اج هرگونه معاملـه اي ب

مي بايـد   ،در ايران بدهد را  BMWفروش 
او . مورد تأييد دبير شوراي نگهبان قرار بگيرد

در خود روسازي ايران صاحب سهم كنترل 
  . ستكننده ا

يت اهللا رهبري كننده آطرف ما هويت       
ـيفي  . شوراي نگهبان را معين نكرد اما با توص

كه از موقعيت او مي كرد و نيز شـهرتش بـه   
يت اهللا احمد جنتي و يا آاو يكي از دو  ،فساد

مـدير شـركت فـروش    . محمد يزدي است
BMW  يت اهللا آاطالع پيدا مي كند كه  

  
  

به  BMWدرو بابت دادن اجازه فروش خو
ـا كـرده     ،ميليون يـورو  350 ،او رشـوه تقاض

او اين مبلغ را از يك بانك دولتي وام  :است
ـا  . ن را پس نداده اسـت آگرفته و هيچگاه  ب

بمثابه حامي  ،يت اهللاآتوجه به موقعيت مهم 
او مـورد   ،رهبر جمهوري اسالمي ،خامنه اي

تعقيب قضائي قرار نمي گيرد اما پول را مي 
وقتـي نماينـده شـركت    . هـد بايد پـس بد 

ـا او آنماينده  در  ،يت اهللا را مالقات كرد تا ب
 ،گفتگو كنـد  ،در ايران  BMWباره فروش 

 ،شركت بروزان: يت اهللا به او گفتآنماينده 
وردن امتياز فروش انحصاري آبراي بدست 

BMW ميليون يورو  350مي بايد  ،در ايران
  . بپردازد

له خـودرو و  طرف ما توضيح داد چرا معام    
پر  ،بخاطر تحريمها ،معامله هاي ديگر با ايران

نها نمـي  آخطر شده و تركها حاضر به انجام 
  ...شوند

طرف تماس باما فاش كـرد  : خريد هتل – 3
تحقيق در  ،كه علت عمده ديدارش از ايران

باره امكان  معامله با سازمان ميراث فرهنگـي  
لك از جمله ما ،اين سازمان. ايران بوده است

ن را اداره مي كند آهتلي در تهران است و 
ـار فصـل و گـرين     و به صاحبان هتلهاي چه

پيشنهاد كرده است كه اين  ،پارك در تركيه
ميليــون دالر  80نهــا بــه مبلــغ آهتــل را بــه 

اقامتگاه اين هتل داري در استانبول . بفروشد
ـا   –مركز از او . است كسي كه طرف تماس ب

ا بازديد كند و مي خواهد هتل ر –ما است 
با مسئوالن سازمان ميـراث فرهنگـي گفتگـو    

 75او متوجه مي شود كه تنها  ،در تهران. كند
درصد هتل متعلق به سازمان ميراث فرهنگي 

ـانواده   آدرصد  24.است ن متعلق به يـك خ
. ايراني است كه در امريكا زندگي مي كنـد 

شكايتي هم عليه ميراث فرهنگـي بـه عمـل    
ـا  طرف ت. ورده استآ ماس با ما، مي گويد ب

رئيس ميراث فرهنگي ديـدار و   ،حميد بقائي
اما حميد بقائي تكـذيب  . گفتگو كرده است

كرده است كه شكايتي عليه ميراث فرهنگي 
او به مديريت . مده باشدآدر باره هتل بعمل 

هتلها در استانبول اطالع مي دهد كه خطـر  
قانوني، بزرگ است و سـرمايه گـذاري در   

  . به صالح نيستاين هتل 
ـا مـي گويـد          ـا م ـاس ب سـرمايه  : طرف تم

ـيار پـر خطـر     گذاري خارجي در ايران بس
ورد كه غيـر  آهتل داري را مثال مي . است

سازمان ميراث فرهنگي با اداره اي كه اجازه 
كار مي دهد و شهرداري و مقام دولتي كـه  

مـي  ... موافقت كند و ... بايد با نرخ اطاق و 
و او توضيح مـي دهـد چـرا     .بايد روبرو شد

ـاهش يافتـه    حجم مبادالت ايران و تركيه ك
ـاهش يافتـه و از واردات   : است بهاي نفت ك

گاز از ايران كاسته شده و بازرگانان تركيه از 
بيم تحريم ها و نيز وجود قطبهاي معارض در 

ـا ايـران      ،يم ايرانژر ـتد ب از ميـزان داد و س
  ۱۱در صفحه   ...كاسته اند

  

 ؟!دی می شودقربانی آزا،وقتی استقالل
 



                                                                                                                                                                                       

 

 

11 

 

 
 

2011 سپتامبر   25تا  12ز ا           1390 مهر  3تا  شهريور 21از   784 شماره  

 

ـاز   ،ر دراز مدتاما د      تركيه به گاز ايران ني
ـا  . دارد و از ايران گاز وارد خواهـد كـرد   بن

ـاره حسـن همجـواري و لـزوم      ،براين در ب
ـايه   ـان دو همس  ،توسعه مبادالت بازرگاني مي

  .داد سخن خواهد داد
ارزيابي گزارشگر اينست كه سخنان ايـن   •

در  ،تبعه ترك كه طرف تماس او بوده است
سنجاني موقعيـت خـود را از   اين باره كه رف

صحيح  ،يم استژدست داده و تحت فشار ر
از جمله ايـن   ،طرفهاي تماس با ما. مي نمايد

ـاوجود تضـعيف شـدن    ،طرف  ،اينست كه ب
  . يم نقشي كليدي داردژهاشمي هنوز در ر

نظر او در باره سخت بودن معامله با ايران       
ن نها كه با ايـرا آبسياري از . نيز حقيقت دارد

با .  اين امر را تصديق مي كنند ،معامله دارند
ــه ــعه   ،اينهم ــعي در توس ــت س ــر دو دول ه

  .بازرگاني في مابين خواهند كرد
  

گزارش وضـعيت هاشـمي    :انقالب اسالمي
  رفسنجاني و ماجراي گرفتن امتياز فروش 

تنها گوياي  ،خود رو در ايران و فروش هتل
يم را در بـر گرفتـه   ژفسادي كه سرتاپاي ر

ن حاكي از وجـود  آبيشتر از . نيست ،ستا
مده از روابط آشبكه هاي تارعنكبوتي پديد 

سراسـر  . نسبي و سببي و نيز باندي اسـت 
ـا اسـت    . كشور در پوشش ايـن تارعنكبوته

يك دليل دشمني مثلث زور پرست با بني 
گاهي آنها با آاينست كه  ،صدر و دوستان او

ـا  ـانواده    ،از نقش اين تارعنكوبته دسـت خ
ـازار  ها ـاني  (ي حاكم را از دولت و از ب بازرگ

ـانكي و ارتـش    ) خارجي و داخلي ـام ب و نظ
هر سلسله كه  ،در تاريخ ايران. كوتاه كردند

ـاكم در    ،سرنگون مي شد ـاي ح خانواده ه
ـام مـي شـدند    . سلسله جديد جذب و ادغ

انقالب مشروطيت و جنبش ملـي كـردن   
صنعت نفت نيز شبكه هاي تارعنكبوتي را 

ـامال از ــتند كـ ـان برنداش ــالب . ميـ  ،57انق
ـارانش   فرصتي در اختيار بني صدر و همك

ايـن  . نها به اين مهم پرداختنـد آگذاشت و 
دست كـم   ،نخستين تجربه در تاريخ ايران

 40ايـن امـر  كـه    . از صفويه تا امروز است
درصد اقتصاد ايران رانت اسـت كـه رانـت    

گوياي باز سازي  ،خواران به جيب مي زنند
. هاي تارعنكبوتي جديد است شدن شبكه

ـاعي  از جملـه   ،تحول واقعي هر نظام اجتم
ـا      به رها كـردن جامعـه از ايـن تارعنكوبته

  .است
  

ــزرگ،   ــادهاي بـ فسـ
حاصل تبـاني بـا يـك    
 ،عضو حكومت نيسـتند 

حاصل تصـرف دولـت   
    :توسط مافياها هستند

  
ـارعنکبوتی کـــه فــــوالد ٭  شـــبکه تـــ

را ... خوزســتان و بانــک خصوصــی و
هــزار میلیــارد  ۳اســت، مالــک شــده 

ــرد ــتالس ک ـان اخ ــک . تومـ ــم بان ه
صــادرات و هــم بازرســی کــل کشــور 

  :تصدیق کردندرا وقوع این اختالس 
 
ـادرات اطالعيـه   90شهريور  1در  ◀ ، بانك ص

را انتشار داد و در آن، وقوع اختالس بـه  اي 
ـارد   3حدود (هزار ميليارد تومان  3مبلغ  ميلي
ل كشـور نيـز   ك  بازرسي. را تأييد كرد) دالر

» بزرگترين اختالس بانكداري ايران«وقوع 
  . را تصديق كرد

ـاني   بنا     بر اطالعيه بانك صادرات ايران، تب
ـتان   يكي از كارمندان بانك صادرات در اس
خوزستان با گروه ملي فوالد ايران، منجر بـه  

ـاني شـده     3يك اختالس  ـارد توم هزار ميلي

  . است
ضـعي در  هنوز مو ژادحكومت احمدي ن    

ـا  . است قبال اين اختالس ها نگرفته ايـن   ام
اختالس، سومين اختالس است كه از پـرده  

هر سه به اين حكومت ربـط  . بيرون مي افتد
ـتالس  . پيدا مـي كننـد   ـارد    3اخ هـزار ميلي

توماني بانك صادرات هم، در شرايطي اتفاق 
يس اين بانك، محمد جهرمـي،  ئافتاده كه ر

محمود احمدي  حكومتوزير سابق كار در 
ـان    نژاد و از اعضاي نزديك به شـوراي نگهب

  .است
به عقيده دادخواه به سه دليل دولـت در   •

 :اين افزايش مقصر است
ـاذب و   لدلي -  اول، دولت با فضاي ايجاد ك

ـان     ـازار، امك ـاد آزاد و ب غير رقابتي بين اقتص
ـان فـراهم    چنين اختالس ها را براي متخلف

 .مي كند
گي اكثر متخلفان به دولت وابست دليل دوم، - 

معموال يك پاي پرونده هاي اختالس  .است
 .دولتي ها هستند

از پـرداختن   دليل سوم، ممانعـت دولـت   - 
ـاد   آزادانه رسانه ها به خبرهاي مربوط به فس

 .مالي افراد و مقام هاي دولتي است
ـادي، مجموعـه      به  ـناس اقتص نظر اين كارش

اين عوامل موجـب مـي شـود كـه ميـزان      
  .تالس در بانك ها افزايش بيابداخ
  
ی تومـان اختالس یازده میلیـارد ٭ 

زمــــان اســــتانداری كــــامران   در
مــأمور تقلــب بــزرگ در دانشــجو 

ــات خــرداد  ــر«و  ۸۸انتخاب » وزی
   :موزش عالی کنونیآعلوم و 

 
سازمان بازرسـي كـل    ،90شهريور   1در  ◀

ـارد    كشور زمان اختالس بزرگ ـازده ميلي ي
ت عمراني استانداري تهران ، در معاونتوماني

ـابق تهـران،    ـتاندار س  را در زمان تصدي اس
ـامران   تاكنون . ، مي داندكامران دانشجو ك

ـار خبـر     دانشجو، وزيـر علـوم در   برابـر انتش
اختالس در زمان استانداري وي در تهـران،  

  .پاسخي به رسانه ها نداده است
گفته مي شود اين مبالغ به عنوان رشوه از  •

تن معدن دار استان تهران  ارصدبيش از چه
ـا بـه مراجـع     گرفته شده كه عده اي از آنه

 .قضايي شكايت كرده اند
محمودي، معاون عمراني استاندار تهران،     

ـان  ميليارد 11با تاييد خبر اختالس  ي، در توم
خبـرآنالين  بـه  معاونت عمراني استانداري، 

اين ماجرا مربوط به زمان قديم «: ه استگفت
ز مرداد سال گذشته است كـه مـن   و پيش ا

ــده ام و در   ــي ش ــت عمران متصــدي معاون
ـات آن را از  . جريان آن نيستم لذا بايد جزئي

 ».سازمان بازرسي كل كشور سئوال كنيد
ـا      اكنون، سازمان بازرسي كل كشور تلويح

ـاء   تاييد مي كند پرونده اين اختالس و ارتش
مربوط به دوره استانداري كامران دانشـجو  

و تعدادي از افراد درگير در پرونده نيز  است
 .بازداشت شده اند

، اولين بار در خبرنامه رشوه ستانيخبر اين     
پس . انتشار يافتسازمان بازرسي كل كشور 

ــن   ــس، اي ــدگان مجل ــي از نماين از آن، يك
ـان    ـانون در مي موضوع را با سايت خبري ق

فعلي تهران نيز بالفاصله در  استاندار. گذاشت
پاسخگويي، تهديد كرد منتشر كنندگان  مقام

. اين خبر را به پاي ميز محاكمـه مـي كشـد   
ـا گفتـه بـود    يـك  «: تمدن در گفتگو با ايرن

پرونـده تخلــف در اســتانداري تهــران كــه  
هاي قبل بـوده اسـت را بـه     مربوط به دوره

ـا دروغ    مديريت كنـوني ربـط داده   انـد، م
  ».سازان را پاي ميز محاكمه مي كشانيم

ـاره  ا     پرونـده تخلفـي كـه    «ما نوشتن در ب
چرا  ،بوده است» مربوط به دوره هاي قبل«

را به تهديد برانگيـزد؟  » استاندار كنوني«بايد 
مگر اين كه قصد واقعي او سانسور كامل اين 

  .فساد بزرگ بوده باشد
  
میلیــارد تومــانی  ۱۳۹اخــتالس  ٭

  :در بانکهای استان هرمزگان
  
مقالـه اي   ،كلمهسايت  ،90شهريور  8در  ◀

فاســد تــرين «فســاد بــزرگ در  3در بــاره 
انتشار داده كه مورد » حكومت بعد از انقالب

ـتان      ،نآسوم  ـاي اس ـتالس در بانـك ه اخ
ـا . هرمزگان است ـارد   139 در اين بانكه ميلي

  . گرفته است تومان اختالس صورت 
ـاد به استناد همين سه        140هـزار و   3 ،فس

ـالي كشـور توسـط    ميليارد تومان از مناب ع م
ـازار    دولتمردان يا به واسطه آنها از چرخـه ب
مالي كشور و سرمايه ملي به جيب شخصـي  

  .افراد واريز شده است
  

رانـــت بـــزرگ واردات پارچـــه ٭ 
  :برای چادر مشگی

  
ـنا گـزارش كـرده    90شهريور  8در  ◀ ، ايس

ـادر مشـكي در ايـران    : است ارزش بازار چ
ـا  ـان   چندان مشخص نيست، اما برآورده نش

ـادر     مي دهد كه از بابـت واردات پارچـه چ
ـيم   مشكي به كشور ساالنه چيزي در حدود ن
ميليارد دالر سود به جيب واردكنندگان اين 

 . رود كاال مي
براساس آمار گمرك ايران، واردات پارچه  

هزار  16چادر مشكي در سال گذشته معادل 
اگـر   حال. ميليون دالر بود 81تن به ارزش 
 200هر متر پارچه چادر مشـكي  فرض كنيم 

گرم وزن داشته باشد، بنابراين در سال قبـل  
ـادر مشـكي     80حدود  ميليون متر پارچـه چ

قيمـت هـر    متوسـط . وارد كشور شده است
ـبه   ـا محاس ـاده   متر پارچه چادري هم ب اي س

ـنت در  101حدود  ـين  . آيـد  مـي  س همچن
ـادر    متوسط هزينه واردات هر متر پارچـه چ

با احتساب هزينه حمـل  مشكي در مجموع و 
دالر  1,5هــا حــدود  و نقــل و ديگــر هزينــه

 . شود مي
در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشكي     

هـزار   7در بازار كشورمان به طـور متوسـط   
تومان يعني حـدود هفـت دالر بـه فـروش     

ميليـون متـر پارچـه     80احتساب  اب. رسد مي
دالري بـراي هـر متـر،     5,5وارداتي و سود 

ساالنه از بابت واردات پارچه چادر  سود كل 
ميليـون دالر   440مشكي بـه كشـور حـدود    

 . شود برآورد مي
تـوان از سـود    با اين حساب چگونـه مـي      

كــالن و بــاد آورده واردات پارچــه چــادر 
پوشـي كـرد؟ و از آن مهمتـر     مشكي چشـم 

ــي  ــه م ـارهاي   چگون ــل فشـ ــوان در مقاب ت
 كنندگان اين كاال مقاومت كرد؟  وارد

همه اين عوامل دست به دسـت هـم داد       
تا با وارد شدن بيش از حد كاالي ارزان، فكر 

ـارج شـود   توليد از سر سرمايه از  .گذاران خ
ـاي   اين پس هم با توجه به هجوم پارچـه  ه

ـان نفـس     ارزان از اكثر مرزها به ايـران، چن
ـالي    صنايع نساجي گرفته شده كه ديگـر مج

اما چرا . يستبراي انديشيدن به توليد چادر ن
ـ  ـادر    يداستان پروژه توليد داخل پارچـه چ

  مشكي در ايران به اينجا رسيد؟ 
  
 وزارت بـــا ســـپاه قـــرداد اولـــین٭

 بـه مبلـغ ،در وزارت قاسمی ،نفت
  دالر میلیون ۵۰۰

 
ــهريور  7در  ◀ ــر 1390ش ــزاري مه ، خبرگ

ـان     : خبر داده است ـار از زم ـين ب بـراي اول
ـاه  حضور رستم قاسمي، فرمانده سابق قرا رگ

ـا  ـپاه پاسـداران در    ،سازندگي خاتم االنبي س
وزرات نفت ايران، سپاه، قرارداد تازه اي را 

قـرارداد  : با اين وزارتخانه امضا كرده اسـت 
ساخت خط لوله اتيلن، با حضور قاسمي، بين 
ـاه     ـيمي و قرارگ ـنايع پتروش شركت ملي ص
خاتم االنبيا و با هدف تامين خوراك مجتمع 

ايـن   طول .رس بسته شدپتروشيمي استان فا
ــه  كيلــومتر و ارزش تقريبــي  539خــط لول
ميليون دالر است و هـدف   500قرارداد آن 

ـاي   از ساخت آن، تامين خوراك مجتمع ه
ـاد، داراب، جهـرم و    پتروشيمي فسا، فيروز آب

 .استهبان است
بر اساس گزارش ها، ساخت اين خط لوله    

ــب، راه    ــداركات، نص ــي، ت ـامل مهندس شـ
تامين منابع مالي خواهـد بـود و    اندازي، و

ـاده بهـره     30قرار است طي مـدت   ـاه آم م
  .برداري شود

پيش از اين و در مراسم توديـع و معارفـه       
فرمانده جديد قرارگاه خاتم االنبياء، قاسمي 
ـاه و وزيـر جديـد     فرمانده سابق اين قرارگ

قرارگاه خاتم االنبياء بايد "نفت گفته بود كه 
. بزرگ خارجي شود جايگزين شركت هاي

ـاء بزرگتـرين مجموعـه     قرارگاه خاتم االنبي
پيمانكاري در كشور به شمار مي آيد و بايـد  

ـاي  » .آن را قوت بخشيد قرارگاه خاتم االنبي
ـاقي    سپاه پاسداران با امكانات و تجهيـزات ب
مانده از جنگ هشت ساله با عـراق فعاليـت   
ـتدالل   خود را شروع كرد و در آن زمان اس

ـاي  سپاه پا سداران براي حضور در پروژه ه
ـايي   عمراني و اقتصادي اين بود كه در جاه
ـئله     ـاظ امنيتـي مس حضور مي يابد كه به لح
ـا را    ـام آنه دارد يا بخش خصوصي توان انج

  .ندارد
اما مثل كرم هفـواد بـزرگ   : انقالب اسالمي

شده است و اينك وظيفه دولـت، ريخـتن   
و . ثروت كشور به شـكم ايـن كـرم اسـت    

ــرور ــرم  پ ــن ك ــده اي ــمي  ،ش دهن هاش
  .رفسنجاني و خاتمي بوده اند

  
ـاني پكـن و واشـنگتن    ٭ : توافق پنه

اخالل عمدي شركت هاي چينـي  
  :در پروژه هاي نفت و گاز ايران
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طبق اين توافق شركت هاي چينـي رونـد   
ـا    پروژه هاي خود در ايران را به كنـدي و ب

وان به پيش مـي برنـد و در طـرح    تأخير فرا
هاي جديد نفت و گاز ايـران نيـز شـركت    
ـارس   نمي كنند و بر همين اساس چند فاز پ
جنوبي مدت هاست كه به مشـكل خـورده   

چين براي رضايت آمريكا، طرح هاي  .است
نفتي خود در ايران را تعمداً به كندي اجـرا  

 .مي كند
ـاني     گزارشـي رويترز در      ـات پنه بـه توافق
ـنعت  ين و آمريكا بـراي كارشـكني   چ در ص

ـ نفت و گاز  ـت  هايران پرداخت  :ه اسـت و نوش
چين سرمايه گذاري هاي خود را در بخش 
نفت و گاز ايران كاهش مـي دهـد و ايـن    

 .موضوع، منجر به خشم ايران خواهد شد
ـاي     شماري از مديران اجرايـي شـركت ه

اين عقب نشيني چين : نفتي چين مي گويند
ـان دهنـده    از سرمايه گذا ري در ايـران نش

تــالش هــاي پكــن بــراي راضــي كــردن  
واشنگتن و جلوگيري از اعمال تحريم هاي 
آمريكا عليه شركت هاي بزرگ چيني فعال 

 .در حوزه انرژي ايران است
ـين از سـرمايه گـذاري در         خودداري چ

ـار مـي     ،نفت و گاز ايران زيان بزرگـي را بب
ه بزرگ زيرا ايران دومين توليد كنند .وردآ

