
  

  
ترس خامنه اي و  ،يم، قطعي تر مي شودژأي وجدان همگاني رأي به خيانت و جنايت و فسادگستري ربهمان نسبت كه ر: انقالب اسالمی
هم در دانشگاهها و هم در حوزه هاي ديني و هم  ،مالي بيشتر مي شود و اصرارشان بر بستن فضاي فرهنگي و تفتيش عقايد –مافياهاي نظامي 

وريم در بردارنده عالمتهاي قطع اعتماد آگزارشي را مي  ،در فصل اول. دان دانشگاهها هستنداستا ،قربانيان اول. در سطح معلمان بيشتر مي شود
  .خواهيم شناخت ،يم در قلمروهاي ديني و غير آن بر رفتار مردم را نيزژاثر تقالي ر ،در همين فصل. يم مردمژو رفتارهاي ضد ر

بنا بر  ،در خاورميانه» نفوذ ايران«ان و بانك مركزي و نيز محدود كردن دايره اطالعات گوياي تدارك تحريم خريد نفت از اير ،در فصل دوم    
ويزه گوش آورده ايم كه ايرانيان و ديگر مردم منطقه مي بايد آدرس را  7تحقيقي شامل  ،در همين فصل. ورده ايمآوضعيت سوريه را گرد  ،اين

  .كنند
ي اتمي بر رأي دهندگان امريكائي ژانس بين المللي انرآژرس و اثر بحران اتمي و گزارش به تعادل جديد قوا در منطقه خليج فا ،در فصل سوم    

  .مي پردازيم
تصرف دولت و  ،وريم كه مربوط مي شود به دخالتهايش در انتخابات و از اين رهگذرآقسمت دوم گزارش در باره سپاه را مي  ،چهارم در فصل  

نقش افراد اين گروه در ارتش و سپاه و . ي از گزارش در باره انجمن حجتيه را درج مي كنيم، نيز قسمت ديگرپنجمدر فصل . اقتصاد كشور
  .تبار سعيد امامي نيز شناسائي مي شود ،در اين قسمت. موز استآواواك و بخصوص قتلهاي سياسي بسي عبرت 

  :وريمآحقوق انسان را مي  ، خبرهاي تجاوزها بهششم در فصل  
  ۴صفحه در

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

  )۴٢( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  جمال صفری

مجلس شورای  رمن داعتبارنامه عدم تصويب : سيد ضياء

  .متزلزل می کندسلطنت قبلی را  ۀپاي ،ملی

  
 17روز چهارشنبه  جلسه ،مشروح مجلسصورت  ٭

   1322اسفند ماه 
  
در صورت مجلس نظري  –تصويب صورت مجلس رئيس  -١

  . صورت مجلس تصويب شد) خير(نيست 
بقيه مذاكره و تصويب استوارنامه آقاي  -2. آقاي دكتر مصدق 

  طباطبائي ضياء الدين سيد
قبالً از آقايان هموطنان تقاضا ميكنم كه رعايت  -دكتر مصدق  

نظامات مجلس را بفرمايند و براي هر كس چه خوب بگويد و چه 
مجلس بايد  ،بد بگويد دست نزنند و ابراز احساسات نفرمايند

منظم باشد كه ما بتوانيم مقصود خودمان ووظيفه خودمان را ادا 
 ،د ديروزدراثرآن اظهاراحساساتي كه شدبفرمائي .كنيم مالحظه

مقصود . مجلس برهم خورد وما نتوانستيم جلسه را تمام كنيم
چون شنيدم بعضي از ) صحيح است(ايان برسانيم ه پرا ب خودمان

آقايان ميخواهند كه راجع بجرمي كه آقاي آقا سيد ضياء الدين 
ده بن .صحبت كنند وبا ايشان مخالفت نمايند ،بمن نسبت دادند

جز الكالم هر چه يالزم است عرض كنم كه بمصداق الكالم 
ه مردم ب .نتيجه بيشتر است ،دراين قبيل موضوعات بردباري شود

براي اينكه او در راه  ؟چرا معتقدند) ع(حضرت سيد الشهداء 
   .آزادي صدماتي كشيد و جان خود را فداي امت كرده

  ۱۰صفحه در  

  لدین نبوی کمال ا

  بازهم درباره استقالل
  )بخش دوم (
    
    استقالل صوري يا استعمار نو   

  
يل عدم ترقي و به دل» مستعمره«به دنبال استقالل كشورهاي 

آنها سالها پس از كسب استقالل شان، مبحث تازه اي تحت 
برخي از نظريه پردازان برآنند . مطرح شد» استعمار نو«عنوان 

كه كشورهاي سابقا مستعمره پس از كسب استقالل ظاهري 
همچنان بوسيله قدرت هاي سابقا استعمارگر مورد چپاول قرار 

اوتي كه در دوره جديد با آنها ميگويند كه تنها تف. ميگيرند
استعمار كالسيك وجود دارد مربوط به شكل آنست كه با 

به نظر آنان در استعمار كالسيك ما . شكل سابق متفاوت است
با حضور نظامي ارتش استعمارگر و دخالت مستقيم مقامات 
آنها روبرو بوديم در حاليكه در شكل نوين استعمار كه آنرا 

كشور استعمارگراز طريق يك شبكه مي نامند، » استعمار نو«
نفوذي مخفي و غير قابل محسوس در پي تامين منافع خويش 

سياست هاي استعمارگرانه قدرت هاي ذينفع نه  . است
مستقيما و بوسيله اتباع خودشان بلكه غير مستقيم و از طريق 

 ۱۳در صفحه      .مقامات محلي پياده و اجرا ميشوند

  نصرالله نجات بخش 

کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمين 
  ۴ -دوره مجلس رژيم

  ؟ تهديد هاي خطرناك وزير اطالعات خود زني نيست
يز در ادامه بحث كالبد شكافي احزاب در اين جا قبل از هر چ

سياسي در  رژيم جمهوري اسالمي، به روند پيشرفت اين 
موضوع ادامه ميدهيم  و به نتيجه گيريهايي از آنها خواهيم 
رسيد، سپس به دو موضوع اساسي ديگر در رابطه با انتخابات 

در موضوع اول، كليت . دامنگير رژيم خواهيم پرداخت
ر حزب سازي و حزب بازي رژيم مورد گرايش هاي سياسي د

موضوع دوم خط و نشانهاي . سئوال و بررسي قرار مي گيرد
خطرناكي است كه رژيم اخيرا بوسيله وزير اطالعات به آن 
شدت داده و بخصوص ظرف هفته گذشته، وزير مربوطه 
چندين بار آنرا مستقيم و غير مستقيم نشان داده و معلوم كرده 

كومتي خامنه اي در ابقاي صالحي به است كه فلسفه حكم ح
وزارت اطالعات، عليرغم قهر و غيبت هاي  احمدي نژاد چه 
بوده است و در يك كالم علت العلل اين دخالت مستقيم رهبر، 

  . در به كرسي نگهداشتن وزير مورد نظر معلوم ميگردد
۱۵صفحهدر

 
ميالدي بھمه، بويژه ھموطنان مسيحي ٢٠١٢سال   

مبارک باد
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  پاسخ به پرسشهای ایرانیان  از

  ابوالحسن بنی صدر 
   »الگو«در اهمیت 

و نقش آن در گذار از قدرتمداری به 
 حقمداری در ایران و جهان امروز

   
  با سالم و تحيت، آقاي بني صدر

اما با توجه به . بهره بردم مقاله امام كيست؟ را مطالعه كرده و از آن 
مطالب عنوان شده و نظر شما در باره هدايت و امام، سئوالي مطرح 

بدون توجه به نظر مرحوم  -است و اما قبل از طرح سئوال 
به ذكر چند نكته از   -طباطبائي در مورد امام و نقد آن توسط شما 

 :مطلب شما مي پردازم
صاحب استعداد «انسانها  پيامبري وقتي معني پيدا مي كند كه -1

هر انساني امام خلق مي شود بدين معني كه ( رهبري باشند
استعدادها، از جمله استعداد انديشه راهنما ساختن و يا پذيرفتن را 

استعداد رهبري دارد و به يمن انديشه راهنما، فعاليت . با خود دارد
خود را سامان مي دهد و در همه حال، جهت ياب و هدف سنج و 

و اگر چنين است به نظر شما نياز به ائمه  »ينده ساز استآ
 دوازدهگانه از چه رو؟

در مورد ابراهيم و نقد انديشه طباطبائي ياد آور مي شويد كه  -2
) گذراندن موفقيت آميز امتحانها(پس امامت او دست آورد او «

آيا خداوند بر انسانها ممنوع كرده است امتحانهاي سخت را . است
يعني اينكه ممنوع نكرده » . د تا اليق امام شدن بگردند؟ نهبگذرانن

، امام مي گردند »گذراندن موفقيت آميز امتحانها « است و انسانها با
باز چه نيازي به امامان دوازدهگانه پيدا مي . و يا مي توانند بگردند

 شود؟
قرآن تصريح مي كند كه خداوند هدايت كننده است و اين « -3

مؤمن و كافر داده است، هر كس خود خويشتن را هدايت را به 
  » هدايت مي كند

  ۲صفحه در

Nr.792   2 -15  Jan. 2012           

۱۳۹۰دی ۲۵تا۱۲از  ۷۹۲شماره 

  ۴ ص : یم داده استژی، رأی به خیانت و فساد سران رهمگانوجدان ◀
  یمهایژجنگ داخلی در سوریه؟ مهار نفت نیاز به ر -ماه وقت دارد؟  ۶ایران ◀
  ۵  ص...: وابسته دارد و     
  ۷ ص ی تعقیب و مراقبت؟ ژتکنولو –در اهمیت افشاگری  –مانور  –تعادل جدید قوا ◀
  ۸ ص : سپاه دولت را تصرف کرد ،ر قوه مجریهاز راه مداخله در انتخابات و ورود د◀
  ۸ ص : حجتیه ایها و قتلهای سیاسی◀
  ۹ ص : فشار بر دانشجویان و دانشگاهیان همراه است با فشار اقتصادی به قشر کارگر◀

  تفتيش عقايد
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بيـرون بـردن   «و نيز با توجه به اينكه 
ــه     ــال آن ب ــان و انتق ــري از انس رهب

بـاز سـئوال   » امر محال اسـت » امام«
مطرح است كه رهبري و يا به عبارتي 
ديگر، رهبر يعني امـام و اگـر چنـين    
است باز چه نياز به امامان دوازدهگانه 

 وجود دارد؟
دادن رهبـري يكـي   قـرار  «و باز با  -4

بر انسانها، بـه دليـل اينكـه امامـت او     
نسبت بـه اسـتعداد رهبـري انسـانها،     
خارجي و عارضي است، حق نيست و 

حتـي اگـر   . از خداوند صادر نمي شود
انسانها را نوعي بدانيم كه ارسطو قائل 

و در همين رابطه مي فرمائيـد  » است
هر گاه رهبـري شـونده دانـش و    «كه 

داشته باشد، يا بايد بـه  را ن... بصيرت و
ــا مــي بايــد،  زور او را بــه راه آورد و ي
. همچون حيـوان، او را آموختـه كـرد   

غير از اين كه نا ممكن اسـت، نـاقض   
اگــر خداونــد مــي : قــول خــدا اســت

خواست، همه به امر خداونـد هـدايت   
با توجه به ايـن دو نكتـه   . »مي شدند

ــن   ــان اي ــه انس ــه اوال، ب ــش و «ك دان
ده است و انسـانها بـا   داده ش» بصيرت

چنــين هــدايت خداونــدي و داشــتن 
چنين استعدادي چه نيازي به امامان 
دوازده گانه شيعه باقي مي ماند و آيـا  

 نها غير ضرور نيست؟آاين امامت 
در مورد امام كيسـت هـم نوشـته     -5
امام كسـي اسـت كـه بـه يمـن      «: ايد

شركت در ابتالء ها، از آزمايش عمـل  
زنـدگي را عمـل    به حق پيروز آمده و

به حقوق كرده است و همواره بـر وي  
هستي هوشمند، يعني خدا باز و بازتر 
شده است و از اين رهگذر نماد حق و 

گشته و چراغي شـده  ) و الگو(كرامت 
است كه هم راه و هم جهت را بـه راه  

بنا بر نظر شـما  . »روان نشان مي دهد
اين براي همه انساها است و يـا همـه   

ا هستند و يا مي تواننـد بـا   انسانها دار
باز . شركت در ابتال آن را بدست آورند

سئوال مطرح است كه در اين صورت 
نيز چه نيازي بـه امامـان دوازدهگانـه    

 مي ماند؟
: درهمين قسمت امام كيست؟ آمده  

بر اساس قرآن مجموعه اي از صـفات  
را بر مي شمريد و سپس مـي آوريـد   

 تغييـر كـن تـا تغييـر    «كه قران اصـل 
تغييـر  «. را پيشنهاد مـي كنـد  » دهي

ــي و آن   ــده يك ــر كنن ــده و تغيي دهن
انسان است كه وقتي فرد است، تغيير 

و . مي كند تا، به مثابه الگو تغيير دهد
به صفت جمعـي، ايـن گـروه انسـانها     
هستند وقتي تصميم مي گيرند تغيير 
كنند تا تغيير دهند، قرآن اين اصل را 

ايـن  اگـر قـرآن   . »پيشنهاد مـي كنـد  
اصل را پيشنهاد مي كند و اين اصلي 

« وقتـي  . تغيير ناپذير است كه هست
تغيير دهنده و تغيير كننده يكي و آن 

تغيير مـي كنـد   « و وقتي فرد» انسان
« و نيـز » تا، به مثابه الگو تغيير دهـد  

به صـفت جمعـي ايـن گـروه انسـانها      
هســتند  وقتــي تصــميم مــي گيرنــد 

پـس بـاز   . »تغيير كنند تا تغيير دهند
ديگر چه نيازي به امامان دوازدهگانـه  

 شيعه باقي مي ماند؟ 
ــان -6 ــامبري «: و در پاي امامــت از پي

» همراه اسـت . باالتر و پائين تر نيست
با توجه به اين نكته يعني پيامبر هـم  

بنــابر ايــن در اينصــورت . امــام اســت
نيازي به امامان ديگر از چه رواسـت؟  

در قـرآن  عالوه بر اينكه امـر خداونـد   
و كل شى احصـيناه فـى   «جمع است 
ــين ــام مب ــرو )  12/يــس(» ام و از اين

ـ  و.... «: قرآن نيز امام اسـت  ـ ن قَم ه بل
كموسى اماماً تاب و ـ ر ًحمهـود » ....ه  /

بر اين اساس . و در اختيار ما است 17
آيا حق به جانب اهـل تسـنن نيسـت    
كه مي گويند كتاب خـدا مـا را بـس    

اينكـه امـام علـي در    است؟ افزون بـر  
ــه و   ــه در نخســتين خطب نهــج البالغ

به وضوح از نياز به ارسـال    83خطبه 
رسل و پيمبر سـخن بـه ميـان آورده    
ــب    ــه از جان ــام ك ــورد، ام ــي در م ول
خداونــد برگزيــده شــده باشــند و يــا  
پيامبر آنهـا را منصـوب كـرده باشـد،     
ساكت است و باز بنا به تعميم امامت 

جربي كه براي كه امامت روشي دارد ت
همه قابل تجربه است بـاز ديگـر چـه    

امام و تازه  بنا بـر تعريـف    12نياز به 
شما و تعميم امامـت و تكثيـر افضـل    

كـرد؟ و   12چرا بايد آن را منحصر به 
اگر بگوئيم مردم نيار به الگو و نمونـه  

گانه بـراي بشـريت   12دارند و امامان 
الگو هستند، در اينصورت چـرا نشـود   

ير افضلها و يا كساني كه به همان تكث
تعريف شما در تجربه امام شـده انـد،   
ــه    ــه دوازده گان ــند؟ و ائم ــو نباش الگ
ــين    ــاوت ب ــايز و تف ــن تم ــند؟ اي باش
مخلوقات خداوند از چـه رو؟ خالصـه   

تمام سئوالها در ايـن رابطـه بـه    : كنم
يك سئوال بر مي گردد كـه در قـرآن   

   بيناً لِّكلّو نَزَّلْنَا علَيك الْكتَب ت «:آمده
ن     «و»  ء شي تَـبِ مـا فَرَّطنَا فـي الْكم
ابِسٍ إِال    «و »  ء شي ال يـ طـبٍ وال ر و

آيا در قرآن خبـر از  »  في كتَبٍ مبِينٍ
امام داده شده و آگر نه آيـا   12آمدن 

خداوند مشـكل داشـت كـه در قـرآن     
امـام   12بيان كند كه بعـد از پيـامبر   

ردم مي آيند؟ اينكـه  براي راهنمائي م
مردم به خانـدان نبـوت و امامـان بـه     
عنوان خانداني كه مركز علم ودانـش،  
تقوي و پرهيزگاري بوده و در راه دين 
ــرام    ــد احت ــد باي ــرده ان ــداكاريها ك ف

نهــا باشــند و  آگذارنــدو سپاســگزار 
حقشان را بشناسند يك حرف است و 

امام منصوب از طـرف خـد    12اينكه 
بـراي مـردم هسـتند،    اوند و يا پيامبر 

  .حرف ديگري است
  ج.م.م.    يا حق و خدا نگهدارتان باد

  
 ،غفلــت از الگــوی امامــت - ۱

انسانها را گرفتار جبر جبار مـی 
  :کند

       
نخســت یــک چنــد از امرهــای واقــع 

  :مستمر را بازشناسی کنیم
ســنی و  ،جامعــه هــای مســلمان.  ۱٫۱

شیعه و فرقه هاشان الگو را یکسره از 
ــدیــاد بــ ــا  ،راســت بخــواهی. رده ان ب

نــزاع  بــر ســر قــدرت  ،رحلــت پیــامبر
 ،)اختیـــار بـــر جامعـــه مســـلمانان(

انســـان و جامعـــه الگـــوی  ،بتـــدریج
  .حقمداری را از یادها برد

ـــــل       ـــــداری را عق ـــــوی حقم الگ
حتـی . قدرتمدار نمـی توانـد بشناسـد

 ،اگر بداند چنین الگوئی وجـود دارد
مــی ن را بشناسـد و نـه آنـه مـی توانـد 

زیـرا . ن رابطـه برقـرار کنـدآتواند با 
ــدرت ــا ق ــه ب ــت  ،در رابط ــا اطاع تنه
شناسـائی الگـوی . محل پیدا می کنـد

زاد آحقمــداری کــار انســان مســتقل و 
ــو. اســت ــا الگ ــن انســان ب  ،رابطــه ای

رابطـه . رابطه مطاع و مطیـع نیسـت
ایست که بـه انسـان امکـان مـی دهـد 
امــام بگــردد و راه رشــد را در پــیش 

مـی تـوان تصـور کـرد حـال و  .بگیرد
روز جامعــه جهــانی امــروز را هرگــاه 
انسانها اهمیت الگو را در مـی یافتنـد 
و خــود را خلیفــه خداونــد بــرروی 
ـــد را  ـــی شـــمردند و خداون ـــین م زم
الگوی یگانه مـی دانسـتند و نـه روش 

همانندی جـوئی از   –) ع(دم و حوا آ
راه خـــــــوردن میـــــــوه ممنوعـــــــه 

 کــــه روش انســــان –قدرتمــــداری 

ــد و  ــد را در پــیش مــی گرفتن حقوقمن
در حـــد  ،ن مـــی شـــدند رشـــد راآبـــر

تحصــیل صــفات  ،انســانی کــه هســتند
ـــدن از  ـــزه ش ـــد و من ـــه خداون ثبوتی

  .  صفات سلبیه او بگردانند
ـــــد       ـــــانها  از آن راه نرفتن در . انس

رابطه قوا با یکدیگر شدند و وضعیتی 
وردنــد کــه اینــک جامعــه آرا بوجــود 

.  ن اسـتآت در جهانی و محیط زیسـ
نزاع شیعه با سنی نه بر سـر  ،از جمله

اصل امامت که بر سـر کسـی شـد کـه 
ایـن نـزاع تـا . باید از او اطاعت کـرد

امـــروز ادامـــه دارد و تـــا زمـــانی کـــه 
 ،مسلمانها به اهمیت الگو پـی نبرنـد

ن زمــان کــه بــه آتــا . ادامــه مــی یابــد
اهمیت اصلهای راهنمای عقل برای 

ــتقل و  ــه مس ــن ک ــی زاآای ــردد پ د بگ
زاد اندیشه هـا برقـرار آنبرند، جریان 

نمـــی شـــوند و عقلهـــای قدرتمـــدار 
توجیه گـری را رهـا  نمـی کننـد و  بـه 
خالق شدن که کار طبیعی عقل است 

  .باز نمی گردند
ــــت و . ۱٫۲ ــــری از دول ــــرآن اث در ق

یک آیه نیز به دولت . حکومت نیست
ــه  ــاص نیافت ــی اختص ــت دین وحکوم

دولـت تشـکیل پیامبر خود نیز . است
ــداد ــورائی . ن ــا نظــام ش ــه ای ب جامع

ــان در شــورای  ــه همگ تشــکیل داد ک
از تأسیس هـائی . امام شرکت داشتند

نهـا دولـت واقعیـت پیـدا آکه بـدون 
هرگـاه . یکـی نیـز  نسـاخت ،نمی کند

اســالم بیــان  ،دولــت تشــکیل مــی داد
او مــی دانســت کــه . قــدرت  مــی شــد

ــامبر  ــه خــدا و پی ــاز ب بیــان قــدرت نی
ورده رابطـه آنه تنها قدرت فـر. ندارد

قوا است و این رابطه نیـاز بـه رابطـه 
بلکه نیـاز بـه  ،انسان با خداوند ندارد

قطع رابطـه انسـان و جامعـه انسـانها 
تصـور  ،بـدین قـرار. با خداونـد دارد
بمعنای   ،یا فرعونیت ،والیت مطلقه

انکـار خداونـد  ،»قدرت مطلق بـر «
  . نیز هست

ه همــه اصــول قــرآن بــ ،در عــوض      
راهنمــا و ارکــان جامعــه ای بــا نظــام 

اما با رحلـت . شورائی پرداخته است
آن جامعـه بمثابـه الگـو  ،)ص(پیامبر 

فراموش شد و اندک شـمار کوششـها 
  . نیز عقیم گشتند ،نآبرای بازسازی 

 ،نکـه انقـالب روی دهـدآبرای . ۱٫۳
زاد و آیعنــــی جامعــــه ای مســــتقل و 

ــ ــاعی ب ــامی اجتم ــا نظ ــاب ب از و ارزی
تحول پذیر و با نظام  شورائی تحقق 

وجـود ایـن عوامـل ضـرور  ،پیدا کنـد
  :هستند

اندیشه راهنما که بیـان اسـتقالل و  •
زادی و حقوقمندی و کرامت انسان آ

از  ،و اداره جامعه بنابر اصول راهنما
ــدالت ــت و ع ــد و امام ــه توحی  ،جمل

  . باشد
تبدیل انسان فعل پذیر و معتقد بـه  •

ر بودن ساختهای طبیعت تغییر ناپذی
به انسانی که بـه یمـن بیـان  ،و جامعه

تغییــر مــی کنــد و  ،زادیآاســتقالل و 
خود و ساختهای طبیعت و جامعه را 
تغییر پذیر می یابـد و نـاتوانی انسـان 
ــا  ــذیر را ب ــل پ ــر و فع ــان از تغیی ترس
توانائی انسـان فعـال و تغییـر دهنـده 

اصـل تغییـر : جانشین می کنـد) امام(
  . تغییر دهیکن تا 

ایـــن  ،در جامعـــه هـــای مســـلمان     
رهنمود سخت کارسـاز قـرآن نیـز بـه 

  . دست فراموشی سپرده شد
فضــای بــازی کــه اندیشــه راهنمــا و  •

ــی  ــد م ــده پدی ــر دهن ــانهای تغیی انس
ــدآ ــرار . ورن ــر ق ــه از رهگــذر ب از جمل

کردن رابطه های دوستی و جانشـین 
تضـــاد اجتمـــاعی کـــردن  توحیـــد 

   ،یجهدر نت. اجتماعی
مـدن آارزش شدن زنـدگی و در کار •

وجـــدانهای تـــاریخی و همگـــانی و 
ــی ــی و اخالق ــاریخی  :علم وجــدان ت

یادآور مـی شـود کـه ادامـه حیـات در 
گرو ایستادن بر حق و رشته ای پدید 

مــدن از الگوهــای ایســتادگی برحــق آ
 ،بـدین قـرار. در جریان تاریخ اسـت

هرگـــاه ایســـتادگی برحـــق مـــداوم 
جامعه نیز مـداوم  حیات یک ،بگردد

تنها یـک  ،ایستادگی بر حق. می شود
ایستادگی بر  ،نآنوعی از  ،نوع نیست

داشـته . پیشاروی جباران اسـت ،حق
اسـتمرار ایسـتادگی  ،وجدان تاریخی

. برحـــق را خـــاطر نشـــان مـــی کنـــد
وجــدانی علمــی حــق از نــاحق  تمیــز 

دست بکار پیشـنهاد  ،نگاهآمی دهد و 
ـــی گـــردد وجـــدان . کـــردن روش م

ـــوق را  ـــرای حق ـــبش ب ـــانی جن همگ
بمثابه ارزش و هدفی که بایـد تحقـق 

ــــد ــــذیرد ،یاب ــــی پ ــــاه روش .م هرگ
جنبش همگانی  ،برای مثال ،برگزیده
ـــی ،باشـــد ـــه  ،وجـــدان اخالق رأی ب

جنـــبش همگـــانی بـــرای  تغییـــر از 
  . قدرتمداری به حقمداری می دهد

مدن نیروی محرکه تغییر در آپدید  •
وها بزرگ هر اندازه  این نیر: جامعه

تغییر ممکن تر و قطعی تـر  ،تر باشند
پرشـمار شـدن  ،بـدین قـرار. می شود

انسانهای فعال و تغییر دهنده ای که 
) زادیآاســتقالل و (خــودانگیختگی 

» به دستور زندگی کردن«را جانشین 
نیـروی محرکـه ایسـت کـه  ،می کنند

نیروهــای محرکــه دیگــر را در تغییــر 
ــا بــر قاعــده. بکــار مــی گیــرد هــر  ،بن

ـــزان خـــودانگیختگی در  ـــدازه می ان
ن جامعـه آمیزان رشـد  ،جامعه بیشتر

ــر  ــرای تغیی ــه ب ــوان جامع ــتر و ت بیش
کــردن و تغییــر دادن افــزون تــر مــی 

  .گردد
زنــان و (امــام شــدن مستضــعفان  •

ـــان در جامعـــه هـــای  ن روز و آجوان
به تعبیـر قـرآن و ) امروز و بسا فرداها

خــری هــا بــه تعبیــر آاولــی هــا شــدن 
ـــ ـــر از  ،لانجی ـــم در تغیی ـــل مه عام

  . قدرتمداری به حق مداری است
وجود پیدا کردن نیروهای محرکه  •

افــزایش جمعیــت و  ،از جملــه. دیگــر
رشد دانش و فن و پیدایش سـرمایه و 

ــان ...  ــه دانانمای ــود ک ــی ش ــبب م س
نادانـانی  ،فریبکار در خدمت جباران
جبــاران . شــناخته شــوند کــه هســتند

ز جملــه ا ،هــای خــود» مشــروعیت«
مشـــروعیت ناشـــی از دانشـــمداری و 

در . دانش گستری را از دسـت بدهنـد
نها اگر نـه آسطح معلومات  ،حقیقت

دست کـم  ،از سطح معلومات جامعه
ــه  ــروی محرک ــات نی از ســطح معلوم

ایـن عامـل . تغییر نازل تـر مـی گـردد
ــا عوامــل دیگــر ــی  ،همــراه ب حکمران

ــی  ــاممکن م ــه ن ــر جامع ــاران را ب جب
ن وقـــت اســـت کـــه در ایـــ. گردانـــد