چين نيز به عنوان يكي از چند .  اوپك است
قدرت در صحنه سياسي جهان است كه مي 
ــه ارزش   ــرمايه گــذاري هــايي ب ــد س توان
ميلياردها دالر در ايران انجام دهد و سـطح  

 .توليد نفت ايران را حفظ كند
ـال     چهار مدير اجرايي در شركت هاي فع

ـا      ـاحبه ب ـين در مص ـاز چ در حوزه نفت و گ
باره عقب نشيني از ايران و كندي  ز دررويتر

ـاه     ـين در ايـران در م اجراي طرح هاي چ
ـالي   . هاي اخير سخن گفته انـد  ايـن در ح

ـاه اخيـر، ميـزان      است كه چين در چنـد م
واردات نفت خام خود از ايران را به ميـزان  

  .زيادي افزايش داده است
كيتلين هايدن،سخنگوي كاخ سـفيد، نيـز       
ـيس جمهـور و    باراك : ه استگفت ـا رئ اوبام

ديگر مقامات ارشد آمريكا با فشار عليـه پكـن   
ـاي خـود را    تالش مي كنند چين كمك ه
ـته اي ايـران،     ـاي هس براي توقف فعاليت ه

ـيس      .افزايش دهـد  ـاون رئ جـو بايـدن، مع
جمهور آمريكا نيز در سفر اخير خود به پكن، 
ـار خـود بـه ايـران       از چين خواست بـر فش

 .بيفزايد
ـيالري  : ه كردهايدن اضاف اوباما، بايدن، و ه

كلينتون وزير امور خارجه آمريكا همگي بـر  
اين نكته تاكيد كردند كه چين مـي بايسـت   
ــاي خــود را در بخــش  ســرمايه گــذاري ه
انرژي ايران متوقف كند بـه گونـه اي كـه    
روند اجراي سرمايه گذاري هاي فعلـي در  
ايران كند شود و هيچ توافقنامـه و قـرارداد   

 .با طرف هاي ايراني نيز امضا نكندجديدي 

ـاي          يكي از مديران اجرايـي شـركت ه
ـاره گفـت    ـات  : نفتي چين نيز درايـن ب مقام

ـار    ـاق ك آمريكايي به چين آمدند و درب ات
مسئوالن شركت هاي انـرژي چينـي را بـه    

يك مقام ارشد در صنايع  .معني واقعي زدند
نفتي چين و يـك پژوهشـگر در پكـن كـه     

دم افشاي نام خود بودند گفته اند خواستار ع
ـا بـراي      ـات وزارت خارجـه آمريك كه مقام
پيگيري مسائل ايران، به جاي اينكه به صورت 
ـين،     عادي و معمول، بـه وزارت خارجـه چ
مراجعه كنند به طور مستقيم به شركت هاي 

  .نفت چين رفته اند
ـا كـه      يك كارمند ارشـد در كنگـره آمريك

يري مي كنـد  روابط كشورش با چين را پيگ
چيني ها به طور محرمانه به دليل  «:نيز گفت

همكاري با آمريكا در موضوع ايران، مـورد  
  ».تقدير و تشويق قرار مي گيرند

  
ـات     :انقالب اسالمي فرسـوده شـدن تأسيس

نفتي ايران و خـودداري چـين از سـرمايه    
ايـن پرسـش را    ،گذاري در صـنعت نفـت  

ـامي    : مطرح مي كند ـاي نظ  –چـرا مافياه
باوجود اين كه حيات حاكميتشان و  ،اليم

ـادرات نفـت     ميزان رانت خواريشان بـه ص
ـا و    ،بستگي دارد ـا امريك حاضر به معامله ب

خارج شدن از تنگنا نيستند؟ پاسخ اينست 
ـارج     ـاي خ ـا دني  ،كه عادي كردن روابـط ب

ـان را بـر     حاكميت اسـتبدادي و پرفسادش
ديگر نمي تواننـد  . ايران به خطر مي اندازد

ويند كه اگر درياچه اروميه خشـك مـي   بگ
تقصير غرب است زيرا ابرها را براكنده  ،شود

نها بر  ايران مـي  آمي كنند و مانع از بارش 
  !شوند
  :و اما تجاوزها به حقوق انسان     

  

ــتجاوزكن ــه نـ دگان بـ
كشــتن  ،حقــوق انســان

كنجه را بـا تـرور   شزير 
ــا  ــك ب ــدان  پزش وج
  :كنند همراه مي

  
ایسنا، جمعی از   ، به گزارش۹۰شهریور  ۱در  ◀

ای  های فنی و حرفه معلمان شركتی آموزشکده
در مقابل درب مجلس شورای اسـالمی تجمـع 

تجمــع ايــن معلمــان در اعتــراض بــه .كردنــد
وضعيت استخدامی آنها  بـود و بـرای چنـدين 

  .روز متناوب انجام می گرفت
ـالح ۹۰شهریور  ۲در  ◀ ـارس، ص ، به گزارش ف

ـا حکـم دلدم، تهیه کننده  ـینما، ب و کارگردان س
ــه  بــازپرس شــعبه هشــتم دادســرای موســوم ب

  .احضار شد» کارکنان دولت«
، بــــه گــــزارش کمیتــــه ۹۰شــــهریور  ۲در  ◀

ـال  گزارشگران حقوق بشر، افشین حیرتیان فع
ـنبه  ـایی روز ش  ۲۹حقوق کودک و شهروند به

ـان هـم . ماه بازداشت شده اسـت مرداد حیرتی
  .دانی استاوین زن ۳۵۰اکنون در بند  

، بــــه گــــزارش کمیتــــه ۹۰شــــهریور  ۲در  ◀
سال حـبس  ۱۲گزارشگران حقوق بشر، حکم 

ـال جریمـه ۴تعزیری و  نقـدی نویـد   میلیون ری
خانجانی، دانشجوی بهائی محروم از تحصیل 

ـاه  ۵۴ی  بشر از سوی شعبه  و فعال حقوق دادگ
  .انقالب تایید شد

ـا   ، به گزارش هرانا،۹۰شهریور  ۳در  ◀ علیرض
متهم به قتـل    ساله که ۱۷السلطانی نوجوان م

او پـس از  . دادشی است محکوم بـه اعـدام شـد
ـام اعـدام خواهـد  ـاه رمضـان در مالءع پایان م

ـا . شد نفـر دیگـر در  ۲نوجوان زندانی همـراه ب
شکنجه گاه زندان  ۱بند ۲حال حاضر در سالن 

  .گوهردشت کرج زندانی است
ـئول   ،۹۰شهریور  ۵در ◀ دفتـر امير خـرم، مس

ـابق  سياسی نهضت آزادی ايران و سرپرست س
ـاه  شاخه جوانان ايـن تشـکل سياسـی، در دادگ

  .سال زندان محکوم شد ۶تجديدنظر به 
، به گزارش دانشجو نیـوز، ۹۰شهریور  ۵در  ◀

ــر سیاســی ســابق انجمــن  ایمــان صــدیقی دبی
ـال  اسالمی دانشگاه نوشیروانی بابل بـه یـک س

  .حبس تعزیری محکوم شد
  ۱۲ در صفحه
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  ؟!آزادی می شود

  
ــر   ،۹۰شــهریور   ۵در ◀  ــز خب ــه و تبری از ارومی
رسد، جمع کثیـری در اعتـراض بـه خشـک  می

شدن دریاچه ارومیه در این دو شهر دسـت بـه 
های رسیده، ایـن  برپایه گزارش. اند تجمع زده

ـات اعتراضی،ضــرب و جــرح و قتــل  اجتماعـ
ا در پـی آورده نیروها توسـط قـوای سـرکوب ر

شهریور ادامـه یافـت و  ۱۵این جنبش تا . است
  .شهر اردبیل نیز به جنبش پیوست

ـا ۹۰شهریور  ۵در  ◀ ، پرونـده دکتـر عبدالرض
ســودبخش در شــعبه هفــت بازپرســی مجتمــع 

قوه قضاییه تهران، زیـر نظـر  ۲۷جنایی شماره 
ـاری  قاضی شهریاری است و علیرغم چهره نگ

توسط شاهدان  قاتالن این پزشک متخصص،
ـیچ مظنـونی بازداشـت نشـده  عینی، تاکنون ه

  .است
ــای تــرور     قاضــی شــهریاری، قاضــی پرونــده ه

دکتر مسعود علیمحمـدی و دکتـر سـرابی، دو 
استاد دانشگاه دیگر که سال گذشته ترور شدند 

دکتر عبدالرضا سودبخش، پزشـک  . نیز هست
ـای عفـونی اسـت کـه   ۳۰متخصص بیماری ه

ته در مقابل مطب خود ترور شهریور سال گذش
  .شد

بهرنـگ ســودبخش، فرزنــد دکتــر ســودبخش  
ـتاد "گفته بود کـه " روز"پیش از این به  ایـن اس

دانشگاه را چون حاضر به گواهی دروغ در باره 
بازداشــت شــدگان کهریــزک نشــده بــود تــرور 

  ".کردند
از پدرش خواسته بودند بنویسـد «به گفته او      

ر بیماری مننژیـت فـوت قربانیان کهریزک بر اث
امــا او حاضــر نشــد دروغ بگویــد و . کــرده انــد
ماه  ۱۱اکنون هم با گذشت نزدیک . کشته شد

ـیچ گونـه  ـتاد دانشـگاه ه از کشته شدن ایـن اس
  .»رسیدگی به شکایت خانواده اش نشده است

ـار   ـاره " روز"اکنون پی گیری های خبرنگ درب
دکتــر ســودبخش و تــرور او، پــرده از ابهامــات 

ـا سـودبخش، : ادی بر میداردزی دکتـر عبدالرض
رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینـی 
و کارشــناس پزشــکی قــانونی در بیمــاری هــای 
عفــونی و همچنــین کارشــناس بیمــاری هــای 

  .عفونی در نظام پزشکی بود
ـار " روز"بر اساس گزارش خبرنگار   پس از انتش

ــدانیان و  ـا زن ـاری بـ ــد رفتـ ـاره ب ـاری در بـ اخبـ
ازداشت شدگان بعد از انتخابات در زندان ها ب

ـای  و شیوع بیماری های عفونی در بین آنها، آق
سودبخش به عنوان کارشناس و همراه با تیمی، 
ــدان  ــین زن ــزک و همچن ـتگاه کهری از بازداشـ
ـاره  رجایی شـهر بازدیـد کـرده و گزارشـی در ب

  .تجاوز به بازداشت شدگان تهیه کرده بود
ــاس همــین گــزارش پــ ــام برخــی براس س از انج

تست ها و آزمایشات روی بازداشت شدگانی که 
ــاری تناســلی و  مبــتال بودنــد ... بــه عفونــت مج

دکتر سودبخش صراحتا نظر داده بود کـه ایـن 
ـتال  ـا مب زندانیان بر اثر تجاوز، به این عفونت ه

گزارشی کـه  برنامـه مهـدی کروبـی، . شده اند
ازداشت دبیر کل اعتماد ملی در باره تجاوز به ب
  .شدگان در زندان ها مهر تایید میزد

پیش از این بهرنگ سودبخش، فرزند دکتـر      
گفته بودند در «: گفته بود" روز"سودبخش به 

باره قربانیان کهریزک رسـما گـواهی دهـد کـه 
اما پدر من گفته بـود . تشخیصش مننژیت است

بعد که دیده بود گفته بود این . باید آنها را ببیند
زیر شکنجه فـوت کـرده انـد و مننژیـت  بچه ها
در بــاره بیمــارانی هــم کــه از میــان آزاد . نبــوده

ــه  ــزک داشــت گفت شــدگان بازداشــتگاه کهری
بودنــد کــه اگــر بــه آنهــا گــواهی میدهــد بایــد 
عفونت مجاری تناسلی آنها را ناشی از مننژیـت 

  .»بنویسد اما پدرم نپذیرفته بود
ار دو ترکه به گفته شاهدان عینی، دو موتور سو   

ــر  ــس از خــروج دکت و یــک ماشــین تاکســی پ
ـته و اقـدام  سودبخش از مطبش، راه را بر او بس

ـا  .به ترور او کرده اند موتـور سـواران ماسـک ی
کــاله کاســکت نداشــتند و لــذا شــاهدان عینــی 

امــا . موفــق بــه چهــره نگــاری آنهــا شــده انــد
تاکنون، به این چهره نگاری از سوی دادسرا و 

  .جهی نشده استواواک هیچ تو
ـا سـودبخش بـه      " روز"روز پنج شنبه فرزند آق

ـای  ـین ه ـا گفتـه شـده دورب گفته بود که بـه آنه
. بلوار کشاورز در آن ساعت از کار افتاده بودند

ـان  اما برادرم یک نفر را پیدا کـرده بـود کـه هم
بعد از . ساعت در همان محل جریمه شده بود

ـین هـ   آقایان پرسیده بود ا شـماره چطـور دورب
ماشین این فرد را ثبت و بعد او را جریمه کرده 
ـیچ  اند اما چهره قاتـل را ثبـت نکـرده انـد؟ ه

جوابی ندادند و باز گفتند دوربین ها آن موقع 
  .کار نمیکرد

ـای " روز"گزارش خبرنگار  ـیلم ه حاکیسـت ف
ـته داروخانـه و مطـب و  ـای مـدار بس دوربین ه

ات همچنین دوربین هایی کـه بعـد از اعتراضـ
و بـرای  ۸۸مردمی به انتخابات مخدوش سال 

شناســایی معترضــان، در محــل کــار گذاشــته 
ـا  بودند، توسط ماموران امنیتـی ضـبط شـده ام
ـا و اینکـه  ـیلم ه تاکنون درباره محتوای ایـن ف
ـا نـه  قاتالن در این فیلم ها شناسایی شده اند ی
ـانواده دکتـــر  ـیحی بـــه خــ ـیچ گونـــه توضــ هــ

  .سودبخش داده نشده است
ما به گفته شاهدان عینی دکتـر سـودبخش در ا 

لحظه سوار شدن به ماشین شخصـی خـود بـه 
قبل از باز کردن درب، در زمانی : " قتل رسیده

کــه یــک تاکســی در فاصــله ای بســیار کــم در 
ـین قـرار گرفتـه و راه فـرار بـر او را  موازات ماش
ـار نفـر، دو  بسته بود و دو موتور سوار شامل چه

و دو نفـر در عقـب خـودرو نفر در جلو خودرو 
ـلیک ـلیک موتـور    اقدام به ش کـرده انـد کـه ش

ـــر  ـــودرو دکت ـــه درب خ ـــودرو ب ـــویی خ جل
سودبخش برخورد کرده و شلیک موتور عقبی 

  ".به بدن او اصابت کرده است
ـان    همچنین مرمی های هر دو گلولـه کـه امک

. شناسایی نوع اسلحه را میداد ناپدید شده اند
ـاموران و خانواده دکتر سـودبخ ش از سـوی م

ـاحبه و  ـام هـر گونـه مص امنیتی برای عـدم انج
اطالع رسانی به شدت تحت فشار قـرار گرفتـه 
ـا  ـا حضـور در منـزل آنه اند و ماموران واواک ب
ــه  ــد کــه در صــورت هــر گون ــد کــرده ان تهدی
ـاء  ـاحبه ای، جســـد بـــدون وجـــود اعضــ مصــ
خانواده دفـن شـده و قطعـه و محـل آن بعـدا 

د دکتر سودبخش سـوم جس .اعالم خواهد شد
ـانواده او تحویـل داده شـده و در  مهرماه بـه خ
ـا در حضـور اعضـای  میان تـدابیر امنیتـی و تنه

  .خانواده به خاک سپرده شده است
، بــه گــزارش ايلنــا، آقايــار ۹۰شــهریور  ۶در ◀ 

ـتان  ـيني دبيـــر اجرايـــي خانـــه كارگراســ حســ
كــارگران شــركت پيمانكــار : خوزســتان گفــت

ـا متـ روي اهـواز يعنـي شـركت طرف قـرارداد ب
ـاه حقـوق  ۷كيسون به دليل عـدم پرداخـت  م
  .خود ديروز دست از كار كشيدند

، به گزارش کلمـه، صـنف ۹۰شهریور  ۶در  ◀  
پارچــه فــروش کــه از ابتــدای مــاه رمضــان در 
 اعتراض به شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده،

ـازار   اعتصاب کرده بودند، دیـروز در محوطـه ب
  .راهپیمایی زدند تهران دست به

ـــهریور  ۷در  ◀ ـــزارش ۹۰ش ـــه گ ـــه،   ، ب کلم
ـایی  ۱۶کم  دست تن از افراد حاضـر در راهپیم

ـبه و  ـام تحریـک کس ـازار تهـران، بـه اته دیروز ب
بازاریان و هدایت آنها و سر دادن شعار، توسط 

  .ماموران بازداشت شدند
ـا ،  شـعبۀ   ، به گزارش ۹۰شهریور  ۸در  ◀ هران
تهــران بــه ریاســت قاضــی  دادگــاه انقــالب ۲۸

مقیسه، سعید جاللی فر، فعال حقوق بشر را بـه 
بـه تحمـل سـه " اقدام علیه امنیت ملـی"اتهام 

  .سال حبس تعزیری محکوم کرد
، بــه گــزارش تغییــر بــرای ۹۰شــهریور  ۸در ◀

 ۹برابری، مهرنوش اعتمادی و هایده تابش بـه 
دادگاه نهایی . ماه حبس تعلیقی محکوم شدند

تمــادی و هایــده تــابش از فعــاالن مهرنــوش اع
ـا، در اصـفهان برگـزار  کمپین یک میلیون امض

ـان . شد ـال حقـوق زن تبلیـغ " اتهام ایـن دو فع
دادگــاه ۱۱بــود کــه قاضــی شــعبه " علیــه نظــام

ـان را  انقالب اصفهان آنها را مجـرم و دفاعیاتش
بـه موجـب همـین . خالی از حقیقـت دانسـت

ـاه حـبس تعلی ۹ماده، ایـن دو نفـر بـه  قـی بـه م
  .مدت سه سال محکوم شدند

هرانا، شش تن   ، به گزارش۹۰شهریور  ۸در  ◀
ـان  ـنفی معلمــ ـال انجمـــن صــ ـای فعــ از اعضــ
. کردســتان بــه دادگــاه انقــالب احضــار شــدند

ـــی قریشـــی، مصـــطفی  ـان، عل ــ ـال فکوری کمــ
سربازان، پرویز ناصـحی، عـزت نصـرتی، ظهـر 
ـاه انقـالب  امروز از طریق تماس تلفنی به دادگ

  .ضار شدندسنندج اح
پنج نفـر   ، به گزارش هرانا،۹۰شهریور ۹در  ◀

ـاره  ــه در بـ ــه اتهــام پخــش اعالمی ــل ب در اردبی
ــه بازداشــت شــدند    . وضــعیت دریاچــه ارومی

بازداشت شدگان، رحیم غالمی، محمد بـدلی، 
ـاداللهی و حمیـد  طاها هاشـم پـور، حسـین عب

  .واثق هستند
اشکان   ، به گزارش جرس،۹۰شهریور  ۹در ◀

ن دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه ذهابیا
فردوسی مشهد و عضو ستاد مهدی کروبـی در 
اعتــراض بــه بازداشــت غیرقــانونی و وضــعیت 
ــذای  ـاب غ ــل، اعتصـ ــدان باب ــب در زن نامناس

  .نامحدود کرده است
شــهریور بــه گــزارش هرانــا، بــیش از  ۱۱در ◀

  نفر از جوانان در پارک ملت مشهد در  ۲۰۰

  عرب ستیزی
 

ست بودن و يا دروغ بـودن ايـن   كار به را
 1400ندارم، كار به اين دارم كه گيرم كـه  

ـا  "سال پيش به قول شما يك سري  عرب پ
به ايران تجاوز كردند  "برهنه سوسمار خور

  .گوئيد و اين كردند كه شما مي
ـاف و    گيرم كه موبدان ساساني كه ديـن ص
ساده زرتشت را در خرافات از خود بيگانـه  

ـام    نكرده بودند، كه براي رفتن به يـك حم
ساده، مي بايد مراسم عجيب و غريب اجـرا  
ـاني    كرد و از تولد تا مرگ، بايد ايـن روح

كردنـد،   نماها براي مردم تكليف معين مـي 
  .هيچگونه تقصيري نداشتند

گيرم كه اين به اصطالح روحانيان، دستگاه 
انگيزايسيون در زمان ساساني درست نكرده 

ـتي در  بودند و دمار از به اص طالح غير زرتش
نياورده بودند، عرصه را بر همه تنگ نكـرده  

  .  بودند
گيــرم كــه در زمــان ساســانيان، جنايتهــاي 
ـاني، بـراي      حكومت و ديـن مـداران روح
ـانده   مثال، عليه ارمنستان كار را به آنجا نرس
ـا را مجبـور كننـد كـه ديـن       بودند كه آنه
ـايد روم بـه     ـا ش مسيحيت را انتخاب كنند ت

  .برسد دادشان
گيرم كه جامعه ساساني، به پنج گروه تقسيم 

ها فقـط   نشده بود و بسياري از حقوق انسان
ـيار كـوچكي از      تعلق نداشت بـه بخـش بس
ـتهاي   جامعه و ديگر افراد جامعه همانند كاس
ـيل    ـا از تحص پست هندوستان بودند كه حت

  .محروم بودند
ـا       گيرم كه اين حـرف راسـت باشـد كـه ب

امعــه حــق تحصــيل وجــود اينكــه اكثــر ج
اند با اينحال در يك يـك شـهرهاي    نداشته

ايران، كتاب و كتابخانه و مدرسه و دانشـگاه  
بر پا بوده است و عربها همه آنها را به آتـش  

  .جهل سوزاندند
  
  

کنار حوضچۀ چشم جمع شده بودنـد و خـود 
را برای آب بازی آماده مـی کردنـد کـه حـوالی 

سرکوبگر مورد یورش نیروهای  ۱۱:۳۰ساعت 
ـتگیر  ۳۰واواک قرار گرفتنـد و  ـا دس نفـر از آنه

  .شدند
ـاس  ـای لب ـیانۀ نیروه جوانان که با یورش وحش
شخصــی مواجــه شــده بودنــد، بــه هــو کــردن، 
ـــــعار دادن  ـــــوت زدن و ش ـــــت زدن، س دس

  .پرداختند
ـــه ۹۰شـــهریور  ۱۲در  ◀ ـــه گـــزارش کمیت ، ب

ـــدانیان سیاســـی، ـاع از زن در   دانشـــجویی دفــ
ـاهرات شـــهره ـان تظــ ـان و جریــ ای آذربایجــ

ــه خشــک شــدن  ــری میــان معترضــان ب درگی
ــای امنیتــی جمهــوری  دریاچــه ارومیــه و نیروه
ـان در شـهرهای  ـا تـن از معترض اسالمی، ده ه

ـان . مختلف آذربایجان بازداشت شـدند در می
نفــر در  ۶۲ایــن بازداشــت شــدگان دســتگیری 

ـاع تاییـد  ـابع موثـق کمیتـه دف تبریز از سوی من
  .شده است

، در پــي توافــق صــورت ۹۰یور شــهر ۱۲در ◀
ـا   گرفته بنكـداران پارچـه در شـب عيـد فطـر ب

ـتي در مسـجد ملـك  مجلس، صـبح دیـروز نشس
بــازار بــا حضــور فعــاالن ايــن صــنف، دبيركــل 

هــاي اســالمي بــازار و اصــناف  انجمن  جامعــه
مديره اتحاديـه بنكـداران پارچـه  كشور، هيات

ـــــزار و از  ـازار برگ ــــ ـــــدان ب ـــــران و معتم ته
ـاي خـود  شان خواسته شد تا مغازهفرو پارچه ه

ها را پايين نگه  را باز كنند اما آنها باز هم كركره
   .داشتند
ـار ۹۰شهریور  ۱۳در  ◀ ـا، آقای ، به گـزارش ایلن

ـینی ـتان   حسـ ـارگر اسـ ــه کـ ــی خان ــر اجرای دبی
اعتصــاب کــارگران کیســون : خوزســتان گفــت

ـارگر  ۴۰۰.است وارد هشتمین روز خود شده  ک
ای متــروی اهــواز کــار شــرکت کیســون کــه بــر

مــاه  ۷کنــد در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت  می
اند که در چنـد روز  کرده حقوق خود اعتصاب 

ـاه از  ـاه حقـوق معوقـه  ۷گذشته فقط یـک م م
  .است آنان پرداخت شده 

ـا، حسـن ۹۰شهریور  ۱۳در  ◀ ، به گزارش ایلن
: صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر هشدار داد

جــاد اشــتغال درســت در صــورتی کــه منــابع ای
ـا بحـران  ـال آینـده ب مدیریت نشـود طـی دو س

هزار کارگر مواجـه  ۵۰۰بیکاری یک میلیون و 
  .خواهیم شد

اند و  گيرم كه عربها هيچگونه تمدني نداشته
ـبايي    ــي و سـ ـاني و حميراي ــدنهاي غسـ تم

ـالي     قصرهاي باقيو مانده همـه خـواب خي
  .بيش نيست

هــزار ســرباز عــرب بــه ســر  30گيــرم كــه 
گي سعد ابن ابي وقاص و لشگرش كـه  كرد

ـتم    به اصطالح عرب پا برهنه بودند كـه رس
فرخــزاد بــه آنهــا گفــت كــه آيــا بــا ايــن 

ـا     شمشيرهاي زنگ زده مـي  ـا م خواهيـد ب
هـزار نفـر    150بجنگيد توانسته باشند قريب 

ـتخوان       ـا مغـز اس لشگر تا دنـدان مجهـز و ت
استوار در باور به نگهداري باور ديني خـود  

ا شكسـت بدهنـد و ايـن شكسـت     و وطن ر
ـا بـه اصـطالح     فقط  بابت خيانت يكي دوت

  .ايرانيان بوده است و بس
ـته     ـام توانس گيرم كه اين فاتحان خـون آش
ـيه لشـگر     باشند در دو جنگ نهاونـد و قادس

ميليون  40ايران را از پا در بياورند و به زور، 
ـا    ايراني را به اين ننگ مجبور كنند كـه حت

از ترس اين چند ده هزار  در نهانخانه خود
  . نفر مجبور به نماز خواندن بشوند

گيرم كه همه جامعه ايراني از روي تـرس،  
زبــان و ديــن و فرهنــگ خــود را تــرك  

اند و اين نزد شما باورمندان بـه ايـن    كرده
دروغ، هيچ ننگي براي ايرانـي نيسـت كـه    
اينطور ذليل، و هر چه داشته از دست داده 

  .است
ان دهه اول اين حمله، هـر  گيرم كه در هم

ـا   چه آتشكده و كنيسه و كليسا بود را ايـن  ه
ـاور    به آتش كشيدند و ايراني را مجبور بـه ب
ـاريخ دروغ اسـت    اسالم كردند و تمامي ت
ـا     ـا برپ كه تا چند قرن بعد هنوز آتشـكده ه

  .بوده است
ـال هنـوز بايـد     1400اما باالخره بعـد از   س

. دعرب امروز چوب اين جنايـت را بخـور  
ـيش را مغـوالن     ـيطره سياس عربي كه حتا س
ــو مســلم   ــل از آن اب ـيار قب ــد و بسـ برچيدن

ـامي آن   ـيطره نظ ـين    خراساني س ـا را از ب ه
آيا بايد عرب امروز تحقيـر بشـود   . برده بود

ــت را    ــروز آن جناي ــما در آن ــرا ش ــه چ ك
ـا درسـت     كرديد؟ سؤال اين است كـه آي
ـان و   است كه تمامي اعراب را در طول زم

رافيايي اينجور به تحقير بكشيم؟ آيا مكان جغ
درست است كه تخـم كينـه را اينطـور در    

ـا از     دلها بارور كنيم؟ مي شود بپرسـم كـه آي
ـا     خود پرسيده ايد كه اين كينـه ره بـه كج

ـيد كـه اگـر     برد؟ مي مي شود از خود بپرس
ـا      قومهاي ديگر هـم همينطـور در مـورد م

كردند آيا خوشايند شـما بـود؟    قضاوت مي
نكنيد كه تاريخ ايران همه و همه آن،  گمان

ـا بـوده اسـت و     احترام به حقوق ديگر ملته
ـا   رفتار ايراني و سرداران ايراني از سر تا پا ب
خودي و بيگانه بنايش بـر حقـوق مـداري    
بــوده اســت و از جــور و ظلــم نســبت بــه 

  . ديگران خالي بوده است
آيا نديده ايد كه اين روزها پرچم ايران را 

كشند بابت سـربازان   به آتش مي در سوريه
امام زماني كه ايران صادر كرده اسـت بـه   

ـا      آيا مي. سوريه خواهيـد بگويئـد كـه اينه
آل  ايراني نيستند و در فرداي ايـران ايـده  

ـيون نـژادي راه      ـتگاه انگيزاس شما يـك دس
ندازيد كه هر كسي بنابر الگوي شما عمل ابي

كرد ايراني است و هر كس نكـرد انيرانـي   
ـاي      . است ـا باشـد كـه ملته راستش اگـر بن

ـاوت      ـان قض ـته تاريخش مختلف بنا بـر گذش
بشوند جز كينه و تحقير و جنـگ و خرابـي   

  .بين اين ملتها چيزي باقي نخواهد ماند
  

  گر حكم شود كه مست گيرند 
  در شهر هر آنچه كه هست گيرند

  
با خود فكر كـردم كـه آخـر ايـن تحقيـر      

. شـود  كردن و اين تنفر از كجا ناشـي مـي  
ـتم بـرايش پيـدا      ـاتواني نتوانس جوابي جز ن

وقتي باورمندان به اين باور سراپا تنفـر  . كنم
بينند كه جامعه درگير اين مشكالت روز  مي

بيننـد كـه هـر     وقتي مي. افزون شده است
ـار   روز جنايت و هر روز بيداد دمار از روزگ

بينند  و وقتي مي. همه و همه درآورده است
ه حل معقولي ندارند و كه خود هيچگونه را

يا حداقل حوصله گشتن و يافتن راه حل را 

اين به اصطالح روشن فكرش فرياد . ندارند
همه تقصير از جنايت . بر مي آورد كه يافتم

ـيش اسـت و هـر چـه عقـب       1400 سال پ
!!. افتادگي است از آن جنايت است و بـس 

ـتي       ـاد نيس ـنش را بايـد بـه ب اين عرب و دي
. ك شبه بهشت برين بشودبسپاريم تا جامعه ي

اندازند و از حقوق و  بعد بادي در غبغب مي
ها  زنند و  كسي نيست به اين آزادي دم مي

بگويد كه وقتي شما بخش بزرگـي از ايـن   
ــر   ــه بــاد مســخره و تحقي كــره زمــين را ب

ايد و تخم كينه را در ايـران و انيـران    گرفته
مي كاريد، ديگر از كدام حقوق سـخن بـه   

ـا كـدام انديشـه      آو ميان مـي  ريـد، ديگـر ب
خواهيد آزادي بـراي جامعـه    راهنمائي مي

ـته   اي  به ارمغان بياوريد، ديگر با كـدام داش
ـلح بـراي ملـت ايـران بـه       مي خواهيد ص

ـين نـوش دارو را    . ارمغان بياوريد مگـر هم
هيتلر و موسوليني و ديگر زورمداران تاريخ 
ـان نياوردنـد، مگـر     براي مردم خود به ارمغ

ـادي و    ها ه آن م نگفتند كـه آشـفتگي اقتص
ـاده   سياسي و اجتماعي فقط يك راه حل س
دارد و آن نيست كردن هر چـه غيـر نـژاد    

و بـه قـول اريـك فـرم،     . ها اسـت  برتر آن
مگـر  . ميليونها آلماني برايشان هورا كشيدند

ـين      حاصل آن راه حـل جـز جنـگ و زم
ـان و    سوخته چيز ديگري نصيب مـردم آلم

  . ايتاليا كرد؟
ر شمايي كه به تكبر، اين تخـم كينـه را   آخ 

خواهيد به دين زرتشـت   مي كاريد اگر مي
كنيد كه با آويزان كردن  درآييد گمان مي

يــك گردنبنــد اهــورا مــزدا مشــكل حــل 
قبل از آن بايد سختي را بر خـود  . شود؟ مي

ـاك زرتشـت را از      هموار كنيـد و مـرام پ
ـلمانها   . خرافات پاك كنيد همانطور كـه مس

ـاور بماننـد و حقـوق    اگر بخ واهند بر اين ب
مــدار بشــوند بايــد ديــن خــود را از تيــغ  
خرافات و امرها و نهي ها پاك كننـد و بـه   

بقيه   اين ترتيب هم به جامعه ايراني و هم به
خواهيـد ديـن    جامعه ها بگويند كه اگر مي

انتخاب كنيد الاقل اين دينهايي كه به ايـن  
  . نيداند را برگزي ترتيب حقوق مدار شده

خواهيد خرد را جايگزين ديـن   شما كه مي
كنيد اول مي بايد زمينـه عملكـرد خـرد را    
ـاي فكـر     مشخص كنيد و آن ستون پايـه ه
راهنمايي را كه خرد در آن بستر بتوانـد از  
. زورها خالي بشود را به جامعه عرضه بكنيـد 

ـتيم درد دوا    با گفتن اينكه ما خرد گـرا هس
ـامي ايـن زو   . شود نمي رمـداران و  مگـر تم

ـا هـم    نـه، آن . قلدران تاريخ ابله بودنـد؟  ه
خردمند بودند اما خرد را بر اصل راهنماي 

اي جـز زور و   بردنـد و نتيجـه   زور بكار مـي 
  . خرابي حاصل آن خرد نبود

بيائيد تا دلها را از كينه خالي كنيم و با خـود  
ـا    بيانديشيم كه قبل از اينكه ما اين مـرام و ي

بكنيم، قبل از اينكه مـن   آن مرام را انتخاب
ايراني و يا انيراني باشم، من انسانم و بايد بـه  
ـا آن اصـول، ايـن     اصولي پايبند باشم كه ب

آيا بهتر . ام باور و يا آن باور را انتخاب كرده
اين نيست كه بجاي اينكه حرف از اسـالم و  

ـا    …زرتشت و خردگرايي و  بزنيم الاقـل ب
دام فكـر  اين شروع بكنيم كه بگوئيم بـر كـ  

راهنمــايي ايــن باورمــان و يــا آن بــاور را 
  .انتخاب كرديم

در واقع آن اصول هم يا اصولي اسـت بـر   
ـاس    پايه آزادي و حقوق مداري و يا بـر اس
. زور و نفع گرايي و يا آميخته اي از اين دو

اگر به اين كار مهم پرداختيم خواهيم ديـد  
ها از  كه باورمندان به دينها و مرامهاي انسان

ـتالف      ـا هـم در اخ ـاد ب نژادهاي مختلف زي
ـايي كـه    نيستند به شرط اينكه اصول راهنم
انتخاب باورشان را ممكن كـرده اسـت در   

  . آن با هم شريك باشند
ـانهاي ديگـر       باشد كـه دسـت از تحقيـر انس

باشد كه دلها را از محبت بني آدم . برداريم
تا روزي را ببينيم كه بگوئيم كه من . پر كنيم
  . وست دارمتو را د

  
  كامروا باشيد

  مجيد محمدي محقق
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
  خاطرات ژنرال آیرونساید   ٭
  

ـای   – ۳۹ص  ـته هـــ ـتین دستنوشـــ در نخســـ
رابطـه « آیرونساید حکایـت از آن مـی کنـد کـه 

داشته است، » صمیمانه و نزدیکی  با لرد کرزن 
نخستین  فقرۀ دستنوشته :  ی نویسدفرزند وی م

ها  به مأموریت  پدرم در مجارستان بـر تخلیـۀ  
. قوای رومانی از آن سرزمین  مربـوط  مـی شـد

حضور تحمیل کنندۀ  یـک سرلشـکر انگلیسـی 
که به زبان مجاری آشنا بود امری حساب شده 

ــد و  ـا عملــیالت را ســرعت بخش ــود تـ ــرای ب ب
ـین پشـ توانه ای اجرای  دستورات شورای متفق

ـا تأئیـد وحمایـت شخصـی لـرد . مؤثرباشد او ب
ـلطنۀ  ـاالر هـورتی نایـب الس کرزن و نیـز دریاس
ـا دو  مجارستان بدون سالح اما  در یونیفـورم  ب
ـیچ  اتومبیل ، دو راننده و یـک آجـودان  بـی ه
مشکلی به سراسر اروپای ویـران شـده ازجنـگ 
ــدان هــای  ــرده ودربازگشــت ازمی مســافرت ک

  .ه ».دید نمودجنگ فرانسه باز
استاد جوانی  از دانشگاه  که « :  ۸۷ - ۸۸صص 

در ضمن  افسر  تحت فرمانـدهی  هـورتی  بـود  
ـارو   برای آگاه کردن من  بـه تاریخچـه بـرج و ب

ـائی . همراه من آمده بـود یـک بعـد از ظهـر زیب
تابستانی را بدین  ترتیب  گذراندیم در حالی که 
ـــ ـــودیم ب ـیده ب ــ ـتحکامات  دراز کش ــ ا روی اس
. دوربین به جلگۀ  مجارستان  نگاه می کـردیم

دهکده . هیچ چیزدر هیچ سو مانع دید ما نبود
های کوچک با مزرعه های پیرامونی مثل پیاده 

در آرامـش . ها بر عرضۀ شطرنج به نظر می آمد
ـاه  مـی  ـایی نگ و سکوتی مطبوع به گاو آهـن ه
ـال شـخم زدن  ـاد درح کردیم که بـه تعـداد زی

ــد ـین بودن ــمت . روی زمـ ــه س ــت ب در دوردس
مایلی  ۱۵۰در . جنوب خم  دانوب  را می دیدم 

نبرد سرنوشـت ۱۵۲۶همین جا بود که درسال 
ــلطان  ـا  از س ـاج روی داد و  مجارهـ ـاز موهـ سـ
ــت  ـانی شکس ــور عثمـ ـانونی امپراط ــلیمان قـ س
ـان  را از دسـت  خوردند  و استقالل  و آزادی ش

ـام . دادند ـا بـه هنگ ـاه  مجاره لـویی دوم پادش
ـبش بــه  عقــب ـینی  بعــد از شکســت از اسـ نشـ

ـال . رودخانه  افتاد و غرق شد ـا س ـا ت عثمانی ه
در آن سال شارل . در مجارستان ماندند ۱۶۸۷

لــورن بــا شکســت دادن عثمــانی هــا در همــان 
  .محل آنان را  از مجارستان  بیرون راند

سال  ۱۵۰از پروفسور می پرسم  مجارها  بعد از 
ند قد علم کنند و تابعیت عثمانی چگونه توانست

او مـی . آن همه سنت های قدیم  را پاس دارند
گویــد مجارهــا ملتــی ســازمان یافتــه  بودنــد و 
ـاریخی  ـاج ت ـیش  نبـرد اول موه ـال پ صدها  س

ـتند ـا مثـل  . سرشار از پیروزی پشت سـر داش آنه
ـتان  ـــوب و مشـــرق  مجارســ ـای جن ـــه هــ قبیل
ــد تشــکیالت و ســازمان باشــند،  نبودندکــه فاق

ـا بـ ـا عثمانی ه ر قبایـل مزبـور مسـلط شـدند ام
مجارها هرگز  مهاجمان را آسوده نگذاشتند و 
نسل اندر نسل هر جا نقطه ضعفی  پیدا کردنـد 

  ». از همان نقطه به مهاجمان تاختند
  

از ماموریت بوداپسـت آنقـدر پـول « : ۱۲۸ص 
ذخیــره کــرده بــودم کــه اتوموبیــل کوچــک و 
  قراضــه ای  بخــرم و بــا آن بــه دیــدن  دوســتان
متعددی  می رفتیم که همسرم در غیاب من  در 

  »...سه ماهه سفرم پیدا کرد
آیرونساید پس از برگشت از مأموریت :  ۱۳۳ص 

ـا کـرزن بـه سـردی مـی  مجارستان  روابطـش ب
وقتـی  بـه لنـدن وارد شـدم  : گراید و می نویسد 

ـتم  برای تقدیم  گزارش  بـه وزارت  خارجـه رف
ـا  ـیش  فرامـوش  اما  مأموریت  من از مـدت ه پ

کارتم را برای لرد  کرزن  فرستادم  و .  شده بود
بعد از ساعتی  پیام مؤدبانه ای  از وزیر  خارجـه 
دریافت  داشتم  که گفته  بود وقت  دیـدن مـرا 

پیام،  که من هرگز  هیچ کلمه ای  از آن .  ندارد
ـاب  « :را فراموش  نمی کنم چنـین بـود عالیجن

ـیده از  مایل  نیستند در انبوه گـ ـا ی رس زارش ه
ایشان مـی  . نقاط مختلف  اروپا  سردرگم شوند

خواهند از وضـعیت عمـومی و کلـی  تصـویری 
ـند نمـی دانـم »  .خالی از پیشداوری  داشته باش

بدون دریافت  گزارش ها  چگونه می خواست  
  . تصویر کلی از اوضاع داشته باشد

  
نظــر وزارت جنــگ کــه «: ۱۶۶ – ۱۶۸صــص 

ـئولی ـا چرچیـــل مســ ـان داشـــت بــ ت در آن زمــ
ـاهم  سیاست کرزن وزیر امورخارجـه وقـت  تف

نداشت و استراتژی سیاست استعماری دولـت 
فخیمــه انگلــیس در خاورمیانــه و بــویژه ایــران 

بـدون شـک . تابعی از نظریه وزارت جنگ بود
ـتراتژی وزارت خارجــه انگلــیس و  ــن اسـ در ای
ـــود را  ـــران خ ـــور در ای ـار آن کش ــ ـــر مخت وزی

اینکــه برخــی ایرانیــانی کــه . دهماهنــگ کردنــ
ـیس و وزارت امورخارجـه  میگویند دولت انگل
درکودتــا دخالــت نداشــت دلیــل عبثــی بــیش 
نیست زیرا وزارت جنگ عضو کابینه حکومت 
آن زمان بوده  و سخنان کرزن در مجلس  تائید  

  :  و آیرونساید می نویسد»  آن است
کرزن می خواست  این احساس  را به وجـود «

ـاری دارد،  هرچنـد  آورد ک ه هنوز  در ایران اعتب
سیاست او در این کشور  به شکست  انجامیده و 

ایران  او که موجب   - انگلیس   ۱۹۱۹قرار داد 
ـان( تحقیـــر  از تصـــویب  .  شـــده بـــود)  ایرانیــ

، سیاست کرزن در ایـران .....مجلس نگذشت
بدون درنظرگرفتن هزینه های اعمال می شـد 

فزاینــده اقتصــادی در در حــالی کــه مشــکالت 
ـئوال بـرده  انگلستان، این سیاست را بـه زیـر س

او مجبور شد در مجلس لردان بـه تشـریح . بود
ـاع از آن بپـردازد . مفصل سیاست خویش و دف

بــه روشــنی معلــوم بودکــه  مــی خواهــد نفــوذ 
ـیه تسـری  ـین نفـوذ روس بریتانیا را برمنطقه پیش
 دهد وسراسر ایران را تحت الحمایه انگلستان
ـاری را  ـان ک سازد اما موقعیت نظامی اجازه چن

وزارت خارجه به پیشبرد سیاست . به او نمی داد
ـا رونـد حـوادث از ایـن  خویش سـرگرم بـود ام

اخراج استاروسلسکی . سیاست ها پیشی گرفت
فرمانده قزاقان ایرانی بدون دردسر و در نتیجه 
فعالیت سریع کسانی که در صحنه ایران حضور 