جباران با تمام تـوان درپـی تخریـب 
برای این . نیروهای محرکه می شوند

به قـدرت خـارجی نیـز روی مـی  ،کار
اما اگـر نیـروی محرکـه تغییـر . آورند

مانع از تخریـب خـود و دیگـر ) امام(
ـــود ـــه ش ـــای محرک ـــالب  ،نیروه انق

ــد ــی ده ــود و روی م ــی ش ــن م : ممک
ساختهای جامعـه تغییـر  مـی کننـد و 

  .قالب تحقق پیدا می کندان
وضعیت چنان بگـردد کـه زمـان و  •

مکان و میدان رویـاروئی را دیگـر نـه 

جباران که حقوقمداران قیام کننـده 
یــک رشــته تجربــه هــا . تعیــین کننــد

برای تغییـر از راه عمـل در محـدوده 
نیــروی محرکــه  ،حاکمیــت جبــاران

تــدارک کننــده تغییــر و بســا جمهــور 
باشند که حـق مردم را متقاعد کرده 

پـس . با قدرت فصـل مشـترک نـدارد
ــر ،حقمــدار ــرای ایجــاد تغیی نمــی  ،ب

تواند به محدوده حاکمیت زور مدار 
یــد و بگــذارد زمــان و مکــان هــر آدر 

. حرکتــی را نیــز جبــاران معــین کنــد
ــدانی کــردن خــود در  ــا زن چــرا کــه ب

هـم در  ،محدوده حاکمیـت جبـاران
 ،در واقع. شکست خورده است ،غازآ

نسان ها هستند که باید تغییـر چون ا
جامعـه  ،پس میـدان رویـاروئی ،کنند

و چون جباران نمی تواننـد . می شود
افـول دولتشـان  ،ینـدآبه میان مـردم 

  .قطعی و زود رس می گردد
  
پیدایش عوامل باال همراه می شود  ٭

  :با عوامل زیر
بیانهای قدرت رایج در جامعه بـی  •

ــار مــی شــوند ــه بخــاطر . اعتب از جمل
سست شدن رابطه هـای اجتمـاعی  و 
نــاتوانی ســاختهای جامعــه از بکــار 
ــــــه و  ــــــای محرک ــــــرفتن نیروه گ
ناســـازگاری روزافزونشـــان بـــا بکـــار 
افتـــادن نیروهـــای محرکـــه و رشـــد 

  . انسان
ناتوان شدن گروه بندی اجتمـاعی  •

حاکم از تشخیص و تعیین هدفی کـه 
مطلوب جامعه بگردد وبه ایـن گـروه 

ــ ــان بده ــز امک ــدی نی ــت بن د موقعی
مســـلط خـــویش را توجیـــه کنــــد و 

ــدارد ــتمر . نگه ــع مس از امرهــای واق
یکی ایـن امـر اسـت کـه گـروه بنـدی 
دارای موقعیــــت مســــلط هــــدفی را 
ــرای  ــد کــه  ب ــین و تبلیــغ مــی کن تعی
ادامه حیات جامعه همگـان بایـد بـه 

امـا چـون . ینـدآن هدف در آخدمت 
زور وسیله  قدرتمنـدی و نـه رسـیدن 

وارونـه  ،اسـت به هـدف تعیـین شـده
هدف  که قدرتی بـزرگ تـر و ویـران 

. واقعیـت پیـدا مـی کنـد ،گر تر است
ـــده ـــه دی ـــه  ،جامعـــه تجرب نســـبت ب

حاکمان بی اعتماد می شـود و دیگـر 
ــه  ــه خــدمت هــدفی ک ــین آب ــا تعی نه

ن زمان مـی رسـد آ. یدآدر نمی  ،کنند
از  ،خــود نیــز ،کــه ایــن گــروه بنــدی

یــافتن هــدف جدیــد نــاتوان نیــز مــی 
یـم شـاه بعـد از ژر ،برای مثـال( شود 

یـم روسـیه ژشکست انقالب سفید و ر
یمهـــای ژو اقمـــارش و ر» شـــوروی«

عرب کـه یـا سـاقط شـده انـد و یـا در 
ن آاز ). معرض سقوط قرار گرفته اند

حفــــظ  ،نآهــــدفش یکــــی و  ،پـــس
از . موقعیــت مســلط خــود مــی گــردد

ــه ضــرورت ،ایــن رو ــه در  ،ب ــا جامع ب
ن گروه تغییر رابطه ای. تضاد می شود

همـراه مـی شـود بـا  ،بندی با جامعـه
ن و آسست شدن رابطـه هـا در درون 

نـــاتوان شـــدنش از حفـــظ موقعیـــت 
  . خویش

قدرت با فساد همـزاد و ایـن دو بـا  •
ــتند ــزاد هس ــر هم ــاه زور در . فق هرگ

رابطه فرد بـا فـرد و گـروه بـا گـروه و 
نقــش اصــلی را  ،جامعــه بــا جامعــه

ـــد ـــواع شـــکلها  ،پیداکن فســـاد در ان
زور و فسـاد فراگیـر . راگیر می شـودف

هرگـاه . فقر را نیـز همگـانی مـی کنـد
ــزاد  ــر و هم ــاد  و فق ــر فس ــدان ب وج
ــود ــدرت حاصــل نش ــا ق ــان ب  ،بودنش

امـا . جامعه روی به انحالل مـی نهـد
جامعـه  ،هرگاه وجدان حاصـل شـود

مـــادگی بـــرای پـــذیرفتن اندیشـــه آ
راهنمــای جدیــد و پیــامبر  و الگــو را 

  .پیدا می کند
  

  ۳صفحه در
  

و نقش آن در گذار از قدرتمداری به  »الگو«در اهمیت 
 حقمداری در ایران و جهان امروز
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قدرت خـارجی حاضـر در مرزهـا و  •
یـا نبایـد باشـد و یـا  ،توانا به مداخلـه

وارد دوران انقباض و انحطاط شـده 
سـوره روم مـا را از وجـود ایـن . باشد

ن آورود دو ابــر قــدرت (امــر واقــع 
ـــــان ـــــه دوران  ،زم ـــــران و روم ب ای

در دوران  ،)انحطـــــاط و انحـــــالل
گـاه آ ،پیدایش جامعه الگو در مدینـه

انقـالب ایـران  ،در دوران ما. کند می
زمانی روی داد که دو ابر قدرت وارد 
این مرحله شـده بودنـد و از مداخلـه 

ـــؤثر ـــران ،م ـــد ،در ای ـــاتوان بودن . ن
جنبش های موفق دیگری کـه تـاریخ 

مبـرهن  ،جامعه ها به خود دیده انـد
یـک امـر واقـع  ،می کنند که این امـر

  .مستمر است
رفـــتن تــرس از تغییـــر و از دســـت  •

گروه بندی حاکم را  ،موقعیت مسلط
ـــر خشـــونت و  ـــزودن ب ـــاگزیر از اف ن

در ایـن . تشدید سرکوب کـرده باشـد
ــورت ــی  ،ص ــه م ــاجرت برانگیخت مه

مهاجرت همواره عامل انقالب . شود
 ،در مهـاجرت ،است بدین خاطر کـه

ــد  ــی یابن ــدگان فرصــت م ــر دهن تغیی
اندیشه راهنما و فضای بـاز و  نیـروی 

  . وردآپدید  محرکه تغییر را
این عوامل را قرآن یک به یک می      

کتاب شـرح یـک انقـالب و . شناساند
تـاریخ . ایجاد یک جامعه الگو اسـت

ــی  ــن عوامــل را م ــز ای انقــالب هــا نی
امــا عقــل قدرتمــدار نمــی . شناســانند

ــتقالل و  ــد اس ــوق و آتوان زادی و حق
کرامتمندی انسان را دریابد چه رسد 

در . ردانـدبه این که هدف و روش بگ
مـوزد و نـه از آنتیجه نـه از قـرآن مـی 

  . تاریخ
 ،غـازآهـم از  ،تقابل بـا جبـاران. ۱٫۴

 ،بنــا بــر ایــن ،تقابــل حــق بــا قــدرت
یکـــی خشـــونت  ،رویـــاروئی دو روش

ــتند ــونت هس ــری خش ــی و دیگ : زدائ
ی کــه فــرآورده عوامــل بــاال انقالبــ
. همواره خشونت زدائی اسـت ،باشد

پیامبر بـه  این نه از راه اتفاق است که
 ،یک جنـگ تعرضـی نیـز دسـت نـزد

بدان خاطر چنـین نکـرد کـه قربـانی 
هدف رسـالت  ،وردنآاول زور درکار 

مــی  ،امــام ،او یعنــی تولــد انســان نــو
ــــا نظــــام . گشــــت ــــه ای ب در جامع
. زور محــل پیــدا نمــی کنــد ،شــورائی

میزان عدل حق را از ناحق جدا مـی 
کند و وجـدان اخالقـی مراقبـت مـی 

اج نگیرد و زور در کـار کند ناحق رو
  . نیاید

ورد آنجا که قدرت اعتیاد می آو از      
 ،سان اسـتآو بازگشت به اعتیاد بس 

هـم در  ،بایـد ،زادیآبیان استقالل و 
بر بگیرد روشهای خشـونت زدائـی را 
و هــم در بــر بگیــرد مبــارزه بــا کــیش 
ـــگ و ضـــد  شخصـــیت و ضـــد فرهن

  . اخالق زورمداری را
بـــا قـــدرت و   تقابـــل میـــان حـــق     

خشونت با خشـونت زدائـی و اخـالق 
حقمدار با ضد اخالق قدرتمـدار نیـز 

هــر . یــک امــر مســتمر تــاریخی اســت
زمان فسـاد و فقـر و خشـونت حیـات 

انقالب  ،جامعه ای را به خطر اندازد
ضرورت پیدا مـی کنـد و بـا رویـاروئی 

غـاز آمردم حق جو با این سه همـزاد 
  . می گیرد

گـزارش  ،مر بـاالامور واقع مسـت. ۱٫۵
مـدن الگــوئی را آمـی کننـد در وجـود 

ــور عوامــل مســاعد انقــالب و  کــه تبل
زادی و حقـــوق و آنمـــاد اســـتقالل و 
 ،همــراه بــا الگــو. کرامتمنــدی اســت

پدیــد مــی ) هــدف انقــالب(= رمــان آ
انسانی که باید شـد و جامعـه ای : یدآ

الگو هم  تبلـور ایـن . که باید ساخت
ن نمـی آ انسان است و هم بـه انتظـار

نشیند که قدرت از کف جبـاران بـدر 
زیرا می . رود و در دست او قرار گیرد

دانــد کــه قــدرت در کــف کســی قــرار 

لـت مـی آنمی گیـرد بلکـه هرکسـی را 
کند و قـدرت غافـل کننـده انسـان از 

زادی و حقــــــــوق و آاســــــــتقالل و 
خـانواده : کرامتمندی خـویش اسـت
و با هرکس  را جامعه امام می گرداند

ــه  ــه ب ــتقالل و ک ــان اس ــی آبی زادی م
جامعــه ای بــا نظــام شــورائی  ،گــرود

بـدین روش اسـت . تشکیل مـی دهـد
رمانی تحقق پیدا آکه انسان و جامعه 

  ،از این رو. می کند
  
  :امام و الگو - ۲
پرسش خود مـی گویـد چـه انـدازه     

جامعـــه شـــیعی خصوصـــا و جامعـــه 
مســلمانان عمومــا از  الگــو و اهمیــت 

مـردم مســلمان از غفلـت . ن غافلنـدآ
زادی و دیگــر حقــوق و آاســتقالل و 

ــانند ــات انس ــی حی ــه ذات ــت ک  ،کرام
 ،بنا بر ایـن ،سبب رها کردن راه رشد

بی نقش شدن الگـو در جامعـه هـای 
در جامعـه هـای . مسلمان گشته است

بهمــان  ،دارای اقتصــاد مســلط نیــز
نسبت که قدرت خدائی جسـته اسـت 

الگوهای حقمـداری بـه  ،و می جوید
در . فراموشی سپرده می شـوند دست

  ،حقیقت
هــر موجــود زنــده ای چــون بــه . ۲٫۱

با قوه رهبری به دنیا می  ،یدآدنیا می 
در ادامـه دادن بـه  ،با این وجود. یدآ

 ،نآزنــــــدگی و یــــــافتن راه و روش 
نبود امامی که بـه . نیازمند الگو است

روش زندگی را  ،موزگار و الگوآمثابه 
از ادامـه دادن  نوزاد را ،به او بیاموزد

مـی دانـیم . به زندگی ناتوان می کنـد
ـــه ـــدار ،ک ـــای قدرتم ـــه ه  ،در جامع

الگوهــای قدرتمــداری نوزادهــا را از 
ــه مــی ســازند ــه ســخن . خــود بیگان ب

نهــا را بنــدگان قــدرت مــی آ ،دیگــر
بــــوده انــــد  ،از ایــــن رو. گرداننــــد

ــوفانی  ــه چــاره را در ) روســو(فیلس ک
موزش و پرورش نوزادان بـه آسپردن 

اما وجود پیـامبر . بیعت دانسته اندط
بیــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه  ،امـی

کسـی » اسـوه حسـنه«پیامبر و امام و 
مــی توانــد شــد کــه بــه ضــد فرهنــگ 

مدن آبار. لودگی نیافته باشدآ ،قدرت
ــه یمــن وجــود الگوهــای ترجمــان  ب

زادی و فرهنـــگ آبیـــان اســـتقالل و 
ــه انســانی کــه او  ،زادیآاســتقالل و  ب
اد پیـامبر و امـام و الگـو بود امکـان د

  . بگردد
: مــوزدآتجربــه پیــامبر چنــین مــی      

ــه ای ضــد فرهنــگ  ــاه در جامع هرگ
ـــای  ـــت و الگوه ـــه داش ـــدرت غلب ق

» امـی « حقمداری وجـود نداشـتند،
رها از ضد فرهنگ قدرت و نرفته بـه 

بــه اســتقالل و  ،بیراهــه قدرتمــداری
زادی و حقــوق ذاتــی خــویش عــارف آ

الگـو مـی . شـودمی گردد و  الگو مـی 
دگرگون سـاز مـی  ،در جامعه ،شود و
  .از قدرتمداری به حقمداری: گردد
الگـــوی قدرتمـــداری، الگـــوی .  ۲٫۲

ـــداری نیســـت ـــی بلحـــاظ . حقم اول
قدرتی الگو می شـود کـه خـارج از او 

و دومی بخـاطر ) ثروت و مقام(است 
در هــر  ،حقــوقی الگــو مــی شــود کــه

از ایـن . ذاتی حیـات او اسـت ،انسان
در جامعه هائی که قـدرت هـدف  ،رو

الگـو کمتـر بخـاطر  ،و روش می شود
ــایش ــاطر  ،صــفات و کاره ــتر بخ بیش

ورد الگو مـی آموقعیتی که بدست می 
ــود ــه. ش ــن رو اســت ک ــن  ،از ای در ای

سیاستمداران  ،برای مثال ،جامعه ها
بشـرط . الگوهای حقمـداری نیسـتند

نها تحمـل نیـز آکارأئی فساد اخالقی 
یــان و هنرمنــدان کارفرما. مــی شــود

  . نیز الگوهای حقمداری نیستند... و
عالمتـی از مهمتـرین  ،بدین قـرار      

ـــا ـــه ه ـــای انحطـــاط جامع  ،عالمته
ن نبــود الگوهــای آکمبــود و بــدتر از 
خود شـاهدیم  کـه . حقمداری است

الگــــوی  ،در جامعــــه هــــای امــــروز
حقمداری شـدن چـه انـدازه سـخت 

 نه تنها نیاز به تـرک اعتیـاد بـه. است
قدرتمــداری و یــا تــرک اعتیــاد بــه 

ــدارها دارد ــت از قدرتم ــه  ،اطاع بلک
ــتقالل و  ــرین اس ــه تم ــاز ب زادی و آنی

از پــا  ،حقوقمنــدی و در همــان حــال
در نیامدن زیـر حملـه هـای ویرانگـر 

زورمـــدارها مـــی . زورمـــدارها دارد
زنـگ  ،دانند که با پیـدایش هـر الگـو

پس نخسـت . یدآتغییر به صدا در می 
 ،سور مـی کننـد و سـپس از اواو را سان

یکی چون خـود و بسـا بسـیار بـدتر از 
خود مـی سـازند و بـه جامعـه معرفـی 

ایــن امــر یــک امــر واقــع . مــی کننــد
امـر واقـع مسـتمر تنهـا . مستمر اسـت

خراب کردن الگـوئی کـه سـاخته مـی 
خراب کردن الگوهـائی  ،نیست ،شود

نیز هست که در گذشته ساخته شـده 
ه تحـــول انـــد و هـــر بـــار کـــه زمینـــ

بمثابـه الگـو  ،یـدآدرجامعه پدید مـی 
ـــی شـــوند و در  در صـــحنه حاضـــر م
جهت دادن به تغییـر نقـش پیـدا مـی 

  . کنند
ــداری را آ      ــای حقم ــه الگوه ــا ک نه

 ،گـاهآگاه یا ناخود آ ،خراب می کنند
ــد ــه : دو کــار بــس ویرانگــر مــی کنن ب

ــدارد و  ــتی ن ــود هس ــه از خ ــدرت ک ق
ــر ــانهآف ــان انس ــوا می ــط ق ا ورده رواب

نه تنها وجود کـه خـدائی مـی  ،هست
و حـق را کـه از خـود هسـتی . بخشند
 ،بــرای مثــال. نیســت مــی کننــد ،دارد

الگوی ایستادگی بـر حـق ) ع(حسین 
از جملــه در ( در طــول تــاریخ اســت 

قرن بیسـتم گانـدی در سـاتیاگراها و 
مصدق در نهضت ملی کردن نفـت او 

تخریــب او ). را الگــوی خــود کردنــد
یعنـی ایـن  ،حقمـداری بمثابه الگوی

نــه  ،در کــربال. کــه حــق الگــو نــدارد
تمام حق با تمام زور و زورمداری که 
ــــداری  ــــا قدرتم ــــی ب ــــدرت طلب ق

ایــن  ،بــه ســخن دیگــر. رویاروشــدند
قــدرت اســت کــه واقعیــت دارد و نــه 

مردمـی کـه مـی پذیرنـد قـدرت . حق
وجـــود واقعـــی دارد و حـــق وجـــود 

. قــدرت پرســت مــی شــوند ،مجــازی
ی قدرتمدار می جوینـد نظام اجتماع

  .و ویرانگری پیشه می کنند
ــــتن . ۲٫۳ ــــر جــــز نشس ــــی تغیی وقت

قدرتمداری بر جای قدرتمدار حاکم 
ــا  ،نیســت جامعــه از لحــاظ کمتــر و ی

 ،بیشتر زیانمند بودن قدرت جانشـین
ـــد ـــی کن ـــابی م ـــر را ارزی روش . تغیی
یعنــی . همــواره منطــق صــوری اســت

در  ،هــم تغییــر و هــم ارزیــابی تغییــر
چنانکـه . انجام می گیـرد ،بستهمدار 

ن آدر پاسخ به این پرسش که کیسـت 
کس که بتواند جانشـین شـاه بشـود؟ 

شــاه بــرود ابــن : قــای خمینــی گفــتآ
چنــین تغییــری در مــدار . زیــاد بیایــد

بســته بــد و بــدتر روی مــی دهــد و بــه 
بــه ضــرورت بــدتر مــی  ،جانشــین بــد

چرا که عقل قدرتمدار  با روش . شود
یک مدار بسـته  ،کردن منطق صوری

شــاه بــدتر و  ،نآدر . ایجــاد مــی کنــد
بــد مــی شــوند و جانشــین  ،ابــن زیــاد

. مطلـوب مـی نمایـد ،بدتر شـدن بـد
الگوهـا یـا  ،در مدار بسـته ،بدین قرار

بدیهی اسـت کـه . بد و یا بدتر هستند
میـان  ،عقل قدرتمدار نمـی دانـد کـه

زیـرا . انتخـاب وجـود نـدارد ،این دو
یک سمت  ،اریدر مدار بسته قدرتمد

ن از بــد بــه بــدتر و از آوجــود دارد و 
  .بدتر به بدترین است

اما تغییر وقتـی از قدرتمـداری بـه       
زادی و حقــــــــوق و آاســــــــتقالل و 

همـــه اعضـــای  ،کرامتمنـــدی اســـت
ن شـــرکت مـــی کننـــد و آجامعـــه در 

. نیازمند الگوی حقمداری می گردند
رشد نیز وقتی رشـد انسـان اسـت بـاز 

همگـان در رشـد مـی نیازمند شـرکت 
ــان نیازمنــد  ــود و همچنــان  همگ ش

موزان آچنانکه دانش . الگو می شوند
ــــه  ــــتند ک ــــائی هس ــــد الگوه نیازمن

چــرا کــه قدرتمــداری . دانشــمندانند
ــانها را از راســت راه رشــد آ ــان انس س

مـداوم بــازمی دارد و هــدف دانــش را 
 ،بـرای مثـال. یافتن قـدرت مـی کنـد

مــوختن آبــرای اکثریــت بزرگــی کــه 
ـــر ـــله ب ـــوقعیتی در سلس ـــافتن م ای ی

دانشمندان الگو  ،مراتب قدرت است
ـــوند ـــی ش ـــه . نم ـــر ک ـــن ام ـــا ای بس

ــد و  ــی اندوزن ــروت نم ــمندان ث دانش
ـــــد ـــــدگی متواضـــــعانه ای دارن  ،زن

الگوهــائی مــی شــوند کــه مــی بایــد از 
بـدین . پرهیز کـرد ،نها گشتنآچون 
نوع الگوها و فراوانی هریک از  ،قرار

ی بیشـتر یـا گویـا ،نها در یک جامعهآ
ــودن اعضــای  ــوردار ب ــر برخ ن آکمت

جامعه از حقوق ذاتی و شرکتشـان در 
رشــد از راه بکــار انــداختن مجمــوع 

ایـن امـر . استعدادهای خویش است
  .نیز از امور مستمر است

امام و الگوی قدرتمـداری نمـی . ۲٫۴
تواند امام و الگوی حقمداری بگردد 

ـــد (  ـــی رس ـــان نم ـــه ظالم ـــت ب امام
ــ ــی اســت ک ــرآن در ســوره حقیقت ه  ق

ن را تصـدیق و خـاطر آ ۱۲۴یهآبقره  
 ،بـااین وجـود). نشان انسان می کند 

ــداری  ــه قدرتم ــده اســت ک ــیار ش بس
نقاب حقمداری بر چهـره مـی زنـد و 
ــه  ــاد ب ــه اعتی ــا اســتعداد بازگشــت ب ی
قدرتمداری در او بسیار زیـاد اسـت و 

این . الگو و امام یک جنبش می گردد
عه هائی روی امر بطور مستمر در جام

 ،نهـاآداده است که وجـدان تـاریخی 
ضعیف اسـت چـرا کـه . ضعیف است

الگوهــای حقمــداری کــه در طــول 
ادامـه حیـات  ،با قیام به حـق ،تاریخ

جامعه را میسر کرده انـد را یـا از یـاد 
در . برده است و یا تخریب شـده انـد

 ،اصل ایسـتادگی بـر سـر حـق ،نتیجه
بخصوص از راه عمل به حق و دفـاع 

وجـــود نـــدارد تـــا  ،از حـــق دیگـــری
وجــدان اخالقـــی همگــان را بـــدان 

  . فراخواند
در جامعــه هــائی کــه  ،بــدین قــرار      

ــه حــق ــام ب ــه دســت  ،الگوهــای قی ب
فراموشـــی ســـپرده مـــی شـــوند و یـــا 

خـالء را کسـانی  ،تخریب مـی گردنـد
ــاب حقمــداری  ــد کــه نق ــر مــی کنن پ
برچهره می زنند و یا جانبدار حقـوق 

می شوند اما بمحـض  انسان و جامعه
به اعتیـاد خـویش  ،پیدا شدن فرصت

بیهوده . به قدرتمداری باز می گردند
 ،نیست که در دوران پهلـوی و اینـک

ـــه ـــت فقی الگوهـــا را  ،در دوران والی
مثلـث زور پرسـت . تخریب می کننـد

ــغول  ــب مش ــن تخری ــه ای ــه روز ب هم
  :است

الگوهــــــای حقمــــــداری دوران  •
دیـــن دیـــن ســـاالران  و  ،اســـالمی را

از راه . ســـتیزان تخریـــب مـــی کننـــد

کــــیش شخصــــیت و موجودهــــای 
نها توسـط دیـن آاستثنائی گرداندن 

نهـا از آساالران و تخریب شخصیت 
نتیجـه اینسـت . سوی دیـن سـتیزان

الگـوی  ،که در جامعه اسالمی امروز
زادی آدینـــی کـــه بیـــان اســـتقالل و 

 ،اما دین ستیزان. وجود ندارد ،باشد
یعنـی » تاریخ«ه تخریب را با توسل ب

جعلهایی که گذشـتگان اینـان کـرده 
  . انجام می دهند ،اند

یعنی کسـانی کـه بـر  ،الگوهای ملی •
ــــتقالل و  ــــان و آحــــق اس زادی انس

جامعه ملی ایستاده اند را اگر نتوانند 
در حـــال  آدر گذشـــته و ناکـــار آکـــار

حاضر  بباوراند و به دست فراموشـی 
ــپرد ــل  ،س ــا نس ــد ت ــی کنن ــب م تخری

کــه کــارش تغییــر دادن نظــام جــوان 
اجتماعی با هدف بـاز و تحـول پـذیر 

بــی الگــو بگــردد و  ،نســتآکــردن 
نتوانــد بــر ســر حقــوق خــویش بــه 

قدرتمداران نیـک . استقامت برخیزد
می دانند وقتی تغییر دهنـدگان الگـو 

در مدار بسـته  ،رمان نداشته باشندآو 
ای زندانی می شوند که صـحنه نـزاع 

 ،ایــن نــزاع در. بــر ســر قــدرت اســت
ـــر هســـتند  ـــداران تغیی ـــده جانب بازن

بنده قـدرت برجـا  ،سرانجام ،چراکه
یــم ژعمــل در محــدوده ر. مــی ماننــد
بعد از تقلـب بـزرگ در  ،والیت فقیه

ــال  ــوری س ــت جمه ــات ریاس انتخاب
  جنبش مردم را به تحلیل نبرد؟  ،۸۸
هرگاه الگوها صف پیوسـته ای را       

ل از گذشته های دور تـا زمـانی تشـکی
 ،داده باشــند کــه بــاردار تغییــر اســت

هیچ قدرتمداری نمی توانـد خـود را 
 ،این امر کـه قـرآن. حقمدار جا بزند

نهــا آصــف پیوســته ای از پیــامبران و 
که نقش الگو و امام را در جامعـه هـا 
بازی کرده اند را مکرر بـه یـاد انسـان 

واقعیت و حقیقتی را بـه  ،وردآها می 
لحـاظ نیـاز ما باز مـی شناسـاند کـه از

ــات جامعــه در اســتقالل و  ادامــه حی
. تعیــین کننــده اســت  ،زادی و رشــدآ

الگوهـــای پیوســـته در  ،در حقیقـــت
ادامه حیـات جمعـی اسـت کـه نقـش 

فراوانـی  ،و  نیـز. تعیین کننده دارنـد
زادی و حقـوق آالگوهای اسـتقالل و 

و کرامت مندی و الگوهـای دانـش و 
در رشد مداوم جامعه اسـت ... فن  و
. نقش تعیین کننده ایفا مـی کننـد که

نفـر بعنـوان  ۱۲ ،بدیهی اسـت قـرآن
امــام را بــا نــام و نشــان معرفــی  ۱۲

ــــرآن امامــــت را . نکــــرده اســــت ق
ابراهیم و کسانی کـه . شناسانده است

. با او بوده اند را امام خوانـده اسـت
هرچنـد . ن کسان نام بردآنکه از آبی 

نسل بعد از  ،این امر که یک خانواده
ـــرورد ،نســـل ـــدون  ،امـــام بپ ارزش ب

اماکسـی امامـت را بـه  ،خدشه ایسـت
امام شـدن کـاری بـس . ارث نمی برد

سخت و نیازمند ورود به ابتلـی هـا و 
ــرون  ــق بی ــدن از آموف ــا اســتآم . نه

الگو  ،کسی که سرانجام امام می شود
می گردد و نه صاحب اختیـار مطلـق 

  .بر مردمان
گـی هـای حـق ژنجا که از ویآاز . ۲٫۵
همه مکانی و همـه زمـانی بـودن  یکی