ـا اکـراه از آن  داشتند انجام شـد و کـرزن نیـز ب
او در این باره در مجلس لـردان . حمایت نمود
به طوری که عالیجنابان مـی « :چنین می گوید

ـاران روسـی اش  دانند، حضور این افسر و همک
ــاً کــه نماینــده رژیــم پیشــین تــزاری بودنــد  توام
ــمت  ـا در آن قس ــرای مـ ــد ب ــز تهدی ــزی ج چی

نــد بــه همــین خــاطر چ. نبــود) قــزوین(کشــور
هفته پیش شاه تصمیم گرفت بـه خـدمت ایـن 

ایــن تصــمیم . متحــد خطرنــاک پایــان دهــد
ـاید  اعلیحضرت مورد حمایت سرلشـکر آیرونس
ـازگی بـه ایـران رفتـه و بـه  قرار گرفـت کـه بـه ت
ـتهار  ــی و شایســتگی اش اشـ خــاطر روشــن بین

او در آن هنگام فرمانده نیروهای . زیادی دارد
توصیه کرد که باید  بریتانیا در قزوین بود و جدًا

ـائن و  ـام از فرصـت از شـر ایـن افـراد خ با اغتن
ـاالیق آســـوده شـــد و دیوزیـــون قـــزاق را از  نــ

اما از اعـزام او بـه  تهـران » .نوسازماندهی کرد
ـا وی  حاکی از آن بود که چون در ایـن زمینـه ب
« . مشــورت نشــده از ایــن امــر ناخشــنود اســت
ـئو ولیت ژنرال آیرونساید و آقای  نـورمن بـه مس

ـا موفقیـت  خطیری دسـت یازیـده انـد کـه تنه
ـان  کامل آنان مـی توانـد توجیـه کننـده رفتارش

   ».باشد
ژنرال هالدین با انتصاب  پـدرم بـه فرمانـدهی  

ـــران  ـــمال  ای ـای  ش ــ ـــورس ( نیروه ـــور پرف ن
Norpeaforce  (   به او اختیار  داد که کارها را

ـام دهـد ایـن یـک .  به  صالح دید خویش  انج
ی  نیمه مستقل بود و کسانی که در ایـن فرمانده

شــمال « نیــرو خــدمت کردنــد بعــد هــا  نشــان
را هم به عنوان مدال خدمت عمـومی  »  ایران

این انتصاب  دقیقاً با روحیه و . دریافت داشتند
  .قابلیت های  پدرم دمساز بود

پدرم بعد از بازسازی  روحیه نیروهای انگلیسی  
در قــزوین  و ثبــات بخشــیدن بــه وضــعیت آنهــا 

.  متوجــه  بــاز ســازی  قــزاق هــای ایرانــی  شــد
ــدهی   ــه فرمان ـا خــان ب ـتان انتخــاب  رضـ داسـ
نیروهای  قزاق  از جانب  او را همه می داننـد و 
ـام نمـی دانسـت کـه او روزی   گرچه در ان هنگ
شاه ایران خواهد شد اما آشکارا راه را بـرای  او  

  .هموار  نمود
ان را ترک گویـد رضاخان قبل از آنکه پدرم ایر

ـا در مـورد  ـا زد  ام در تهران دست به یـک کودت
وفادار ماندن به پادشاه وقت صادقانه بـه قـول 

ــرد ــل ک ــود عم ــی . خ ـاطراتش م ــدرم در خـ پ
ـا « :نویسد ـار آن کودت فکرمی کنم همه مرا معم

راستش  را بخواهید خودم هم . تصور  می کنند
ـاخان » .همین  طور فکر می کنم قولی  که  رض

درم داده بود با وفاداری حفظ شد تا زمانی به پ
ــرام در ســال  ــه از روی احت ـتادۀ  ۱۹۲۵ک فرسـ

ـتاد  در کمبرلـی  شخصی اش  را به دانشـکدۀ س
   .فرستاد تا از زیر بار  آن قول رها شود

شـمعه ) در بغداد ژنـرال هالـدین ( «: ۱۸۱ص 
: ای  از رویدادهای  آنجا را برایم  تعریف  کـرد

د فرجام و ضعیف مدریت، یک سلسله رویداد ب
سیاسـت  . او در وضعیت دشواری قـرار داشـت

تحـت فرمانـدهی اش  در   منطقـهنظامی او در 
ـین النهــــرین  را وزارت  جنــــگ  و وزارت   ـــ ب
ــده  ــد و او عم ــی کردن ـتعمرات  طراحــی م مسـ

ـای  منطقـۀ  وقتش را صرف سرکوب  شورش ه
نیروهای شمال ایـران هـم زیـر . فرات می کرد
ــدهی او  ــود  فرمان ـا سیاســت نظــامی آن را  ب امـ

وزارت جنگ  و وزارت خارجه از طریق  وزیـر 
   ».مختار بریتانیا در تهران تعیین می کردند

ـای : ۱۸۲ص   ــ ـاید از نیروه ــ ـیف آیرونس توصــ
ـات  انگلیسی شـمال ایـران و بـی تـوجهی مقام

به شرح زیرکه بسیار » خطر سرخ« انگلیسی به 
 اوضــاع بیشــتر بــه یــک« : قابــل توجــه اســت

ـباهت داشـت ـاد ش در بغـداد و « و» مهمانی ش
ایــران کســی در مــورد عملیــات بلشــویکهای در 

کســی فکــر . قفقــاز چیــز زیــادی نمــی دانســت
نکرده بود که ممکن اسـت روسـهای سـرخ بـه 

فرمانـدهی کـل قـوا در  بـین . انزلی حمله کنند
ـا  النهرین، فرماندهی  نیروهای شمال ایـران، ی

ان هــیچ کــدام در وزیــر مختــار بریتانیــا در تهــر
مورد و اکنش در برابر حملۀ احتمالی  بلشویکها  

  !»دستوری  در یافت نکرده  بودند
هماهنگی  آیرونساید با نـورمن وزیـر  : ۱۸۴ص 

مختار  انگلیس که گـزارش روزانـۀ خـود را  بـه 
ـال مـی داشـت  « : وزارت خارجۀ انگلیس  ارس

ـا  ـای نـــورمن وزیرمختاربریتانیــ ـا آقــ ـتی بــ بایســ
ـتورات وزارت درتهــرا ـاس بگیــرم و دسـ ن تمـ

من  نیز بایستی  . خارجه را ازطریق اوکسب کنم
ــه  ــه رشــت دســت ب ـتور اودر منطق ــدون دسـ ب
عملیــاتی  مــی زدم و وظیفــه ام بــه ممانعــت  از 
ورود بلشویک ها  در فالت ایـران محـدود مـی 

  »..شد
ـان  خـــوب بـــود« :۱۹۰ -  ۱۹۱ص  . ارتباطمــ

ـتراینز ـا سـرگرد  وان اس ی ، فرمانـده  توانستم  ب
هنــگ چســتنات و فرمانــده  گــذرگاه منجیــل  

سفارش کردم  افسری را ) باو (، ....صحبت کنم
ـائین  برای  ایجاد ارتباط  با  استاروسلسکی بـه پ

و ایـن افسـر بـه استاروسلسـکی . گردنه بفرستد
اطالع دهد که من فرماندهی  نیروهای شمال 

ا در توپخانــۀ  مــ.  ایــران را بــر عهــده گرفتــه ام
( واحدی  از کارشناسان  کنجکاو  برای  شنود  

وجــود  داشــت  کــه در جلــو ، )  اســتراق ســمع 
ـیم دشـمن بودنـد . مأمور  شنود  پیام  های  بیس

ـــق  ـــب دقی ـان ازکس ــ ـــول اطمین ـــرای حص ب
اطالعات، درمورد قزاقها، دستور دادم واحدی 
در قزوین تمامی پیام های بیسیم میان تهران و 

آقای نورمن  هنـوز در « ، ».رشت را کنترل کند
ــمال  ـتانی اش در قلهــک  در ش ـاه  تابسـ اقامتگـ

ـار مـی گفـت او بعـد از  ...تهران بـود وزیـر مخت
عقب نشینی  قوای  بریتانیا  از انزلی  وارد  ایران  
. شده و در امور شرق  یک تازه وارد بیش نیست

او  هنوز نتوانسته  بود قرار دادی را  که میان سر 
ــه  پرســی کــاکس  و ــود  ب ــران منعقــد  ب دول ای

ـاه  ـای شـ ــی و امضـ ـای  ایران ـام هـ تصــویب مقـ
ـان حسـن . برساند تمام پولی  که بـه عنـوان  نش

نیت پیش  پرداخت  شده هدر رفته  می دانست 
او  فکر  مـی کـرد بخـش اعظـم ایـن پـول بـه . 

.  جیب  شاه و فرمانده قوای قـزاق  رفتـه اسـت
رداد  در امر تشکیل یـک ارتـش ملـی کـه  در قـرا

پــیش بینــی  شــده بــود هــیچ  اقــدامی صــورت 
نگرفته و از آن انبوه  افسران انگلیسی که بـدین 
منظور  برای تربیت  و آموزش  ارتش ملی  ایران 
ـاقی  وارد این کشور  شده بود تنها  تعداد  کمی  ب
مانده بود و بقیه  با نومیدی  به بریتانیا  بازگشته 

ظاهراً . ی  بودخزانه سلطنتی  ایران خال. بودند
دولت با پولی  را که  از  بابت والیان فروش  این 
ـار خـود  ادامـه   ـا  عایـد  مـی کـرد  بـه ک پست ه

والیــان  و فرمانــداران  هــم بــه محــض  . میــداد
ـتند پـولی  را کـه از  انتصاب  با عجله مـی خواس
این بابت داده اند با مبلغ بیشتری از مـردم  بـه 

ـتمدیده   مالیاتی  که از . دست آورند دهقانان س
ـید . وصول  می شد هرگـز  بـه پایتخـت  نمیرس

ژاندارمری  که زیر نظر افسـران  سـوئدی دایـر 
راهزنــان در . شــده بــود  عمــالً وجــود نداشــت

ـا   ـارت  قـوای بریتانی جاده هایی کـه تحـت نظ
ـا  ـار ب ـاز مـی کردنـد، وزیـر مخت نبود  تاخـت و ت

ـید آدم  چگونـه  مـی « :ناراحتی  از من مـی پرس
  »    تواند در چنین کشوری  کارها را پیش  ببرد؟

عملیات شنود  تلگـراف  « :  ۱۹۴ -  ۱۹۵صص 
ــود ــه بــار آورده ب ــزوین  نتــایج خــوبی  ب . در ق

بریگاد قزاق  گـزارش داده بـود کـه حضـورش 
ـا مواضـع  ـته  و آنه ـا نداش تأثیری بر بلشـویک ه
خود در انزلی را مستحکم  کرده ، از ناوگان ها 

چنین  . آتش  توپخانه  قرار دادند  مورد حمایت
ـا  به نظر می رسد  که عملیات  علیه بلشـویک ه
ـاه  پایان یافتـه و سـرهنگ استاروسلسـکی  از ش
اجازه  می خواست برای تجدیـد قـوا از رشـت  

ـان . عقب نشینی کند شاه طی تلگرافی به او فرم
داده بود ظرف حداکثر  یک  ماه با قوای خود 

ـاه دلـش بـرای مثـ. به  تهران  بـرود ل اینکـه  ش
. محاظ شخصی اش  بد جوری تنگ شده بود

هـم استاروسلسـکی  و هـم سـرهنگ فیلیپـوف 
افسر روسی دیگرکه در تهران باقی مانده بود  به 

بدخواهی انگلیسی ها شهرت داشتند و در این 
هردو . راه  از هیچ اقدامی  فرو گذار نمی کردند
ـار  وارد کردنـد کـه از شـرما خـالص  به شاه فش

من از فجوای  تلگراف ها  فهمیـدم  کـه .  شود
ـئله ...به زودی عقب نشینی خواهند کـرد ،  مس

مهــم بــرای مــن ایــن بــود کــه بــا قزاقهــا چــه 
اجازء دهم به پایتخت . برخوردی داشته باشم

ـا قـزوین نگهـدارم . بروند یا آنها را درمنجیـل ی
ـا مـی  ـار بریتانی این تصمیمی بود کـه وزیـر مخت

اما  این را می دانستم که اگر . اذ  کندبایست اتخ
ـادر بـه  پایشان به تهران برسد دیگـر هیچـک ق
ـان در  بیرون راندشان نخواهد بـود و حضورش
ـای  پایتخت می تواند تأثیر بدی  بر سیاسـت ه

  »..انگلستان در ایران  برجای بگذارد
با وضعیت شنود ما در قزوین، نبض :  ۱۹۶ص  

روز . ودکنتـــرل رویـــدادها در دســـت مـــن بـــ
ــه  ــه اطالعــات محرمان دوازدهــم  در حــالی ک

ـتم ـتم  بـه تهـران رف وزیـر . فراوانی همـراه داش
او دوبار بـه دیـدار  . مختار را خیلی نگران دیدم

شــاه  رفتــه و بــه او هشــدار داده بــود کــه عقــب 
نشینی قزاق ها  دربرابر  بلشویک ها ایران را بی 

ـاقی خواهــد گذاشــت ـاع  بـ ـای . دفـ و نیروهـ
ی  ضمن  حفظ گردنۀ منجیل  وحضـور انگلیس

ـا بـه  درآن منطقه، برای پرکردن جای قـزاق ه
ـاه گفتـه بـود کـه .  رشت نخواهنـد رفـت بـه ش

قزاقها در قزوین بهتر از تهران قادربـه تجدیـد 
ـازی . قوا خواهند بود بعد از تجدید قوا هـم نی

ــت ــه رشــت نیس ــه منطق ـاه ب ــه بازگشــت شـ . ب
ود که خـود به شاه خاطر نشان کرده ب) نورمن(

حضور افسران روس سفید در واحدهای ایران 
ـا  از عوامل نا آرامی است وحکومـت شـوروی ب
اظهارگله و شکایت، این امر را نشانۀ بارز توطئه 
ای مــی دانســت کــه در ایــران علیــه آن دولــت 

مدار دترتیب داده شده و وزیرمختاربریتانیا سر
این توطئه است و  بعد ازیک گفتگوی طوالنی 

قرار بر این شـده بـود کـه ) رمن واحمد شاهنو( 
ـا در قـــزوین و تحـــت فرمانـــدهی مـــن  قزاقهــ

ـاید( ـازمان شـــوند و ایـــن ) آیرونســ تجدیـــد ســ
ـا از رشـت  ـینی  آنه درصورتی است که  عقب نش

  »الزم باشد
ـنگرهای « :۱۹۷ص  ـاه آثارس درجنوب کرمانش

عثمانی وروسیه بردامنه تپه ها مثل جای زخـم 
ـارتوف بـرای  باقی مانده  و نشان می داد قوای پ

ـیش رفتـه  پیوستن به ما دربین النهرین تا کجا پ
  .»بود

ـــران «: ۲۰۰ - ۲۰۱صـــص  ـبختانه افس خوشــ
ــروی  ــده نی ـتورات فرمان ـامی دسـ ــی از تمـ روس

اطاعت ) منجیل (انگلیسی مستقر در منطقه پل 
طبق دستور آنها باید آنقدردرآن محـل . کردند

ـته  . شـودبمانند تا دهانـه آخـرین تنگـه نیـز بس
اینجــا نیــز افســران روســی از دســتورفرماندهی 

ـا تلگـراف « و » پیروی نمودند مأموران شنود م
ــه شــاه را مخــابره ) ســردار استاروسلســکی(او ب

نکردنـــــد ودرتلگـــــراف دوم هـــــم دســـــت 
ـا ذکـــر  ـا بابــ بردندومقصـــد افـــراد قـــزاق را آقــ

ترين هدف كودتا عاري كـردن  عمده» نمودند
بــراي . وداحمدشــاه از قــدرت نظــامي قــزاق بــ

عملي شدن اين مقصود ضروري بـود كـه ابتـدا 
ـاي قـزاق  كلنل استاروسلسـکي فرمانـده نيروه

ژنرال آيرونسايد ماجراي بـه دام . خلع يد شود
ـين شـرح  انداختن كلنـل استاروسلسـکي را چن

  :دهد مي
از اقبــال خــوب، استاروسلســکي بــه چنــگ مــا 

او به محض اينكه ديد افرادش از دومين . افتاد
اند، براي عزيمت به  به سالمت عبور كردهتنگه 

در . قزوين و تهران با اتوموبيل خود به راه افتاد
اداره پست قزوين توقف كرد و طي تلگرافي به 
ــا اتوموبيـل بـه زودي بــه  ـاه اطـالع داد كـه ب ش
تهــران خواهــد آمــد؛ بعــد در تلگــرام مفصــل 
ديگري به افرادش دستور داد در شمال قزوين 

ـاه مأ. اردو بزنند موران شنود ما تلگراف او به ش
را مخابره نكردند و در تلگراف دوم هم دسـت 
ــر  ـا ذك ــزاق را آق بابـ ــراد ق ــد اف ــد و مقص بردن

 ..نمودند
از باالی گردنۀ منجیل واحد دوم گورخا سـوار 

ـان پرداختنـد یـک . بر کامیون به تعقیـب قزاق
دســته از نیروهــای بریتانیــائی هــم در مــدخل 

قزاقان به . یشباز قزاقان آمدنداردگاه آقابابا به پ
ـئول  آرامی به اردوگاه وارد شدند اما سرگرد مس
آنهــا گلــه داشــت کــه قــدم بــه قــدم نیروهــای 
ـا پرداختنـد . انگلیسی و هنـدی بـه تعقیـب آنه

اردوگاه در طول شب تحت مراقبت دقیق بود 
ـاده بـود  و سواره نظام جلودار در طول شب آم

اروسلسکي در است. تا  هر حرکتی را سرکوب کند
ـاه  اين ضمن بـه تهـران وارد شـد، بـه حضورش

در آنجا به او گفته شد كه از پسـت خـود . رسيد
ـامي افسـران و نفـرات بايـد از  بركنار شـده و تم

ـازم بغـداد گردنـد او . بريگاد قزاق جدا شده ع
بعد از شنيدن اخراجش به فوريـت خـود را بـه 

ـانيده وطـــي  نزديکتـــرين شـــعبه تلگـــراف رســ
خواهــد در آنجــا جمــع  ز قزاقــان ميتلگرافــي ا

اين دهکده در نيمه راه قزوين به تهران . شوند
ـا بـود در . و در شمال جاده اصلي واقع است بن

آنجا با فوج قزاق ديدار كند و دستورات بعدي 
مأموران شنود، طبق معمول در . را ابالغ نمايد

ايــن تلگــراف هــم دســت بردنــد و در تلگــراف 
و افســران جــزء  ســاختگي بــه افســران روســي

دستور داده شد در ساختمان حکومتي قـزوين 
به ديدار استاروسلسکي بروند و افـراد قـزاق در 

ـــد ـا بمانن ــ ـاه آق باب ــ ـــي . اردوگ ـــه وقت در نتيج
ـيد يـك خـودرو زره ـا رس   استاروسلسکي بـه آنج
پوش ما، در انتظار او بود تا او را سوار كند و نزد 

ـا بـ ه سـر ساير افسران روسي كـه در بازداشـت م
ـیچ رویـداد . بردند ببرد مي خوشبختانه  بـی ه

بدی نیرنگ ما به روس ها کار گر افتادو ممکن 
بــود همــین نتیجــه   در طــی چنــد نوبــت  تیــر 
ـاع  و  اندازی  گرفته شود اما آنها  آنقدر  به اوض
ـتند کـه در خـواب  موفقیت خود اطمینان داش

  .  هم نمی دیدند به چنان دامی بیفتند
ـــــــس : ( ۲۰۲ص  ـــــــل پ ـاري كلن ــــــ از بركن

امور بريگاد قزاق بـه سـرهنگ )  استاروسلسکي
او يکـي از افسـران ارشـد . اسمايس واگذار شـد

انگليسي بـود كـه بـراي آمـوزش ارتـش جديـد 
ـاكس  ــي كـ ــر پرس ــرارداد س ــه در ق ـ ك ــ ــرانـ  اي

ـ بــه تهــران آمــده بــود پيش ــ . بينــي شــده بــودـ 
ــه زودی دریافــت کــه روس هــا در  اســمایس  ب

هــای دولــت ایــران شــدیداً حیــف میــل  پــول 
ـاکی  از . دست داشته اند ـاد  ح اسناد مالی بریک

ــاد  بـود ـای زی ـازی ه ـند س ــاتر  . س ـناد و دف از اس
( بریگاد چنین بر می آمد کـه آخـرین  فرمانـده 

پرونــد « دســت کــم  از هــزار )  استاروسلســکی 
در طول سالیان  استفاده  می کـرده و »  جعلی 

 »   ...ه استحقوق آنها را به جیب  می زد
مجلـس شـوراي )در اين گيرودار (« : ۲۰۳ص 

ـام  ـلطنتي بـه ن ـانواده س ملي يکي از اعضـاي خ
ـاد قـزاق  ـايون را بـه فرمانـدهي بريگ سردار هم

وقتــی « : آیرونســاید مــی گویــد. منصــوب كــرد
فرمانده جدید به دیدارم آمد هنوز در گیراعزام 

بــه عنــوان . روس هــای ســفید بــه بغــداد بــودم
او هم .  سی در اروپا خدمت کرده بودمأمور سیا

ـان آنقـدر پایبنـد آداب بـود کـه  مثل سایر ایرانی
ـا مـن  مدت ها طول کشید تا موضوع اصلی را ب

از هردری سخن گفت و پشت . در میان بگذارد
سر هم سیگار می کشید تا سرانجام به من گفت 

ـاد . که چه می خواهد من شخصاً او را بـه بریگ
ـال صـراحت بمـن  او. قزاق معرفی کردم ـا کم ب

گفت که سـرباز  نیسـت و علـت انتصـاب  او بـه 
ـاداری   فرماندهی  قزاق ها  جلب و تضـمین وف

  ». آنان نسبت به شاه بوده است 
ـاجرای  نبـرد   -  ۲۰۷ -  ۲۰۹ص  وزیر مختار م

ـــرد و  ـــزارش  ک ـاه  گ ــ ـــه ش ـا را ب ــ کوچـــک م
ـار  اعلیحضرت به مالقات با من در تهـران اظه

ر نتیجــه، یــک  دعوتنامــه د. تمایــل کــرده بــود
رسمی  برایم فرستاده شد که  در اولین فرصت 

ـاه . شرفیاب  شوم مـن  بـه دفتـر  مخصـوص ش
ــدم ـایی ش ــود.  راهنمـ ـاده ب ــه سـ ـاقی  ک ـا . اتـ بـ

دیوارهایی  پوشیده از قالی های  ایرانـی و میـز 
وقتـی . بزرگی در وسط  اتاق که پر از کاغذ بـود
ـار فراش خلوت مرا به شاه معرفی کرد ا و در کن

ـا  یکی از مقام های جزء سرگرم امضای نامـه ه
ـندلی  در آن سـوی . بود او مرا به طرف یـک ص

بی درنگ از من تشکر کـرد . میز هدایت نمود
ـا را  ـته بـودم روس ه ـانی توانس که بـه طـرز نمای

سپس مراتب تآسـف خـود را از . شکست بدهم
ـال  رفتن افسران روسی ابراز  کرد و گفت آنها س

ـا . خدمت کرده  بودند ها به او او امیدوار بود ب
به شاه گفتم . آنها رفتاری بشود  که شایسته آنند

کــه آنهــا بــه هزینــه دولــت بریتانیــا بــه والدی 
و اکنـون از مـن ایـن  .  وستوک اعزام شده انـد

ــا  افســران  ـان را مــی خواســت کـه بریتانی اطمین
ــروی  ــران روســی در نی ــه جــای افس خــود را ب

چون  به نظر او با  ایـن . اردقزاقهای ایران نگم
عمل هر نوع شانس تصویب معاهدۀ سرپرسی 
کاکس از بین می رفت و مجلس هرگز با چنان 

ـتم کـه در . امری موافقت نمی کـرد ـاه گف بـه ش
آینده قزاق ها زیر نظر افسران ایرانـی خواهنـد 
بود و ما درحال حاضرمشـغول آزمـون افسـران 

ـا ـای گون گون موجود برای انتصاب به پست ه
هستیم و اعلیحضرت باید مطمئن باشند  که  ما 
هرگز  اجازۀ اختالس هایی از آن قبیل را که در  
ــران روســی اتفــاق  افتــاده  زمــان تصــدی افس

وقتی شاه جوان و فربـه را در آن . نخواهیم داد
ـا  لباس فراک خاکستری رنگ مـی دیـدم کـه ب
شنیدن حرف هایم در حد عصبانیت می لرزید 

  ۱۴در صفحه     دیدن انسانی چون او در هم با خود گفتم 
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـاک  شکسته در مقامی به آن اهمیت،  چقـدر درن

شاه ناگهان موضوع صـحبت را عـوض » .است
او مــی گفــت نبــود ژانــدارمری درمنــاطق . کــرد

ـا وضـع نومیـد  روستایی کشور امـور مملکتـی را ب
تنها جاده هایی . ده ای رو به رو ساخته استکنن

که درکنترل مقام های انگلیسی قرار داشتند امن 
  .بودند

ـرده بـود و از   ـاد ک این امر برای او مشـکالتی ایح
. من برای رفع این مشکالت کمک می خواسـت

ـاب خـود در  شاه می خواست مبلغی پول به حس
ـر او ارسـ ال بمبئی واریز کند و تنها راه امن بـه نظ
ابتـدا . این پول توسط پیک های ما به بغداد بود

درک خواسته شاه برایم دشوار بود اما رفته رفته 
ـان بـه صـورت سـکه  فهمیدم که او مقـداری توم
ـنج فرانکـی  فرانسـه دارد   های بزرگ به اندازه پ
ـیم  میلیـــون  پاونـــد  انگلیســـی  ارزش آن  کـــه نــ

این را من به حدس  می گـویم چـون از . هاست
مـی . دقیق سکه های  نقره اطالعی نداشتم وزن

ـرای  دانستم به تعدادی کامیون و نفرات مسلح ب
ـاز  اسـت . ارسال این محموله گرانبها به بغداد نی

ــام چـه جنایــت  ـاه انج ـاه حـس کــردم کـه ش آنگ
ما برای . سنگینی را می خواهد به گردنم بیندازد

ـان بـه  خرید تومان و پرداخـت حقـوق کارکنانم
سراســر شــرق آگهــی داده بــودیم و ایــن پــول در 

ـر شـده  ـتان هـم منتش ـا در هندوس مسلماً آگهی م
ـروش . بود شاه که آن همه پول داشت به جای ف

آنها به ما و  بانگ  شاهنشاهی  ایران می خواست 
ــوبی   ــرخ خ ــه ن ـتد و ب ــی  بفرسـ ــه بمبئ ـا را ب آنهـ

از  او پرسیدم چرا پـولی  را  کـه دارد بـه . بفروشد
ر تهران نمی سپارد ولـی او  از بانک شاهنشاهی  د

پاســخ طفــره رفــت انگــار  کــه  چنــان ســئوالی  
به او گفتم صدور  پـولی . احتیاج به جواب ندارد

ـزاف را  که ما برای  وارد کردنش آن همه هزینه گ
او بــا . متحمــل  مــی شــویم کــار نادرســتی اســت

ـین « : لبخندی کنابه آمیـز جـواب داد ـاید چن ش
ین را  فراموش نکینـد کـه اما ا! باشد ژنرال عزیز 

  .»!همه مردم خود خواه اند
ایران با یک چنین فرمانروایی چه مـی توانسـت  

بکند؟ با این حساب آیا عجیب بود کـه کشـور در 
منجالب  فرو رفته بود؟ ایران به مردی قوی نیاز 

ـلم اینکـه .  داشت  که نجاتش دهـد ـا قـدر مس ام
ک راز، بـرایم یـ .هنوز  چنان مردی  را نیافته بود

ـته  یک معما شده بود که این کشور چگونـه توانس
زمانی تصـور . است استقالل خود را  حفظ کند؟

ـتقالل از دسـت رفتـه اسـت  می رفت که ایـن اس
چون  کشور  میان بریتانیا و روسیۀ تزاری  تقسیم 

آیا  چنان مبارزه ای  یکبار دیگر با روسیه آغاز . شد
ـاظر  غربـی کمـی فکـر  کنـد  خواهد شد؟ یـک ن

ـان کمونیسـم بیفتـد ـاده اسـت بـه دام  - کشور آم
طبقــۀ بــاالی جامعــه، طبقــه ای بــی مصــرف  و 
. پوسیده است  و طبقات پائین به شـدت فقیرنـد

ــم  ــی  و کمونیس ـردم از دموکراس ـای مـ ــوده هـ ت
کوچک خان هم در انقالبش  . چیزی نمی دانند

ـر کـس  ـا ه پیشرفت چشمگیری  نداشته است، ب
می پرسید بعـد از بیـرون  مالقات می کردم از من

رفتن نیروهای شمال ایران، چه بر سر این کشور 
ـردم نمی دانم معتقدات  اسـالمی . خواهد آمد م

ـر کمونیسـم روسـی  ایران به عنوان سدی در براب
در لحظــه ای کــه  ایــن . عمــل مــی کنــد یــا نــه؟

یادداشت ها  را می نویسم معتقدم که مردم ایران 
  » ...عتنا هستندنسبت به سرنوشت خویش  بی ا

اما در عین حال معتقـدم روسـها .. . « : ۲۱۰ص 
در کشور خود  بیش از آن گرفتاری دارند که فکر  
راه انداختن یک جنگ در خارج از قلمرو  خود 

ـال . باشند ـابی در چنگ ـاه نـوامبر حس در پایان م
زمستان گرفتار بـودیم  و راه زمینـی  بـه بغـداد در 

ـتان ایر... چند نقطه بسته بـود ـان خـواب زمس انی
در آخــرین روز . طــوالنی را شــروع کــرده بودنــد

ـاالیی از  هفته اول ماه  دسامبر تلگراف رمز بلند ب
ـتور داده . بغداد مخابره شد از وزارت جنگ  دس

وهای شمال ایران را حتی المقـدور  ربودند که نی
ـرک کننـد و ازمـن  در اوایل بهار خاک ایران را ت

ـر ای مشـورت بـه بغـداد نیز خواسته شـده بـود  ب
  ».بروم

ـتم     -  ۲۱۱ص   ـادی  داش ـای زی در بغداد کاره
ـادی  و .  که بایـد انجـام مـی دادم بایـد اثاثیـۀ  زی

ـروش  مـی  ـران را بـه ف ـای  موجـود در ای بشکه ه
ـاندیم ــت،  . رسـ ــل  بنــزین ،  نف چیزهــایی از قبی

اتومبیــل هــای اســقاطی ، الســتیک، پوشــاک و 
با خود ببریم در مزایده  اثاثیه را که نمی توانستیم 

ــتیم  ــا از . بـه فــروش  مـی گذاش ـاریخ عزیمــت م ت

بــا ذوب  . ایــران  بســتگی  بــه وضــع هــوا داشــت
شدن برف ها  در فصل  بهار، سیالب درجاده ها 
ـا  ـا حتـی  ت به  راه می افتاد و ممکن بود حرکت م

عقــب نشــینی  مــی . مــاه  آوریــل  بــه تــأخیر  افتــد
ـام ی انجـام شـود و بایست به صورت عملیات نظ

ـای رزمـی ، همـه افـراد غیـر  پیش از اعزام  نیروه
ـیم ـارج کن ـاطی  .  الزم را از کشور خ خطـوط ارتب

در مورد .  همزمان با عزیمت  ما بر چیده می شد
ــار  در  ــا وزیــر مخت ــا بایــد ب ــامی ه تخلیــه  غیــر نظ

  » .تهران مشورت کنم
ـاه بعـد مـن و « : ۲۱۳ص  ـار م ـا چه از آن زمان ت

ـایی پـرداختیم کـه بایـد اعضای ستاد م  بـه کاره
ـران انجـام  مـی دادیـم ـروش . پیش  از ترک  ای ف

ــأله ســاز شــد ــایل غیــر ضــروری برایمــان مس . وس
گمرک ایران  در دست  مقام های  بلژیکی  بود و 

او گفـت . رئیس  آن پیش  از موقع به دیدارم آمـد
هر چیزی  که ما در  ایران بفروشیم بایـد حقـوق 

مسئولیت پرداخت . شود   گمرکی اش پرداخت
ـردم  مالیات اجناس خریـداری شـده از سـوی م

ـار بـه  . هم بر عهده  فروشنده خواهد بود بـه ناچ
ـران( این شیطان بینوا  ) رئیس  بلژیکی گمـرک ای

ـا  در خـدمت بـه  گفتم بعد از آن همه کاری که م
این کشور  کرده ایم نه او  و نه هیچ کس دیگر در  

  .»ا دستور  بدهدایران حق  ندارد به م
بعداً فهمیدم  بلژیکی های بیچاره مدت هاسـت 
حقوقی  دریافت نکرده اند و تنها  امیدشان  ایـن 
ـا پـولی بگیرنـد و حقـوق  خـود را   است  کـه از م

ــد ـأمین کنن ـیله تـ ــدین وسـ ــوق . ب ـرانجام حق سـ
گمرکی  ای  که بلزیکی ها  از ما مطالبه می کردند 

بــه مجــرد  . بــه طریــق  دیگــری دریافــت کردنــد
ـقاطی بـه  ـای اس رسیدن  خبر حراج اتومبیـل  ه
ــه مــن   ــورد در آنجــا ب ــده ف بــین النهــرین، نماین
ــدنم    ــه دی ــه زودی  ب ــه ب ــت ک ــراف زد و گف تلگ

ـیدن بـه .  خواهد آمد ـفر  خـود و  رس او نحـوه س
ـا دو  اتومبیـل  ـا  او ب مقر ما  را برایم فاش  نکرد ام

ومبیـل او مـی گفـت ات. فورد از بوشهر  آمـده بـود
ـر قیمتـی   ـا را حاضـر اسـت  بـه ه های اسقاطی م
بخرد،  نمی خواست  فروش اتومبیل های کهنـۀ 
ـای نـوی  او را  خـراب   ما بازار فروش  اتومبیل ه

او در جنـوب  تعـدادی اتومبیـل فـورد نـو .  کنند
داشت که بنا بود  به قسمت های شمال ایران  بـه 

بـه محـض انجـام  .  منظور فروش فرستاده شـود
معامله از ما در خواست  کرد به کمک  سربازان، 
اتومبیــل  هــای  بــه فــروش  رفتــه را خــرد کنــد و 

  » .بسوزانند
روز سی ام تلگراف رمزی  از وزارت  « :  ۲۱۴ص  

ـرم را در مـورد تخلیـه . جنگ  دریافت کردم نظ
دولت  که در . فوری قوا  از ایران  خواسته  بودند

یانه در پیش همه جاسیاست  اقتصادی صرفه جو
ـات   گرفته بود ابراز امیدواری کرده بود کـه عملی

ـاریخ . تخلیه پیش از  یکم آوریل پایان یابـد ایـن ت
در حقیقت پایان  سال مالی  مؤسسه های دولتـی  

  ».است
بــرای دیــدن اتبــاع اروپــایی مقــیم « : ۲۱۵ص 

ـنهاد شـد . ایران به باشگاه رفتیم ـا پیش به همه آنه
ـران از ـام تخلیـه ای ـا بـه بغـداد  هنگ قـوای بریتانی

ـنهاد را رد کردنـد. بروند ـا . اما همگی این پیش آنه
به فکر هجوم بلشویکها به ایران با دیده تمسـخر 

ـران در . می نگریستند با وجود  آنکه به ناتوانی  ای
ـرا  در .  دفاع از خود واقف  بودند ـر م بعضـی  نظ

ــتم وقــوع   ــا مــی شــدند و مــن گف ایــن مــورد جوی
ـا در . را بعید می دانم چنان حمله ای بلشویک ه

از  .کشور خودشان دچار مشکالت زیادی هستند
ــک و خــود داری  ـان از آرخانگس ــه قوایمـ تخلی
ـتم  غیرنظامیان در ترک آنجا صحبت کردم و گف
آنها وقتی به فکر ترک آرخانگلسـک افتادنـد کـه 

بســیاری از مقــام  هــای  . جــا در کشــتی هــا نبــود
ــد  اروپــایی کــه در خــدمت دولــت ا یــران  بودن

مشکالتی داشتند و اغلب  آنها اگر  خـدمت  ایـن 
دولــت را تــرک مــی کردنــد  بیکــار مــی شــدند و 

ـا . جایی را برای کار کردن سراغ نداشتند ـا  ب آنه
کشورشان  تماسی نداشتند و فکر  می کردند  اگر  
ـرگردان  خواهنـد  ایران  ترک کننـد در بغـداد س

ـای شد  چون خودشان پولی برای رفتن ب ه جاه
دیگر ندارند و هیچ دولتی  هم حاضر  نیسـت بـه 

  !» .آنها  در این زمینه کمکی بکند
  - آخرین روز های  اقامت در ایران«  :  ۲۱۶ص 

ـران  بـه  ـیحی را  در ته ـال  نـو مس نخستین روز س
رفــت و آمــد چنــدانی  بــه . پرســه  زدن پــرداختم

ـران . چشم نمی خـورد  برداشـت کلـی مـن از ته
ـته اسـت ایـن بـود کـه . شـهری  ویرانـه و ورشکس

ـازی  بـه  ـر ب حتی در میـدان عمـدۀ  شـهر هـم س
تنها گزمۀ  وارفته ازبازار بزرگ  . چشم  نمی خورد

وقتــی  بازارهــای  .  تهــران  مراقبــت  مــی نمــود 
ـاد  پیشاور ، الهور  یا شهرهای  هندوستان را بـه ی
ــتند، از  ــام داش ــلوغی و ازدح آوردم، کــه  آنهمــه ش

همۀ  مردم  . ازار تهران  یکه خوردمدیدن  وضع ب
ـیدند نـه  . شهر اندوهگین و غمزده به نظر می رس

ـری   از خوش و بش رهگذران با مغازه داران  خب

بود  و نه از روستاییانی که گلی سرخ  پشت گـوش  
یا در دهان  خویش  می گذاشتند اثری  به چشـم  

در انتظار دیدن  کوه نشینان پوستین .  می خورد
ـا . البرز  بودمپوش   ـرور  ی هیچ فردای  ظاهراً مغ

ـاهی   خوشحال نبود کـه شـهروند دولـت شاهنش
ـرده  .  ایران است ـرۀ  افس از تماشای  آن همه چه

ـازۀ  و غمزده  حوصله ام سر آمد و بـه یکـی دو مغ
ـتم  ـا رف ـا . سمساری  متعلق بـه ارمنـی ه همـه آنه

مشتاقانه می خواستند از مقاصد  انگلستان با خبر  
ند  واز من  می پرسیدند که  آیا  بلشویک ها به شو

خیلـی صـریح و .  ایران حمله خواهند کرد  یا نه
رو راست می گفتند  در صورت  هجوم بلشـویک 

ـتند در .  ها  در ایران  نخواهنـد  مانـد قصـد  داش
ـرار  ـرق  ف چنان  وضعی از طریق بلوچستان به ش

ی بی تمامی  اجناس  این مغازه ها  را کاال.  کنند 
ـا   و تخـت  ارزش ساخت  اروپا از قبیل صندلی ه
ـه  ـا  و  جعب ـا فـون ه ـرق ، و گرام ـرزرق  و ب های پ
موزیک های  ساخت بیرمنگام تشکیل می داد  و 
برای  همین  اجناس  هم ده  برابر قیمت  اصـلی  

فکــر  مــی کــردم  بتــوانم .  را مطالبــه  مــی کردنــد
ـا مانـده از پناهنـدگان روسـی  م ثـل  چیزی  به ج

ــی  هــای عتیقــه ، ســماور ، و شــمایل هــای   چین
ـره  مذهبی  پیدا  کنم که موفق  نشـدم، پوسـت ب
ـاغی  و رنـگ شـده  ایرانی  را که  به طرز  بدی  دب

ـازه .  بود قطعه ای سی  شلینگ می فروختنـد مغ
ـان، پـول هنـدی و  ـا توم ـرا ن ی داران  به جـای ق

ـا گوشـت . انگلیسی مطالبه می کردند قصـابی ه
ـر کیلـو  شکار   آویزان  کرده بودند  که بـه ازای  ه

ـا حتـی .  چند  پنی  مطالبه می کردنـد در خیابانه
یک اتومبیل  هم  به چشم  نمی خورد و با توجـه  
ـترلینگ   به اینکه  هر گالن بنزین یـک پاونـد  اس

ـاراژ . بود این موضوع  تعجبی  نداشت در  یک گ
ــنج  اتومبیــل اورلنــد نــو دیــدم ــان مــی . پ صاحبش

ـر گ فت امیدوار است به محض شنیده شدن خب
ــا را بــه قیمــت  وحشــت آور هجــوم بلشــویکها آنه

ـا مـن  وقـوع ... خوبی بفروشـد ـا همـه اینه ـا ب ام
چنین حمله ای  را محتمـل نمـی دیـدم گـدایان 
ـان بـه گـدایی مشـغول   ـار خیاب گروه گروه  در کن

ـا کـش  . بودند ـرکی  عص ـا بودنـد و پس بعضی  نابین
ــود ـا  ب ــه .  آنهـ ـتناک در هم ــویر  وحشـ ـا تص اینهـ

  ».  ماندگی  شدید  بودند
عقیــده شخصــی مــن ایــن بــود کــه « : ۲۱۸ص 

ـا،  ـران از قــوای مـ ـله بعــد از  تخلیــه ایـ بالفاصـ
بلشـویک . بلشویکها دست  به حمله نخواهند زد

ها در همین  اواخر  در ورشو با شکشـت  فاجعـه  
ـاز   باری رو به رو شده بودند و هـم اینـک در قفق

ـر .  نبردی سخت با ترک ها بودند  سرگرم به نظ
ـران نمـی  من  آنها دست به عملیات نظامی  در ای
ــاتی  ــان عملی زدنــد چــون گذشــته از هرچیــز  چن

ـه مـی شـد ـر هزین ــتم .طـوالنی  و پ ـر مـی توانس اگ
ـا نیروهــای   ــه بـ ـرای مقابل ــی را بـ قزاقهــای ایران
ـا مـدتها  ـنم ت ناهمگون کوچک خان رو بـه راه ک

  .»ت ایران نبود خطری  متوجه حکوم
در آقا بابا مرتب به دیدار بریگاد قزاق  – ۲۱۹ص 

ـرهنگ دوم شـده . می رفتم رضا خـان اینـک س
ـام   ـارایی گ بود و بریگاد قزاق با شتاب  به سوی ک
ـزاق  ـاریخی کـه ق بر می داشت مسئولیت تعیین  ت
ها  از نظارت ما خارج  می شدند بـه مـن واگـذار  

ـیش از   شده بود و من در نظر  داشتم  ـاه  پ یـک م
ـنم ـار را بک ـرو   دو . عزیمت  به بغـداد ایـن ک از این

  :موضوع را با رضا خان در میان گذاشتم
ـتم و از او  - ۱ ـان را گف ـینی م به او تاریخ عقـب نش

خواستم قول بدهد به هنگام عقب نشینی  ما، به 
ــا  ـاتی علیـه م ـاجمی  و عملی ـیچ گونـه اقـدام ته ه

  .دست نزند
ـزی از او خواستم  – ۲ ایـن بودکـه اقـدام قهرآمی

ـاه  صـورت ندهـد و بـه  ـردن ش برای سرنگون ک
دیگــران هــم اجــازه و امکــان چنــان اقــدامی را 

در هر دو مورد قاطعانـه بـه مـن قـول داد . ندهد
کــه بــه خواســته هــای مــن عمــل کنــد و وفــادار 