وقتــی  ،الگوهــای حقمــداری ،آنســت
 ،سخن از حقـوق ذاتـی بمیـان اسـت

صفت همه زمـانی و همـه مکـانی مـی 
جوینــد و بــرای جامعــه جهــانی الگــو 

بنـا بـر  ،دانسـتیم کـه امـام. می شـوند
نیاز به تـرک  ،الگوی حق گشتن ،این

همـراه بـا ایـن . اعتیاد به قدرت دارد
سـت بایـد کـرد تـا ممار ،ترک عـادت

نماد حق گشت و از راه فعـال کـردن 
ــا ــتعدادها و فضــل ه ــگ اس  ،همآهن

در جامعـــه . وردآجامعیـــت بدســـت 
  ۱۶در صفحه    هایی که رابطه ها بیانگر 

و نقش آن در گذار از قدرتمداری به  »الگو«در اهمیت 
 ایران و جهان امروز حقمداری در
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همگانی، رأی وجدان 
بـــه خیانـــت و فســـاد 

یـــــم داده ژســـــران ر
  :است

  
  
اد ژوجدان همگاني، خامنه اي و احمدي ن    
ـ  ... و  ـائن ب ه حقـوق مـردم   را دروغزن و خ

ـاني زيـر،   . ايران دانسته است رفتارهاي همگ
گوياي رأي وجدان همگاني بـر خيانـت و   

يم و مافياهاي ژجنايت و فساد كاري سران ر
 :حاكم بر دولتند

ـاز بـه       ـان كـه ني تا به حال حاكميت هـر زم
امتياز  –مقام  –حمايت داشت با تزريق پول 

 گروهي را وادار به حمايـت از ... سهميه  و –
  .كردخود مي 

  .دروغگو دانستن حاكمان •
به گفته هاي مقامات درجه اول  ،مردم ايران 
محمـود   وم از جمله سيد علي خامنه اي يژر

ـاني    واحمـدي نـژاد    ــادق و علـي الريج ص
دستياران سپاهي  مهدوي كني وو  الريجاني

لطيفه ها كـه  . باور نمي كنند آنها،و شخصي 
 آنهاهاي  خمير مايه ،يمژدروغ هاي سران ر

ساخته و در سراسر كشـور پخـش    ،هستند ر ا
مراجعه به فرستنده هاي خارجي . مي شوند

ـاكي از بـي     رفتار همگاني ديگري اسـت ح
ـاتي  ژاعتمادي به  ر در : نآيم و دستگاه تبليغ
نــتن هــاي آچنــدين نوبــت  طــول ســالها،

ـاز    ماهواره اي را جمع آوري كرده انـد و ب
ـاهواره اي خريـده   آمردم   ـتن م و نصـب   ن

ـبب شـده     . كرده اند ـاال س ـاي ب همين تقاض
ـاهواره اي   آاست كه نوع جديـدي   ـتن م ن

ساخته شود كه قابل مشاهده توسط مأموران 
يـم  ژهلي كوپتر نشين  و نيـز گزارشـگران ر  

  . نيست
ـاهواره اي     • ـاي م  :نصب مجـدد ديـش ه
براي مقابله با افزايش ديش  يم واليت فقيهژر

ـار آبنا بر هاي ماهواره اي كه   70، حـدود  م
، تصميم به ن را داشته اندآشهرنشينان درصد 

ـامور    برچيدن ديش ها گرفت و هـزاران م
وري آجمـع  بسيج و نيروي انتظامي را براي 
ـا   .عمل كـرد ديش هاي ماهواره اي وارد  ب
ـا  يه و فرمانـدهي  ئدستور دادستاني و قوه قض

ـيج بـه هـر خانـه اي      نيروهاي انتظامي و بس
ـاي و آ شدحمله  ـاهواره اي مـردم    نت ه م

ـانه صـدا و    .برچيده شدند بارها از طريق رس
ـاتي داده و      ـاهكار خـود بعـد تبليغ سيما به ش

اما  .موفقيت خود را به يكديگر تبريك گفتند
همه دلخوشي اين نيروها تنها چند روز دوام 
ـايل       داشت چرا كـه هـر خانـه اي كـه وس
دريافت كانالهاي ماهواره او مورد حمله اين 

نتن رار مي گرفت بعد از چند روز، آنيروها ق
ـامي    .نصب كردند ها را بسيج و نيـروي انتظ

متوجه نصب مجدد ديش هاي ماهواره اي 
دسـت از تـالش بـراي يـورش و      ند اما شد

ايـن   زيرا. برداشتند مجدد آنهاوري آجمع 
 .ديدندكار را بيهوده 

. خامنـه اي منفـور اسـت    ،بيشتر از همـه  • 
ه ســازي و دســت ســخنان او را مايــه لطيفــ

ايـن  . انداختن و ريشخند كردن او مي كنند
يم ژدر خود ر ،رفتار اختصاص به مردم ندارد

سخنان و رفتار خامنه اي را دسـت مـي    ،نيز
ـتورهاي  . اندازند و مسـخره مـي كننـد    دس

در ميان مردم پخش مي شوند و بهانه » بيت«
  ،از جمله. ابراز انزجار مي شوند

تهـران كـه   » گاننمايند«خبر تهيه صورت  - 
در بيـت تهيـه    ،ينـد آبايد از صندوقها بيرون 

ـتري  آشده و مقرر گشته است  در  –راي بيش
به نام  - سال پيش مجلس 4مقايسه با انتخابات 

صندوق ها از آراي قالبي . خوانده شوند آنها
ــر شــوند  ــد پ در مــورد . پيشــاپيش مــي باي

ليست . شهرستĤنها نيز انتخابات دستوري است
. شهرها در دسـت تهيـه اسـت   » ننمايندگا«

اد و دستياران او نيز دارند ليسـت  ژاحمدي ن
خبر در سطح شهر انتشار يافته . تهيه مي كنند

اين خبر مايه دست انـداختن خامنـه   . است
ـاي  : از جمله مـي گوينـد  . اي شده است قب

  . محمد رضا شاه هم براي او بسيار گشاد است
ز از خاتمي هم محيط هاي دانشگاهي كه ا - 

هم مورد طعن  ،موضع اخير او آگاه شده اند
او . و لعن است و هم او را دست مي اندازند

كه براي شركت در انتخابات سه شرط قائـل  
من به : اخيراً در جمعي گفته است ،شده بود

ـات هـم    واليت فقيه اعتقاد دارم و در انتخاب
ـته    . شركت مي كنم از حاضـران نيـز خواس

ـات   آنهااست  . شـركت كننـد  هم در انتخاب
ـان   : اعتراض به او گسترده است ـاش جوان ك

ـاش در    ــد و كـ ــي خوردن ــب او را نم فري
ـال   ـيس     ،1376انتخابات س ـاطق نـوري رئ ن

جمهور مي شد و روند تحول زودتر شـروع  
اصالح ممكن و تغيير «مي شد و جامعه فريب 

ـاش  . را نمي خوردند» يم ناممكن استژر ك
...  
 ،كردن نظام تغيير قانون اساسي و پارلماني - 

او . وردآصداي هادي خامنه اي را هـم در  
 ،يمژنيز اين واقعيت را باز گفت كه در اين ر

مركـز  (هر تغييري بسود بيشتر كردن قدرت 
او هم گفته است كه . تمام مي شود) قدرت 
نظام را چنان بهم ريخته  ،سيد علي ،برادرش

ن را نمي توان از يكديگر آاست كه سر و ته 
تظاهر به بي اعتنائي به  ،در حقيقت. تميز داد

كــاري اســت  ،»رهبــر معظــم«امــر و نهــي 
هم بخاطر بي قدر شدن روز افزون . همگاني

و واليت فقيه و هم بلحاظ تـرس از  » رهبر«
ـاور   ،چرا كه هر روز بيشتر از روز پيش. فردا ب

مـردم مـي   . يم سست تر مي شودژبه بقاي ر
مـه  خامنه اي به زودي بكار بردن كل: گويند

هــاي جمهــور و جمهــوري را نيــز  قــدغن 
  . خواهد كرد

 آنهايم از ژحاال ديگر دانشگاه ها مي دانند ر - 
يك ژزمون ايدئولوآدستور سرّي : مي ترسد

. استادان در همه دانشگاهها پخش شده است
مقامات هر دانشكده موظف شده اند استادان 
را بخاطر اعتقاد به واليت فقيه و رابطه دختـر  

 ،دانستن و ندانستن مسئله هاي شرعي و پسر و
 ،در حقيقـت . مورد تفتيش عقيده قرار دهند
ن نيز واليـت  آموضوع تفتيش عقيده يكي و 

. بقيه براي رد گـم كـردن اسـت   . فقيه است
ـترده بـي     اين دستور هم گوياي دامنـه گس
اعتقادي به واليت فقيه اسـت و هـم شـدت    
ترس از جنبش با شعار نه بـه واليـت فقيـه و    

  . ي به واليت جمهور مردم استرآ
ـان در     • اعالم شركت نكردن اصـالح طلب

تي و عدم تـوان بـراي مقابلـه از    آانتخابات 
وقتي تا به حال  :سوي حاكميت با اين اعالم

به انتخابات نزديك مي شديم، به دليل قـدر  
خامنه اي  سيد علي! و شكر شوكتي!  قدرتي

، اوو ترس از ابهت نيروهاي نظامي و امنيتي 
گروه يا حزبـي جـرات نداشـت     وهيچ فرد 

كــه حتــي اگــر موافــق عــدم شــركت در 
ـا ايـن    .انتخابات باشد، آن را اعـالم كنـد   ام

زندانيان سياسي شجاع كه جاي خود  روزها،
ـا نيـز مـي گوينـد در      ،دارند مالحظه كار ه

سيد علـي  هنوز  .انتخابات شركت نمي كنيم
وره در د. ه اسـت به مقابله برنخاستخامنه اي 

ـا گروهـي    كـه مـي   هاي قبل، اگر فردي ي
ـات شـركت نمـي كنـد     ، از گفت در انتخاب

سوي سيد علي به شدت مورد حمله قرار مي 
ـايي    –گرفت و مفتخر به القابي چون امريك

ـارها شـدت   . ي شدمانگليسي  –يلي ئاسرا فش
اما . مي گرفتند و سكوت را برقرار مي كردند

آنقدر ا يمي هژرشته هاي پيوند راين روزها، 
و كه بسياري اعالم كرده اند  اند شده سست

 .كه در انتخابات شركت نمي كنندمي كنند 
ـاي بـي    ديگر يكيرفتار نيز و اين  از نشانه ه
مردم بـه او و   و بي اعتمادي» رهبر« اعتباري

 .استيم واليت فقيه ژر
يم گمان مـي  ژر: حمله به سفارت انگليس •

 ،نبــرد چــون در وجــدان تــاريخي ايرانيــا
دولت انگلستان نماد سلطه گري از راه فساد و 

 ،است... ويران كردن و جلوگيري از رشد و
ـيس، به محض  ـبش   حمله به سفارت انگل جن

ـا غيـر   . خودجوشي بر انگيخته مـي شـود   ام
بســيجي هــاي گــروه عمــاريون و انــدك 
ـين    ـام حس شماري از دانشجويان دانشگاه ام

و كسي در حمله شركت نكرد  ،متعلق به سپاه
باوجود پخش خبر و تحريك و تشويق مردم 

كسي در  ،به حضور در برابر سفارت انگلستان
ـاني مـردم       ـار همگ محل حاضـر نشـد و رفت

ـان  ژانزواي شديد ر يم را در جامعه بر جهاني
حمله كنندگان بنا داشته انـد در   .شكار كردآ

 ،صورت حضور جمعيت قابـل مالحظـه اي  
زي در يعني چنـد رو . سفارت را اشغال كنند

ـا سفارت بماننـد و حضـور    در سـفارت و   آنه
خــوراك  ،جمعيتــي در بيــرون از ســفارت

وسائل ارتباط جمعي غرب شود و غـرب بـه   

يـم از حمايـت مـردم    ژخود بگويـد ايـن ر  
 .اما نتيجه عكس حاصل شد. برخوردار است

ـال از تـرس   : مراسم عزاداري محـرم  • امس
ـينه  ژر ،اجتماعات مردم يم كوشيد دسته و س

از اطراف به تهـران  . را خود اداره كندزني 
اما باز مردم انـزواي  . جمعيت كشي نيز كرد

بر خالف سالهاي قبل : شكار كردندآيم را ژر
كه مردم در مراسم تاسوعا و عاشورا شركت 

و كار برگـزاري   ندمي كردند به صحنه نيامد
يـم  ژر. ار كردندذواگ يمژراين مراسم را به 

دسته ترتيـب  گمان مي برد بمحض اين كه 
ـا مـردم   . ن مي شوندآمردم نيز وارد  ،داد ام

ايــن مراســم بســيار  در نتيجــه . وارد نشــدند
 .دشبرگزار كم معيت با شركت ج محدود و 

يم  از عدم شركت مردم ناراضي نشد چرا ژر
خـود از   ،بـدين سـو   88كه از جنبش سال 

ــه اجتمــاع مســتقلي  ــر نــام  ،هرگون ــه ه  ،ب
 .جلوگيري كرده است

ـادي   بي اع • تمادي مردم به وضـعيت اقتص
به دليـل دروغگـو بـودن    : روز افزون است

نگرانـي از   ،حكومت و خامنـه اي و مجلـس  
خود را از راه  ،بدتر شدن وضعيت اقتصادي

 .هجوم براي خريد ارز و سكه نشان مي دهد
هركس هرچه دارد را به طال و ارز بدل مي 

خريد هر . تومان شده است 1400دالر . كند
 ،ن در بيرون از بانكآز بانك و فروش دالر ا
ارز همـواره چنـدين   . تومان نفع دارد 300

زماني ارز را تـك  . نوع رانت خواري است
تا يكـي از  ) هرچند واقعا نبود(نرخي كردند 

تفاوت قيمت رسمي ارز با قيمـت  (رانت ها 
ــازار امــا احتيــاج . را از بــين ببرنــد) آن در ب

تحريم و اد به پول و نيز ژحكومت احمدي ن
ـا   ن را آركود و تورمي كه رها كردن قيمته

ـبب شـدند   ،تشديد كرده اسـت  قيمـت   ،س
ـان   1100تومان بـه   900رسمي دالر از  توم

ـازار     29در  ،افزايش پيدا كند و قيمـت در ب
اين روزها  در. تومان بگردد 1510به  ،90ذرآ

ـاي واگـذار    صف هاي طويل در برابر بانكه
ـاي    ارزكننده سـكه و   ـتجوي  هـم گوي جس

عـدم  ورده و هم گوياي شدت آمد باد آدر
بر بدتر  اطمينان آنها و  يم ژمردم به ر اعتماد

  .شدن وضعيت اقتصاد كشور است
ـ ب: دريافت يارانـه  • ـار   بران ـ آم از  ت،حكوم

 73,5ميليــوني ايــران بــيش از  75جمعيــت 
ميليون نفر براي دريافت يارانه ثبت نام كرده 

ـاي  اي. و آن را دريافت مي كنند ن رقم گوي
 : دو واقعيت است

ميليون نفر از مردم ايـران   73,5بيش از   -  1
هـزار   45,5ماهيانـه  يارانـه  نيازمند دريافـت  

وضـع  هم به ايـن دليـل كـه    . تومان هستند
ـام جامعـه   اقتصادي  بسيار بد و نزديك به تم

فقير است و تورم روز افزون فقيرترشان نيـز  
ـاطر كـه بـه ر    يـم  ژمي كند و هم به اين خ

سخت بدبينند و بر اين باور است كه اگر اين 
 –ن را هم مافياهاي نظامي آ ،پول را نگيرند

ـبب   . مالي خواهند خورد  ،و هم بـه ايـن س
دولت نمي تواند از مردمي كه به آنها يارانـه  

  . تقاضاي ماليات كند ،مي دهد
 1. اختالف طبقاتي بيش از اندازه اسـت  – 2

يران است كه درصد در ا 99درصد در برابر 
بخشـي از   ،در حقيقت. مصداق واقعي دارد

ـاني تشـكيل مـي      1,5اين  ميليون نفـر را كس
دهند كه در شـمار ثروتمنـدان طـراز اول    

ـتند بـه ر   ـات   ژنيستند اما حاضر نيس يـم اطالع
  . بدهند

به خصوص از زماني  :فروش اوراق قرضه •
 يمژر ،به اجرا گذاشته شده اندكه تحريم ها 
ن كسريهاي خود و هـم بـراي   هم براي تأمي

كوچك كردن بخشي از حجـم نقدينـه اي   
منتشر ، اوراق قرضه كه خود بزرگ مي كند

ـا واگـذاري ايـن اوراق بـدون      .مي كنـد  ب
ـپرده      ـيش از سـود س ماليات و با درصـدي ب

هزينه هاي مورد نياز  مي كندگذاري سعي 
صنايع و به خصوص استخراج نفت و گاز  را 

ـاري   از مردم بستاند، اما از آنجا كه هيچ اعتب
ـان مـردم وجـود     »رهبـر «و براي دولت  مي

همانگونه كـه در نوبـت   را ين اوراق ا ندارد،
، اين نوبت هم با عدم استقبال نخريدندقبل 

مـردم سـرمايه خـود را     . ندمردم روبرو شد
 .كردند و مي كنندخريد سكه و ارز صرف 

ـيوه مـردم در        بانك مركزي كه از اين ش
نــان و تغييــر آارزش دارايــي هــاي تثبيــت 

سرمايه ها به طال و ارز شوكه شده بود بـراي  
به نوعي كاسبي كرده  آنهااينكه بتواند با پول 

دريافت نقدينگي مردم به پارس جنوبي  و با

كمك كند اعالم كرد كه مردم از اين به بعد 
ـتند    ميتوانند به هر ميزان سكه طال كـه خواس

ـاي    پيش خريد كننـد يعنـي بابـت    سـكه ه
 آنهاماه بعد  قرار است به دست  4طاليي كه 

ن را پرداخت كنند آاز حاال پول  آنهابرسد 
و زماني كه مردم متوجه اين فريب و فرصت 
طلبي حاكميت شدند بناگاه سيل دارايي ها 
ـاره قيمـت    به سمت ارز سرازير شد و به يكب

ـاند يعنـي در      1590دالر را تا  ـاال كش ـال ب ري
ريال بـه قيمـت    600دود عرض يك روز ح

  .ارز افزوده شد
ـا      • ـارزه ب ـيجي بـراي مب ورود نيروهاي بس

ـامي    :بدحجابي ـاي نظ  –سالها بود كه نيروه
ـا    ـيج و قـوه قض يه بـراي پوشـش   ئسپاه و بس

اجباري دختران و زنان ايـن كشـور تـالش    
نموده و به هر دليلي از جملـه نزديكـي بـه    

حرم و تابستان و نزديكي به ماه رمضان و ماه م
ـتان و  ـا هـر   ... عيد نوروز و نزديكي به زمس ب

ترفندي تالش كردند كه به زور نوع پوشش 
طـرح   .كنند اما موفق نشـدند زنان را تعيين 

ــار و سـركوب بــه نتيجــه    ـاي مختلــف فش ه
ميـز  آاما اين روزها سـخنان طنـز    .ندنرسيد

فرمانده سازمان بسيج سپاه پاسداران خنده بر 
اعالم كـرد   ردار نقديس: لبان ايرانيان نشاند

ـاي   كه نيروهاي بسيجي براي ياري به نيروه
انتظامي در امر حجاب بـه صـحنه خواهنـد    

ـالهاي اخيـر هـم     او نگفت .آمد در طول س
نيروي انتظامي و هم سپاه و هم بسيج و هـم  

هاي خود را براي بـه   يه تمام داشتهئقوه قضا
به ميدان آوردند و كليه  زنانزانو در آوردن 

اصلي شهرها و خيابĤنهاي بـزرگ را   ميادين
ـا شكسـت خوردنـد    اشغال كردند، زيـرا  . ام

ـا مردم مي دانستند كه كار  تشـديد جـو    آنه
ن حمايـت  آترس و تحقير زنان اسـت و از  

حال اگر بسيج هم بخواهد با اعـالم   .نكردند
 علني وارد قضيه شود چيزي به جز شكست و
بي اعتباري بيشتر به دست نخواهد آورد چرا 

مردم ديگـر   يم نزدژركه حناي اين نيروها و 
ـار    .رنگي ندارد چگونه يك فرمانـده جنايتك

ـلحانه و قتـل    كه به جرم تجاوز و سرقت مس
به زندان محكـوم   - عمد در راس باند كبير 

ـار       شده بود حال مـي خواهـد كـه بـه اجب
ي دختران كشور را وادار به استفاده از پوشش

اسـالمي  هم پوشش . نيستاسالمي  كند كه 
نيست اما اجبار ضد اسالمي است و هم مردم 

يم تحقير كردن بقصد ژمي دانند بناي كار ر
 .تبديل كردن مردم به گوسفندان رام است

كه اين روزها به گوش رسيد  طنز ديگري    
موزش عالي بود كـه  آبيان تفكر معاون وزير 

فرمود ما متوجه شديم كه روابط دختـران و  
ر كالس ها نيست و اين پسران در دانشگاه د

ـلف سـرويس     روابط در حياط دانشـگاه و س
و بايـد برنامـه اي    برقرار مي شوددانشگاهها 

. براي كنترل اين محيط ها بـه وجـود آورد  
هدف كنترل به قصد جلوگيري از هر جمع 

جلـوگيري از رابطـه برقـرار    . شدني اسـت 
ـاهر   آدست  ،كردن دختر با پسر ويزي بـه ظ
 ! غير سياسي است

ـال بـر    ):روز دانشجو (آذر  16مراسم  • امس
ـته،   ـالهاي گذش تصـميم بـه    يـم ژر خالف س

ــزاري روز دانشــجو گرفــت و صــدا و   برگ
ايــن روز را  تحــت امــر خامنــه ايســيماي 

اما با  .كردخود  تبليغاتي موضوع برنامه هاي
. واكنش سراسـري دانشـجويان روبـرو شـد    

ـيچ مراسـمي از سـوي    نتيجه اين شد كه  ه
ـا چنـد مراسـم    . رگزار نشـد دانشجويان ب تنه

كه  شدنددولتي در برخي دانشگاهها برگزار 
سـخنران جلسـه يعنـي     آنهااتفاقا در يكي از 

علي مطهري در مـورد قتـل هالـه سـحابي     
سخناني بيان كرد و گفت كه وزير اطالعات 
گفته بود كه يكي از نيروهاي اين وزارتخانه 

گاهانه عمل كـرد و موجـب قتـل هالـه     آ نا
و اين اعتراف  - نقل به مضمون  –شد  سحابي

ـام   واواك معلوم كرد وزير  كه بر خـالف تم
، يـم ژردروغ هاي عوامل تبليغاتي و سياسي 

بـه قتـل    يك واواكيهاله سحابي به دست 
 .رسيده است

امسال ملـت   –برگزاري مراسم شب يلدا  •
ايران براي هرچه بهتـر برگزاركـردن ايـن    

راي يكديگر ماده شده بودند و بآشب از قبل 
ـاي    ـام ه فرا رسيدن اين شب را به وسيله پي
ـتند      كوتاه تبريك مـي گفتنـد و مـي خواس
ـان دهنـد    همبستگي خود را به حاكميتي نش
كه در امر از بين بردن سمبل هاي ملي اين 
ملت در تالش است هر چند كه سالهاي قبل 

ماده اين شب مي كردند آنيز مردم خود را 
ر تفاوت داشت و در اما امسال با سالهاي ديگ

واقع نمايشي از پيوندهاي درونـي ملـت در   
 .برابر حاكميت بود

زماني كـه كشـورهاي    :برخورد با امارات •
خود را برگـزار   اجالسحاشيه خليج فارس 

ـا،  در مقامكردند،  تصـميم   يـم ژر مقابله با آنه
 .گرفت قدرت خود را به رخ امارات بكشـد 

كرد كه  سردار غضنفري وزير بازرگاني اعالم
ـال      روابط تجاري ـارات را بـه ح ـا ام خود ب

اظهار اين به محض  .تعليق در خواهد آورد
 .شـت ، بازار ارز ايران دچار مشـكل گ تهديد

ـارات  يـم بـر ضـد    ژرمردم نه تنها به سود  ام
تبديل سـرمايه   هكه به سرعت ببل برنخواستند،

ـا پرداختنـد    .هاي خود به دالر و ديگر ارزه
ــ  ريــال  900دود قيمــت دالر يــك روز ح

ـاهده كـرد كـه    ژر .افزايش پيدا كرد يم مش
عمـل   ،مردم در جهت مخالف با تصـميم او 

ـاري   ، عقب نشيني ناگزير. مي كنند خفـت ب
اعالم كرد كه ايران قصد قطع روابـط   :كرد

تجاري را نداشته و تنها به دليل مشـكل فنـي   
 –به مدت چند ساعت قادر به باز كردن ال 

اشكال بر طرف  .است سي و مبادله ارز نشده
  . ه استشتشده و مسئله حل گ

ـال   :سرنگوني هواپيماي جاسوسي • تا به ح
واليت مطلقه و نيروهاي همراه با او هر زمان 
كه الزم مي ديدند مردم را به بهانه هايي بـه  
خيابان ها مي كشاندند و شعار مرگ بر امريكا 
ـتهاي   سر مي دادند اما مخالفت مردم با سياس

و  خامنـه اي حدي گسترش يافته كه نظام به 
ـاي   دستياران او ، حتي بعد از سـقوط هواپيم

جـرات   جاسوسي امريكا در حوالي كاشـمر، 
ـا     نآ را پيدا نكردند مـردم را در مخالفـت ب

چرا كه مـي داننـد    .امريكا به خيابان بكشانند
اجتماع تنها عده اي معدود از جيره خواران 

ـ    خواهند كرد ـاري بيش تر و موجب بـي اعتب
 يمژنمايش ديگر از شدن انزواي رو  »رهبر«

  .خواهند شد
وردن هواپيما آطرفه اين كه مردم پائين       

ـان  . را نيز دروغ مي پنداشتند حتي بعد از نش
» ماكت«مي گفتند  ،دادن آن در تلويزيون

ـا را مطالبـه   !  است پس از آنكه اوباما هواپيم
ند وردن آن را باور كردآايرانيها پائين  ،كرد

نطـور كـه مـدعي    آيم ژاما باور نكردند كه ر
 .ورده باشدآاست آن را پائين 

همــواره از  خامنــه اي :در مــورد ســوريه •
 سـوريه سياست بشار اسد در سركوب مـردم  

سـخت  . اسـت و مـي كنـد    حمايت كرده
در ايران . يم بشار اسد استژنگران سقوط ر

ن بخش از مردم كه ترجيح مي دهنـد در  آ
يـم در  ژمنتظـر تغييـر ر   ،ماننـد حالت انتظار ب

سوريه هستند و برآننـد كـه در پـي سـقوط     
يم واليت فقيه مي ژنوبت سقوط ر ،يم اسدژر

   . رسد
اما در خور توجه اين كـه نـه خامنـه اي         

در » مردمـي «جرأت كرده است تظاهرات 
يـم  ژترتيب بدهـد و نـه ر   حمايت از سوريه

از سـوريه را  » حمايت خودجـوش  «مافياها 
يم ژبسود ر ،دستگاه تبليغاتي. يب داده اندترت

ـار را بـه        ـا ايـن ك سوريه تبليغ مـي كنـد ام
صورت نشان دادن اجتماع در سوريه بنفـع  
ـا و     ـبش بـه امريك بشار اسد و نسبت دادن جن

با وجود . انجام مي دهد ،اسرائيل و عربستان
عالئق ديرپا با بحرين و با آنكه جنبش مـردم  

ـتان  بحرين توسط قدرت خارجي كـ  ه عربس
سـركوب مـي شـود و بطـور طبيعـي       ،باشد

مــادگي شــركت در اجتماعــات آايرانيــان 
اما چـون اصـرار دارنـد     ،اعتراضي را دارند

يم را از خود ندادند و هر نوبت انـزوايش  ژر
در اجتمــاع بــراي  ،را بــه نمــايش بگذارنــد

، تنها برخـي از  يم ترتيب دادژاعتراضي كه ر
ـايي  نيروهاي حقوق بگير و نظامي د ر راهپيم

  . شركت كردند
ـبش مـردم         از ادعاها در باره سوريه و جن
يكي هم ادعاي رهبري گروه رجـوي   ،نآ

قيام  ،سوريه نشان مي دهد كه راه حل :است
يمي مـردم بـي   ژهر ر ،وگرنه. مسلحانه است