  » .بماند
  

ـیش « : ۲۲۰ص  ایران برای روزگار سختی کـه پ
) رضـاخان( و او   رو داشت نیازمند یک رهبر بود

ـاب   بی تردید مردی  فوق العاده ارشمند بـه حس
  . »می آمد

ماه  فوریه  با زوزه های  یک تند باد  «  :  ۲۲۲ص 
ـادی ندیـده بـودم  . شروع شد ـان  ب به عمرم  چن

باد با تمام  روز و قسمت عمده شب  ادامه  یافـت 
ـاده .   تیرهای تلگراف  را از جا کند  و عبـور  از ج

قســمت  اعظــم  آن هفتــه  را .  اممکن  شــدهــا  نــ
ــا  ــاطی  ب ــازی  خطــوط ارتب ــاز س صــرف  تــرمیم  ب

با برقراری  مجدد ارتباط تلگرافی .  بغداد  کردیم
ـر سـرمان  باریـدن  ، بارانی  از تلگراف  از لنـدن  ب

ـادر .  گرفت ـان  قطعـی   تخلیـۀ  قـوا ص حاالفرم
شده بود  سازمان ها   و وزارتخانه ها مختلف  در 
ـا   ـرده  و بـه م ـایی  ک این تصـمیم  تجدیـد نظره

ـانون . ابالغ  می نمودند از من خواسته بودنـد ک

ـر کشـور را ) جاسوسی ( های اطالعاتی  در سراس
  » ...دایر سازم

ـا « : ۲۲۵ص  ـران ب ـرک ای ـیش از ت می خواستم پ
ـنم ـتم .شاه  و وزیر مختارخداحافظی ک مـی دانس
گهانی مـن وزیر مختار  تا چه  اندازه از عزیمت نا

ـران  اســـت ـا . .. نگـ ـای طـــوالنی ام بــ گفتگوهـ
رضاخان را به اطالع آقای نورمن رساندم  و از او 
ـزاق از  خواستم تاریخ قطعی رها شدن بریگارد ق

ـین نمایـد ـار ... کنترل و نظارت را تعی ـر مخت وزی
ـاه را داد  و از مـن  ترتیب شرفیابی بـه حضـور  ش

  .»خواست  که با او باشم
رانـی درویـش مسـلک در قهـوه یک ای:  ۲۳۴ص 

ـای دوزبانـه و  خانه   که  هماننـد برخـی ایرانـی ه
ــد  ــی گوی ـاید م ـا آیرونسـ ــو بـ ـابلوس در گفتگ چـ

ـتان  ـان «انگلســ آورده »  عـــدالت را بـــه جهانیــ
ــانی  اول  !! اســت و اشــغال ایــران  در جنــگ جه

ـیس  توسط  قوای  تجاوزگر نظامی  روس و  انگل
  )  ۲!(بود به انگلیس  اشاره نمی کند
در گوشــه ای  یــک « : آیرونســاید شــرح مــی کنــد

ــد  و )   Hadji(حــاجی  زیــر لــب  ورد مــی خوان
ظاهراً  به آنچه  دور  و برش می گذشـت تـوجهی  

سال ها در هندوستان آواره بـوده . نشان نمی داد
پــیش  . و زبــان اردو  را بــه خــوبی حــرف  مــی زد
وقتـی  .  رویش کشکولی  پر از سکه  های مسی  بود

ـزنمغ ـا  او حـرف  ب ـا ب او . ذایم  را خوردم  رفتم ت
ـتان را در آن  چایخانـه گذارنـده بـود و  تمام زمس
قصــد داشــت در بهــار بــه مشــهد در منتهــی الیــه 

بـه رغـم  آنچـه  وانمـود .  خاوری ایران سفر کند
ـراف  بـود ـاً متوجـه اط ـرد  حواسـش  دقیق . می ک

وقتی در بارۀ  نکته مهمی صحبت  می شد  گوش 
از او  .  ا تیــز مــی کــرد  تــا گفتگــو  را بشــنود هــا ر

ـانی اول ( پرسیدم  در جنگ اخیـر  )  جنـگ جه
آخـرین جملـه . زندگی را چگونه گذرانده اسـت

هایش را که قبل از  خوابیدنم  به من گفت  هنوز 
مــی دانیــد ، ژنــرال صــاحب ،  ایــران :  بیــاد دارم

کشور فقیری  است و دیگر  مثل  روز گار  شکوه و 
روز گــاری . مــتش  قدرتمنــد  و غنــی نیســت عظ

ــۀ   ــون هم ـا  اکن ــودیم امـ ـزرگ  ب ــدگانی  بـ رزمن
مــی خواســتیم در . کشــورها غارتمــان مــی کننــد

جنــگ اخیــری کــه در مغــرب زمــین  روی داد 
ـا  جنـگ  ـا و روس ه ـرک ه بیطرف  بمانیم اما ت
خودشان  را به  سرزمین  ما کشاندند و با ما  مثـل 

بــا پایــان جنــگ  بــه آنهــا  . ســگ رفتــار کردنــد
ــدبختی  ســرزمین هایشــان بازگشــتند امــا جــز ب

ــا نشــد  ــان . چیــزی نصــیب م ــارزه در می هنــوز مب
کشورهای  مغرب زمین  ادامه دارد و این به زیان  

هر ملتی به جهانی کـه . تمامی مردم جهان است
.  در آن زندگی  می کند  چیزی  عرضه  مـی نمایـد

ه می توانسـت و اگر کشوری  نابود شود آنچه را ک
  .عرضه کند  نیز نابود می گردد

ـان   ـزی   بـه جهانی ـا چـه چی پرسیدم  انگلیسی ه
عرضه کردند و او با قاطعیت  و بی درنگ پاسخ 

ـان  : داد ژنرال صاحب، شما عدالت را بـه جهانی
ـان در کشـکول او انـداختم و او . دادید یـک توم

  »  .مرا دعا  کرد
ـاختمان ... «: ۲۳۵ص    بانـــکبـــه زودی در ســ
کــرم شــدیم و بــا ..جــا گــرفتم) شــاهی همــدان(

اخبــار ... مهربــانی از مــا پــذیرائی بــه عمــل آمــد
،  ۱۲۹۹بهمن  ۳۰( خوشی به دستمان می رسید

  )چهار روز  قبل از کودتای  سیاه
ـران « : ۲۳۹  -  ۲۴۰صص  مـدت خـدمتم در ای

ـات  ـنم اطالع ـا ک آنقدر زیاد نبـود کـه بتـوانم ادع
ــوربه ــن کش ـارۀ ای ــی دربـ ــت آورده ام عمیق . دس

ـران  درتمامی طول خدمتم درحیرت بودم کـه ای
ـاکنون  ـاریخ و ت چگونه توانسته اسـت در طـول ت
استقاللش را حفظ  کند و آیا با تخلیۀ قوای ما آیا  
ـتقالل خـویش خواهـد  بازهم قادر به حفـظ اس

ـالۀ : یک چیز برایم مسلم بود. بود؟ تالش صد س
ـران از طر ـال  نفـوذ در ای یـق زور بـه ما برای اعم

در بادی امر چنین می نمود که . پایان رسیده بود
ـان  روسیۀ شوروی به شیوۀ خاص خـود و بـه هم
ـرزمین  ـیای مرکـزی و س ـا در آس شکلی که  تزاره
هــای مســلمان نشــین آن نــواحی عمــل کردنــد، 

اما من بر خالف . ایران را به راه خود خواهد برد
ـایی م ـیم شاه ایران و بسیاری از مقام های  اروپ ق

ــوروی  ـیۀ ش ــه روسـ ـتم ک ــده نداشـ ــران، عقی ته
بالفاصله بعد از خروج ما به ایران حمله خواهد 

ـروی کـوچکی . کرد چون اوال در قلمرو  ایران نی
ـیۀ  از بلشویک ها حضور داشت، دوم اینکـه روس
. شوروی  در اروپا  با مشکالت زیادی مواجه بـود

ـرای رسـوخ  روس  ها به احتمال زیاد به تـالش ب
ـان دادن م ـای خـود در می سالمت آمیز اندیشه ه

ـا  ـرا تـوأم  ب دولتمردان ایرانی  ادامه می دادند و آن
ـا مـی انداختنـد ـران بـه . رشوه های  کـالن ج ای

شاه جـوان تنبـل و ترسـو بـودو . رهبر نیازداشت
ـرس جـای خـود را داشـت  برداشـت  . همیشه  ت

من  در برخوردهای کوتاهم  با او این بـود کـه او  
ر آستانۀ  این تصمیم گیری  است کـه هر لحظه د

ـا  به اروپا  فرار کنـد و مـردمش  را حـال خـود ره

ـرد را دیـدم کـه . کند  ـا یـک م در آن سرزمین تنه
. قادر بود ملتش را رهبری کند و او رضا خان بود

ـلم و مـؤثر  ـروی مس مردی که عنان اختیار تنها نی
  )  ۳(. کشور را در دست داشت

  
  دستنوشته آیرونساید ٭
  

ـارج رفتـه  « :  ۳۲۲ - ۳۲۳صص  ایرانیها ی  به خ
ـا  خود هیچگونه  آموزشی  ندیده اند و این امـر م
را  بــر آن  داشــت  تــا بــه آمــوزش افســران ایرانــی 

ـر ایـن . بپردازیم  ستاد فرماندهی تحت امر من ب
عقیده بود کـه  استاروسلسـکی  عمـداً از آمـوزش  
ـزار ـیۀ  ت ـا روس ی قزاقها  خود داری کرده است  ت
به . در آینده  با هیچگونه  مخالفتی رو به رو نباشد
.. نظر من این عقیده حرف یاوه ای  بیش نیسـت

نورمن  در تهران به خوبی انجام وظیفه  کرده ..
او شواهدی  به دست آورده است مبنی  بر .  است

ـا  ـارتی کـه قزاقه اینکه  شاه و استاروسلسکی  در غ
ـتند ـریک هسـ ـاه( او . کردنــد، شـ نبنــد گرد) شـ

ـزار  ۳۵مرواریدی  بـه دسـت آورده اسـت کـه   ه
او . ارزش دارد) لیره استرلینگ  ۱۲۰۰۰( تومان 

از خستگی  روحی خود  با نورمن  سخن )  شاه ( 
ـان   گفته  و از اوخواسته است  که در صورت  امک

( پزشـک  او . و تا آرام شدن اوضاع  به اروپا  برود
نرود سالمتش  اگر به مسافرت  « : می گوید )  شاه

  یه خطر خواهد افتاد 
ـرش  بـه  ـا  دون  تحـت ام ژنرال  تولستوو و قزاقه

ـا خـود داری . بغداد  رفته اند من  از دیدار  با  آنه
آنها تقاضای  پول و پوشاک کردند  چون . کردم 

ـاد . که برای انگلیس خدمت  می کردند بـه اعتق
ـتوک  اسـت ـا والدی وس ـایی آنه . من مقصـد نه

ـاهدۀ  شک ــ ـــکی  موجـــب  مش ـــت  استاروسلس س
  .همه از  او می ترسند. شادمانی  من خواهد شد

ـرس  از روسـها  بـی مـورد    به آنها  می گویم کـه ت
ـیش )  استاروسلسکی ( و  یکی . است ـابی ب نیز حب

امیـدوارم کـه . نیست و بـه موقـع خواهـد ترکیـد
ـار بـرآییم ـرار .  بتوانیم این باراز عهـدۀ ایـن ک از ق

تاً گفتــه اســت کــه اگــر  او بــه اطــالع  وی ســراح
ـز   ـربازان  عزی ـز از ایـن  س ـا مـی بـود هرگ جای  م

  .» !گستاخ لعنتی . دردانه استفاده نمی کرد
ـر « :  ۳۳۵ – ۳۳۶صــص  ـران بـ دیکســون از تهـ

داشــته، بــا خــود  بــه روســتای  آقابابــا کــه تمــامی 
ــا گــرد آمــده انــد، بــردم ــای ایرانــی در آنج . قزاقه

امل که جنبۀ نمایشـی  مراسم و تشریفات نظامی ک
دیکســون کمــی روحیــه  . داشــت بــه عمــل آوردم

نفر  ۱۰۰۰در مجموع در حدود ) قزاقها( گرفت
مدتها بود که موجوداتی بـه ایـن مفلـوکی . بودند

اکثر آنان پابرهنه بودند و پارچـه ای . ندیده بودم
ـا  . منــدرس بــه دور خــود پیچیــده بودنــد تنهـ
ســب گروهــی کــه در میــان ایشــان ظــاهری منا

فوج کوهستانی همگـی . آتریاد تبریز بود »داشت
ـتند ـان بـه . افراد آن اسلحه کمری و دشنه داش آن

ـامی کـه از  شیوۀ ایرانی آمـوزش دیـده انـد و هنگ
ـا چشـم دنبالـت مـی  مقابل ایشان عبور می کنی ب

این حالت اگر با آن آشنا نباشی بسیار زننده . کنند
مــام پــس از رژه نظــامی  بــا ت.  بــه نظــر مــی رســد

ـران بـه گفتگـو پرداخــت ـتم کــه . افس ـا گف بـه آنه
ـــی  ـران ایران ـین افســ ـیس جانشــ ــ ـران انگل افســ

یکی دو نفر از آنان از من خواستند . نخواهند شد
ـاراز  حقوقشان را پرداخت کنم، آنها فقـط یـک ب
سرهنگ اسمایس حقوق  گرفته اند و حـاال مـی 
ـا چـه  دانند که روسها در  پرداخت حقوق  آنها  ت

من تمامی خصوصـیات . ست داشته انداندازه خ
ـاخان  ـرده ام ،  رضــ ـران را مطالعـــه کــ ـردم ایــ مــ

بی تردیـد یکـی از  ) همدان( فرمانده آتریاد تبریز 
ـاخان را فرمانــده . بهترینهاســت اســمایس رضـ

او زیر دسـت یـک . واقعی صحنه قلمداد می کند
مافوق  سیاسی که از تهران نصب شده است، کار 

ـرای اسـمایس مـی گو. می کند ـردک ب یـد ایـن م
. دست یافتن به بودجـه شـدیداً تـالش مـی کنـد

ــا بــه دســتور مــن او حــق  دســت زدن بــه  ولــی بن
چونکـه در آن صـورت بـه قـول . بودجه را ندارد

. »فرانسویها برای خـود کیسـه خواهـد دوخـت
اسمایس به می گفت که کـم کـم عالقـه اش را از 

  . دست می دهد
ـای « : ۳۵۹ – ۳۶۰صص ایرانـی سری  بـه قزاقه

اســمایس بــه . زدم و وضــع آنهــا را بررســی کــردم
ــت ـامان زیــادی  داده اس ـر و سـ ـا سـ . وضــع آنهـ

ــود ــی ش ـاً پرداخــت م پوشــاک . مواجــب مرتبـ
ــه اســت ـرار گرفت ــراد قـ ـار اف ـرپناه در اختیـ . وسـ

ـران  اسمایس مـی گویـد کـه تعـداد انـدکی از افس
ـرده  ـامیم بـویی ب ایرانی از آنچه ما صداقت مـی ن

ن یعنی محروم کردن خـود از صداقت داشت. اند
طبیعی است کـه وقتـی کـه مواجـب . مال و منال

ـران  ـا افس پرداخت نمی شود تا حـدودی حـق ب
  فرمانده قزاقهای موجود حقیر و . ایرانی است

  ۱۵در صفحه 
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
  

ـایش  ـا روح و جـان ایـن نم بی مصـرف اسـت ام
ـابق سرهن گ رضاخان است، مردی که من از س

ـرد . به او عالقه داشتم اسمایس می گوید کـه او م
ــا بــه  ـتم ت خـوبی اســت و مـن از اســمایس خواس
ـا موقعیـت  ـا رض سردار همایون مرخصی بدهد ت

ـتن . خود را مستحکم کنـد ـایون از رف ـردار هم س
خود خوشحال است چونکه اجازه دسـت زدن 

در . اراحـت اسـتبه پول نداشته و از این بابـت ن
ـان،  باره چگونگی اوضاع، پس از خـروج خودم
. گفــت و گوهــای مفصــلی بــا اســمایس داشــتم

هــیچکس مســئولیتی در قبــال قزاقهــا بــر عهــده 
ـتوری  ـیچ دس نخواهد گرفت و من نمی توانم ه

اگر به قزاقها اجازه دهم کـه قبـل ... را قبول کنم
ـاید در ان صـورت  از  رفتن مـن حرکـت کننـد ش

ـا بتوان اوض اع را کنترل کنم گرچـه نمـی تـوانم ب
ـازه دهـم ... قشون به تهران بروم اگر  به آنان اج

که همزمان با ناپدید شدن من از قزوین برونـد، 
ممکن است علیه من اقدام کنند که این رویـداد 
ـاگزیر بـه  برای من جالب خواهد بـود چونکـه ن

ـر یـک از . مقابله با آنها خواهم شـد ـتن ه ـا کش ام
. ی من اقدامی نادرسـت خواهـد بـودآنان از سو

ــان بــه تهــران  ــان نیــز وجــود دارد کــه آن ایــن امک
ـر . یورش برند و دست به انقالب بزنند ـاً ب شخص

ـا قبـل  این عقیده ام که باید به قزاقها اجازه داد  ت
ـزوین حرکـت کننـد بـه . از ناپدید شدن مـن از ق

اسمایس گفتم که به عقیده من قزاقها نمی توانند 
ــدان ـار چن ــدکـ ــورت دهن ــط . ی ص ــع فق در واق

ـا را حـل خواهـد   دیکتاتوری نظامی مشـکالت م
ـیچ  ـا بـدون ه کرد و به ما فرصـت خواهـد داد ت

  » .گونه دردسری  کشور را ترک کنیم
اسمایس معتقـد اسـت کـه « :  ۳۶۰- ۳۶۱صص

ـران خـود شـورش نخواهنـد  ـا علیـه افس قزاق ه
مازاد پوشاک خود را به نحوی دلخواه می . کرد

ایرانیها در مقابل اجناس بنجل ما پـول  .فروشیم
ـایی را کـه در . خوبی  پرداخت مـی کننـد چیزه

ـات  انگلیس دور ریخته می شود، ماننـد نقـل و نب
ظروف  کهنه، لباسهای  زیر، هر نـوع . می خرند

ـایی از ایـن  ـای پتـو و چیزه پوشاک، تکه پاره ه
ـزاف  خریـداری مـی شـوند در . قبیل به قیمت گ

برای  جلوگیری از هجـوم ( کات مقابل انبار تدار
یک یهـودی . طناب کشی شده است) خریداران

را دیدم که درانبار تداراکات برای انبوه جمعیت 
ـیار . سخنرانی می کرد ـرق بس چانه زدن، که در ش

. متداول  اسـت، بـه هیچوجـه دیـده نمـی شـود
برای چیزهای بی ارزش روزانـه حـدود سیصـد 

ـرم ر بتـوانم ایـن اگـ. لیره استر لینک پول می گی
ــا را در تهــران بفروشــیم پــول بیشــتری بــه  چیزه

قزوین احتماالً با مازاد کاال . دست خواهیم آورد
ـنم کـه تعـدادی از . روبرو خواهـد شـد فکـر میک

ــۀ خــود را بــا فــرش  افســران اونیفورمهــای کهن
  ». معاوضه کرده اند

  
   ۱۹۲۱ژنوایه   ۳۱

 
گفت و گوهای مفصلی با اسـمایس « : ۳۶۶ص  
رضا موجـودی سـخت  . اخان انجام دادمو رض

. کوش به نظر می رسد و بینی تقربیاً بزرگـی دارد
ـان اسـت  ـبیۀ یهودی می توان گفت که  قیافۀ او ش
. ولی بینی ایرانی ها به گردی بینی  یهودی نیسـت

او مـی .  موی سرش رو به سفیدی گذاشته اسـت
ـاری   خواهد دستش به کاری بند باشد و از بـی ک

او فقط  به زبان فارسـی صـحبت . ناراحت است
مــی کنــد و فارســی  صــحبت کــردن مــن حتمــاً 

ـز . موجب شگفتی او شده است می گویند در تبری
حتی اگر این گفته صحت هـم . مهتر بوده است

او . داشته باشد باز از لیاقـت او حکایـت مـی کنـد
ـرد ایرانـی اسـت کـه  ـرین ف بطور قطع پر جذبه ت

  » .تاکنون دیده ام
  

   ۱۹۲۱ فوریه  ۱۲
  

ـا خـان گفـت و گـویی : ۳۶۸-  ۳۶۹صص  با رض
داشتم و او را به فرماندهی مطلق قزاقهای ایرانی 

او قــویترین فــردی اســت کــه تــاکنون . گمــاردم
ـرل . دیده ام به او گفتم که به تدریج از تحت کنت

مــن خــارج مــی شــود و بایــد همــراه ســرهنگ 
اسمایس مقدمات رویارویی با شورشیان رشت را 

در . ج ستون از منجیـل، فـراهم کنـدپس از خرو
ـا  ـا رض حضور اسمایس گفت و شنودی طوالنی ب

ـا ضـروری اسـت . داشتم در این فکر بـودم کـه آی
ـرانجام  قرار و مدارهای کتبی بگذاریم یا نـه، و س
ـتن مطلـب مفیـد   ـیدم کـه نوش به این نتیجـه رس

ـازی در . نخواهد شـد ـر رضـاخان بخواهـد ب اگ
ـان خواهـد آورد به سادگی  می تواند چو نکه امک

داشت به راحتی  بگوید قولهایی را که داده است 
ـزم بـه  ـر وی  تحمیـل شـده انـد و او مل به اجبار ب

قبل از اینکه از هم جدا شویم، . انجام آنها نیست
  :دو نکته را برایش  روشن ساختیم

نباید به هیچ وجه از پشت سر بـه قـوای مـن  -  ۱
ـابودی . حمله کند ـار بـه ن ـر چونکه این ک او منج