اين گروه عمري را . سالح را كشتار مي كند
اما حاال روز  ،در قلب حقيقت گذرانده است

نمونـه ليبـي    ،نمونه مسلحانه. شب مي كندرا 
بدون مداخله ناتو به جائي نمي رسيد . است

و توجيه گر سركوب خونين مردم نيـز مـي   
ـلح  . شد هرگاه عربستان و قطر و سيا افراد مس

با  ،جنبش مردم ليبي ،وارد عمل نمي كردند
مـي توانسـت    ،حمايت افكار عمومي جهان

   50. ر كنديم قذافي را به عقب نشيني واداژر
  ۵در صفحه  
  

 تفتیش عقاید
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هزار تن نيز كشته نمـي شـدند و ليبـي نيـز     
ـا    ،در مورد سوريه. ويران نمي گشت ايـن ب

يـم  ژوارد عمل كردن عناصر مسلح بود كه ر
. توجيه جست ،سوريه براي تشديد سركوب

ـبش بطـور عمـده      ،با وجود اين چـون جن
ـلحانه اسـت    يـم  ژر ،جنبش مردم و غيـر مس

وجـود  . داده اسـت  سوريه را در تنگنا قـرار 
يم سوريه درگيـر  ژعناصر مسلح كه با قواي ر

ـيه     ،هستند ـنهادي روس  ،هـم در قطعنامـه پيش
محتواي قطعنامه است و هـم   ،توجيه كننده

ـا  . يـم سـوريه  ژدر توافق اتحاديه عرب با ر ب
اصرار عربستان و غرب بـه دردسـت    ،اينهمه

ـار   ،گرفتن رهبري تحول سوريه خطر گرفت
ـتر كـرده   فاجعه اي از نوع  ليبي شدن را بيش

  . است
اطالع ها و  ،در فصل دوم: انقالب اسالمي

تحليل ها به ما ميگويند چـرا   –گزارش 
ناتو مايل به جنـگ داخلـي در سـوريه    
ـا در     ــومي امريكـ ــدف عم ــت و ه اس

  ؟خاورميانه چيست
  
ــه اي و اينكــه   ٭ ــدي حــال خامن ب

كــرده انــد بــه او پزشــكان ممنــوع 
  !خبرهاي بد ندهند

  
ـاري خامنـه اي را    گزا ◀  ـاره بيم رشها در ب

ايـن  . انقالب اسالمي مرتب انتشار مي دهـد 
اطالع حاصل شد كه بيماري  ،از دو منبع ،بار

او مزمن است و او در موقعيتي نيست كـه از  
وضعيت كشور اطالع صحيح حاصل كنـد و  

در واپسين نامه نوري زاد . بداند چه مي كند
ـاي آ ،نيز ،به او او را بـه   مده است كه نامه ه

خامنه اي نمي دهند زيرا پزشك  دادن نامه 
هاي انتقادي و اطالعات بد بـه او را ممنـوع   

  . كرده اند
همــين وضــعيت را خمينــي در ســالهاي      

واپسين جنگ و زندگي خـود پيـدا كـرده    
ـا شكسـت و    . بود حاصل آن ادامه جنـگ ت

ـا   ،در حال حاضر. سركشيدن جام زهر شد ب
ـاني ايـران و   وجود انزواي منطقه ا ي و جه

تحريم ها و تدارك تحريم نفت و بانك بين 
كسي داراي واليت مطلقه بر كشـور   ،المللي

ـاي بـد و     است كه، كسي حق نـدارد خبره
 ،به سخن ديگر. انتقادها را به اطالع او برساند

  .لت شده استآ ،او بيش از پيش
نامه نگاري به رهبري از سوي سياسيون و  ◀

مهمترين مسائلي كـه ايـن   يكي از  :زندانيان
ـاي     ـتن نامـه ه روزها مشاهده مي شود نوش

سياسيون زنداني  واعتراض آميز نويسندگان 
هدف اصلي  .است خامنه ايو ديگر اقشار به 

 اين نمادو گردانده اند را شخص خامنه اي 
ن آايـن و  جنايت و خيانت و استبداد را بـه  

او را خاطر نشان ... فقدان مشروعيت و  ،گونه
در اين بين، آنقدر اين نويسندگان  .ي كنندم

مورد حمايت و تشويق مردم قـرار ميگيرنـد   
ـا كه خود حاكميت نيز از مقابله با  خـود   آنه

داري مــي كنــد و معتقــد اســت كــه نمــي 
اما همه مي دانند . را بزرگ كند آنهاخواهد 

كه حاكميت به هيچ وجه حاضر به پـذيرش  
انتقاد  كوچكترين انتقادي نيست چه برسد به

كه  »مقام معظم رهبري«از هاي شديد الحن 
خود را سايه خدا بر روي زمين مي داند و به 
ـا    نظر مي رسد كه تنها عامل عدم برخـورد ب
اين گونه افراد به انتها رسيدن كوپن رهبري 
ـان در      ـتفاده از حضـور حامي براي سـوء اس

ـيد علـي    اينها براخياب حمايت از رهبري س
يت تالش خود را بـر  حاكم. خامنه اي است
خرين كوپن هاي حمايتي آاين نهاده كه از 

ـادا از جملـه    دي خـود   9براي روزهاي مب
اسفند جهت حضـور مـردم در    12ساخته و 

ـيد علـي      انتخابات استفاده نمايـد وگرنـه س
 كينه توز و بيت فاسد وي هر انتقاد خامنه اي
و  .مي كننـد  خفهي را با پول و زور كننده ا

توان  است ونهايشان ريخته ادند ، برخي ازنيز
 .درديدن را چون گذشته ندارند

  
کــه  چنــد خبــر از خبرهــا  ٭

  :گویائی دارند
  
ـايي و   ◀ اميدوار رضايي برادر محسـن رض

نماينده چندين دوره مجلـس كـه پزشـك    
ـازا در    3: گفتـه اسـت   ،است ميليـون زوج ن

درصد  15كشور وجود دارد و ساالنه حدود 
ـاري    .ه مي شودبه تعداد آنها افزود بـي اعتب

يم را ببين كـه مـردم علـت را پارازيـت     ژر

يم بر روي امواج فرستنده هاي ژانداختن ر
تلويزيـوني و راديـوئي مـي داننـد  كــه در     

  .خارج از كشور هستند
نـداده  آن بـه   پاسـخ  والي كه رضاييئس      

علت نازا بودن اين همه زوج : اينست ،است
ـالها بـر ت   ـا   چيست و چرا در اين س عـداد آنه
هـزار   450افزوده شده و چرا ساالنه حدود 

اگـر   ؟ د شـد ناضافه خواه آنهابر زوج ديگر 
كار به همين منوال پيش برود آينده كشـور  

ـا حـدود    10بعد از حدود  ميليـون   8سال، ب
 زوج نازا، چه خواهد شد؟

ن آيـم بايـد بـه    ژر وال ديگـري كـه   ئس    
هنگامي كه برخـي  : اين است ،جواب گويد

مجلس از انتشار پارازيت پـر   »نمايندگان«از 
فرســاينده هــاي قــدرت بــراي مبــارزه بــا 

 ،تلويزيوني و راديوئي كه از خارج از ايـران 
، صـحبت  برنامه پخش مي كنند ،براي ايران

ـيم شـدن مـردم و     مي كردند و نازايي و عق
آن مي دانستند،  رضسرطان خون را از عوا

اض چرا او و ديگـر پزشـكان لـب بـه اعتـر     
دسـت   نگشودند و نخواستند سپاه و واواك 

ــن جنايــت خــاموش خــود  ارتكــاب از  اي
  ؟بردارند
وضــعيت اقتصــاد كشــور را تحــريم هــا  ◀

وخامت بار تر كرده اند و دارند صنايع را از 
ـات در  . كار مي اندازند بسياري از كارخانج

ـار مـي     آنها. حال تعطيلي هستند هم كـه ك
واد اوليه و لوازم به دليل گراني و نبود مكنند 

درصـد ظرفيـت خـود     40-  30مورد نياز با 
مجلس جلسه غير علني . مشغول به كار هستند

ـيد  » نماينـدگان «. تشكيل داد و به جائي نرس
مسئوالن اقتصاد در حكومت احمدي : گفتند

مسلم شد حكومت براي . اد شعار مي دادندژن
! شگفتا. روياروئي با تحريم ها برنامه اي ندارد

حكومــت از ابتــداي تشــكيل در كــار ايــن 
تخريب اقتصاد ايران و از بين بـردن تـوان   

ـادي اسـت و     آمقابله  ـاي اقتص ـا مجاراته ن ب
تازه از حكومت  ،به خواب رفته» نمايندگان«

مي پرسند برنامه اي بـراي بـي اثـر كـردن     
 تحريم دارد؟ 

ـاني        كار به جايي رسيده كه احمد قلعـه ب
ه بهره گيري يس شركت نفت مي گويد كئر

از نفت مانند گاو شير دهي بوده كه همواره 
ن استفاده مي شده است اما اين گاو آاز شير 

ضعيف و  ،شيرده هم اكنون به دليل  مشكالت
  .الغر شده و ديگر توان شير دهي ندارد

ادامه اين تحريم ها كه هر روز سخت تر      
 كـه   ه استبه جايي رساندكار را  د،نمي شو

ـا واقعيـت شـده     يم ناژر ـاروئي ب گزير از روي
ـئوالن     :است و مـي شـود   ـار برخـي مس فش

ـامي بـر حاكميـت     سياسي و اقتصادي و نظ
خطر نابودي كشور  اينان. افزايش يافته است

 و خواهان تغيير تصـميم مي كنند را گوشزد 
يـم شـده   ژي سياسي و اقتصادي سـران ر اه
 . اند
ـاي     ◀ ـاد فرمانـدهي ه يكي از داليل ايج

ــف د ـتمختل ــردن  ار اسـ ــگ ك نها و هماهن
ـامي و    فرماندهي سپاه و بسيج و نيـروي انتظ
همچنين تغيير برخي فرمانـدهان لشـگرهاي   
سپاه پاسداران، نزديك تر شدن خطر بـروز  

با ممنوع كردن . اغتشاش هاي مردمي است
شركت حزب مشاركت و مجاهدين انقالب 
ـان     اسالمي و نهضـت آزادي و اصـالح طلب

تنها به شرط تبري  ،خامنه ايكه بنا بر دستور (
ـات    ،از سران فتنه و فتنه مي تواننـد در انتخاب

در انتخابات و با توجه به معاف ) شركت كنند
ـنتي از سـركوب      ـاران س نشدن محافظـه ك

در مقابله با احمـدي   ،براي خامنه اي ،شدن
ـاقي نمانـده     ،»منحرفين«اد و ژن ـپاه  ب جز س

 . است
را بدست ن آاي كه خبر » محرمانه«امر  ◀
ـئوالن در   ورده ايم اينست كهآ برخي از مس

ـاي خـود از     حال خارج ساختن دارايـي ه
خطر را بـه خـوبي حـس     اينها. ايران هستند

ـا سـفر     ـات ب كرده اند و بنابراين برخي مقام
خويشاوندان درجه اول  به خارج از كشور و 

ـاد  آارسال دالرهاي خود به  نجا در پي ايج
ـادا   در شرايط مساعد براي خود، فكر روز مب

همچنين مشخص شـده كـه برخـي    . هستند
مقامات خانواده هاي خود را به كشـورهاي  

ـا اقامـت    آديگر فرستاده و در  نجا بـراي آنه
مقامات با دريافـت  ديگر از برخي .گرفته اند

در از حاال شناسنامه و پاسپورت هاي جديد، 
   . هستندپي گم كردن رد پاي خود 

مــدتی پــیش از آنکــه کــه  ٭
ستادان مورد تفتیش عقایـد ا

خامنــــه ای  ،قــــرار گیرنــــد
دستور انقالب فرهنگـی دوم 

    :را داده بود
 ،از گزارشها كه ويكيليكس انتشار داده بـود     

انقـالب فرهنگـي   «يكي مربوط مي شود بـه  
. دستورش را داده بـود  ،كه خامنه اي» دوم

. خوانده بود» مضلّه«او علوم انساني غربي را 
در » انقالب فرهنگـي دوم « ،در حال حاضر

گـزارش از  . تفيتش عقايد ناچيز گشته اسـت 
دوبي به وزارت خارجه امريكا مخابره شده و 

انقالب فرهنگي «مربوط مي شود كه دستور 
توسـط خامنـه اي    ،2009كه در اوت » دوم

نكات اصلي گزارش عبارتند . صادر شده بود
  :از
در  ،خامنـه اي  ،رهبر عالي ،2009در اوت  •

ــ ـيجي حض ــجويان بسـ ـتادان و دانش  ،ور اسـ
تدريس علوم انساني غربي را محكوم كرد و 

با نگرانـي  . به انقالب فرهنگي دوم فراخواند
يم از بازگشائي دانشگاه ها و جنبش ژمقامات ر

ـات رياسـت جمهـوري      ،اعتراضي بـه انتخاب
سخنان خامنـه اي بـدين معنـي اسـت كـه      
حكومت مي بايد اثرات سمي نفوذ غـرب را  

ماه . رام بگيرندآميان ببرد تا كه دانشگاه ها از 
صدها دانشجو توقيف و يا از دانشـگاه   ،ها بعد

ـتادان نيـز    . ها اخراج شـدند  شـماري از اس
اما انقالب فرهنگـي دوم بـه   . بازنشسته شدند
ـان     . عمل درنيامد ـاس ديـده ب ـاي تم طرفه

مـي  ) مأمور كسـب اطـالع از ايـران   (ايران 
دانشگاهها بـه   گويند هدف از  تهديد كردن

زادي بود كه آاز ميان برداشتن  فضاي  ،تغيير
در  ،دانشگاهيان بـه يمـن كوششـهاي خـود    

حـذف نفـوذ   . دانشگاهها ايجاد كرده بودند
زاد با تجديد رياست آغرب و حذف فضاي 
  . غاز شده استآ ،ادژجمهوري احمدي ن

خامنه اي گفت كه تدريس علوم انساني و  •
فاسد كننده اي بـر  علوم اجتماعي غربي اثر 

از اسالم  آنهادانشجويان دارد و سبب بيزاري 
  . يم مي شودژو پيوستنشان به مخالفين ر

عملي كـردن  : به ما گفت ،طرف تماس ما •
اســتاد . دســتور خامنــه اي زمــان مــي بــرد

ـا تـدريس    امريكائي ايراني تبار كه در امريك
مي كند و با دانشكده هاي علوم اجتماعي و 

مي  ،ند دانشگاه در ارتباط استانساني در چ
ـا . گويد استادان فتيله را پائين كشيده اند  آنه

از پذيرفتن دعوت براي حضور در كنفرانس 
ـا بـدون   . ها در امريكا را نيز رد كرده انـد  ام

او . مشكل به تدريس خود ادامه مـي دهنـد  
يـم تـدابير   ژپيش بيني مي كند كه مقامات ر

خواهد سخت تري برضد دانشگاهيان اتخاذ 
تش جنبش آكرد تا كه مانع از شعله ور شدن 

  . بگردند
ـات      • ـا در دوبـي مالق استاد ديگري كـه م

نشانه اي از دومين انقالب فرهنگـي   ،كرديم
ـات  . در دانشگاهها مشاهده نمي شود اما مقام

به او و همكاران او روشن گفته اند مي بايـد  
ـارج  بخصـوص   ،از ارتباط با دانشگاههاي خ

  . رهيز شودپ ،امريكائي
سخنان خامنه اي را مي بايد تشديد كنتـرل   

موزش و پرورش از ابتدائي تا عالي آدستگاه 
هدف قطع نفوذ غـرب و دريافـت   . دانست

  . از امريكا و تشديد سانسور است»نرم افزار «
ـتر   ژحكومت توجه وي • ه به مهار هرچـه بيش

وسائل ارتباط جمعي داخلي و خارجي پيدا 
ـا مـردم   ـات     كرده است ت كشـور بـه اطالع

ـار  ژدسترسي پيدا نكنند و انتقادها از ر يم انتش
ـا   . نيابند ـا م روزنامه نگاري كه طرف تماس ب

ـار بـر   : است  مي گويد افزون بر افزايش فش
از كـم و كيـف    ،روزنامه هاي اصالح طلب

ـاري در دانشـگاه     دانشكده هاي روزنامـه نگ
 ،بدين ترتيب. هاي مختلف كاسته شده است

ـاري جـز ايـن    براي دان شجويان روزنامه نگ
ـات ر   ـا مقام يـم  ژنمانده است كه با مصاحبه ب

موفـق   آنها،يك ژبراي انتشار مواضع ايدئولو
وسائل ارتباط جمعي متعلق به دولـت  . شوند

نيز تنها از فارغ التحصيالن دانشگاه هاي امام 
بنا بـر  . علي و امام حسين استخدام مي كنند

ـات  اداره كـل م  ،قول مطبوعات غرب طبوع
وزارت ارشاد نيز استقالل خود را از دسـت  

ـاد كـه   . داده و تابع واواك گشته است ارش
پيش از اين به روزنامه نگاران خارجي اجازه 

اينك جاي خود را  ،سفر به ايران را مي داد
بناي حكومت بر هرچـه  . واواك داده است

ـان حضـور روزنامـه      محدود تر كـردن امك
  . نگاران خارجي در ايران است

نمونــه هــاي ديگــر از تشــديد سانســور و  •
هنرمندان به ما مي گويند اداره هنر : كنترل

وزارت ارشاد به دست محافظه كاران افتاده 
 ،نسبت به هر هنري كه مذهبي نباشـد  آنهاو 

بسياري از نمايش  ،از اين رو. ديد منفي دارند
ـاي   ها زير زميني مي شوند و يا در گالري ه

فيلم سازان مـي بايـد   . رندبسته انجام مي گي
يكبار مجوز ساختن فيلم را بگيرند و پـس از  

مي بايد مجوز پخش  ،بار ديگر ،ساخته شدن
ـا  . ورندآن را به دست آ طرف هاي تماس م

ـيار سـخت گيـر شـده     : مي گويند ارشاد بس
فيلم نامه هائي را  كه جنبه ملي دارند . است

. سانسـور مـي كننـد    ،و يا سرگرم كننده اند
ري از فيلم هاي ايراني چون در داخـل  بسيا

راهــي  ،اجــازه پخــش را پيــدا نكــرده انــد
فستيوالهاي فيلم خارج از ايـران شـده و در   

  . نمايش داده مي شوند آنها،
يم پذيرفته اند كه نفوذ فرهنگي ژمقامات ر •

غرب را نمي توانند حذف كنند و نياز دارند 
ـاهواره اي   آ. به عرضه بـديلي  ـاي م ـتن ه  ،ن

ـا بـر بـرآوردي   . ن تر مي شـوند فراوا  80 ،بن
درصد ايرانيان به برنامه تلويزيوني دسترسـي  

ـاهواره اي  آدارند كه  از طريق   نتن هاي م
  ...قابل دريافت هستند

در  ،دستور خامنه اي بر انجام انقالب دوم •
 ،تشديد سانسور و مهار حكومت بر دانشگاه ها

كـه احمـدي    2005از .  خالصه شده اسـت 
ـيده اسـت     اد بـه ژن  ،رياسـت جمهـوري رس

  ....كنترل شديد تر و سانسور بيشتر شده است
انقـالب  «قصد خامنـه اي از  : انقالب اسالمی

جز تشـديد سـركوب و بسـتن    » فرهنگي دوم
ـات و    فضاي فرهنگي و علمي و سانسـور اطالع

اين دستور اجـرا شـده و   . انديشه ها نبوده است
ـا  اينك به مرحله تفتيش عقايـد در دانشـگاه    ه

ـا و   . رسيده است هرگاه روز نخست دانشـگاه ه
موزش و پروش به اسـتقامت بـر مـي    آدستگاه 
كار به مرحلـه تفتـيش عقايـد نمـي      ،خاستند
  .كشيد

  
  

ـــران  مـــاه وقـــت  ۶ای
جنــــــــــگ  - دارد؟ 

ـــوریه؟  ـــی در س داخل
مهــار نفــت نیــاز بــه 

یمهای وابسـته دارد ژر
  ...و
  
   

بحران اتمـي وقتـي شـروع    : انقالب اسالمی
بخشي از  ،شكارآاين سان  ،»ئله ايرانمس« ،شد

ـاي    » مسئله خاورميانه بـزرگ « ـار دولته ـا مه ي
اينك روشن . كشورهاي صاحب نفت و گاز نبود

ـال  . است كه بخشي از مسئله است در همان ح
از راه مبالغــه كــردن در  ،يــم مافياهــا راژكــه ر

سرگرم نگاه مـي داشـتند و    ،نقشش در منطقه
ـ در همان حال كه حكومت احمد اد بطـور  ژي ن

ـاد ايـران مـي سـتاند و      روز افزون توان از اقتص
  حتي  ،مرتب از مفيد بودن تحريمها

 ،بـراي ايـران دم مـي زد    ،تحريم بانك مركزي
شامل نفت و گاز  ،امريكا و غرب تحريم عمومي

  :و بانك مركزي را تدارك مي ديد
  

مـاه وقـت دارد  ۶ایران تنهـا 
ـــت را از  ـــاه ایـــن فرص هرگ

نـک مرکـزی با ،دست بدهد
و نفتش نیز تحریم خواهنـد 

  :شد
  
ـا طـرح تحـريم بانـك      ◀ دو مجلس امريك

وزارت . مركزي ايـران را تصـويب كردنـد   
ـانون   خارجه امريكا توضيح داده است اين ق

ـاني بـه     ،را به ترتيبي اجرا مـي كنـد   كـه زي
  و . كشورهاي ديگر وارد نشود

اجالس سران كشورهاي  ،دسامبر 20در  ◀
ج و  دو جلسه ديگر در رم عضو همكاري خلي

ـا   . تشكيل شدند خطـر  « ،موضـوع جلسـه ه
عالوه : و تحريم نفت ايران بوده است» ايران

ـاري   بر اجالس سران كشورهاي عضو همك
فارس كه در پايان به ايران هشدارداد  خليج

 ،از دخالت در امور كشورهاي عرب بپرهيزد
هفت كشور بزرگ صنعتي غرب موسوم بـه  

ـا برنامـه غنـي    گروه هفت، به من ظور مقابله ب
سازي اورانيوم جمهوري اسـالمي ايـران و   
نگراني از ماهيت آن، در اجالس پيش رو در 
رم تحريم نفت ايران و پيامـدهاي ناشـي از   

 .آن را مورد بحث دادند
كشور طرفدار تحريم  11و نيز، نمايندگان      

ـام    ـتالف  «ايران نيز در قالب گروهي بـه ن ائ
ـامبر در رم   20در» كشورهاي هـم فكـر   دس

گــرد هــم آمدنــد تــا در مــورد تحــريم و  
   .پيامدهاي آن به گفتگو بنشينند

روزنامه وال استريت جورنال، بـه نقـل از       
برخي از مقام هاي آمريكايي و اروپايي مي 

ــد ــزي    :نويس ــك مرك ــت و بان ــريم نف تح
جمهوري اسالمي ايـران بزرگتـرين حربـه    

ب مـي  ايران است و غر برضدكنوني غرب 
خواهد اطمينان حاصـل كنـد كـه پـس از     
اعمال تحريم بتواند نفت مورد نياز خـود را  

  .تضمين كند
يم مافياها بـه ايـن دو  اقـدام    ژواكنش ر     

اينست كه تحريم بانك مركزي به سود ايران 
ـا اسـت و تحـريم     و به زيان تحريم كننده ه

زيرا قيمـت  . نفت بلوف است و عملي نيست
دالر خواهد رساند و  200اي نفت را به بشكه 

اين اقدام  ،با توجه به بحران اقتصادي غرب
  غافل از اين كه.  خودكشي است

در مدتي كه خامنه اي و سران مافياهاي  ◀
 ،نظامي مالي به رجز خواني مشغول بوده اند

طـرح   ،در سه كشور ليبي و عراق و عربستان
هاي افزايش توليد نفت به ترتيبي كه تحريم 

در دسـت اجـرا    ،ران را جبران كندنفت اي
اگر در اجـالس سـران كشـورهاي    . هستند

عضو همكاري خليج فارس و در اجالس رم 
ـان    مـده  آصحبت از كاهش بهاي نفـت بمي

بخاطر در دست اجـرا بـودن برنامـه     ،است
 20در . هــاي افــزايش توليــد نفــت اســت 

دالر  6/106بهاي هربشكه نفت سبك   ،دسامبر
ـاتور   ،يون ايـل  بخاطر مرگ كيم. بود ديكت

ـائين  . كمي باال رفته بود ،كره شمالي علت پ
يكي افـزايش ارزش دالر   ،بودن قيمت نفت

  . و ديگري بحران غرب است
دانستني است كه كشورهاي نفـت خيـز         

ـال    400حـدود   2008عضو اوپك كه در س
ميليارد دالر سرمايه گذاري در صنعت نفـت  

 ،يه گذاريقرار است ميزان سرما ،مي كردند
بنا بـر  . ميليارد دالر بگردد 600 ،به دالر ثابت
ـا   ،ماه ديگـر  6حداكثر تا  ،ارزيابي ها طرحه

ـال       ـتان س اجرا مـي شـوند و در اوائـل تابس
امكان تحريم كامل نفت ايران و بانك  ،2012

يم اين ژر ،بنا بر رويه. مركزي فراهم مي شود
  . فرصت كوتاه را نيز خواهد سوزاند

ــا ،2011امبر دسـ  20در  ◀ وزيــر  ،لئــون پانت
ايران ممكن است تا : دفاع امريكا گفته است

توانائي توليد  ،نآبسا زود از  ،يك سال ديگر
امريكا اجازه نخواهد . بمب اتمي را پيدا كند

 ،بگفته او. داد ايران به بمب اتمي مجهز شود
ـا   ،اين هدف هدف مشترك اسرائيل و امريك

        ۶در صفحه    .است

 تفتیش عقاید
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خواهــد ســوریه را نــاتو مــی 
  :گرفتار جنگ داخلی کند

  
گلوبال ريسرچ اين  ،2011دسامبر  18در  ◀

  :اطالع را انتشار داده است
ـيه بـر سـر     آواشنگتن  • ـا روس ماده گفتگو ب

ـاره سـوريه      ـيه در ب ـنهادي روس قطعنامه پيش
ن را غير قابل آزيرا برخي از بندهاي . است

  . قبول مي داند
رهاي عضو ناتو غيـر  نچه را امريكا و كشوآ     

 ،سيا تايمزآبنابر گزارش  ،قابل قبول مي دانند
مسئله اينست كـه دولـت   . مسئله واقعي است

سوريه خود نمي تواند افراد كشور را برضـد  
. ن بجنگدآخود مسلح كرده باشد و خود  با 

اين اسلحه را از طريق » زاد سوريهآارتش «
  . وردآمرز سوريه با تركيه و اردن بدست مي 

ـيا  آخبرنگار  ،بنا بر گزارش پپ اسكوبار       س
ارتش آزاد سوريه كه خـود را يـك   « ،تايمز

هزار نفري مي خواند و مي گويد  25نيروي 
ـارزه مـي   ژبراي ساقط كردن ر يم سوريه مب

در واقع گروه هائي هستند كه در مـرز   ،كند
ـا اردن     ،سوريه با تركيه و مرز ايـن كشـور ب

متصـدي امـر،   . وندتعليم داده و مسلح مي ش
ـازي بـراي      ـاتو زمينـه س ناتو است و هدف ن

. وردن جنگ داخلي در سوريه استآپديد 
ـاتو  ،روسيه قطعنامـه   ،با اطالع از اين هدف ن

پيشگيرانه اي را تقديم شوراي امنيت كـرده  
  .است

. قطعنامه هر دو طرف را محكوم مي كنـد  •
يــم بشــار اســد و هــم ژهــم ســركوبگري ر
كه ناتو حمايت مي كند گروههاي مسلح را 

ـأت      و از سازمان ملل مـي خواهـد يـك هي
. حافظ صلح ترتيب دهد و روانه سوريه كند

يك دليل از داليل اين پيشنهاد اينسـت كـه   
نچـه در  آمنابع معتبر بـراي اخـذ اطـالع از    

  . وجود ندارند ،روي زمين واقع مي شود
قطعنامه براين اساس تهيه شده است كه از     

اين تيراندازاني كه در سـطح   هويت و نقش
 ،ســوريه پخــش هســتند و در حــال كمــين