ــه ســود  ــی ب خواهــد شــد و جــز حــزب  انقالب
  .هیچکس نخواهد بود

. شــاه بــه هــیچ وجــه نبایــد ســرنگون شــود  -  ۲
رضــاخان صــراحتاً قــول داد و مــن بــا او دســت 

ـرل را . دادم به اسـمایس  گفتـه ام بـه تـدریج کنت
بــه هــیچ وجــه نگــران رفــتن او . کــاهش  دهــد

  )  ۴(»  .نیستم
  
   :توضیحات و مآخذ  ٭
  
مرداد را منتشر  ۲۸سيا تاريخ كودتاى ننگين  - ۱ 

ـر دونالـد:كند مى ـاريخ . بـه قلـم دكت ـر ، ت ن  ويلب
اكتبــر : تــاريخ انتشــار -  ۱۹۵۱مــارس : نگــارش
ـار  - ۱۹۹۹ ـين ب ترجمه  ابوالحسن بنى صـدر  اول

ـار يافتـه اسـت  - درروزنامه انقالب اسـالمى انتش
 - ۱۳۸۲خـرداد  ۲۵: تاريخ انتشاربصورت كتاب 

ـر  ـارات انقـــالب  - ۲۰۰۳يـــونى  ۱۵برابــ انتشــ
  .اسالمى

»  راهی  به سـوی مداخلـه« نگاه کنید به مقاله * 
مصــدق و « بــه نقــل از کتــاب  –از مــالکوم بــرن 

" و " مــارک گازيوروســکي"    بــه اهتمــام»  کودتــا
" دکتر علي مرشـدي زاد"با ترجمه " مالکوم برن

 ۲۴۳صـص  – ۱۳۸۴ –" قصيده سرا " انتشارات 
 -۲۲۱  
ـــی – ۲ ـزرگ  ب ــ ـــد قحطـــی ب ـا  ۱۹۱۷تردی تــ

بزرگترین فاجعه تاریخ )  ۱۲۹۸ - ۱۲۹۶(۱۹۱۹
ـیش از آن اسـت »  .ایران وفراتر  از تمامی وقایع پ

ــه «درایــن قحطــی  از جمعیــت  ٪۴۰نزدیــک ب
ـنگی و ســـوءتغذیه و  ـبب گرســ ـران بـــه ســ ایــ

ـار محـو  بیماری های ناشـی از آن ازصـحنه روزگ
ـانی جنـگ . شدند  بی شک  ایران بزرگترین قرب

جهانی  است هیچ کشوری  خسارتی در این ابعاد 
. را در نگاه  مطلق و یا نسبی تحمل نکرده است

ـر و  ترین قحطی با اینکه  بزرگ ـای دوره معاص ه
ـتم اسـت،  کشی ترین نسل از بزرگ های قرن بیس

ـاقی مانده ـناخته ب ـران در . اسـت اما ناش ـاریخ ای ت
ـانی اول را، نمی ــگ جهـ ــدون درک  جن ــوان ب ت

ـالآنچـــه کـــه  . ها رخ داد، دریافـــت در ایـــن ســ
ها کشـور  درسالهای جنگ اول جهانی، انگلیسی

را اشغال کردند؛ ودرست در همین زمان بود که 
ین فاجعــه تــاریخ خــود یعنــی گتــرایــران بــه بزر

  ) I.( دچار شد ۱۹۱۷ـ  ۱۹۱۹قحطی 
جمعیـت  ۱۹۱۴طبق اسناد آمریکایی، درسال «

بـه ۱۹۱۹ایران بیست میلیون نفر بود که درسال 
. توجـه بفرماییـد. یازده میلیون نفرکاهش یافـت

الی ده میلیون نفر ازمردم ایران از  ۸یعنی حدود 
هــای ناشــی از کمبــود مــواد  گرســنگی و بیماری

ـایی . غذایی و سوءتغذیه مردنـد ـناد آمریک در اس
مــدارک مســتندی دربــارۀ ایــن تــراژدی بــزرگ 

ـران . انسانی وجود دارد ـردم ای چهل درصـد از م
ـا در . قمع ونابود شـدند و و سه سال قلعطی د تنه
ـران توانسـت بـه جمعیـت  ۱۹۵۶سال  بود که ای
   )II(»برسد ۱۹۱۴میلیونی سال  ۲۰

ـرین فاجعـه تحمـل مـی « ایران، هنگامی بزرگت
ولـی . ها بـود کرد  که در اشغال  نظامی انگلیسی

جز چنـد اقـدام  جزئـی تسـکینی  و « ها  انگلیسی
ـرای  ـا  ب ـتن از شـدت قحطـی بی اثر ، نه تنه کاس

ـترده غلـه   کاری انجام ندادند ، بلکه با خرید  گس
و مــواد غــذایی  در ایــران ، وارد نکــردن واردات 

ـرین ممانعـت  از  مواد غـذایی از  هنـد و بین النه
ــاذ سیاســت  ــاالت متحــده  و اتخ ورود  غــذا  از ای

ــالی  ــای  م از جملــه نپــرداختن  در آمــدهای    - ه
ـیدند  قحطی  - نفت  به ایران  در .  را شدت بخش

ـا سیاسـت  نتیجه  تعداد  بیشتری  از مردم  ایران ب
این اقـدام را مـی . های  انگلیسی ها از بین رفتند 

ـان مصـداق  عینـی  جنایـت علیـه   ـا اطمین توان ب
ایــران بزرگتــرین قربــانی  . بشــریت  تلقــی  کــرد

جنگ جهانی  اول  بوده و  از بدترین  نسل کشـی 
  )  III(» . لطمه دیده استهای دوره معاصر  

I  - ۱۹۱۹قحطــی بــزرگ «محمــدقلی مجــد -
موسســـه  - ترجمـــه محمـــد کریمـــی» م۱۹۱۷

ـای سیاسـی  -مطالعات و پژوهش  -  ۱۳۸۷  - ه
  ۱۵ص 

II   -  ۲۱ص  –همانجا   
III   -  ۱۸ص  –همانجا   
ـاه «  -  ۳ آیرونساید اشاره به ترسو  بودن احمد ش

ـا  ـرد و مردمش را ره   مـی کنـد  ، ولـی خواهـد ک
رضــا خــانی  کــه آیرونســایدازاوتعریف مــی کنــد، 
درجنــگ جهــانی دوم بمحــض اشــغال  ایــران 

 پا به فرار گذاشت ازطرف متفقین ازترس    زودتر
ـتان آوردش و ـین دولـــت فخیمـــه انگلســ  وهمــ

  .» بردش
عبدالرضا هوشنگ مهدوی در نوشته ای تحـت 

پشتیبانی مستمر انگلستان از دیکتاتوری « عنوان 
ــا  ــا « :مــی نویســد» ) ۱۲۹۹ – ۱۳۵۷( پهلویه رض

ـرد  ـرمی ب شاه  که  تا این زمان دراوج قدرت به س
وبه مدت  بیست سال تنها  فردی بود که بر ایران 

ــی  ــت م ــحکوم ــعف ک ــود ض ـان از خ رد، ناگهـ
وناتوانی عجیبی  نشان  داد  او دوبار قصد داشت 
از تهــران فــرار کنــد وحتــی قصــد پناهنــدگی  بــه 

  - سقوط  جلد دوم (» سفارت انگلیس را داشت 
 ۱۳۸۷  - مؤسسه  مطالعات و پژوهشهای سیاسی 

  )   » ۶۶۸ص 
روز « : نصرالله سیف پور فاطمی تاکید مـی کنـد 

ـر شـد کـه روس  دوازدهم در تهران خبری منتش
ـران  ـرده  و بـه سـمت ته ها از قزوین  حرکـت ک

ــیش مــی رونــد ایــن خبــر درســفارت  انگلــیس . پ
ـاه  را بـی ـا ش انـدازه متـوحش  انتشار یافـت ورض

ــکورت   ــدون  اس ــوراً  ب ــه  ف ــه طــوری ک کــرد، ب
ـازم  قـم مـی  وهمراهان  سوار اتومبیـل شـده و ع

در قــم  بــه او خبــر مــی دهنــد  کــه شــایعه  . شــود
  » .صحیح نیست و شاه به تهران برمی گردد

 - آیینۀ عبرت  « دکتر نصرالله سیف پور فاطمی* 
به کوشش دکتر فرامرز  سـیف پـور  - »جلد سوم

   ۱۲۴۸ص   – ۱۳۸۹نیوجرسی   - اطمی ف
عبدالله شهبازی در باره خاطرات آیرونساید   -  ۴

ـاي : بر این نظر است کـه  ـئله کودت  ۱۲۹۹در مس
شدت برجسته شـد و  نيز نقش ژنرال آيرونسايد به

ـاً مســکوت مانــد  ـير ريپــورتر تقريبـ نقــش اردشـ
ـاي  مـرداد نقـش  ۲۸همانطور که در مسئله کودت

ـته  دهاوس بهکرميت روزولت و وو شـدت برجس
شود و نقش فرمانده عملياتي کودتا در ايـران،  مي

  .شود يعني شاپور ريپورتر، بکلي کتمان مي
سرلشــکر سِــر   دانيم ايــن در حــالي اســت کــه مــي

ادموند آيرونسايد يا لرد آيرونسايد اوّل تنها مـدت 
ـران بـود ـر  ۴او از . کوتاهي در منطقه و در اي اکتب

ـا  ۱۹۲۰ ـر از ۱۹۲۱فوريـــه  ۱۷تــ ، يعنـــي کمتــ
چهارماه و نيم، فرمانده قشون انگليس در شمال 

ـا ) نورپرفورس(ايران  بود کـه مأموريـت جنـگ ب
ــه عهــده داشــت بلشــويک وي در طــول . ها را ب
ـران نداشـت و  زندگي ـا اي ـاطي ب اش نيز هيچ ارتب

ـا چگونــه مي ـابراين نقــش او در کودتـ توانــد  بنـ
ـير ـا نقـش اردش  همسنگ و حتـي قابـل مقايسـه ب

ـاتي  ريپورتر باشد که به عنوان رئيس شبکه اطالع
سال بود که در  ۲۸بريتانيا در ايران تا زمان کودتا 

ـر حـوادث مهمـي چـون  ايران اقامت داشت و ب
ـاده بـود ـأثير نه ـره ت البتـه . انقالب مشروطه و غي

ــه عنوان فرمانــده نيروهــاي نظــامي  آيرونســايد ب
ـا  ـران سـهم مهمـي در کودت انگليس در شمال اي

اشــت ولــي او مجــري دســتورات وزيــر جنــگ د
ـتون چرچيـل، بـود  ـر وينس وقت بريتانيا، يعني ِس

وزير  عنوان نخسـت که بعدها همين چرچيل، به
 ۲۸وقــت انگلــيس، نقــش اصــلي را در کودتــاي 

  .ايفا کرد ۱۳۳۲مرداد 
ـامي بـود  بنابراين، آيرونسايد تنها يک فرمانده نظ

ـبکه که بدون آشنايي با منطقه و بدون داشتن  ش
ـناخت دقيـق  جاسوسان بومي و حتـي بـدون ش
ــتور وزيــر جنــگ را  ــاي سياســي کشــور دس نيروه

ـين مي ـرد اجرا کرد و هر کس جاي او بود چن . ک
طراحــان و   کنــد کــه تحقيقــات بنــده ثابــت مي

مثلثي بودند کـه  ۱۲۹۹عامالن خارجي کودتاي 
ـــک رأس آن ـــل  ي ـتون چرچي ـــود، رأس   وينســ ب

ـر ـرد ريــدينگ  ديگـ ـر روفــوس اســ(لـ ) حاقسِـ
ـا  نايب ـلطنه وقـــت حکومـــت هنـــد بريتانيــ الســ

ــن مونتــاگ  و ـتان در   ادوي ــت هندوسـ ـر وق وزيـ
ــدان ـر دو از خان ــه هـ ــدن، ک ــه اوّل  لن هاي درج

ـيس بودنــد، و رأس  يهــودي صهيونيســت انگلـ
ـا از او   اردشير ريپورتر  سوم کـه اصـال طـرح کودت
ـيدن . بود ـايي و برکش نقش اصلي را هم در شناس

و هم در خلع قاجاريه و رضاخان و هم در کودتا 
استقرار سلطنت پهلوي اردشير ريپـورتر داشـت 
ـاتي  ـبکه اطالع ـيس ش که در تمامي اين دوران رئ

دانيم که  و مي. حکومت هند بريتانيا در ايران بود
امــور اطالعــاتي امپراتــوري انگلــيس در ايــران و 

ــي در شــبه جزيره عربســتان از آغــاز  عــراق و حت
و   شــد نيــا اداره ميوســيله حکومــت هنــد بريتا به

وزارت خارجه انگليس در لندن دخالـت عملـي 
ــت ــوزه نداش ــن ح ــس، مطــرح کــردن . در اي پ
اي از حقيقت بود براي  آيرونسايد تنها بيان گوشه

  .پوشانيدن ابعاد بسيار بغرنج و مهم ماجرا
کند انتشار خـاطرات  نکته مهم ديگر که ثابت مي

ــايد نمي نــد، توانســت گــره مهمــي را بــاز ک آيرونس
ـثال، خـاطرات . تحريف ايـن خـاطرات اسـت م

ـا  آيرونسايد روشن نمي کند که آيا وي فرمان کودت
ـا به ـرد ي ـتور  را به ابتکار شخصي خود صادر ک دس

ـــدن  ـتان(لن ــ ـــت انگلس ـــگ و دول ). وزارت جن
در جريــان انقــالب چنــد بــرگ از   خوشــبختانه

دسـت آمـده کـه  رونوشت خاطرات آيرونسايد به
ـر شـده ثابـت مغايرت جـدّي آن را بـ ـتن منتش ا م

ـا . کند مي مثال، در کتاب منتشر شده تالش شده ت
. ثابت کند ايران در معرض خطر بلشويکي است

ـــورتر در  ـير ريپ ـري را اردشــ ـين خـــط فکــ همــ
يعنــي اگــر کودتــا . خــاطراتش القــا کــرده اســت

ـاد ها مي شد ايران بـه چنـگ کمونيسـت نمي . افت
ـاي ر  دانيم که اين مسئله، که مي ضـاخان آيا کودت

ايران را از خطر سقوط به دامان بلشويسم نجات 
داد يا نه، اصوال چنين خطـري وجـود نداشـت، 
اهميت اساسي در تحليـل تئوريـک حـوادث آن 

ـته خـاطرات . ها دارد سال ـتن دستنوش ولي در م
ـران به ــ ـايد، کـــه در اي ـــده، او  آيرونســ دســـت آم

ها قادر نيستند در  به اعتقاد من روس«  :نويسد مي
ـارج ا . ز کشــور خـــود بــه جنــگ بپردازنـــدخـ

ـامي  نمي توانيم بپذيريم که براي ما يـک خطرنظ
ــوب مي ــوند محس ـايد   ».ش ـايي آيرونسـ ـا درجـ يـ

ـباهت  مي ـان ش نويسد قيافـه رضـاخان بـه يهودي
ــا مي. دارد گوينــد اودر تبريــز مهتــر  مي«: نويســد ي

ايــن . مهتــر يعنــي نگهبــان اســب» .بــوده اســت
. د نيسـتجمالت درخاطرات منتشر شده موجو

 ۱۹۲۱فوريــه  ۱۵يــا آيرونســايد دربــاره مالقــات 
ـا هـم «: خودبا احمد شاه تنها يک سطر نوشته ب

ــار انگلــيس در تهــران[ ــا نــورمن وزيــر مخت بــه ] ب
مــايلي  ۶اي در شــاه درنقطــه. ديــدن شــاه رفتــيم

همين » .کرد اي از زنانش زندگي مي تهران با گله
و  ولي در متني که پسرآيرونسايد بـه کمـک. و بس

هاي  بــه احتمــال قريــب بــه يقــين بــا دســتکاري
ـر کـرده، سـه صـفحه  فراوان شاپور ريپورتر منتش
کامل درباره اين مالقات و با آب و تاب عجيبـي 
ـيار منفـــي و  در جهـــت ارائـــه يـــک تصـــوير بســ

ـيح داده شــده نفرت ـاه توضـ . انگيزازاحمــد شـ
ـر دروازه«از سـواران سـرخ « و » هاي آهنين قص

ـايي  هو خواج» جامه بنگالي هايي در لباس اروپ
ـاج به ـتقبال  که عصاي ع ـتند و بـه اس دسـت داش

ـاني کـه  ـان و کودک آيرونسايد و نورمن آمدنـد، زن
ها  کردنــد و خواجــه خنديدنــد و شــوخي مي مي
ــاکت مي آن ــا را س ــاالر مجلــل محــل  ه کردنــد، ت

ـاه  پذيرايي ازميهمانان، توصيف چهره احمد ش
زکجــا و غيــره و غيــره کــه اصــال معلــوم نيســت ا

ـر واز همه مهم  .آمده ـاه   ت ـا کـه احمـد ش ايـن ادع
ـا و تصـويب قـرارداد  شـد و  ۱۹۱۹خواستار امض

ـافع  بهترين معاهده«گفت اين  اي اسـت کـه من
کند اما مجلس شوراي ملّي  کشورش را تأمين مي

ـاز مي ـر ب ـا همـه » .زنـد از تصويب قرارداد س اينه
ـاريخ اسـت ـامالً روشـن اسـت کـه   تحريف ت و ک

ــتا نويســنده ـر اســاس يادداش ــه  ي بـ هاي روزان
ـته و بـــه ـته نوشــ ـر چـــه خواســ ـايد هــ نام  آيرونســ

ـا توجـه . خاطرات آيرونسايد چاپ کرده اسـت ب
بــه ايــن توضــيحات، اهميــت انتشــار خــاطرات 

ـين  اردشير ريپورتر روشـن مي شـود و بنـده بـه يق
ـاي   کنم که عرض مي ـاريخي مبن ـند مهـم ت اين س

 ۱۲۹۹قطعــي در تحليــل کودتــاي ســوم اســفند 
  .تواند جايگزين آن شود است و هيچ سندي نمي

از زمان انتشار خاطرات اردشير ريپورتر تا امـروز، 
ــاً يــک دهــه کامــل مي ــند  کــه تقريب شــود، ايــن س

بتدريج جاي خود را در ميان مورخين باز کرده 
ـندگان . است معهـذا، هنـوز نيـز گروهـي از نويس

ـر  ـر مرحــوم دکتـ ــه تعبيـ ــه ســند ب ــه ب هســتند ک
ـا مانده فوق بي» ارزنده«المي االس شيخ انـد  اعتن
مثالً، . هاي خود را به اثبات برسانند فرض تا پيش

ـا عنـوان  ـيروس غنـي ب در کتابي که آقاي دکتر س
برآمــدن رضــاخان، برافتــادن قاجــار و   ايــران؛"

ـرين " ها نقش انگليسي ـر کـرده، کمت ـراً منتش اخي
ــاره ــاجراي  اش ــير ريپــورتر در م اي بــه نقــش اردش
ـاي کودتا ن ـا بتوانـد ثابـت کنـد کـه کودت يسـت ت
ـتابزده«يک طـرح  ۱۲۹۹ و فاقـد تـدارکات   »ش

ـري انگليسـي «مفصل قبلي بود که  به تمهيد افس
کــه از کشــور و مــردم مــا تقريبــاً هــيچ اطالعــي 

ـاز شـد ـايد اسـت» .نداشت آغ . منظـور او آيرونس
ـين «: افزايـد غني مي ـا کمتـر چن ـان بريتاني نظامي

ـا چـه خودسر دست به سياسـت ياز يـده بودنـد ت
رسد که بدون دستور صريح دولت متبوع خـود 

ـا کننـد ـا در » .کودتا بر پ ـيروس غنـي تنه ـاي س آق
يکجا نام اردشير را برده و تلويحاً مدعي شده کـه 

ـا  ها اين سند را بـه خود انگليسي خاطر ضـديت ب
  :نويسد او مي. سلطنت پهلوي منتشر کردند

ـاليان  هاي بريتانيا در طـول با وجود تکذيب« س
ــته ــالتي نداش ــا دخ ــالح ... کــه در کودت وقتــي مص

انگلستان اقتضا کرد، ايـن کشـور مرتـب اعالميـه 
ـا  صادر مي ـا بـه نقـش خـود در کودت کرد و نه تنه

ــاره آن بــه اغــراق هــم  اعتــراف مي کــرد بلکــه درب
ـار يادداشـــت... پرداخـــت مي ـرال  انتشــ هاي ژنــ

ـندي  آيرونسايد از طرف پسرش و نيـز درآمـدن س
از " نامه آخــرين شــهادت و وصــيت"بــه  موســوم

ـر دو در  ، يعنـي ۱۳۵۱- ۱۳۵۰اردشير رپـورتر، ه
ــدرت و از  ـا شــاه در اوج ق ــه محمدرضـ زمــاني ک

  ».موفقيت جهاني برخوردار بود، اتفاق افتاد
ـاً محقـق در بررسـي  اين روش يک محقـق واقع

  .اي به اين اهميت نيست حادثه
ــا ــاطرات اردشــير ريپــورتر در اواخــر س ل اوال، خ

نامه  طبــق وصــيت ۱۳۴۸يــا اوايــل ســال  ۱۳۴۷
ــه در  ــت ن ـرار گرف ـاپور قـ ـار شـ ـير در اختيـ اردشـ

  .۱۳۵۱- ۱۳۵۰هاي  سال
ثانياً، اين سند کامالً محرمانه بود و تنها چند تـن 
از رجال درجه اوّل پهلـوي آن را ديـده بودنـد از 

ترين محرم شاه، کـه  جمله اسدالله علم، نزديک
اش  هاي روزانـه شتطبق نوشته مندرج در ياددا

ـراي . کند اصالت آن را تأييد مي ايـن خـاطرات ب
وسيله بنده منتشر شد  به ۱۳۶۹اولين بار در سال 