ـال مـي رود   . اطالع در دست نيسـت  احتم
ـان   كشته شدن بسياري از غير نظاميان كار اين

ـأموران      . باشد ـا م ـته نيسـت كـه اينه اما دانس
ـا   ژاطالعات ر يم و يا ارتش سوريه هستند و ي

  . تحت الحمايه هاي ناتو
هر حمس گزارش تهيه خبرنگاري كه از ش     

مردم اين شـهر نيـز   : مي گويد ،كرده است
يـم  ژنمي دانند اين تيراندازان متعلـق بـه ر  

ـا     هستند و يا جدا شده از ارتـش سـوريه و ي
مزدوران مسلحي هستند كـه از بيـرون وارد   

  . سوريه شده اند
حاكي  ،دسامبر 15به تاريخ  ،اطالع ديگري •

ـا       ـا در دري و در از اينسـت كـه قـواي امريك
  .مرزهاي اردن با سوريه حضور يافته اند

  
هدف واشـنگتن جانشـين   

يمهاي وابسته در ژكردن ر
كشورهاي نفت خيز است 

  !:و معامله با ايران؟
  
ـامبر   19در  ◀ مقالــه اي بــه قلــم   ،2011دس

Stephen Lendman   ــه ـار يافت انتشـ
  :ن اينستآاست كه چكيده 

ـاز     • ـابع نفـت و گ هدف امريكا سلطه بر من
ـاب مـي كنـد كـه       اس ـلطه ايج ت و ايـن س

ـاي بـه      ـان را بـردارد و دولته دولتهاي نافرم
ـا  . كند آنهافرمان را جانشين  از شمال افريقا ت

هدف از جنگ و خون  ،پاكستان و افغانستان
يمها است به ترتيبي كه تمامي ژريزي تغيير ر
  .دولتهاي بفرمان پيدا كند ،اين منطقه

كشـورهاي  كنترل  ،افزون بر اين كشورها •
هـم   ،سياي ميانه نيز از هدفهاي امريكا استآ

به خاطر منابع نفـت و هـم بـراي محاصـره     
ـا     ـان امريك روسيه و چين با دولتهاي بـه فرم

ـيه را رقيـب   . است امريكا نيروي نظامي روس
ـين را نيـز بـه     خطرناك و قدرت نظامي چ

ـازي    . وردآحساب مي  ـال نوس ـين در ح چ
فردا دير فكر مي كند . ارتش خود نيز هست

اگر امروز سرزمين هاي صاحب نفت . است
فردا حريف  ،و گاز را به مهار خود در نياورد

سياي ميانه و خاورميانـه و  آروسيه و چين در 
  .شمال افريقا نمي شود

ـامي   ،سياي دور نيزآدر  • امريكا محاصره نظ
را تدارك مي ) سيبري(چين و شرق روسيه 

همكاري نظامي  ،در سفر اوباما به استراليا. بيند
امريكا با اين كشور و كشورهاي ديگر مد نظر 

  . او بود
ــره ججــو  • ــره Jejuدر جزي ــوبي ك  ،جن

امريكا پايگاه دريائي بزرگي را ايجاد كرده و 
ناوگـــان تهـــاجمي خـــود و موشـــكهاي 

و ضد موشكهاي  و رادارها  SM-3تهاجمي
ن آو كامپيوترهاي بسيار قـوي خـود را در   

  .مستقر كرده است
ـارزه    • ـادي مب چين نيز با امريكا از نظر اقتص

بنا بر گزارش صندوق بين المللـي  . مي كند
از لحاظ قـدرت خريـد    ،)2011سال (پول 
از امريكا پيشي خواهد  ،2016در سال  ،پول

توضيح اين كه همان مبلغ پـول در   .گرفت
. چين قدرت خريد بيشتري دارد تا در امريكا

ـاز و مـواد   رشد اقتصاد چين نياز به نفت و  گ
بدسـت  . اوليه و مردم چين نياز به غذا دارند

چين را در رقابت مستقيم با  ،وردن اين همهآ
ـا رقابـت را   . امريكا قـرار مـي دهـد    و امريك

نه در قلمرو اقتصادي و نـه  . تحمل نمي كند
ـيه بـه   . در قلمرو نظامي نزديكي چين به روس

قصد تعديل روابط قوا ميان روسيه و چين از 
. امريكا و اروپا از سوي ديگـر اسـت  سوئي و 
ـا و    ،در يك مرحله اي ،هرچند ـافع امريك من

  .اروپا ناهمسو مي شوند
يمهاي سوريه و ژهدف حمله قراردادن ر •

ـته  : ايران ـتان گذش در سـوريه نيـز    ،در زمس
امريكا و متحدان اروپائيش . جنبش روي داد

ن كـه  آپـس از  . الگوي ليبي را مي ساختند
مهار تحول  ،ن شدآامريكا بر  ،الگو ساخته شد

ـان    در سوريه را در دست گيرد و برابـر هم
در مـورد  . يم سوريه را تغييـر دهـد  ژر ،الگو

تركيه و عربستان و اسـرائيل و ديگـر    ،سوريه
افـراد  . كشورهاي عـرب متحـدانش بودنـد   

  . مسلح و اسلحه وارد خاك سوريه كردند
ـا مشـكل روبـرو     ،در سوريه ،باوجود اين • ب

ـاني     . تشده اس ـامالً همگ ـبش ك چـون جن
ـا    نيست و اپوزيسيون گرايشهائي دارند كـه ب

يـم اسـد نيـز    ژيكديگر ناسازگارند و بسـود ر 
 ،نيروهاي مسلح مي توانند وارد سوريه شوند

الگوي ليبي در سوريه به دلخواه امريكا عمل 
ناتو در زمين و هوا وارد  ،در ليبي. نمي كند
 ،جنگ ورود رسمي به ،در سوريه. جنگ شد

نياز به قطعنامه شوراي امنيت دارد و روشـن  
 ،حاضر نمـي شـوند   ،است كه روسيه و چين

ـاوجود  . ماجراي ليبي در سوريه تكرار شود ب
ـات     ،اين ـاي عملي صدها تن از افـراد نيروه
ه ناتو در مرزهاي سوريه متمركـز شـده   ژوي
ـاي      . اند ـا بـر طـوالني كـردن برخورده بن

تحليـل بـردن   به قصد به  ،مسلحانه در سوريه
يم بشار اسـد  ژارتش سوريه و فروخواباندن ر

  .است
ــد    • ـيبل ادمون ــول سـ ــر ق ـا ب  Sibelبنـ

Edmonds   يآافشــاگر پيشــين اف بــي، 
ـا ر    ا امريكا در پايگاه هوائي خـود سـوريه ه

ـاه هـوائي   . تعليم نظامي مـي دهـد   در پايگ
امريكا در تركيه به افرادي كه از سـوريه بـه   

تعليمات نظامي داده  ،ورده مي شوندآتركيه 
امريكا به افراد قشون  ،بنا بر قول او. مي شوند

تركيه نيز تعليم مي دهد تا در صورت حملـه  
افزون بر . يندآاز عهده كار خود بر ،به سوريه
ـين  ار ،اين ها تشيان امريكا مستقر در پايگاه ع

ـا   آبه جاي  ،االسد عراق ورده آنكه بـه امريك
  .به اردن برده شده اند ،شوند

ادعاي اوباما در باره بيـرون بـردن قـواي     •
زيـرا  . شكاري اسـت آدروغ  ،امريكا از عراق

ـاً   اوالً پايگاه هايش در عراق داير هستند و ثاني
ـ  ـتقر  قواي امريكا را در نقاط ديگر منطق ه مس

ـتقر   . كرده است بيشترين نيرو در كويـت مس
ـتان و   شده است كه با قواي امريكا در عربس
بحرين و قطر و امارات متحده عربي و عمان 
. متصل و يك  زنجيره را بوجود مي آورنـد 

  .اين نيرو هوائي و دريائي و زميني است
ـاي      • ـا ايـن فعـل و انفعاله مطبوعات امريك

. ا سانسور مي كننـد ارتش امريكا در منطقه ر
» خطـر ايـران  «مرتـب مشـغول    ،در عوض

امريكا مي گويد برنامه اتمـي ايـران   . هستند
بي آنكه مدركي بـر  . خطري براي دنيا است

در حال اجرا بودن برنامه توليد بمب اتمـي  
امريكا ايران را به توطئـه   ،در ماه اكتبر. باشد

چيني براي قتل سفير عربستان در امريكا متهم 
در . و هنوز مدركي ارائه نكـرده اسـت  كرد 

انس گـزارش خـود را منتشـر    آژ ،ماه نوامبر

 15در .  باز مدرك قطعـي ارائـه نشـد   . كرد
 ،قاضـي فـدرال   ،دانيـل  ژرژ ،2011دسامبر 

ســپتامبر  11ايــران را دخيــل در ترورهــاي 
ـار      2011 شمرد و گفـت تجهيـزات در اختي

ـتند او قـول سـه    . القاعده قرار داده بود مس
در دادگاه  آنهااني فراري بود كه هويت اير

نيز  آنهااعالن نشد و  اظهارات تحت سوگند 
كسي هم كه در شهادت اين سه . دانسته نشد

  . در دادگاه حاضر نبود ،تن خدشه وارد كند
ـال سـوريه    •  ،جاي ترديد نيست كه بـه دنب

ـاده مـي   آزمينه سازي براي حمله به ايران  م
ايران از . گذردراه تهران از دمشق مي . شود

درصد  10صاحب : سخت مهم است ،هر نظر
 ،بعــد از روســيه. منــابع نفــت جهــان اســت

تريليون   33(بيشترين منبع گاز جهان را دارد 
ـاز در     )  متر مكعب ـابع گ و بعـد از كشـف من

ـان   ،درياي مازندران بسا مقام اول را در جه
  . دارد

واشنگتن نه تنها مي خواهد منابع نفـت و       
كشورها را اداره كند بلكه مـي خواهـد   گاز 

از اين . خرج شدن پول نفت را نيز مهار كند
ـا  ،رو ـلطنتي     ،از ديد امريك ايـران جـواهر س

پس بيهوده نيست كه اوباما تكرار . بشمار است
هيچ گزينـه اي   ،مي كند كه در مورد ايران

يكي از اين . از روي ميز برداشته نشده است
ـا رشـ  . گزينه ها جنگ اسـت  ـا از  ام ته جنگه

بسا ممكن است  ،شمال افريقا تا مرزهاي هند
چراكه رقيب هاي . به جنگ اتمي سرباز كند

روسي و چيني امريكا  نمـي تواننـد دسـت    
روي دست بگذارند و نظاره گر ترك تازي 
ـان    ـاس از جه امريكا در اين بخش بسيار حس

  . باشند
  
ـتار ايـن     ،2011دسامبر  17در  ◀ ديلـي اس

 ،نقل از منابع ديپلماتيـك غـرب  به  ،اطالع را
  :انتشار داده است

 9واتيكان دست بكار حل بحران  ،همزمان •
ـا ر  يـم  ژماهه سوريه و امريكا مشغول معامله ب

در  ،به موجب اين معاملـه . ايران شده است
حفظ  ،پي خارج شدن قواي امريكا از عراق

منافع حياتي امريكا در منطقـه تضـمين مـي    
  .شود
ـام    بنا بر معا      ـا انج ن را آمله اي كـه امريك

ـاز  بـه      ،تدارك مي بيند ـان نفـت و گ جري
انتظار مي . بازارهاي جهان تضمين مي شود

نقشـه   ،رود كه با خروج قواي امريكا از عراق
يعني در ساخت تاريخي . خاورميانه تغيير كند

  . كشورهاي عرب تغييرهائي روي دهند
ـال      • منابع غرب مـي گوينـد در اوائـل س

. توجه ها بر عراق متمركز خواهند شد 2012
ـاي داخلـي    زيرا بيم آن مي رود كه نزاع ه
اين كشور را به سه قسمت شيعه نشين و سني 

ـين تجزيـه كنـد    حملـه بـه   . نشين و كُرد نش
ـان   مساجد و زيارتگاه هاي يكديگر و روحاني

  . ورندآمي بايد زمينه اين تجزيه را فراهم 
در وقوع برخوردهاي قـومي و مـذهبي    •

به امريكا امكان مي دهد افكار عمومي  ،عراق
ـامي    دنيا را متقاعد كند كه بدون حضـور نظ

اين كشور ثبات پيـدا نمـي    ،امريكا در عراق
  . كند

ايـران مـي توانـد     ،در عراق تجزيه شده •
كنترل دولت كوچك شيعه در جنوب عراق 

ايـــن كنتـــرل توســـعه . را بدســـت آورد
ــدئولو ــرا ژاي ــالمي اي ــوري اس ن يك جمه

يـم  ژحوزه  نجف با ديـدگاه ر . خواهد شد
) واليـت فقيـه  (ايران درباره نقش روحانيان 

  . موافق نيست
ـالكي  • نخسـت وزيـر عـراق در     ،نوري الم

واشنگتن گفته است خطر واقعي كه عراق را 
از ناحيه تركيه و مداخله اين  ،تهديد مي كند

او هشـدار داده  . دولت در امور عراق است
يه بكار دنياي عرب نمي است كه الگوي ترك

ـيده    . يدآ ـاي نـزاع سرپوش اين هشدار گوي
ـان   ،تركيه و عراق است كه بسا به زودي عري

  . خود را نشان دهد
در ايـن  : يك سـفير غربـي مـي گويـد          

وضعيت، واتيكان مي تواند در حـل مشـكل   
ـا كنـد   سوريه، ـان   . نقشي ايف راه حـل واتيك

ـات رياسـت      ـا انتخاب ـار اسـد ت  اينست كه بش
جمهوري بركار بماند و متعهد شـود كـه در   

ن انتخابات شركت نمي كند اما حق دارد آ
  . از نامزد مطلوب خود حمايت كند

نچه مربوط به آ ،دراين اطالع: انقالب اسالمی
معامله ميان ايران و امريكا بر سر جريان نفت و 

كـه  در بخشـي    - تجزيه عراق به سـه بخـش   

ـا    غيـر از ايـن    –انجام شده است  كـه بيشـتر ب
ـاتي ممكـن     ،سلطه اسرائيل جور اسـت  بـي ثب

ورد كه جريان نفت را دچار مشكل آاست پديد 
چرا كه اين تجزيه بـدون جنـگ و خـون    . كند

جنگ بر سـر نفـت بـر    . ريزي انجام نمي گيرد
و بخشي از . جنگ بر سر كشور افزوده مي شود

ئي اسـت  » ديپلماتها«اطالع نيز تصور مطلوب 
  .يكان را كارساز مي انگارندكه مداخله وات

  
ــاریخ پیرامــون  ۷ درس ت

ــر  ســلطه جــوئی غــرب ب
ـــه اســـتناد  ـــه ب خاورمیان

  :ریاسناد ّس
  
ـناد سـري          ـا مراجعـه بـه اس توماس ميلن ب

هفـت   ،انگلستان كه از بند سر رها شده انـد 
درس استخراج كرده اسـت و زيـر عنـوان    

ايـن  . انتشار داده است» هفت درس تاريخ«
تقالي مداوم انگلستان و امريكا  اسناد گوياي

بخصــوص بــر  ،بــراي ســلطه بــر خاورميانــه
كشورهاي نفت خيز هستند و بخشي از ايـن  
اسناد به كودتا بر ضد حكومت ملي مصـدق  

  :مربوط مي شوند
: گاردين نوشته است ،2011دسامبر  22در  •

كشـورهاي   ،از ميان كشورهاي استعمار زده
كه هيچگاه  خاورميانه تنها كشورهائي هستند
ـاطر  . بتمامه استعمار زدائي نشده اند و اين بخ

نست كه منابع نفت دنيا در كشورهاي ايـن  آ
غـرب همـواره در امـور    . منطقه قرار دارند

كشورهاي نفت خيز عرب و ايران مداخلـه  
نكه اين كشـورها  آحتي پس از . كرده است

  .اين دخالت ادامه يافت ،رسماً مستقل شدند
دولتهــاي مصــنوعي  ،اولبعــد از جنــگ      

مرتـب توسـط    ،ن ببعـد آايجاد كردند و از 
يا اشغال  ،امريكا و انگلستان و فرانسه و اسرائيل

ـباب   ،در فلسـطين . و يا بمباران شده انـد  اس
و ... ايجاد كشور اسرائيل را فراهم كردنـد و 
ـا   ،اينك كه دنياي عرب در جنبش است بج

  :ور شويمآدرس تاريخ را ياد 7 ،است
هاي مهار خاورميانه هرچه باشـد غـرب   ب – 1

مي پردازد و دست از مهار خاورميانه بر نمي 
  : دارد

تحـت نفـوذ    ،1950دنياي عرب در سالهاي 
روي به رهاكردن خويش  ،پان عربيسم ناصر

افسـران ملـي    ،1958در .  از سلطه غرب نهاد
اسناد مـي  . گراي ارتش عراق كودتا كردند

ـار  امريكا و انگلستان دس: گويند ـار  «ت بك مه
در دنياي عرب شدند و بـه اردن و  » عصيان

ـيچ رو   . لبنان قشون بردند اين دو قـدرت به
ـتند   5. دست از عراق و ثروت نفتيش برنداش

از كودتاي خونين بعثي  ،1963در  ،سال بعد
ـين را بـه      ها حمايت كردنـد و صـدام حس

 ،امريكا و انگليس ،2003و در . قدرت رساندند
دند اين بار براي سرنگون به عراق قشون كشي

ـان صـدام را   ژكردن همان ر يم بعث  و هم
  .  گرفتند و اعدام كردند

ـاريخ اينسـت   : انقالب اسالمی درس واقعي ت
كه خائنان همين كشورها هستند كه به سـراغ  

ـا به خـدمت   ،سلطه گران مي روند در مـي   آنه
 ،آينــد و در ازاي حكومــت اســتبدادي پرفســاد

ختيار سلطه گران مي ثروت ملي خويش را در ا
برضد  1332مرداد  28نويسنده كودتاي . نهند

پيشنهاد كودتا بـر  . ور شده اندآمصدق را نيز ياد
هم اكنون هم اين خانواده و . مصدق از شاه بود
از ضــرورت حمايــت غــرب از  ،پهلــوي طلبهــا

ـايتي كـه در     ،ايـران » اپوزيسيون« هماننـد حم
م مـي  د ،ليبي  كرده است و در سوريه مي كند

روزنامه نگار فرانسوي كه با  ،كريستين مالر. زند
خطاب به رضا  ،خانواده پهلوي رابطه ديرين دارد

از حمايت فرانسه از او صحبت مي كند  ،پهلوي
» مـردم  «حمايـت فرانسـه را از    ،در پاسخ ،و او

دست نشاندگي . ليبي و سوريه سخن مي گويد
بيهوده نيست كـه  . ضرور هر سلطه جوئي است

ـا امـروز    از ـا مشـغول     ،زمان بـوش ت وابسـته ه
لترناتيو وابسته ساختن هستند تا مگر مداخلـه  آ

ــت از    ـاتو درحماي ـامي نـ ــيون«نظـ و » اپوزيس
طرفه اين كه رضا . ايران محل پيدا كند» مردم«

پهلوي ميراث خوار كروبي و موسـوي درحصـر   
خانگي شده و مدعي است كه چـون جنـبش   

 ،واسـته انـد  مـردم از مـن خ   ،سبز رهبر نـدارد 
دمي بدين انـدازه  آ! ن را برعهده بگيرمآرهبري 
كجا در مي يابد كه ايران امروز نيازمنـد   ،ناپخته

چه  ،انسانهائي است كه درپي رهبر شدن نباشد
ـات    رسد به رهبر دست نشانده شدن و جـز نج

  .در سرنداشته باشد ،ايران
ـار   – 2 قدرتهاي سلطه گر اغلب كاري به ك
ندارند و خواسـت   ،ي كنندنچه عربها فكر مآ

خود را خواست مردمي جا مي زنند كه مي 
  :مسلط شوند آنهاخواهند بر 

 ،يم موسولينيژايتالياي تحت ر ،1937در      
مردم ليبـي  . قيام مردم ليبي را سركوب كرد

ـا   به رهبري عمر مختار قيام كردند و دليرانه ب
يـك سـوم   . ارتش دولت فاشيست جنگيدند

عمر مختار را . قتل عام شدندمردم اين كشور 
موسوليني خود  ،با اين همه. نيز بر دار كردند
  !ن مردم  مي خواندآرا نجات دهنده 

ـار را        نويسنده توضيح مي دهد همين رفت
براي نمونه رفتار انگليسي ها . انگليسها داشتند

را در يمن جنوبي شرح كرده است كه كـم  
  . ده استاز رفتار ايتاليائي ها در ليبي نبو

و  2003حمله امريكا و انگليس به عراق در       
 ،به افغانستان و حمله ناتو بـه ليبـي   آنهاحمله 

همه براي نجات مردم اين كشورها بود كـه  
  .! آنها را از شر ديكتاتورها رها سازند

قدرتهاي بزرگ خواستار جريان نفـت    – 3
ـاي      ـتند و دولـت ه ـان هس به بازارهاي جه

ـاطر نفـت و در   دست نشانده را ن آمـد  آبخ
  :الزم دارند

ـيم       وجـود   ،همانطور كه مشاهده مـي كن
دولتهاي استبدادي در كشورهاي نفت خيز 

و . بهيچ رو غرب را ناخوش نمي آيـد  ،عرب
ـاد  ژمي دانيم كه اين ر يم ها را انگلستان ايج

ـافظ   كرده است و سپس امريكا و انگليس ح
 ،هنـد و حاال مي خوا. از سقوط شده اند آنها

. صورتي از دموكراسي به اين دولتها بدهنـد 
ـان نفـت    اسناد گوياي اين واقعيتند كه جري
ـتان و      اصلي بوده اسـت كـه سياسـت انگلس
. امريكا در خاورميانه را تعيين مي كرده است

دولتهاي كشورهاي نفت خيز فرع اين اصل 
ـاب كنـد  . هستند  ،يعني اگر جريان نفت ايج

ي شود و بعمل كودتا و حمله نظامي ضرور م
چنانكه بـر ضـد حكومـت مصـدق     . يدآمي 

در عراق . به كانال سوئز حمله شد. كودتا شد
كودتا شد و سرانجام به ايـن كشـور حملـه    

ـا در     .  نظامي شـد  ـنده بـه تغييـر دولته نويس
كشورهاي ديگر دنياي عـرب نيـز پرداختـه    

  . است
نچه كرده اند را فراموش آامريكا و اروپا  – 4

مردم خاورميانه تاريخ خـود را   كرده اند اما
  :فراموش نكرده اند
ـا  ،در مورد ايـران : انقالب اسالمی كـه در   آنه

حتي  ،شركت داشته اند 32مرداد  28كودتاي 
ـا و     پس از ابراز تأسف رسـمي دو دولـت امريك

. اصرار دارند كه كودتا دركار نبوده است ،انگليس
كار مصدق بوده و شكست خورده  ،اگر هم بوده

گذشـته را بـه   : رضا پهلوي گفتـه اسـت   !است
كسي نمي خواهد گذشته را . گذشته بازگذاريم

و او چون نمي خواهـد از گذشـته   . تجديد كند
ـا و   ،خانواده خود ببرد و هنوز به قدرتهاي امريك

ـا چشـم اميـد دارد    نادانسـته و   ،انگليس و اروپ
 ،در حقيقـت . خود را لـو مـي دهـد    ،ناخواسته

ديگر نبايد  ،ي گذشته نباشدهرگاه قرار بر بازساز
زيـرا مـي   . گذشته را به دست فراموشي سـپرد 

ـا را   بايد همه عواملي را بازشناسي كرد كه كودت
همين عوامل بودند كه كودتاي . ممكن ساختند

ــاختند و هــم اكنــون 60خــرداد   ،را ممكــن س
ـا     –استبداد مافياهاي نظامي  مالي را بـر سـر پ

  .نگاه داشته اند
ـناد و رويـدادهاي    نويسنده بـه      ـتناد اس اس

ـا    ،تاريخ هشدار محمد حسين الهيكـل را بج
هيكل هشدار داده است به مـردم  : مي داند

ـان   ،دنياي عرب كـه اگـر غافـل شـوند     هم
ـازي   دولتهاي پيشين را در شكل جديد بازس

ـا   ،بعد از جنگ اول جهاني. خواهند كرد بن
ــر   "Sykes-Picot greement"بـــ

ـ    ـان  انگلس تان و فرانسـه  كشورهاي عـرب مي
  و ديگر كشورهاي غير عرب نيز . تقسيم شدند

  ۷در صفحه
  

 تفتیش عقاید
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بديهي اسـت  . منطقه نفوذ انگلستان گشتند
كه اين مردم مي دانستند دو قدرت مسلط 

بذر  ،ن تقسيمآ. چه مي كنند آنهان روز با آ
در . جنــبش را در ايــن كشــورها كاشــت

ـا     ،مورد ايران ـارزه ه ـته مب  ،پس از يـك رش
ن صنعت نفـت بـه رهبـري    جنبش ملي شد

ـا و  . مصدق روي داد و نفت ملي شـد  امريك
 ،حكومـت او را  ،با كودتا ،1953در  ،انگلستان

 ،مده بـود آكه بطور دموكراتيك بر سر كار 
امريكا و انگلستان مصدق را . سرنگون كردند

ميز آديكتاتور و تظاهرات بسود او را خشونت 
و كودتاي خون بار سيا و انتليجنت سرويس 

  . ا انقالب نام نهادندر
مردم ايران اين گذشته را فراموش نكرده      
از . مردم منطقه نيز فراموش نكـرده انـد  . اند

ـبش   ،اين رو وقتي بقصد توجيه سركوب جن
تبليغ مي كننـد كـه    ،هاي كشورهاي عرب

دست ايران دركار است و بايد مانع از بسـط  
باور  ،مردم اين كشورها ،دامنه نفوذ ايران شد

  . نمي كنند
غرب همواره عربهائي را كه خواسته اند  – 5

مستقل باشند و سرنوشت كشورهاي خود را 
متعصـب خوانـده    ،خود در دسـت بگيرنـد  

  :است
ـان        ـتقالل طلب  ،صفت متعصب دادن به اس

ـتان . كار امروز نيست  ،اسناد مي گويند انگلس
غاز سلطه گـري ايـن صـفت را بـه     آهم از 

مصدق را نيز فناتيك (د استقالل طلبها مي دا
ـته  . !!) . مي خواند نويسنده مثالهائي از گذش

  :وردآمي 
ـيدي بوزيـد برخاسـت و        جنبشي كه از س

نخستين جنبش مـردم   ،تونس را در برگرفت
ـالها  . تونس نيسـت  مـردم ايـن    ،1950در س

ـام كردنـد      ـلطه فرانسـه قي . كشور بر ضـد س
ــاحكومــت فرانســـه و متحــدانش    را  آنهـ

ـا بـر   . خواندنـد » تروريست«و » افراطي« بن
ـتين دهـه      ،اسناد ـالهاي نخس ـاي س جنبش ه
ــتان و فرانسـه   ،1950 صــفت  ،از سـوي انگلس

ــد» تروريســت« ــه ان ــسآاز . يافت هــر  ،ن پ
 ،گرايشي كه با سلطه غرب موافق نبوده است

ـام  » فناتيك«صفت  گرفته و اگر دست به قي
دريافــت كــرده » تروريســت«صــفت  ،زده
  .است

مي خارجي در كشـورهاي  مداخله نظا – 6
ورده آخاورميانه مرگ و ويراني و تجزيه ببار 

  :است
مي بينيم  ،وقتي در اسناد كاوش مي كنيم     

شـروع شـد و در    2003در (جنگ با عـراق  
از كشور خارج  ،نه همه ،قوامي امريكا 2011

ور آشــدند امــا خشــونت مــرگ و ويرانــي 
كه چند صد هزار كشته و اينهمـه  ) برجاست 

ـار   وير ورده آاني و تجزيه عملي عـراق را بب
بـدون يـك   . نخستين تجربـه نيسـت    ،است
از زماني كه غرب دست به مداخلـه   ،استثناء

مـرگ و   ،نظامي در اين كشورها زده است
ـنده  . ورده اسـت آويراني و تجزيه ببار  نويس

جنگهاي فرانسه در تونس و الجزاير و حملـه  
ـ ... انگلستان به مصر و سودان و  ال مـي  را مث

نزاعهاي قبيله اي و قـومي و مـذهبي   . وردآ
كه هم اكنون موجوديت ايـن كشـورها را   

ـاي   آفـر  ،تهديد مي كننـد  ورده مداخلـه ه
  . نظامي كشورهاي غرب هستند

مداخله غرب براي ايجاد كشور اسرائيل  – 7
ـادي   در سرزمين فلسطيني ها  مانع دائمي ع

  :شدن رابطه با دنياي عرب است
ـتان  بدون مدا      ـتقيم انگلس كشـور   ،خله مس

ـلطه    30. مـد آاسرائيل پديـد نمـي    ـال س س
به اين دولت امكان داد  ،انگلستان بر فلسطين

كه زمينه را براي تشكيل كشـور اسـرائيل در   
اظهاريـه  . فراهم سازد ،خاك مردم فلسطين

 ،1917در ) وزير خارجه وقت انگلستان(بالفور 
نخسـت  . تشكيل اين كشور را قطعي گرداند

ـاك فلسـطين     كولوني هاي يهـودي در خ
ـاني دوم   ،تشكيل شدند و در پايان جنگ جه

ن آكولوني هاي مسلح خاك فلسطين را از 
ـناد مـي گوينـد   . خود كردند ـال  : اس در س

مردم فلسطين بر ضد سلطه انگلستان و  ،1930
ـتان  . سياستش در فلسطين قيام كردنـد  انگلس

ـابلس و تـل     آنها را تروريست خوانـد و در ن
م  مردم را كشت و خانه هايشان را ويران كر
همان كاري كه اسرائيلي ها امروز مي . كرد
ـلطه گـر و      . كنند ـاد غـرب س ـاط و اتح ارتب

بعد از . ي دائمي استژصهيونيسم يك استرات
ي همانست ژاسترات ،تشكيل دولت اسرائيل نيز

ي سنگ پايه سياسـت  ژهمين استرات. كه بود
از . مـي دهـد   امريكا در خاورميانه را تشكيل

اين رو است كه دموكراسي در كشـورهاي  
يم مبارك با ايـن  ژنمي توانند چون ر ،عرب
امريكا مي خواهـد  . ي سازگار شوندژاسترات

تصميم گيرنده اصلي در خاورميانـه باشـد و   
امريكا را با مردم  ،يك با اسرائيلژاتحاد استرات

دنياي عرب و دنياي اسالم  مقابل مي كند و 
  .شدن رابطه مي گرددمانع عادي 

نكه امور آدرس بلحاظ  7اين : انقالب اسالمی
درســهاي گذشــته و حــال  ،مســتمر هســتند

ـاي       ـا رابطـه ه هستند و تا وقتي كـه رابطـه ه
ـلطه هسـتند   –مسلط  ـان درس   ،زير س همچن
ـاره تـوازن قـوا   . هستند در  ،و اينك ببينيم در ب
  :چه مي گويند» تخليه عراق«بعد از  ،منطقه

  
  

ــادل ج ــوا تع ــد ق  –دی
ـــانور  ـــت  –م در اهمی

 –افشــــــــــــــــاگری 
ــو ــب و ژتکنول ی تعقی
  مراقبت؟

 
ـــوا در  ـــد ق تعـــادل جدی

  :خلیج فارس 
  
 –استراتفور گـزارش   ،2011دسامبر  14در    

تحليلي را در باره تعادل قوا در خليج فارس 
  :انتشار داده است

نرال جيمس ماتيس ژ ،2011دسامبر  14در  •
ـاض    فرمانده مركز فرماندهي امري ـا  بـه ري ك

ـلمان عبـدالعزيز   وزيـر   ،رفت تا با شاهزاده س
اين سـفر  . دفاع عربستان ديدار و گفتگو كند

 ،نآو ديدار در زماني روي داد كه پيش از 
حيدر مصلحي از رياض  ،وزير واواك ايران

ـايف بـن عبـدالعزيز    وزيـر   ،ديدن كرد و با ن
ـا ايـن   . ديدار كرد ،كشور عربستان همزمان ب

ماينده مجلس ايـران سـخن از   يك ن ،ديدار
ن بستن تنگه هرمـز  آمانور نظامي كه هدف 

در صورت حمله نظامي به ايران است سخن 
  . وردآبميان 

ـاك عـراق از سـوي     • همزمان با تخليه خ
ـا  ـنج در كشـورهاي     ،قواي امريك سـطح تش

ـا   . اطراف ايران باال رفته است اين لحظـه ه
ـا     لحظه هاي خطيري بـراي ايـران و امريك

نه تنها به ايـران   ،بيرون رفتن از عراق. دهستن
ـترات     يك ژامكان مي دهـد بـه هـدفهاي اس

خويش تحقق بدهد و امنيت غرب كشور را 
از  ،بلكـه درب را  ،در غرب كشور تأمين كند

بـر   ،كوه هاي زاگروس تا قلب دنياي عرب
بديهي اسـت كـه ايـن    . روي ايران باز كند

ن يم سلطنتي عربستان را نگراژهدف ايران ر
ـني    ،تعادل قوا در منطقـه . مي كند بـه روش

سئوالي كـه در  . بسود ايران برهم مي خورد
: اينسـت  ،قصر سلطنتي عربستان مطرح است

ـا   ايران دراستفاده از موقعيت جديد خود، ت
نجا پيش خواهـد  آيا تا آكجا خواهد رفت؟ 

ـاگزير شـوند تصـميم     رفت كه سعودي ها ن
ـايندي  ـاروئي    ،هاي ناخوش ـام روي ـا  در مق ب

  بگيرند يا خير؟ ،ايران  ،رقيب خود
ـا در منطقـه     • با وجود كاهش قـواي امريك

ايران قدرت نظامي برتر منطقه  ،خليج فارس
كشـورهاي منطقـه   . خليج فارس مي شـود 

ميلياردها دالر خرج خريد هاي نظامي بقصد 
نوگرداني و نيرومند كردن ارتشـهاي خـود   

همانطور كه نماينده مجلس گفتـه  . مي كنند
ايران توانائي بستن تنگه هرمز و امكان  ،است

يافتن سالح اتمي را نيـز دارد و مـي توانـد    
بـدين  . اقتصاد جهان را با مشكل روبرو كنـد 

تهران توان نظامي منصرف كننده يك  ،سان
به خاك ) غير اتمي(حمله نظامي قراردادي 

ــران ـترده اش از  . را دارد ،اي ــوذ گسـ ـا نف بـ
ـاي   م ،افغانستان تا مديترانه ي تواند خصـم ه

  .منطقه اي خود را تهديد كند
 ،2011دســـامبر  24در : انقـــالب اســـالمی

ـائي ايـران در حـوالي     10مانور روزه نيروي دري
ـار شـد كـه ممكـن     آتنگه هرمز  غاز شد و اظه

است تنگه هرمز براي مدتي بسيار كوتاه بسـته  
ـانور و ممكـن       . شود روشـن اسـت كـه ايـن م

ميز و بهانه آ تحريك ،شمردن بسته شدن تنگه
ــراي امريكــا و انگلــيس و اســرائيل و   ســازي ب

 يمهاي دست نشانده كشورهاي عرب حـوزه ژر
  .خليج فارس است

ن تـوان را نـدارد كـه    آايـران   ،با اينهمه •
عربستان نيز از اين . هركار كه خواست بكند

ايـران ممكـن اسـت از    . گاه استآواقعيت 
ـيج   ) قراردادي (لحاظ نظامي  بر منطقـه خل

رس مسلط باشد اما براي ايـن كـه قـواي    فا
ـاي     ـاه ه خود را از بيابان عبور دهد و بـه چ

ـتيگي   ،نفت عربستان برساند با مشكالت لوجس
اين درسي است كه البد . مهمي روبرو است

 ،1990ايران از حمله صـدام بـه كويـت در    
ـا      . گرفته اسـت  ـامي مـي توانـد ب حملـه نظ

لو و.  واكنش نظامي سريع امريكا روبرو شود
ـاب مـي كنـد       ـا  ايج ـامي امريك واكنش نظ
ـارس بـه    ناوگان دريائي خود را در خليج ف
ترتيبي مستقر كند كه مانع از بسته شدن تنگه 

  .هرمز توسط ايران بگردد
ـيده ايـران         ـاي پوش ـائي ه  ،در شمار توان

ـان   حاصل كار چند دهه اش در عراق و لبن
توان نظامي طرفداران ايران در ايـن  . است

 ،افـزون بـر ايـن   . ر بسيار مهم اسـت دو كشو
ـيج     ـاري خل كشورهاي عضو شـوراي همك

روبـرو   ،ايـران  ،تنها با تهديد خارجي ،فارس
ســيب پــذير آدر درون خــود نيــز . نيســتند
اين امر توضيح مي دهد كه چرا اين . هستند

كشورها جبهـه امنيتـي متحـدي را بوجـود     
براي مقابله با  تهديد  ،در حقيقت. ورده اندآ

ـاد قـواي    ،رون و تهديد از دروناز بي به اتح
ـاز دارنـد   اشـغال  . نظامي و امنيتي خويش ني

بحرين توسط قواي عربستان براي سركوب 
ـال بـراي    ،جنبش بحريني ها ن آدر عين ح

ـازه    بود كه براي ايران روشن كنند كـه اج
 ،نمي دهند از وجود شيعه ها در اين كشورها
ـتفاده كنـد    .برضد دولتهاي اين كشورها اس

گرچه دليلي دردست نيست كه شيعه ها بـه  
اما از ديد  ،تحريك ايران جنبش كرده باشند

سعودي ها جنبش شيعه ها به  تحريك ايران 
  .  است

ـان از    ،در وضعيت كنـوني  • ـتن اطمين داش
برخورداري از امنيت را دولت سعودي نيـز  

ـازه دهـد   ،به خود ،نمي تواند ـتان   . اج عربس
ـازي    ،نمي تواند  ،نفـوذ در منطقـه  در ايـن ب
ـائي  ژنياز به تدارك استرات. روي برتابد ي ه

دارد كه ايران را در چند قلمرو مشغول كند 
 ،تا كه نتواند به هـدف بلنـد پروازانـه خـود    

ـارجي    . بپردازد تشديد بحـران داخلـي و خ
سوريه و نيز انفجارها كه در خود ايران روي 

ـترات    ،مي دهند ـا  ژدر شـمار اينگونـه اس ي ه
اسـرائيل و  (ريكا و تركيه و ديگران ام. هستند

نيز از تدارك و اجراي اينگونـه  ...) انگليس و
. ي ها سود مي برند و شركت دارنـد ژاسترات

ـار     ـباب مه همه اين كشورها در تـدارك اس
با توجه به اين امر كه ديناميك . ايران هستند

بسا ايـن   ،كنوني منطقه اي بسود ايران است
صـوص كـه   بخ. كوششها نيز كفايـت نكننـد  

سعوديها شروع كرده اند به طرح اين سئوال 
ـا بـر   آكه  يا واقعيت دارد داشتن قصد امريك

سـعوديها   ،با وجـود ايـن ترديـد   . مهار ايران
ـاگزير مـي بيننـد      ـا رقيـب را ن ـا  . گفتگو ب بس

تش بسي كه به دو آمذاكره بقصد  رسيدن به 
ـاز     طرف امكان بدهد مواضـع خـويش را ب

ستيم كـه گفتگـوي   ما مطمئن ني. سازي كنند
ـار   مصلحي با نايف در رياض اين نتيجه را بب

ـين    . ورده استآ ـتيم كـه چن اما مطمئن هس
  . عادي نيست ،ديداري در اين موقعيت

در فصل دوم، ديديم كه يك : انقالب اسالمی
ـائي     خط زنجير از قواي زمينـي و هـوائي و دري

. مـده اسـت  آاز عربستان تا عمان بوجود  ،امريكا
ـار   ،تحليلي از اين نـوع  –گزارش  ،بنا بر اين بك

ـا بـه هزينـه     ژمشغول نگاه داشـتن ر  يـم مافياه
ـا در    منطقـه گشــتن و  » ابرقــدرت«سـرمايه ه

ـام   توجيه براي فروش اسلحه به قيمتهاي سرس
يم هاي فاسد كشـورهاي نفـت خيـز    ژور به رآ

  . است

مانور دریائی در خلیج فارس 
که تنگه هرمز را نیز در برمی 

نشـــان دادن بقصـــد  ،گیـــرد
  :؟!توانائی بستن تنگه هرمز

  
استراتفور اين ارزيابي  ،2011دسامبر  24در    

ـارس    ـيج ف  ،را از مانور دريائي ايـران در خل
  :ورده استآبعمل 

ـائي ايـران زيـر     24در  • دسامبر نيروي دري
ـانور خــويش را در   ،»90واليــت «عنـوان   م

 ،كيلومتر مربـع  2000خليج فارس در سطح 
اين مانور . غاز كردآ ،تنگه هرمز  در برگيرنده

هدف تهران . روز ادامه مي يابد 10به مدت 
هم باالبردن توان رزمي و هـم   ،از اين مانور

به دنيا نشان دادن  توانائي خود به بستن تنگه 
 ،در صورتي كه مورد حمله قرار بگيرد ،هرمز
  . است

ن كه بـه ديگـر   آبستن تنگه هرمز بيشتر از  •
ـارس    كشورهاي واقع  ـيج ف در سـواحل خل

تهديد . به ايران زيان مي رساند ،زيان رساند
ـا  . رجز خواني اسـت  ،تهران بمقياس وسيع ب

ـتن تنگـه هرمـز در      ،وجود اين اقدام بـه بس
صورت قرار گرفتن در يك وضعيت مأيوس 

  . را نمي بايد كم بها داد ،كنند
ـياري    آبنا بـر      ـادار حيبـي اهللا س  ،نچـه دري

در ايـن   ،گفته است ،يائيفرمانده نيروي در
در ژمانور كشتي هاي جنگي و زير دريائي و ا

ـاي   افكن و ناوهاي موشك انداز و زورق ه
  . سريع السير شركت خواهند كرد

 90اهميت تنگه هرمز از اين رو است كـه   •
ـايع ايـران از     ـاز م درصد از نفت و تمامي گ

ـادر مـي شـود      12در . طريق تنگه هرمـز ص
اط جمعي گفتنـد ايـران   وسائل ارتب ،دسامبر

ـياري       ـا س ن را آتنگه هرمـز را مـي بنـدد ام
ـان   . تكذيب كرد ـانور نش او گفت هدف از م

ـال   ،دادن توان دفاعي ايران و در همان ح
ـتي بـه كشـورهاي      ـلح و دوس دادن پيام ص

  . همجوار ايران است
به دنبال مانورهاي پيشين  ،90مانور واليت  •

زودن گزارشگر كوشش مستمر ايران براي اف
ـامي   ـائي     ،بر تـوان نظ از جملـه نيـروي دري

از جمله اين كوششـها توليـد   . خويش است
اين موشك چيني . موشك ضد كشتي است

. است و اين چيني ها را كامـل كـرده انـد   
ـپاه    ،سردار حسين سالمي معاون فرمانـده س

پاسداران گفته است كه سردار حسن تهراني 
پايگاه  نوامبر نوامبر در انفجار 12مقدم كه در 

ـار   ،موشكي بيدگنه گشته شـد  زمـون  آدر ك
ـا       ـتي جنگـي دشـمن ب امكان حمله بـه كش

موزش نظري و آ. موشك دوربرد بوده است
ـلح   عملي بهمان اندازه مورد توجه قواي مس

  . ايران است كه بهتر كردن كيفيت اسلحه
ـا در منطقـه   • بـدون   ،نيروي دريائي امريك

. ظر دارداز نزديك اين مانور را زير ن ،ترديد
اداره اطالعات نيروي دريائي  ،دسامبر 21در 

در  ،ه اي را انتشار داد كـه ژامريكا  هشدار وي
ور شده اسـت كـه ايـران ممكـن     آياد  ،نآ

است از اين مانور براي بازرسي كشتي هاي 
باتوجه به مضيقه هاي . بازرگاني استفاده كند

ـاي   بزرگي كه امريكا براي نوگرداني نيروه
ايـران همـه    ،ايجاد كرده استمسلح ايران 

 ،گونه حق براي بهتر كردن تسليحات خـود 
ـاد  . تـش دارد آاز جمله بلحاظ قـدرت   ايج

ترديد در باره تسليحات ايران و توان واقعي 
  . ي استژبخشي اساسي از يك استرات آنها،

توانــائي هــاي نيروهــاي  ،در ايــن مــانور •
. دريائي ايران موضوع تجسس خواهد بـود 

ـا واي دريائي و همأهنگي همĤهنگي ق ـا   آنه ب
ـاي سـريع     نيروي هوائي و نيز تـوان زورقه

مـورد  ... السير و نقش موشـكهاي دوربـرد و   
  . ارزيابي قرار خواهد گرفت

 ،برغم ادامه داشتن بازي جنگ با ايـران       
اين كشور ظرفيتهاي نظامي خود را افزايش 

ـا از سـوي     . مي دهد ـا و تهديـد ه مضيقه ه
رائيل و تهديد متقابل به بستن تنگه امريكا و اس

گوياي اين واقعيت است كه  مشـكل   ،هرمز
. اتمي ايران در همان وضعيت است كه بود
به  ،بستن تنگه هرمز  در صورت حمله به ايران

كشورهاي نفت خيز زيان مي رساند اما بيشتر 
مـد  آزيرا در. از همه به ايران صدمه مي زند

ـادرات نفـت و    ـاز از   ايران  حاصـل از ص گ

البتـه   ،تهديد ايـران . طريق تنگه هرمز است
مانع از سرمايه گذاريهاي خارجي در ايـران  

  زيرا . است
هيچ سرمايه گذاري سرمايه هاي خود را در 

 آنهاايران بكار نمي اندازد زيرا نمي خواهد 
ـبب   . را به بمب بارانها بسپرد تهديد ايـران س

مــي شــود دركشــورهاي ديگــر واقــع در  
يج فارس نيـز سـرمايه گـذاري    سواحل خل

  . نشود
رقيبهاي ايران در منطقه و خصمهاي بالقوه  •

ـيقه   اش هم از انگيزه هاي ايران و هم از مض
ـار اسـت      ،هائي كه اين كشـور بـدانها گرفت

ـا ايران نيز نياز دارد كه مدام به . گاهندآ  آنه
ـائي     آياد ور شود كه هـم انگيـزه و هـم توان

وقتي . داردعملي كردن تهديدهاي خود را 
ـار ايـن     ،تنش شدت مي گيرد مي بايـد انتظ
ـاس   . تهديد ها را داشت اين تهديـدها بمقي

ـتند  ـا وجـود ايـن   . وسيع رجزخواني هس  ،ب
ن وجــود دارد كــه در صــورت آاحتمــال 

تهديد خود را به اجرا بگذارد  ،حمله به ايران
  .و تنگه هرمز را ببندد

  
در اهمیــــت افشــــاگری 
ـــز از خطـــر  ـــرای پرهی ب

ایـــران بـــا  جنـــگ بـــا
اســتفاده از همــان روش 
ــا  کــه امریکــا درجنــگ ب

  :عراق بکار برد
  
بــه  ،روبــرت پــاري ،2011دســامبر  24در    

استناد اسناد سري كه ويكيليكس مقاله مفصلي 
ـا ايـران   ـان    ،را در باره امكان جنگ ب ـا هم ب

 ،روش كه  امريكا در جنگ با عراق بكار بـرد 
  : انتشار داده است

ـا ايـران  كوبيدن بر طبل  • بعـد از   ،جنگ ب
ـين المللـي انـر    آژانتشار گزارش  ي ژانـس ب

مستند به اسناد قديم و  ،در ماه  گذشته ،اتمي
جديد حاكي از اين كه ايران دارد به توليد 

 ،بالدرنـگ : بمب اتمي نزديـك مـي شـود   
ــا گــزارش را  ــاط جمعــي امريك ــائل ارتب وس
ـاقي نمـي     حقيقتي كه جاي چون و چـرا ب

ـال  گذارد تلقي كردند   2007و  گزارش س
ايران در پايان (سازمانهاي اطالعاتي امريكا را 

ـا    ،2003سال  برنامه توليد بمب اتمـي را ره
ـپردند و   ) كرده است به دست فراموشـي س

ماده كردن افكار عمومي براي تشديد آبكار 
ـا   .  فشار و جنگ با ايران شـدند  در جنـگ ب

امريكا از گزارش ها در باره برنامـه   ،عراق نيز
براي توجيه حمله به اين  ،اتمي مخفي عراق
مفيد است كه  ،بنا بر اين. كشور استفاده كرد

ـاره    ـيكس در ب گزارشهاي سري را كه ويكيل
ـين المللـي    آژگزينش رئيس جديد  انـس ب

 ،انتشار داده اسـت  ،مانوآيوكيا  ،ي اتميژانر
  . مورد بررسي قرار دهيم

ــدي بــاقي آ ،بعــد از انتخــاب • مــانو تردي
ـار   ،كه در روياروئي با ايران نگذاشت در كن

او حتي با مقامات اسـرائيل  . امريكا قرار دارد
در باره برنامـه   آنهاپنهاني ديدار مي كند و با 
بـرغم ايـن كـه    . اتمي ايران گفتگو مي كند

اسرائيل دولتي سركش است كه قرارداد منع 
گسترش سالح اتمي را امضاء نكرده و خـود  

  .اردبمب اتمي ساخته است و د
  :شكار مي كنندآحقايقي كه اسناد  •
نماينده  ،گرگوري پيات ،2009وئيه ژ 9در  - 

مانو آگزارش مي كند كه  ،انسآژامريكا در 
ـاب شـدنش    ـا از انتخ  ،بخاطر حمايت امريك

او انتخاب خـود را مـديون   . سپاسگزار است
حمايت امريكا و استراليا و فرانسه مي دانـد و  

را بخصوص تعيين  انتينژرآمداخله امريكا و 
  .كننده مي داند

مانو به پيات اطالع مي دهد كه در مقام آ     
روشي غيـر از   ،در قبال ايران ،انسآژرئيس 

او نقض . روش البرادعي اتخاذ خواهد كرد
وردن قطعنامـه  آاصلي خويش را به اجرا در
 ،به سخن ديگر. هاي شوراي امنيت مي داند

ت كـه  براي مجازاتهائي اسـ ) دليل ساختن(
   .نستآامريكا خواهان 

  ۸در صفحه  

 تفتیش عقاید
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ــــــــه در  از راه مداخل
انتخابـــات و ورود در 

ســـپاه  ،قـــوه مجریـــه
  :دولت را تصرف کرد

  
ـات  سپاه خليق در مورد دخالت      در انتخاب

مرحلـه دوم  ايـن دخالـت بـه    : مي گويـد 
ــات مجلــس پــنجم برميگــردد در آن . انتخاب

دوره پيــروزي تنــي چنــد از كانديــداهاي 
ـارگزارا  ــات مرحلــه اول و راه ك ن در انتخاب

ـان بـه     يابي چند كانديداي ديگر ايـن جري
مرحله دوم انتخابات، نگراني جـدي خامنـه   

ــله وارد  . اي را برانگيخـت  خامنـه اي بالفاص
ـا   ميدان شد و شروع به ناسزاگويي به ليبراله
ـا    نمود و از خطر افتادن مجلس بدسـت آنه

نه او به سپاه دستور داد كه فعاال. سخن گفت
ـانع ورود    ــد و مـ ــركت كن ـات ش در انتخابـ

بـدنبال آن،  . بـه مجلـس گـردد    "ليبرالها"
فرمانده كل سپاه، فرمان عمليات سياسـي را  

حضـرت رسـول    7در مراسم صبحگاه لشكر 
ما در مرحله دوم بايد بـه  : صادر كرد و گفت

ـا و   صحنه بيائيم و با راي خود نگذاريم ليبراله
نـد و بخواهنـد   لو يك نفر اينها به مجلس برو

( "براي ملت و كشور مشكل درسـت كننـد  
بعــد از ). 1375فــروردين ســال  29كيهــان 
ـا صـدور   "حزب اهللا"انتخابات، انيـه اي  بي ب

ـام قـوا بـه صـحنه      ":اعالم كرد كه  ـا تم ما ب
آمديم و جريان انتخابات را به مسير صـحيح  

و فرمانده سپاه هم از اولين  ".هدايت كرديم
يروي پرافتخار كه در عمليات سياسي اين ن"

 . صحبت كرد "كارنامه آن ثبت و حفظ شد
ـان در كليـه امـور           رفته رفته دخالـت آن

 سپاه پاسداران،به ترتيبي كه . نمايانتر مي شد
نقش اول را در هريك از انتخابات پيدا مـي  

   :كرد
  :دخالت در مجلس هفتم•
خامنه اي و  بعد از جريانات مجلس ششم،       
يعني . انتخابات شدبا تمام قوا وارد و ا» بيت«

ـازمان  تقلب از طريق سپاه  در انتخابات را س
فرماندهان و نيروهاي سپاه و بسيج تقريبا  .داد

همه اصالح طلبان را از دور خارج ساختند و 
ـا   در برخي شهرها كه آنها پيروز شده بودند ب
ـا    ـندوق ه كمك شوراي نگهبان و ابطال ص

 .شدند ر مجلس د مانع از حضور آنها 
دخالت در انتخابات شوراي شـهر سـوم و   •

   :چهارم
ـاب رياسـت جمهـوري          دخالت در انتخ

ـامزد   احمدي نژاد  ،نآكه در  ،1384سال  ن
ذوالقدر در ايـن  سردار . دشبسيار وسيع  ،بود

ـين دوره   « :مورد مـي گويـد   ـات نهم انتخاب
رياست جمهوري در نوع خود بي نظير بود 

عمل ميشد و نيروي اصـولگرا  و بايد پيچيده 
بحمداهللا با طراحـي درسـت و چنـد اليـه     
توانستند در يك رقابت واقعـي و تنگاتنـگ،   
حمايت اكثريت مـردم را بـه خـدمتگزاري    

روزنامـه  ( »بيشتر و موثرتر به آنها جلب كنند
 ). 1384تير سال  18ايران 

  :انتخابات هشتمين دوره نمايندگي مجلس •
ـپاه   ور هشتم مجلـس، قبل از انتخابات د    س

دخالـت و   فرمان .شد دست به كار دخالت
ـادر كـرد  خامنه اي تقلب را  دو تـن از   . ص

ــپاه ايــن مداخلــه و تقلــب را فرمانــدهان  س
  :توجيه كردند

سرلشكر فيروز آبادي در مراسم صبحگاهي  - 
ـلح در روز    بهمـن  13ستاد كل نيروهاي مس

ـنين و   ": خواستار جلوگيري از ورود متحص
بـه مجلـس شـد و     "شدگان امريكا مرعوب
امريكا به عده اي مرعوب و فريفتـه  ": گفت

ـا   .غرب اميد بسته است آنها كه نامه نوشتند ت
ـا بـوش    با بوش بسازند و به رهبري نوشتند ب
ــد و در   بســازد و در مجلــس تحصــن كردن

ســال مظهــر مبــارزه بــا  50دانشــگاهي كــه 
ـا    ـارزه ب امريكاست و هنوز خون شهيدان مب

ر در آن مي جوشد نفوذ كردند و بـه  استكبا
نفع امريكا شعار دادند كه ملـت ايـران بايـد    

ـند  ـا را بشناسـ ــن   ".اينهـ ـادي در اي فيروزآبـ
مباد آنها كه امريكا به  ": دكرسخنراني اضافه 

دل بسته بتوانند به كرسي هاي مجلـس   آنها
ـاز آن كننـد    شوراي اسالمي دست يابند و ب

 )خبرگزاري فارس (. "كه كردند
ـيج در      -  ـين فرمانـده بس حسن طائـب جانش

همان روز، ضمن اشاره به طرح موسـوم بـه   
ـيج در جهـت   ": اسـت  ، گفته "بصيرت" بس

ـائي را   اجراي نقش محوري خود فعاليـت  ه
ـيرت   با هدف حضور حداكثري و ارتقاء بص

ــردم و آحــاد   سياســي  ــي م و معرفــت دين
ــلح را صــورت  ــاب اص ــيجيان بــراي انتخ بس

وي اين اقدامات غيـر از  به گفته   ."دهد مي
زمينـه     در"نقشي است كه از سـوي دولـت   
بـر عهـده    "كمك به تأمين امنيت انتخابات

ـارات    . بسيج گذاشته شده اسـت   ـا بـه اظه بن
ـاي   برنامه" بسيجطائب  هائي براي تبيين فض