ــوان  ــت عن ــوم نيس ــي معل ـرين «و آقــاي غن آخـ
را از کجا » نامه اردشير ريپورتر شهادت و وصيت

  .کار نبردم آورده است زيرا من چنين عنواني را به
کـه صـميميت  اسناد ديگري نيز در دسـت اسـت
ــورتر را در ســال ـاپور ريپ - ۱۳۵۰هاي  شــاه و شـ

ـان مي ۱۳۵۷ ــ ـــد نش ـــدار . ده ـــه دي ـــک نمون ي
همراه  بـه  ]۳[  جرج کندي يانگ  خصوصي آقاي

ـاريخ  ـاه در تــ ـا شــ ـاپور اســـت بــ ژوئـــن  ۶شــ
هاي اخير  جرج کندي يانگ که در سال  .۱۹۷۲
د، در آن زمان از گرداننـدگان و مـديران فوت کر

ـاني انگليســي کلينــورت بنســون بــود کــه  کمپـ
عنوان دالل و واســطه در معــامالت خــارجي  بــه

وي گــزارش ديــدار . ايــران نقــش مهمــي داشــت
اي از آن  طور مشروح نوشته کـه نسـخه خود را به

ــي به ـناد ايران ــده و در دســترس  در اسـ دســت آم
گ، کـه قاعـدتاً شاه به جرج يانـ. محققين است

ـه بـوده  ـامي بلندپاي در اينتليجنس سرويس نيز مق
هاي اين جلسه کامالً امنيتـي  زيرا مضمون بحث

ـبيه بـه بحـث ـاجر نيسـت، از   است و ش ـا يـک ت ب
ـاي  جدايي ـران و امنيـت اروپ ناپذيري امنيـت اي

گويـــد و خالصـــه مضـــمون  غربـــي ســـخن مي
. مــذاکرات گــواه نزديکــي بســيار طــرفين اســت

همان سالي است کـه  ۱۹۷۲که سال  توجه کنيم
خاطرات آيرونسايد منتشر شد و کمي بعـد مقالـه 
ـير  چپمن پينچر و اشاره مختصر او به نقش اردش

بنابراين، ادعاي آقاي . ۱۲۹۹ريپورتر در کودتاي 
  .سيروس غني بسيار غيرمستند است

ـيروس  و باالخره اينکه، به عکس ادعاي آقاي س
يــم کــه ســازمان مــا مــواردي را ســراغ دار  غنــي،

سود رضاخان  اطالعاتي انگليس به جعل سند به
دست زده با اين هدف که از او يک چهره ملّي و 

ترين هدف از ايـن  مهم. ضدانگليسي ترسيم کند
ـان صـعود رضـاخان صـورت  جعليات، که در زم

ــت  مي ــب دادن حکوم ــت، از يکطــرف فري گرف
منظور جلـب حمايـت  کمونيستي شوروي بود به

عنوان يک فرد ناسيوناليست و  ان بهوي از رضاخ
ـر فريــب   ملّـي و ضدامپرياليسـت؛ و از طــرف ديگ

ـران ـار عمـــومي ايــ ـال مّلـــي و افکــ و . دادن رجــ
ـرانجام سـبب حمايـت  مي دانيم که اين ترفند س

ـندي . ها از رضا خان شد شوروي يـک نمونـه، س
ـال  ۱۰است که مجله پيکار در شـماره  خـرداد س

اي بـود کـه در  ريهايـن نشـ. خود افشا کرد ۱۳۱۰
وسيله مرتضي علوي، برادر ارشد بزرگ  برلين به

پيکار در . شد ، منتشر مي)نويسنده معروف(علوي 
ها  سياست جاسوسي انگليس«اي با عنوان  مقاله

    : نويسد مي» در ايران
ـامالً بـه  پس از اينکـه رضـاخان را انگليس« ـا ک ه

ـيس  سمت نوکري خود درآوردنـد، قنسـول انگل
ـر  راپـورتي بـه) وازمقيم اه( عنوان چمبـرلن، وزي

نويســد و در راپــورت  مســتعمرات انگلســتان، مي
ـر قـدر سـعي و  مزورانه خود مي ـا ه نويسـد کـه م

کوشــش نمــوديم رضــاخان را بــا خــود همــراه 
نماييم موفق نشديم و آنچه حقيقتا کشف کرديم 
ـيچ  با حکومت شوروي مناسبات حسنه دارد و ه

ـار ب و ايـن راپـورت . يايـدحاضر نيست که با ما کن
ـرد کـه به ـيله جاسـوس خود را طوري ک هاي  وس

ـان بـــه دســـت قنســـول هاي حکومـــت  خودشــ
ــد ــه . شــوروي بيفت ــن عمــل مزوران متأســفانه اي

ـيد  طوري در محافل سياسي روس ـأثير بخش ها ت
که تا امروز هم در روسيه کساني هستندکه عقيده 

ــد رضــاخان طرفدارشــوروي و مخــالف ... دارن
  »...ها است ري انگليسسياست استعما

پنهانکاري "مقاله : سایت عبدالله شهبازی : منبع
گزارشي از آخـرين »  و اسرار دو کودتا" انگليسي

و  ۱۲۹۹اسفند  ۳تحقيقات درزمينه دو کودتاي 
بــر مبنــاي  اســناد موجــود در  ۱۳۳۲مــرداد  ۲۸

  »آرشيوهاي ايران
  

 ادامه دارد 



                                                                                                                                                                                       

 

 

16 

 

 
 

2011 سپتامبر   25تا  12ز ا           1390 مهر  3تا  شهريور 21از   784 شماره  

 

  
والیت فقیه،  بدعت  و  «

  »فرعونیت بنام دین
  

تازه ترین کار پژوهشی 
  منتشر شدفری محمد جع

 
اين كه شما مالحظه مي كنيد كه "

ــول  ــران در ط ــال   در اي ــي س س
گذشته بـه اتهـام ارتكـاب حـدود     
شرعي همه ساله تعدادي اعـدام و  
يا رجم شده يا شالق مـي خورنـد،   
بيش از آنكه ربطي به اسالم و حتي 
فقـه ســنتي داشـته باشــد بـه نظــام    
قدرت و نظريه ارعاب حكـومتي و  

ب واجبـات  حفظ حكومت از اوجـ 
ما در كشور بـا  .  است بر مي گردد

يك دسـتگاه قضـائي جبـار روبـرو     
هستيم كه به جاي اجراي عـدالت  
در كشور، خـود مـدعي مـردم در    
جهت اجراي منويات ديكتـاتوري  
واليــت مطلقــة فقيــه اســت و چــه 
بدرستي آقاي بني صـدر در مقـام   

به  1360رياست جمهوري در سال 
 آقاي دكتر بهشـتي رئـيس ديـوان   

! آقاي بهشـتي  ": عالي كشور گفت
وقتي مدعي خـود قاضـي اسـت و    
اين پرونده سازي هاي مفتضح مي 

 137ص (".كند دادرس خدا است
  )      كتاب

  
امور نهي شـده بـر پيـامبران در     *

  قرآن  
حدود اختيارات پيامبرو رسـالت  * 

 .در قرآن
واليــت فقيــه چگونــه صــيغه اي * 

  است؟
مـت  حكوكتاب نقد مباني فقهي * 

 اسالمي آيت اهللا منتظري
  

  یورو ۲۵ :قیمت
   

عالقمنــدانی کــه مایــل بــه خریــد 
کتاب هستند، از طریق آدرسهای 
ــــاب را  ــــد کت ــــی توانن ــــل م ذی

 :خریداری کنند
  :پست الکترونیک  

 mbarzavand@yahoo.com 
    :آدرس پستی

Enghelabe Eslami 
Zeitung 

 
Postfach 11 11 18  
D – 60046 Frankfurt – 
Germany 

  

خیانت  ،وقتی معجزه
دفاع «و خیانت 
  می شود »مقدس

  
یا نسبت به صداقت و صمیمت آ ٭

فرماندهان نظامی هیچگـاه شـک 
  :نکرده ام؟

  
شــک کــردن و شــک نکــردن در  - ۶

باره کسی که بر مقامی گمـارده  شـده 
موکول است به ایـن کـه بـه او  ،است

 ،اختیار داده شود و به اندازه اختیـار
قای شادمهر منصـوب آ. مسئول باشد

یـن بـود اما روش کـار مـن ا. من نبود
که انـدازه لیاقـت هـر شـخص وقتـی 
دانسته می شد که به او اعتماد شود و 
به او اختیار داده شود و به او تفهـیم 
شود که به انـدازه اختیـارش مسـئول 

  .است
ــار مشــکل       انتخــاب کســی  ،پــس ک

. است که باید مقـامی را تصـدی کنـد
 ،هرگاه این کار با دقت انجام بگیـرد

مـی شـود و  اصل در مـدیریت لیاقـت
ــار  ــاد و اختی صــاحب لیاقــت از اعتم

کــاری کــه مــن . برخــوردار مــی شــود
ــوده اســت ــن کــار ب ــرده ام ای اال . ک

اینکــــه بهنگــــام تصــــدی ریاســــت 
ـــوا ـــدهی کـــل ق  ،جمهـــوری و فرمان

ــد گرچــه . کســانی در مقامهــائی بودن
امـا  ،نها را انتخاب نکرده بـودمآمن 

ــا دادن  ــر ایــن گذاشــتم کــه ب ــا را ب بن
نهـا آبـه  ،ستن مسئولیتاختیار و خوا

ـــراز کـــاردانی خـــویش را  فرصـــت اب
  .این روش موفق نیز بود. بدهم

ـــی کوپترهـــای        امـــا مـــاجرای هل
: امریکــائی مانــده در فرودگــاه طــبس

سال کـه مالتاریـا زمـین و  ۳۰در این 
زمان را گشته است و سطری سـند بـر 
ضد منتخب اول تاریخ ایـران نیافتـه 

به سراغ  ،ن مناسبتآبه این و  ،است
بمباران فرودگـاه طـبس بـه دسـتور «

رفتــه و مــدعی شــده کــه » بنــی صــدر
هــدف از میــان بــردن اســنادی بــوده 
است که کماندوهای امریکـائی برجـا 

  !گذاشته بودند
ور شـــده ام کـــه دو آیـــاد ،هربـــار       

قـای آنها را آهیأت تحقیق که یکی از 
ــود ــرده ب ــق ک ــأمور تحقی ــی م  ،خمین

ـــد و حاصـــل ـــق کردن ـــر دو  تحقی ه
تحقیق ایـن شـد کـه حتـی یـک ورق 

ـــذ نیـــز نســـوخته بـــود هـــیچ . کاغ
ـــأمور  ـــدوهای م ـــه کمان ـــومتی ب حک

اسناد نمی سپرد که با خـود  ،عملیات
قـای آوقتـی . به محل مأموریت ببرند
هنـوز هـوا  ،شادمهر به من تلفن کرد

او توضـیح داد کـه . تاریک نشده بود
هواپیماهــا از نزدیــک مــی تواننــد بــا 

ملخهــای هلــی  ،تیربــار اســتفاده از
بعد هـم . کوپترها را از کار بیاندازند

بیشـتر از  ،در عمـل ،گزارش کـرد کـه

ملخ یک هلی کـوپتر از کـار انداختـه 
  . نشد و یک تن نیز کشته شد

دو  ،مدآاما اگر شکی بوجود نمی        
هیأت تشـکیل نمـی شـدند و تحقیـق 

شــکی کــه در مــن و . نیــز نمــی کردنــد
ایـن بـود کـه بسـا  مشاورانم پیـدا شـد

کمانـــدوها همدســـتان ایرانـــی مـــی 
داشــته انــد و احتمــاال نشــانه هــائی از 

نها و محلهـای تمـاس کمانـدوها بـا آ
برجـا مانـده   ،همدستانشان در محل

امــا تحقیــق معلــوم کــرد هــیچ . انــد
نشـــانه ای از کســـی و محلـــی  برجـــا 

  .نگذاشته اند
قــای شــادمهر در آطرفــه ایــن کــه        

یکبــار نیــز بــه امریکــا  ایــران زیســت و
سفر کـرد و در ایـران از دنیـا رفـت و 

یـــم از او کـــه  ژبعـــد از کودتـــا نیـــز ر
نظــامی بــود و بــر او بــود کــه توضــیح 

  .یک پرسش نیز نکرد ،بدهد
  
  :هژماهیت کودتای نو ٭
  
بدیهی است بـه افسـران و درجـه  – ۷

ـــا  ـــه شـــرکت در کودت ـــی کـــه ب داران
نمــی گفتنــد  ،فراخوانــده مــی شــدند

تالشـی کـردن ارتـش و زمینـه هدف م
ساختن برای حمله قشـون صـدام بـه 

هـدف نظامیـانی کـه در . ایران اسـت
برانـداختن  ،کودتا شرکت می کردند

ــوده اســتژر ــم ب ــا . ی ــا ســازمان آام ی
نقدر دانـش سیاسـی آدهندگان کودتا 

ــی  ــد و نم ــته ان ــاچیز داش ــامی ن و نظ
وقتــی  ،دانســته انــد کودتــای نظــامی

افـق نیسـت و بدنه ارتش بـا کودتـا مو
ـــان در هیجـــان  ـــز همچن جامعـــه نی

ناشـدنی اسـت؟ دادن  ،انقالب اسـت
اســـامی افســـران شـــرکت کننـــده در 

یم صـدام از چـه رو بـوده ژکودتا به ر
  است؟ 

ــاری      برفــرض کــه قصــد واقعــی  ،ب
کودتا بـوده و رهبـران کودتـا هـم از 

گـاه آنزدیک به ناممکن بودن کودتـا 
نتیجـه حاصـل ایـن شـده  ،نبوده اند

است که نیـروی زمینـی صـدمه بسـیار 
ـــد ـــزرگ از . ســـخت ببین گروهـــی ب

ـــه  ،افســـران نیـــروی هـــوائی از جمل
ــا ــان ه ــوند ،خلب ــتگیر ش طــرح . دس

ــالب  ــورای انق ــه ش ــش ب انحــالل ارت
 ،قـای خمینـیآبـا اجـازه . ورده شودآ
ــه جــان ارتشــیان آ قــای ری شــهری ب

نهــا را بــه آبیفتــد و گــروه گــروه از 
 ،نبــدین ســا.  جوخــه اعــدام بســپرد

وردن مساعدترین آمالتاریا در فراهم 
شرائط برای تجاوز قشـون صـدام بـه 

  .شرکت جست ،ایران
زاد شــده آبنــا بــر اســناد محرمانــه       

وزارت خارجه انگلستان و نیز بنـا بـر 
 ،قــول وزیــر تشــریفات صــدام حســین

ــراونآ وزیــر خارجــه اســبق  ،قایــان ب
انگلستان و دکتر بختیار و اویسی نزد 

اند و به او اطمینـان داده  صدام رفته
انـد کــه ارتــش ایــران تــوان مقاومــت 
ندارد و قشون عـراق مـی توانـد بـرق 

  .سا پیروز شودآ

و جنگ فرصتی شد برای این کـه       
و صـدام و . ایران ارتش ملی پیدا کند

ــران را از کــرده خــود  ــه ای ــان ب خائن
  .پشیمان سازد

  
و  "یت اعدام باید گرددآ"شعار  ٭

  :عداممخالفت با ا
  
ــن – ۸ ــد م ــل  ،از دی ــه قاب ــایتی ک جن

ــت ــش نیس ــه وطــن  ،بخش ــت ب خیان
کسی که بـه خـدمت بیگانـه در . است

در  ،ید و با نقض استقالل ایـرانآمی 
بــه قــدرت خــارجی نقــش مــی  ،وطــن

 ،دهد و یا عامل او در وطن مـی شـود
خائن و مستحق شدیدترین مجازات 

هرگـاه بـا مجـازات اعـدام . ها اسـت
ــودم ــق ب ــی را ت ،مواف ــین کس ــا چن نه

  . مستحق مجازات اعدام می دانستم
ــر کــه       ــن ام ــای حســن آای ــتآق  ،ی

عامــل بیگانــه بــوده اســت و از ســوی 
انگلیسی ها مأمور پیش کشیدن طرح 

هـم  ،والیت مطلقه فقیـه شـده اسـت
. گفته و شـنیده مـی شـد ،ن زمانآدر 

قـای مهنـدس سـحابی خبـر آ ،بعدها
سناد یم بر اژداد که دستگاه قضائی ر

خدمتگـــذاری او نیـــز دســـت یافتـــه 
ن دســـتگاه هنـــوز اســـناد را آ. اســـت

منتشر نکرده است امـا ایـران در بنـد 
یـک نسـل . والیت مطلقه فقیه اسـت

 ،ایرانــــی در جنــــگ نفلــــه شــــده
اســتعدادها از ایــران رفتــه انــد و مــی 

و ایران تحت سـتم . ثروتها نیز. روند
  .جباران است

در شـمار یت آقای آ ،ن ایامآاما در      
شـــعار . بازســـازندگان اســـتبداد بـــود

 ،»یت کودتاچی اعدام بایـد گـرددآ«
گویای تصمیم بر ایسـتادگی در برابـر 

و پرسش پرسش .  کودتا بود نه بیشتر
یـا بـا ایـن شـعار آکنندگان اینست که 

  :موافق بوده ام؟  پاسخ اینست
هرگاه هدف مبارزه، اسـتقالل  – ۸/۱
اید به می ب ،زادی و نه قدرت باشدآو 

مبــارزه بــا رهبــران قدرتمــدار بســنده 
قــاتلوا ائمــة « ،نآرهنمــود قــر. کــرد
قاعده ای بـس دقیـق و کـارا  ،»الکفر
در حقیقت مردم عادی در پی . است

نهـا بسـا بـاور آ. تصدی دولت نیسـتند
 ،قدرت طلب» رهبران«می کنند که 

نهــا را از آ. مــدافع حقوقشــان هســتند
ــــب  ــــان فری ــــوق خــــویش و زب حق

ـــــا . گـــــاه کـــــردآها قدرتمـــــدار ام
زورپرســتان مــی داننــد کــه غیـــر از 

  . قدرت نمی خواهند
ــا ایــن وجــود – ۸/۲ ــا شــعار  ،ب هــم ب
مخالف هستم و » اعدام باید گردد«

هــم ایــن مخالفــت را مرتــب اظهــار 
کرده و توضیح داده ام کـه بـا اعـدام 

از جمله به این دلیل کـه بـا  ،مخالفم
اعدام بدترین هـا شـروع مـی کننـد و 

ــه  ــرین هــا  مــی رســند و ب اعــدام بهت
هـــر بـــار کـــه در . ادامـــه مـــی دهنـــد

بـا  ،اجتماعی این شعار داده مـی شـد

دههــا نامــه  ،ن مخالفــت مــی کــردمآ
دریافت می کردم حاوی این پرسـش 
ــی  ــدامها مخالفــت م ــا اع کــه چــرا ب

اگـر نـوبتی از اعتـراض غفلـت . کنید
نوبت دیگـر غفلـت را بـا  ،کرده باشم

  .ام دادن تذکر جبران کرده
  
ریاست سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق  ٭

  :مواد مخدر
  
سئوال کنندگان می پرسـند چـرا  - ۹

شــیخ صــادق خلخــالی را بــه ریاســت 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر 

ــارده ام ــت . گم ــم ریاس ــورت حک ص
. ستاد است اما محتوا جز ایـن اسـت

قایـان موسـوی آتوضیح این که شبی 
ــن  ــزد م ــی ن ــد خمین ــی و احم اردبیل

ند و تـا یـک صـبح اصـرار کردنـد مدآ
ــه  قــای خلخــالی منصــب آکــه مــن ب

ـــدهم ـــائی ب ـــه . قض ـــل ب ـــه دو دلی ب
رئـــیس : نهـــا تـــن نـــدادمآخواســـت 

جمهوری برابر قانون اساسی اختیـار 
. نصب کسی را به مقام قضـائی نـدارد

ــــای خلخــــالی قضــــاوت را در آو  ق
ــرده اســت ــاچیز ک ن دو آ. شــقاوت ن

قای خمینی نیز موافـق آمدعی بودند 
ست که خلخالی سرپرسـت و قاضـی ا

باشــد و ریشــه قاچــاق مــواد مخــدر و 
بشرط ایـن  ،سرانجام. اعتیاد را بکند

که خلخالی مطلقا کار قضائی نکند و 
ــدر و  ــواد مخ ــبط م ــف و ض ــز کش ج
بستری کردن معتـادان کـاری انجـام 

افکـار . سرپرست سـتاد بشـود ،ندهد
عمـــومی نیـــز ســـخت برانگیختـــه و 

ا قاچاق مـواد خواستار مبارزه قاطع ب
  .مخدر و اعتیاد بود

ــــت  ،در عمــــل       او شــــرط را رعای
ادعا شد کـه رئـیس جمهـوری . نکرد

 ،بـــه او اجـــازه قضـــاوت داده اســـت
ن آتکـــذیب رســـمی کـــرده و او را از 

ور مـی شـوم آیـاد. مقام برکنـار کـردم
 ،۶۰تا کودتای خرداد  ،ن پسآکه از 
قای خلخالی به کار قضائی بـاز آدیگر 
در کتاب خـاطرات  ،ود اوخ.  نگشت
)  ۳۵۱و  ۳۵۰صـــفحه هـــای (خـــود 

بنی صدر از همـان اول «:نوشته است
میگفت که خلخالی قاتل اسـت و نـه 

امـا امـام امـت خمینـی کبیــر، . قـاطع
بیان داشت که کارهـای خلخـالی در 
رابطه با تخریب مقبره پهلوی خیلـی 

تخریـب ... خوب و بجـا بـوده اسـت
رفـت مقبره در همان ایامی صـورت گ

که ما از طرف بنی صدر برای کنتـرل 
و . مواد مخـدر انتخـاب شـده بـودیم

لذا بنی صدر در مصـاحبه خـود گفتـه 
آقــای خلخــالی صــرفا مــأمور : بــود

بازداشــت قاچاقچیــان اســت و حــق 
  » .ندارد آنها را محاکمه کند 
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