نقشـي كـه    سياسي جهان، منطقه و كشـور و  
ـأمين اهـداف انقـالب     انتخابات مجلس در ت

  ."دارد را دنبال خواهد كرد اسالمي و نظام
   )خبرگزاري فارس(

ـين دوره    • دخالت آشكار در انتخابات نهم
   :رياست جمهوري

عموم مردم در جريان كودتاي انتخاباتي     
 و فرمان سركوب و قتل و دستگيري 88سال 

ـپاه   و شكنجه معترضين از سوي رهبري به س
ـازي بـه تو    ـيف مي باشند و لـذا ني تقلـب   ص

ـامي  سپاهبزرگ  ـيج در   و نيروهاي انتظ و بس
مواردي را  ،وريآمحض ياد .انتخابات نيست

از تجاوزهاي سپاه به حقوق انسان و حقـوق  
 :بازگو مي كنيم ،مردم

ـاي  -  حمله به نمايندگان مجلس در دوره ه
 مختلف 

 حمله به وزراي دولت خاتمي - 
حمله به بيوت مراجع از جمله بيـت آيـت   - 

 اهللا منتظري 
ـاد حـدود     غارت اموال-  ـا ايج  100مردم ب

 اسكله غير مجاز 
دخالــت در صــادرات و واردات كــاال از  - 

 طريق قاچاق 
ـا   -  دخالت در ترانزيت مواد مخدر همـراه ب

 سربازان گمنام امام زمان 
شركت در ترور روشنفكران و سياسيون در  - 

 داخل و خارج از كشور 
ـارجي  -  و  شركت در بمب گذاري هاي خ

ـا   دوست رفيق .داخلي وزير سپاه در رابطه ب
ـان مـي گويـد    در پيـروزي  : انفجارهاي لبن

ـا    ـاي دني انقالب در لبنان و در خيلي از جاه
آمريكا ضرب شست ما را بـر پيكـر منحـوس    

داند آن مواد  كند و مي خودش احساس مي
اي كه با آن ايدئولوژي تركيب شد  منفجره

و در مقر تفنگدارهاي دريايي چهارصد افسر 
ـنم    و درجه دار و سرباز را يك مرتبه بـه جه

هم تي ان تي آن مال ايران بـود و  . فرستاد
اين براي . هم ايدئولوژيش از ايران رفته بود
روزنامــه (... آمريكــا بســيار محســوس اســت

 ) 70تير  29رسالت 
ــي   -  ــور سياس ــت در ام ـامي  –دخال  –نظـ

 از كشورها  بسياري ...فرهنگي و
ـ  -  ـلح  ارسال ميلياردها دالر به گروهه اي مس

ـيش المهـدي عـراق       وهوادار از جملـه ج
حزب اهللا  وحماس و جهاد اسالمي فلسطين 

 والشباب سومالي و كشورهاي بحرين  ولبنان 
 وافغانســتان  وســودان  ونيجريــه  وكويــت 

 ....تركيه و  وآذربايجان 
ــط هواپيماهــاي   -  ـليحات توس ارســال تسـ

مسافربري براي نيروهاي سركوب گر سوريه 
  و حزب اهللا

ـان بعـد     -  شركت در سركوب و قتـل جوان
 88ازانتخابات سال 

ـارزان در   دستگيري -  و شكنجه جوانان و مب
 سپاه   زندآنهاي مخصوص

دفن مخفيانه دهها شهيد جنبش ايران بعـد   - 
در گورهــاي دســته  88از كودتــاي ســال 

 جمعي 
ـاز    -  ـاي پولس به دست آوردن وزارتخانـه ه

 مانند نفت و ارتباطات 
نداختن بر اموال ملـت از طريـق   چنگ ا - 

قراردادهاي صوري با دولت هاي مختلـف  
 ....بدون حسابرسي  و

كه تنها چند گـروه  سپاه  در دوران جنگ، - 
كوچك را روانه جنگ كرده بود به تدريج 

 يافتنبا دريافت امكانات و امتيازات و برتري 
لشـكرهاي  . دكـر ارتش به سـرعت رشـد    بر

وز مبادا از حاميان ر مجهز تشكيل داد تا براي
ـتي   .خود حمايت كند  وسه مفسد اصلي بهش

و هاشمي با حمايـت خمينـي در    خامنه اي
زيرا  .دندكرقدرتمندي اين نيرو تالش بسيار 

نيازمند نيرويي بودنـد كـه در برابـر    اين سه 
ـا   .مردم پشتيبان آنان باشد قدرت به كام آنه

ـئن بودنـد روزي     خوش آمده بـود و مطم
 .خواهند كرد جنبشنان آ ضدمردم بر 

 سپاهالزم به ذكر است كه بسياري از ياران - 
و حاميان آنها همواره تاكيد بر انحالل ارتش 

داشتند از جمله ش و ايجاد سپاه و قدرتمندي
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه بسياري 

در طول ساليان گذشته  ،شو وابستگان افراداز 
ه و دخيل از سازندگان و ايجاد كنندگان سپا
 .در بسياري از جنايات آنها بودند

دو سال و شش سال  ماجراي دوره جنگ - 
 را محسن رضايي به خوبي تشريح مي كنـد 

ـال ادامـه     :وقتي مي گويد اگر آن شـش س
امنيتي  –جنگ توسط سپاه و حاميان سياسي 
 .و روحاني آنها نبود حاال سپاه هم نبود

 جنگ با نوشيدن جام زهر توسط خميني به- 
پايان رسيد و نيروهاي شكسـت خـورده بـه    

ـان،  .شهرها آمدنـد  مـردم منتظـر    در آن زم
عارفان  –نيروهاي نماز شب خوان هميشگي 

... تسبيح گويان خداپرست و –جان بر كف 
بودند كه ناگهان با نيروهايي  روبرو شدند كه 
نه تنها در جنگ بـراي كشـور پيـروزي بـه     

ي تر كردن ارمغان نياورده بودند كه با طوالن
ـتن بـه     جنگ بعد از پيروزي خرمشـهر و رف
داخل خاك عراق تاسيسات زير بنايي كشور 

ـارد   1000را به نابودي كشانده و بيش از  ميلي
صـدها  . دالر خسارت به كشور وارد ساختند 

هزار كشته و بيش از يك ميليون مجـروح و  
تابه حال نيـز   معلول را به ارمغان آوردند كه

را ملــت مجبــور بــه  هزينــه هــاي هنگفــت
 .پرداخت است 

كه وارد شهر شـده  ! نيروهاي جان بر كف - 
ـان   ـام  طلبكارانه خواهان ـا و امتياز مق ـاي ه  ه

و حاكميـت هـم    عقب افتاده خـود شـدند  
حسابي به آنها رسيد و صدها سردار و هزاران 

بسياري از مناصـب و   .ندسرهنگ پديد آمد
ـ    ـار آنه ـاال را در اختي ا مقامات از معاونت به ب

 .نهادند
بـر   يبـدبختي ديگـر   از آن زمان به بعـد،  - 

ملت نهاده شد و حال بايد با مديران و  دوش
ـار پيـدا    روسا و نمايندگان و وزرايي سرو ك
كننــد كــه از كــوچكترين دانشــي در امــر  
ـا در       مسئوليت خـود بـي بهـره بودنـد و تنه

ـاز پـل     ـاخت و س  –جنگ مشغول به كار س
ـتن دشـ   –جاده  ... منان وتعمير ماشين و كش
سالها گذشت و اين نيروها با نيروهاي  .بودند

سياسي حامي خود در داخـل كشـور يـك    
دست شده و به تدريج بيشتر مقامات كشور را 
عهده دار شدند و آمد بر سر ايران آنچه كـه  

 .  آمده است
به برخي مناصب به جـرات مـي    با نگاهي    

تنها در كره مـريخ  افراد سپاه توان گفت كه 
ننهاده اند وگرنه در هر به مقامي اري را سرد

كوي و برزن نامي و چهره اي از آنها ديـده  
 :مي شود از جمله

ـات درجـه اول قـوه      • اسامي برخـي مقام
 :كميته –مجريه وابسته به نهاد سپاه پاسداران 

ـ محمـود  ر  –احمدي نژاد  -  يس جمهـور  ئ
ـابق تهـران     –كودتا  ـاه   –شـهردار س قرارگ
 حمزه 

علــي محمــد  عضــو  –هرمــي بشــارتي ج - 
 وزير كشور  –اطالعات سپاه 

رضا  سردار سپاه، وزير مخابرات –تقي پور  - 
 وري كابينه دوم احمدي نژاد آو فن 

وزيـر   –سيد محمد سردار سپاه  –حسيني  - 
ـائم  - رئيس دانشگاه پيام نور- ارشاد اسالمي  ق

 مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
ـامران  عضـو    –دانشجو  -  ـپاه  ك ـاون   –س مع

 وزير آموزش عالي  –وزير كشور 
محسن از فرماندهان سپاه و  –دوزدوزاني  - 

 وزير ارشاد اسالمي 
ـپاه     –دوست  رفيق -  از  –محسـن  وزيـر س

ـپاه     فرماندهان و  عضو شـوراي مركـزي س
 اوايل انقالب 

 –ابوالقاسم نماينده سوم  –سرحدي زاده  - 
ها  و از ناوزير كار و از مسئوالن سازمان زنـد 

 مرتبط با سپاه  60نيروهاي اطالعاتي در دهه 
 محمد  وزير جهاد كشاورزي - سعيدي كيا - 

كـه   است سابق سپاه پاسداران كه از اعضاي
 ه استچندين دوره وزير بود 

ـاورزي     –سالمتي  -  ـبق كش محمد  وزير اس
 –نماينده مجلـس   –وابسته به اطالعات سپاه 

  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

ــاني   –شـريعتمداري   -  محمــد  وزيــر بازرگ
ـپاه پاسـداران مـدتي معاونـت       ـا س مرتبط ب

 را بر عهده داشت  واواك
محمد حسين  سردار سپاه  –صفار هرندي  - 
ـاد اسـالمي    – سـردبير روزنامـه    –وزير ارش

 كيهان در ماموريت 
ـنايع  - طهماسبي  -  سـردار   –عليرضا  وزير ص

 سپاه 
ـپاه   ويز سيد پر –فتاح قرهباقي  -   –سردار س

ـازندگي     - وزير نيـرو    ـاه س ـين قرارگ جانش
 مدير عامل بنياد تعاون  - االنبيا خاتم

از وابستگان به سپاه پاسـداران   –فرشيدي  - 
 موزش و پرورش آوزير اسبق 

ـتاندار     - فروزنده  -  ـپاه، اس محمد  سـردار س
ـاع و     اسبق ـابق  دف ـتان، از وزراي س خوزس

ـلح، رئــ   ـاي مسـ ـتيباني نيروهـ ـاد  يسپشـ بنيـ
 مستضعفان 

كميتــه انقــالب  معــاونعلــي   –فالحيــان - 
ـات    –اسالمي  ـاكم شـرع    –وزيـر اطالع ح

 دادگاهها 
ـاتم   –قاسمي  -   –رستم  فرمانده قرارگاه خ

 وزير فعلي نفت  –سردارسپاه 
وزيـر آمـوزش و    عليرضا  - علي احمدي  - 

يس سابق دانشگاه پيام نور  وابسته ئپرورش  ر
  به سپاه پاسداران

ـابرات دولـت    –محمد  –غرضي  -  وزير مخ
از عوامل اطالعات سپاه  –هاشمي رفسنجاني 

 و استانداراسبق خوزستان 
ــه ســپاه و  –كــردان  -  عوضــعلي  وابســته ب

ـارج  انيروهاي  منيتي در جريان ترورهاي خ
 وزير كشور دولت احمدي نژاد   –از كشور 

ـپاه     –الريجاني  -  روابـط   –علـي سـردار س
ـالي   – عمومي سپاه  امنيـت   دبير شـوراي ع

 يس مجلس ئنماينده و ر –صدا و سيما  –ملي 
منوچهر وزير سابق امـور خارجـه    - متكي  - 

كه در جريان برخي ترورها با اطالعات سپاه 
 همكار بود 

ـپاه    –محصولي  -  وزيـر   –صادق  سـردار س
ـاه   –سابق كشور  ـبق    –وزير رف ـتاندار اس اس

 اذربايجان 
وزير  –سردار سپاه  مصطفي –محمد نجار  - 

وزير كشور دوره دوم احمدي  –دفاع سابق 
 نژاد 

از حكام شرع و نمايندگان  مصلحي،حيدر، - 
رهبري در سپاه كه مدتي در اوقاف بود  هم 

 اكنون وزير اطالعات است  
حسين وزيـر آمـوزش و پـرورش     –مظفر - 

ـاد شـهيد در     –پيشين  ـان  آنماينـده بني  –لم
سازمان مجاهدين  – مرتبط با سپاه پاسداران

 انقالب  
ـبق        -  ـپاه، وزيـر اس ـاظمي، سـردار س مير ك

 بازرگاني و وزير سابق  نفت 
ـاي    - ناظمي اردكاني -  محمد  رابـط نيروه

وزيـر   وسپاه با حكام شرع در غـرب كشـور   
 تعاون

 سردار سپاه  –وزير نيرو  محمود –نامجو  - 
نماينده  –بهزاد  از مسئوالن كميته  –نبوي  - 

ســازمان  –وزيــر اســبق صــنايع  –مجلــس 
 مجاهدين انقالب اسالمي 

ـپاه   –نوري  -  عبداهللا  نماينده خميني در س
 وزير كشور  –پاسداران 

احمد  وزير فعلي دفاع و معاون  –وحيدي  - 
 وزير اسبق و فرمانده سپاه 

  ....و - 
ور مي شـويم كـه   آباز قول كروبي را ياد    

ـانون  واليت مطلقه فقيه به اصرار سپاه و ارد ق
ـپاه هـدفي جـز ايـن      . اساسي شد اصـرار س

. نداشت كه خود صاحب اختيار كشور شود
نخست خامنه اي را منزوي كرد و سپس بـه  
تصرف دو قوه مقننه و مجريه و اقتصاد كشور 

خامنه اي غير از سپاه ندارد  ،امروز. پرداخت
. و دست سپاه در تمامي امور كشور باز است

انجمن حجتيه كـه  ن شمار از اعضاي آحتي 
خامنه اي و دولت صاحب » بيت«امروز در 

ـپاه     ،مقام شده اند از طريـق عضـويت در س
 .است كه موقعيت جسته اند

دو شماره جا نشد بخشي از : انقالب اسـالمی
  :تاريخچه حجتيه را درج كنيم

  
  

 یو قتلها یهاا یهحجت
  :یاسیس

  
  
  : رابطه سپاه و ارتش و دستگيريها•

كـه خامنـه اي    ي كتيبـه، سرهنگ مهـد       
از  او. رئيس اطالعات ارتش شد ،معرف او بود

كـه در  بـود  اعضاي بلند پايه انجمن حجتيه 
 .گرفـت قـرار  ارتـش  اطالعات  ادارهراس 

بعدها، به دليل همكاري با حزب زحمتكشان 
ـان ارتـش و      ـتالف مي و ايجاد تشـويش و اخ

در مـورد   .كردنداخراج او را از ارتش  سپاه،
ـ  ـان و انجمـن    روابط مي ان حـزب زحمتكش

ـال  : حجتيه شهبازي مي گويـد   1365در س
ـامي گـروه      ـامي و غيرنظ ـاي نظ برخي اعض
ـاني، يكـي از    فوق، از جمله سيد احمد كاش

اهللا كاشاني و نماينده وقت نطنز  پسران آيت
در مجلس، و سرهنگ محمد مهدي كتيبـه،  

از اعضــاي بلندپايــه انجمــن حجتيــه و  ]12[
اطالعـــات و (رئـــيس وقـــت ركـــن دوم 

ـام توطئـه عليـه    ) اطالعات  ضد ارتش، به اته
نظام جمهـوري اسـالمي ايـران بازداشـت     
ـال،     ـتگيري، بـه اجم شدند ماجراي اين دس

  :چنين است
ـتانه   65در سال « ـاس   و در آس ـات حس عملي

عمليــات "كــه بــه (كــربالي چهــار و پــنج 
كشـف بانـدي   ) معـروف اسـت   "سرنوشت

ـيان   زيرزميني از نظاميان كه به تحريك ارتش
پرداختند، از وقايع مهمي است  عليه سپاه مي

ـاطرات    ـاب خ كه هاشمي رفسنجاني در كت
. دهـد  خود درباره آن توضيح مـي  65سال 

خــرداد مــاه  30هاشــمي ذيــل خــاطرات 
راجع به جنگ و . احمد آقا آمد«: نويسد مي

هايي كه اخيراً در حمايـت ارتـش و    اعالميه
ـا  » .شوند، مـذاكره شـد   عليه سپاه منتشر مي ب

ـا وزارت   دار شدن توزيع اين اعالميه دنباله ه
ـاي   اطالعات وارد صحنه شد و با پيگيـري  ه

  انجام شده، دست داشتن يكي از نمايندگان
. شود ها فاش مي همجلس در تهيه اين اعالمي 

ـاره مـي    ـاي  «: نويسـد  هاشمي در ايـن ب آق
ريشــهري اطــالع داد كــه احمــد كاشــاني، 
نماينده نطنـز، بـه جـرم شـركت در گـروه      
زيرزميني از نظاميان كه اعالميـه در جهـت   

ـتگير شـده    تفرقه ارتش و سپاه مي دادند، دس
هشتمين شماره آن اعالميـه در منـزل   . است

ــوده   ـاده ب ــش آمـ ــراي پخ ـاي . وي ب آقـ
ـاره   محمدرضا باهنر مراجعه كرد و در اين ب

ـتم و وعـده    . توضيح خواست ـان را گف جري
  » .دادم براي حل مشكل كمك كنم

ـاني نماينـده          سيد احمـد مصـطفوي كاش
مردم نطنز در مجلس شـوراي اسـالمي بـه    
ـام      همراه چند تن از افسـران ارتـش بـه اته
ــداران    ـپاه پاس ــه سـ ــك ارتشــيان علي تحري

ـتاني   . بازداشت شد اين عده به حكـم دادس
ـاني  . نيروهاي مسلح دستگير شدند اتهام كاش

هايي بود  تنظيم، تهيه و تكثير و توزيع اطالعيه
كــه در آن ارتشــيان عليــه ســپاه پاســداران 

روابـط عمـومي وزارت   . شدند تحريك مي
ـاره اعـالم كـرد     ايـن  «: اطالعات در ايـن ب

انقــالب در   هــا بــا الهــام از ضــد نامــه شــب
ـاع مقـدس ملـت       حساس تـرين مقطـع دف

ـاي     ـا توجـه نيروه مسلمان ايران منتشر شد ت
ـائل      مسلح را در جبهـه  ـاي جنـگ بـه مس ه
  » .غيرواقعي بكشاند

ـات  "گزارش"نشريه  ، از انتشارات دفتر تبليغ
بـه  : حوزه علميه قم، در ايـن زمينـه نوشـت   

دنبال مسائلي كه حـول و حـوش تغييـر در    
ـ  ـاد،  فرماندهي نيروي زميني ارتش اتف اق افت

نيروهــايي از جنــاح راســت بــا اســتفاده از  
اطالعاتي كه از اين جريان داشتند، اقدام به 
ـاهاي   برخورد با مسائل جنگ كرده و با امض

ـادر    نامـه  ها و شب مجعول اطالعيه ـايي ص ه
در اين رابطه احمد كاشاني، نماينده . كردند

نطنز در مجلس، و نيز چند تن از سران ارتش 
اند،  ليت در انجمن حجتيه داشتهكه سابقه فعا

 2از جمله سـرهنگ كتيبـه رياسـت ركـن     
  ارتش، و سرهنگ آگاه به اتهام شركت در 

  ۹در صفحه    
  

 تفتیش عقاید
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ـپاه    انتشار مسايل تفرقه افكنانه بين ارتـش و س
  » .توسط وزارت اطالعات دستگير شدند

سيد احمد كاشاني، مريد متعصـب دكتـر       
بلندپايـه   مظفر بقايي، با سرهنگ كتيبه، عضو

  :انجمن حجتيه، چه وجه اشتراكي داشت؟
ـنجاني  در نوشته هاشـمي   -  صـحبت از  رفس

محمد رضا با هنر نيز جالب اسـت زيـرا وي   
براي آزادي و رفع اتهام سيد احمد كاشاني 

مده بود كه هاشمي هـم بـه او   آنزد هاشمي 
ـا    اميدهايي داده بود باهنر نيز از مـرتبطين ب

  .كشان مي باشد انجمن حجتيه و حزب زحمت
كالهــدوز از اعضــاي وابســته بــه انجمــن  - 

حجتيه و از دوستان حسن آيت و اسرافيليان 
 يكــه بعــدها در جريــان ســقوط هواپيمــا

اسـرافيليان در  . فرماندهان ارتش كشته شـد 
مصاحبه خود در مورد كالهدوز چنين مـي  

شما هم از همان زمان عضويت در :....گويد 
  با او پيدا كرديد؟گروه آيت، رابطه نزديكي 

يا  53سال . بله، و اين رابطه ادامه پيدا كرد   
ـارت دانشـجويي    54 بود كه از من پرسيد ك

گفتم ندارم و به توصيه او گرفتم . ؟دارم يا نه
ـارد   تا معرف شهيد كالهدوز براي نفوذ در گ

  .ارتش بشوم
  
روابط بيگانگان و عوامل توده و مشـكوك  •

 :ي نقش يافتندكه در قتلهاي سياستباران 
بعــد از انقــالب و قبــل از تشــكيل واواك     

ـاتي در   –بسياري از نيروهاي امنيتـي   اطالع
اطالعات نخست وزيري و سپاه پاسـداران و  

مـده بودنـد كـه    آاطالعات كميته ها گـرد  
ـا عوامـل بيگانـه و      برخي از آنها در رابطـه ب

ـا  . دند شبرخي گروهها و احزاب دستگير  ام
اواك هـر چنـد برخـي از    بعد از تشـكيل و 

ـا و     نفوذي ها و وابستگان بـه برخـي گروهه
احزاب و بيگانگان دستگير شده اند اما هنـوز  

بسياري از خائنان به ايـران در ايـن    رد پاي
كه بايد منتظـر   وزارتخانه برجاي مانده است

  .افشاي آنان بود
ـاد كليـه    -  سعيد امامي ملغمه اي بود از اتح

ـانواده و   در نيروهاي ضد ملـي كـه اگـر    خ
شود به خوبي سـر نـخ ايـن     تأملياران وي 

ـاران كـه همـه     مهره خيانتكار و ديگر خيانتك
تحت حمايت سيد علـي خامنـه اي بودنـد    

  :مشخص مي شود
اســالمي معــاون امنيــت  –ســعيد امــامي      

از دوران فالحيــان تــا دري نجــف  واواك
ـيد   –آبادي  مهره مورد اعتماد سيد علي و س

يكـي از مخـوف تـرين     اي، مجتبي خامنـه 
اطالعات  .اعضاي چند وظيفه اي واواك بود

كه اين فرد  معلوم مي كنندگرد آورده شده 
ـته بـه      مشكوك به صورت چنـد جانبـه وابس
گروههاي مختلف جنايت و جاسوسي بوده 

ـيخ   پدر معنوي و مربي خانواده. است اش ش
مهدي صدرزاده جهرمـي اسـت كـه ابتـدا     

بـرادران و از   روحاني بـود و عضـو حـزب   
ــت  ــوم آي اهللا حــاج ســيد  اطرافيــان مرح

اهللا سيد  او به كمك آيت. نورالدين شيرازي
نورالدين شيرازي نماينده مجلس شد ولـي  
ـاد     ـار نه ـاس روحانيـت را كن . اندكي بعد لب

ــدگان   ــذاران و گردانن ــدرزاده از بنيانگ ص
هاي فراماسونري در جنوب ايران است  شبكه

فراماســونري در و در كتــاب فراموشــخانه و 
ـام او بـه      ـين، نيـز ن ايران، نوشته اسماعيل رائ

پـدر   .است درج شده» لژ مهر«عنوان عضو 
هاي سرويس اطالعاتي  سعيد، در اوج فعاليت

ــرائيل  ـاد(اس ـاد ) موسـ ـتان و ايجـ در كردسـ
هاي مخفي اسرائيل در ايـن   ها و شبكه پايگاه

منطقه، به رهبري يعقوب نيمرودي، مديركل 
رش كردستان بود و در همين آموزش و پرو

  . زمان به بهانه معالجه به اسرائيل سفر كرد
همارخ اعتماد مادر سعيد امامي و خـواهر      

ـاي   زاده صدرزاده  در دوران پيش از كودت
عضو رسـمي حـزب تـوده     1332مرداد  28
   .بود

محمود اعتماد، دايي سعيد امامي و برادر      
 .اشتهمارخ، نيز در حزب توده عضويت د

با بورس حكومت پهلوي  1335وي  در سال 
ـتان    براي تحصيل در رشته پزشكي بـه انگلس

  . رفت
دايي سعيد  سرهنگ سلطان محمد اعتماد،    

امــامي در زمــان شــروع اقامــت ســعيد در 
ــران در   آمريكــا وابســته نظــامي ســفارت اي

ـبد   حكومتاو در . واشنگتن بود نظامي ارتش
ـتي گـروه   جنـگ     ازهاري در مقام سرپرس

رواني راديو جاي گرفت و پـس از انقـالب   
ـات     ـاه توسـط اداره اطالع به مدت هشت م

ـا   نخست وزيري بازداشت و به اتهام ارتباط ب
  .افسران آمريكايي تحت بازجويي بود

بهمن اعتماد فرزند سلطان اعتماد كه سعيد      
ـا   مـدتي در  ) 1355(در بدو اقامت در آمريك

هاي اخير عضو  خانه او سكني گزيد، در سال
  .در انگلستان بود»  شوراي ملّي مقاومت«
نام بهرام اعتماد نيز به عنـوان   پسر ديگر به      

ـامي      ـات نظ ـاتي سـرويس اطالع منبع اطالع
  .آمريكا شناخته ميشود

ــوان اعتمــاد       ــريمن (كي همســر اســتيو ف
ــدان    ـاختماني خان ـار سـ ـايي، پيمانكـ آمريكـ

ـ  كيوان اعتماد هـم ) فرمانفرما ـاكن  اكن ون س
  . نيويورك است

گيتي اعتماد استاد معماري دانشگاه شـهيد       
ـازمان   بهشتي بود كه به دليل عضويت در س

ـاهرات   چريك   هاي فدائي خلق و اداره تظ
ـانوان   پوشـش اسـالمي    برضـد گروهي از ب

در اوائل انقالب از دانشـگاه فـوق   ) حجاب(
  . اخراج شد

ـادق  .همسر گيتي اعتماد، آ      ي، نيـز  معمارص
اهل شيراز و خويشاوند نزديك دكتر جوان، 

  . مقام بلندپايه و رئيس ساواك در اروپا، بود
اي، پس از پيروزي انقالب،  با چنين پيشينه    

ـا    ـا ب سعيد امامي همكاري خود را در آمريك
اداره كـل  (وزيـري   واحد اطالعات نخست

ـاي ضـد    هشتم سابق ساواك، ويژه فعاليت ه
شرق و اتحاد شوروي  جاسوسي عليه بلوك

، كه توسـط خسـرو قنبـري تهرانـي و     )سابق
ـاز كـرد    سعيد حجاريان اداره مي  .شـد، آغ

سرانجام، توسط سعيد حجاريان، به عضويت 
سعيد امامي كار خود را بـه  . درآمد واواك

ــل  ـناس و تحلي ــوان كارشـ ـائل   عن ــر مسـ گ
ـا حمايـت      د، بهكرالمللي آغاز  بين تـدريج ب

سـرانجام بـه مـدت     فالحيان بركشيده شد و
هشت سال معاونت امنيت اين وزارتخانـه را  

  . به دست گرفت
ـام    :شهبازي مي گويد        در ايـن دوران، ن

سعيد امامي با حوادثي مشكوك پيوند خورد 
كه بدانم  آن كه من از همان زمان وقوع، بي

چه كساني بودند، بر اساس تحليل،  عامل آن
سـرويس  به ضرس قاطع اين اقدامات را بـه  

 . كردم اطالعاتي اسرائيل منتسب مي
 :برخي ترورهاي انجام شده در دوران او

 قتل شاپور بختيار، - 
  قتل عبدالرحمن قاسملو- 
  كشتار رستوران ميكونوس - 
  قتل كشيشان مسيحي در شيراز - 
هاي اهـل سـنت و    قتل برخي شخصيت- 

  غيره 
ــاي سياســي و   -  ــره ه ــرور برخــي چه ت

  فرهنگي در داخل كشور 
  ...و

سعيد امامي در اعترافات خود  رد پـاي      
بزرگان انجمن حجتيه را بـه نمـايش مـي    

فالحيان با وجـود  : ... گذارد و مي گويد 
آنكه خود حاكم شرع بود، اما معموالً و در 
موارد حساس احكـام حـذف محاربـان را    

او اين احكـام را از  . كرد شخصاً صادر نمي
ح، اهللا مصــبا اهللا خوشــوقت، آيــت آيــت
اهللا جنتـي و گاهـا    اهللا خزعلي، آيت آيت

ــت  ــز از حج ــني اژه  ني ــالم محس اي  االس
  . داد كرد و بدست ما مي دريافت مي

از ديگر افرادي كه در كنار سعيد امامي      
در واواك حضور داشتند و بـه مشـكوك   
تباران و بيگانگان متصل بودند مـي تـوان   

  :به افراد زير اشاره كرد
معروف به موسـوي   –مصطفي  –كاظمي  

از ارسنجان او در خانواده  1338متولد   - 
وي . بزرگ مي شود) پرورده(دائي خود 

پسر دائـي اش  ) مجيدي(و مهدي پرورده 
هر دو از مشكوك تباران منطقه كربـال و  
خرامه از نواحي ارسنجان فـارس بودنـد،   
پدران آنها در قلعه معروف به قلعه بابي هـا  

ان مهاجري بودنـد  در آن منطقه، از يهودي
كه در مجاورت مسلمانان به تدريج خـود  

  . را بهائي معرفي كردند

ــالمي  ــالب اس ــاي  : انق ــك خبره و اين
 :تجاوزها به حقوق انسان

  
  
فشار بـر دانشـجویان  

و دانشگاهیان همراه 
ـــــار  ـــــا فش اســـــت ب
ـــه قشـــر  اقتصـــادی ب

  :کارگر
  
آذر بــه گــزارش فــارس، حكــم  22در ◀

ربـايي و   آدم اعدام دو نفر از متهمـان بـه  
تجاوز به عنف  در شهرستان رستم در غرب 
استان فارس  با حضور مسئوالن قضـايي و  
انتظامي و جمع كثيري از مردم شهرستان  

 .در مال عام به دار  آويخته شدند
، به گزارش ايلنا، نزديك 90آذر  22در ◀
نفر از كاركنان شركت ذوب آهـن  100به 

مى اصفهان در مقابل مجلس شوراى اسـال 
اين تجمع در اعتـراض بـه   . تجمع كردند

عــدم پرداخــت حقــوق كــارگران ذوب 
 .آهن اصفهان انجام شد

، به گزارش هرانا، نيروي 90آذر  22در ◀
انتظامي حجت االسالم عبداهللا شاهيني، از 
روحانيون منتقد و وبالگ نويس در استان 
گلستان را بازداشت و به مكـان نـامعلومي   

 . منتقل كردند
، بـــه گـــزارش هرانـــا، 90آذر  22در ◀

نفـــر از دستگيرشـــدگان  128محاكمـــه  
اعتراضات به خشك شدن درياچه اروميـه  

عمـومي تبريـز بـه رياسـت      104در شعبه 
 .قاضي كيانوش شكوه تازه برگزار شد

ــاك،  90آذر  23در ◀ ــزارش تابن ــه گ ، ب
هــزار بازنشســته ذوب آهــن  32اعتــراض 

خيابـان نشـاط اصـفهان شـاهد      - اصفهان 
ور صدها معترض بازنشسته ذوب آهني حض

است كه به دنبال حقوق خـود در مقابـل   
اداره بازنشستگي شركت ملي فوالد تجمع 

هـا در سـكوت كامـل     اعتراض. كرده اند
ادامه دارد و بـا وجـود برگـزاري برخـي     
جلسات بين كانون بازنشستگان ذوب آهن 
با مسئوالن وزارت اقتصاد اما مشـكل حـل   

صـفهاني نگـران اوضـاع    نشده و مسئوالن ا
 .اند شده
ــا،  90آذر  23در ◀ ــزارش ايلنـ ــه گـ ، بـ

كارگران شركت ساميكو صـنعت همـدان   
سـال از تعطيلـي    10نيز، پس از گذشـت  

كارخانه و بالتكليفي خود، براي چنـدمين  
بار در مقابل خانـه كـارگر اسـتان تجمـع     

 .كردند
، آذر بـــه گـــزارش هرانـــا،  90 24در ◀

ز مسيحيان سـاكن  دادگاه انقالب پنج تن ا
هاي پرويز خلج، بهروز صـادق   شيراز به نام

خانجاني، محمد بليـاد، نـازلي مكاريـان و    
مهدي فروتن را جمعا به تحمل پنج سـال  

 . حبس قطعي محكوم كرد
، به گـزارش موكريـان،   90آذر  25در ◀

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اسـتان  
رب كرمانشاه از انتشار ويژه نامه هفته نامه غ

كه در شهرهاي اسالم آباد، داالهو، سرپل 
ذهاب، گيالنغرب و قصرشيرين توزيع مي 
شد، به دليل آنچه تخلف مطبوعاتي عنوان 

 .شده جلوگيري كرد
ــنا،  90آذر  26در ◀ ــزارش ايس ــه گ  3، ب

قاچاقچي مواد مخدر در راستاي اجـراي  
حكم قضايي بـه اتهـام خريـد و فـروش و     

 6ود حمل مواد مخـدر و نگهـداري حـد   
كيلوگرم هروئين و كـراك در اراك بـه   

 .دار مجازات آويخته شدند
زهـره  «آذر به گـزارش هرانـا،    26در ◀

شهروند بهايي سـاكن سـمنان   » نيك آيين
طبق حكم دادگاه انقالب شـهر مزبـور بـه    

تبليغ عليه نظام، عضويت در ضيافت «اتهام 
نوزده روزه، گروه علـوم و فنـون، طـرح    

كالس درس اخالق روحي و راه اندازي 
به هفت سال حبس » براي كودكان بهايي
 . تعزيري محكوم شد

، بـه گـزارش كلمـه، بـه     90آذر  26در ◀
زنداني سياسي  36دستور دادستان تهران، 

امضا كننده بيانيه درباره انتخابـات آينـده   
مجلـــس از مالقـــات حضـــوري بـــا    

 .خانوادهايشان محروم شدند
اژه اي  ، به گزارش ايسنا،90آذر  28در ◀

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سـئوالي  
مبني بر اينكه آيـا فـردي كـه بـه سـمت      
احمدي نـژاد كفـش پرتـاب كـرده بـود      
دستگير شده و آيـا دولـت در ايـن بـاره     

فردي در اين : شكايت داشته است، گفت
باره بازداشت شده و الزم نيست كه دولت 
در اين باره شـكايت كنـد چـرا كـه اگـر      

قامات رسمي در حـين انجـام   توهيني به م
وظيفه شود نياز به شكايت نـدارد و مـا در   

 .اين باره اقدام مي كنيم
، به گزارش ايلنا، تجمـع  90آذر  28در ◀

اعتراض آميز كارگران شركت مخـابراتي  
شيراز به دليل عدم اجـراي  ) ITI(راه دور 

مصوبات دولت در خصـوص ايـن واحـد    
صنفي كه از روز شـنبه شـروع شـده بـود     

 .امروز با بستن خيابان شدت گرفت
، به گزارش دانشجو نيوز، 90آذر  29در ◀

روح اهللا قاسمي، دانشجوي سابق دانشـگاه  
شيراز و فارغ التحصيل رشته جامعه شناسي 
اين دانشگاه در مقطع كارشناسـي ارشـد،   
پس از احضار به اداره اطالعات شهر شيراز 
بازداشت شده و از سرنوشت وي و داليل 

 .اشتش هيچ خبري در دسترس نيستبازد
، بــه گــزارش كميتــه   90آذر  29در ◀

گزارشــگران حقــوق بشــر، محمدحســين 
محبوبيان، از فعـاالن دانشـجويي دانشـگاه    
آزاد واحد تهران، در مقابل درب دانشگاه 
توسط ماموران لباس شخصي بازداشـت و  

 .به محلي نامعلوم منتقل شده است
، دستگاه ، به گزارش ايرنا90آذر  29در ◀

قضــايي بــه جــاي رســيدگي بــه شــكايت 
روزنامه نگاران روزنامه ايران، سـه تـن از   
خبرنگاران اين روزنامه را كه يـك تـن از   
آنها در روز حادثه به شدت مجـروح و در  
بيمارستان بستري شـده بـود، بـه دادسـرا     

 .احضار كرده است
، به گزارش كمپين بـين  90آذر  30در ◀

ـ  ران، گفـت از دو  المللي حقوق بشر در اي
ماه گذشته سعيد سـالكي زنـداني سياسـي    
عقيدتي و از فعالين عـرب در اهـواز كـه    
پــيش از ايــن در زنــدان كــارون اهــواز 
نگهداري ميشد به زندان شهر دزفول تبعيد 
شده است كه بـه شـدت از لحـاظ وضـع     
بهداشت، تراكم و رفتار با زندانيان وضعيت 

  . اسف باري دارد
ه گزارش ايلنا، جمعـي  ، ب90آذر  30در ◀

از كارگران شركت دورال در اعتراض به 
نفـر از همكـاران خـود      22اخراج ناگهاني

در مقابل سـاختمان اداري ايـن كارخانـه    
 .تجمع كردند

، بــه گــزارش كميتــه   90آذر  30در ◀
گزارشگران حقوق بشـر، پـروين مختـرع    

مـاه   5مادر كوهيار گودرزي كـه حـدود   
ند عمومي زندان كرمان به سـر  است در ب

برد، يك روز پس از بازداشت كوهيـار   مي
گودرزي، در منزلش در كرمان بازداشت 

تبليغ  "وي پس از بازداشت، به اتهام . شد
 "توهين به شهدا و رهبـري  " "عليه نظام

در دادگاه مورد محاكمه قـرار گرفـت و   
اكنون پس از گذشت بيش از سه مـاه   هم

ماه حبس  23را كه حكم محكوميت خود 
 .تعزيري مي باشد دريافت كرده است

، شهرداري شهر بوخوم در 90دي  1در ◀
آلمان، نخستين جايزه حقوق بشر اين شهر 
. را در مراسمي به خديجه مقدم اهدا كرد

اين جايزه به دليل فعاليت هـاي طـوالني   
خديجه مقدم در زمينـه محـيط زيسـت و    
ن جنــبش زنــان و نقــش فعــال او در بنيــا

گذاري كمپين يك ميليون امضا، مـادران  
 .صلح و مادران پارك الله به او تقديم شد

، به گزارش هرانا، چند تن 90دي  2در ◀
از مــامورين دادگــاه ويــژه روحانيــت بــا 
هماهنگي مسئولين زندان اوين، به سـلول  
آقاي بروجردي مراجعه كـرده و وسـايل   
ايشان را تفتيش كردند و با بكاربردن الفاظ 
ــا وي برخــورد كــرده و ضــمن   زشــت ب

جاسوس خطاب كردن ايشـان اقـدام بـه    
 .ضبط لباس ها و داروهاي وي نمودند

ــه 90دي  2در ◀ ــزارش كميتـ ــه گـ ، بـ
ــدانيان سياســي،   ــاع از زن دانشــجويي دف
مازيار گودرزوند، دانشـجو فعـال مـدني    
ساكن رشت، كه آذر ماه سال گذشـته بـا   
يورش ماموران وزارت اطالعات به منـزل  

اش دستگير شـده بـود، از سـوي     شخصي
شعبه يكم دادگاه انقالب رشـت بـه اتهـام    
اقدام عليه امنيت ملـي و ارتبـاط بـا دول    
متخاصــم بــه ســه ســال حــبس تعليقــي و 
پرداخت بيست ميليـون ريـال جريمـه ي    
نقدي، ضبط كامپيوتر و وسايل شخصي بـه  

 .نفع دولت محكوم گرديد
ن ، هفــت نفــر از زنــدانيا 90دي  3در  ◀

زندان مركزي اروميه بـه دسـتور مراجـع    
قضــايي در محوطــه ايــن زنــدان بــه دار 

 .آويخته شدند
ــايت  90دي  3در ◀ ــزارش سـ ــه گـ ، بـ

مجذوبان نور، نصراله الله، مدير انتشـارات  
الهـي،   حقيقت و يكي از دراويـش نعمـت  

توسط نيروهاي امنيتي در تهران بازداشت 
 .شده است

مهرداد  ، به گزارش هرانا،90دي   3در ◀
كرمي فعال دانشجويي دانشـگاه تبريـز را   

بر اساس گزارش دوستان .بازداشت كردند
وي ماموران امنيتي با ضرب و شتم اقـدام  

 .به بازداشت وي كردند
ــا،  90دي  3در ◀ ــزارش هرانـ ــه گـ ، بـ

نيروهاي امنيتي جمهوري اسـالمي صـبح   
بــا ) دســامبر 23(روز جمعــه دوم دي مــاه 

بـاني اهـواز   يورش به كليساي جماعـت ر 
و خـانم   "فرهاد سـبكروح "كشيش كليسا 

همسر اين كشيش و تمام اعضاي  "شهناز"
كليسا را ضمن بازداشت بوسيله دو دستگاه 

 . اتوبوس به مكان نامعلومي انتقال دادند
، به گزارش نداي آزادي، 90دي  4در ◀

دو تــن از كنشــگران جبهــه ملــي ايــران  
مهندس آرش رحماني و دكتر علي حـاج  

سمعلي به وزارت اطالعـات فراخوانـده   قا
 .شدند
، به گـزارش خبرگـزاري   90دي  4در ◀

ــداني كــرد   ــا،  مصــطفي ســليمي زن هران
محكوم به اعدام در زندان سقز دسـت بـه   

  .است  اعتصاب غذا زده
، به گزارش  هرانا، هـادي  90دي  4در ◀

اميري، دانشجوي رشته مهندسي مكانيـك  
كـه   دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

ــاريخ  ــان مــاه ســال  30در ت ، در 1387آب
نزاعي بـا دوسـت صـميمي خـود، علـي      
خواجه زاده، بر اثر اصابت ضربه چاقو بـه  
شكلي ناخواسته مسبب قتـل وي گرديـد،   

صبح  8سال حبس، ساعت  3پس از تحمل 
آبانماه در زندان كارون اهواز بـه دار   26

 .آويخته شد
، به گـزارش ادوار نيـوز،   90دي   5در ◀

با ادامه فشار هاي دستگاه هاي امنيتي طي 
هفته هاي اخير و تبديل شدن قرار وثيقـه  
به قرار بازداشت، حميد مـوذني، روزنامـه   
نگار و نويسنده بوشهري و عضو شعبه بوشهر 

ادوار (سازمان دانـش آموختگـان ايـران    
بازداشت و راهي زنـدان  ) تحكيم وحدت

 . شد
قل ، به گزارش شفاف به ن90دي  5در  ◀

از تهران امروز، امروزه سوداگران مـرگ  
هـاي متنـوع، اقشـار مختلـف      با تهيه بسـته 

هايي چون آمـوزش و   اجتماعي در حوزه
... پرورش، خانواده، جوانان، دانشجويان و 

را در معرض آسيب هـاي جـدي حـوزه    
 .مواد مخدر قرار داده اند

يـــك كارشـــناس حـــوزه اعتيـــاد در    
دهنده  مار تكانگو با تهران امروز آ و گفت

او گفت وجود حـداقل ده  . اي ارائه كرد
هزار كارمند معتاد در آموزش و پـرورش  

در مدارس ... كه در كسوت معلم، مدير و 
كنند يكي از بدترين خبرهايي  فعاليت مي

است كه مي توان در حوزه اعتيـاد ارائـه   
اين كارشناس حوزه اعتياد، با انتقـاد  . كرد

زش و پـرورش در  از عملكرد نامناسب آمو
بـا  : خصوص اعتياد دانش آمـوزان گفـت  

وجود اين، آموزش و پـرورش همچنـان   
وجود معلم و دانش آموز معتاد در مدارس 
را انكار مي كند اين درحالي است كه اگر 
مشاوران از مدارس بيشـتر مراقبـت كننـد    
مي توان تا حدود زيادي از آسيب هـايي  

د كه به ديگر دانش آمـوزان و جامعـه وار  
  .مي شود جلوگيري كرد

  
  

 تفتیش عقاید



                                                                                                                                                                                       

 

 

10 

 

 
 

                     1390 دي 25تا 12از    792  هشمار       2012ژانويه  15تا  2از 

 

بمناســـبت  ،خـــرداد۲۶«
 نهمـــینصـــد و بیســـت و 

  مصدق دکتر تولد سالگرد
  
  
هم نپس م، بابي انت و امي يا ابا عبداهللا .

آقا و ه بايد ب) 1(،كه سگ آستان حضرتم
موالي خود تأسي كنم و براي خير ايـن  
مردم و براي آزادي اين جامعه هرگونه 

د كــه مگــر نبــو .فحــش و ناســزا بشــنوم
 !؟مدرس در همين مجلس سيلي خـورد 

مگر نه اين است كه مقام مدرس در اين 
مگـر نـه    ؟جامعه بواسطه مشقاتي كه ديد

 ؟اين است كـه شـربت شـهادت چشـيد    
منهم دست كـم از او نـدارم و خـود را    
براي هر كاري آماده نموده و بطـوري  
كــه عــرض كــردم آرزومنــدم بدرجــه 

  .شهادت نايل شوم
ز نطـق مـرا كـه تصـور     آقا دو قسمت ا 

مـورد   ،ضـعيف اسـت   شنمودنـد مـنطق  
  .بحث قرار دادند

رئـيس   ،مديرروزنامـه ه يكي راجع ب -  1
ازاين اظهارمن نظرم  .الوزراء نبايد شود

اين نبود كه اشراف مملكت بايد هميشـه  
بلكـه نظـرمن ايـن     ،رئيس الوزراء باشند

بود كـه يـك مـدير روزنامـه كـه طـي       
ل نكرده صحا مراحل ننموده و تجربياتي

نميتوانـد دررأس مملكـت واقـع     ،است
امــروز چراغهــاي اداري و امــور  .شــود

قدري پيچيده و درهم اسـت  ه سياسي ب
كه درهررشته اي ازعلوم اشخاصي بايد 

ــند ــه در  . متخصــص باش ــود ك روزي ب
ولـي   ،جامعه بشري يكنفركارها را ميكرد

امــروز كــه درجــه تمــدن بــاوج ترقــي 
ي ازشـعب يـك   براي هرشعبه ا ، رسيده

ــت   ــخاص متخصــص الزم اس ــم اش  .عل
نميتوان باوركرد كه يك مدير روزنامـه  
ــوراداري     ــل از ام ــي مراح ــدون ط ب
وسياسي طوري بهره مند باشد كه بتواند 
براي مملكت مفيـد واقـع شـود وهـيچ     
مثالي بهترازكارخود آقا نيست كه دوماه 
. تاب نياورده وراه فراررا پـيش گرفـت  

كنـد ايـران كـه    هيچكس نميتواند ادعا 
سالها از آزادي و دموكراسي دور بود از 

اگـر در   ،دولت انگلسـتان جلـوتر بـرود   
انگلســتان يــك مــدير روزنامــه ميتوانــد 
بدون طي مراحل بمقام نخست وزيـري  

ما هم حرفي نداريم كه مـديران   ،برسد
جرائد هر يك بنوبه چندي نخست وزير 

  .باشند
موضوع ديگر نطق مـن كـه مـورد     - 2 

مخالفـت اهـالي    د،آقـا واقـع شـ   حمله 
فارس بـود كـه آقـا فرمودنـد در تمـام      
مملكت كسي با من مخالفت نكرد و فقط 
اهالي فارس بواسـطه تحريكـات دكتـر    
ــد و    ــرود نياوردن ــر ف ــن س ــدق بم مص

من خيلي متأسـفم كـه   . مخالفت نمودند
آقا نخواستند و يا نتوانستند درك كننـد  
 كه اين مقامي كه من در جامعه دارم از

آرميتاژ اسـميت كـه    .اين مخالفت دارم
براي چه خواست مرا  ،شما او را آورديد

براي چه در چهارمحال كه بـودم   ؟ببيند
بـراي چـه آرميتـاژ مـدتي      ؟وزير شـدم 

براي  ؟منتظر شد كه با من همكاري كند
پنجم تقنينيـه از تهـران    ة چه من در دور
ـ  ؟انتخاب شدم والت ه ايراد بزرگي كه ب

مين بود كه تسليم شـدند و  ه ، ديگر بود
  . مصالح ملي را نتوانستند بگويند

سلطان احمدشـاه  ه آقا فرمودند كه من ب
ـ  !بد گفته ام ايشـان بـد   ه من هيچوقت ب

نگفته ام و فقط ايرادي كه داشـتم ايـن   
تسليم كودتـا شـد و بمـن تلگـراف      ،بود

تا اينكـه   ،نمود كه بفوريت حركت كنم
مـن   .دمرا گرفتار پنجه بيرحمي شما كن

همـانطور كـه    ،وقتيكه تلگراف شما رسيد
گفتم تصميم گرفتم كه با سـوابق بـدي   

اگر رئيس الـوزراء شـما    ،كه شما داشتيد
پس از اينكه معلوم . مخالفت كنم ،بوديد

آقاي شـيخ  ه ب ، ائيدرشد شما رئيس الوز
 ،مرتضي محالتي حجـه االسـالم شـيراز   

پيغام دادم كه ديگر من نميتوانم در اين 
لت بمانم و علت هم ايـن اسـت كـه    ايا

 .بدولت جديد التشـكيل عقيـده نـدارم   
شـما ايمـان و   ه ايشان جواب دادند كه ب

عقيده داريم و با شما هستيم تا هـر كجـا   
آقا ميدانند كه اهـل فـارس   . كه بتوانيم

من دراروپـا بعـد    ،چرا بمن معتقد بودند
از  ،وزير عدليـه شـدم   ،از كابينه قرارداد

ـ  يـران آمـده و در شـيراز    اه راه فارس ب
اول  .درخواست اهـالي مانـدم   ةبواسط
، خواستم كه قبـول خـدمت كـنم    نمي

اهالي از اين نظر كه مـرا بدرآمـدهاي   
پيشنهاداتي نمودنـد و   ،آنجا تطميع كنند

ــال  ــن  116در س ــراي م ــان ب هزارتوم
قلمداد نمودند وگفتند كه يكماه درآمد 

مساوي با يك سال حقوق وزارت  ،ايالت
مــن از ايــن پيشــنهادات تعجــب . اســت

نمودم و بكلي ازقبول كارامتناع نمـودم  
وچون اهالي مرا شـناخته وآنهـائي كـه    
 ،بمن ميخواستند اين وجـوه را برسـانند  

يـزي  چتعهد نمودند كـه نـه خودشـان    
مـن در   .بگيرند و نه بمن چيزي بدهنـد 

شيراز ماندم و شـما ميتوانسـتيد از اهـل    
ه وجـوه  آنجا سئوال كنيد كه آنهائي كـ 

مــن  ؟مشــروعي بمــن داده انــد كياننــد
سئوال كردم كه اگر شما احتيـاج   ،ازآقا

ــتيد ــه   ،نداش ــرار از خزان ــع ف ــرا موق چ
ــرد نموديــد و اگــر  !؟مملكــت دســت ب

سـال از چـه    23دراين  ،احتياج داشتيد
و ازچـه محلـي    ؟ممر تحصـيل نموديـد  

ــد  ــي كــه داري بدســت  ،ســرمايه هنگفت
ـ  ؟آورديد كـه  ايـن سـئوال مـن    ه آقا ب

مكدر هم شد و مـرا جـاني    ،جواب نداد
خوب اسـت آقـا بفرماينـد     .خطاب كرد

كه مستوفي بودن چه عيبـي بـراي مـن    
استبداد ده سـال   انمن در دور ؟ميشود

خوب است بفرمايند كـه   ،مستوفي بودم
آن مستوفي ها تماماً در عرض سال چـه  

و بعضـي   ؟مبلغ بماليه خسارت ميرساندند
وزرائـي كـه در    از رؤسا امروز يا همين

بقـدر   ،انتخابات امسال دخالت نمودنـد 
بـه   .؟قرن مداخل آنها بجيب نزدند يك

تمام رؤساء امروز ميشود ايراد گرفـت و  
 نه بهر كسـي كـه مسـتوفي بـوده اسـت     

هـر كـس در جامعـه     .ميتوان بد گفـت 
من اگر خالصه هم خريـده   ،مقامي دارد

دزدي نكرده ام و از ماليه مملكت  ،باشم
مگــر در ايــن ، يــب نــزده امچيــزي بج

ــردم امــالك خالصــه   ــر م ــالهاي اخي س
مگر دولت براي اينكه امالك  .؟نخريدند

آباد شود خالصـجات را بمـردم انتقـال    
با اينحال از آقا خواهـانم كـه آن    ؟نداد

خالصه ايكه من از دولت خريـدم و آن  
، مبلغي كه من از اين راه بدست آوردم

دم كـه  من از آقا سئوال كر. تعيين كنند
جـواب   ؟چرا مـردم را حـبس نموديـد   

دادند كه مردم را حبس نمودم و تحت 
خره گفتند كه رئـيس  نظر گذاردم و باال

ــتم    ــه ميخواس ــر چ ــودم و ه ــوزراء ب ال
اگــر يــك رئــيس الــوزرائي  !مينمــودم

 ،ميتواند در مجلس چنين اظهاري بكنـد 
مـن حاضـرم كـه حـرف خـود را پــس      

مـردم   آقا بايد بفرمايند برا ي چه. بگيرم
را گرفتنـد و تقصــير آنهــا چــه بــود و از  

من از آقا سئوال . ؟اينكار چه نظر داشتند
نمــودم كــه اگــر شــما قــرارداد را     

قشون جنوب را بـراي چـه    ،كرديد الغاء
و آرميتاژ اسـميت را   !؟برسميت شناختيد

 ؟بچه دليل مجدداً بوزارت ماليه آورديد
در مورد اول بقدري مذاكراتشان مـبهم  

نه من بلكه احـدي از فرمايشـات   بود كه 
يزي درك نكرد و در مورد دويـم  چآقا 

در اين باب نميتوانم  ؛بالصراحه فرمودند
ــدهم ــيس   .توضــيحاتي ب ــك رئ ــر ي اگ

الــوزراء در يــك چنــين قضــيه حيــاتي 
ملت بايد او  ،مملكت نتواند توضيح دهد

روزنامه ايـران شـماره   . را سنگسار نمايد
ــاه   2557 ــتم مهرم ــ 1322هش ت در تح

ضـياء   عنوان پيشـواز ورود آقـاي سـيد   
 آقـاي سـيد  . تهـران مينويسـد  ه الدين ب

ضياء الدين طباطبائي از احساسات حسن 
ظن عمومي نسبت بايشان شرح مبسوطي 
ايراد نمودند و از احساسـات دوسـتان و   
معتقــدين خــود اظهــار مســرت و تشــكر 
نموده و در پاسخ آقـاي سـيد مصـطفي    

اضافه كردنـد  اين نكته را نيز  ،طباطبائي
كه تا عمل نبينيد بكسي اعتمـاد نكنيـد و   

ما اگر توانستيم  ،بازدرهمين جا فرمودند
معنويات خود را اصـالح كنـيم بـه شـما     
اطمينان ميدهم كه در انجام امـورپيروز  

 ،راجع باعمال آقـا . و موفق خواهيم شد
شرح مبسوطي روز گذشـته عـرض شـد    
كه آقا درعمـل امتحانـات بسـيار بـدي     

ولي راجع باصالح معنويات كه از  دادند
 .جوابي ندادنـد ، ايشان توضيح خواستم

آيا ممكن است زمامداري صاحب مـرام  
باشد و نسـبت بمـرام خـود توضـيحاتي     

و مردم را از عقيده و فكر خـود   !؟ندهد
مــن هرچــه خواســتم  ؟مستحضــرننمايد

بفهمم كه مراد آقـا از اصـالح معنويـات    
ـ  جامعه با. چيزي نفهميدم ،چيست ه يـد ب

خدمات وطن پرستانه و اشخاص بزرگ 
مملكت قدر بگذارد و آنها را تقدير كند 
و اشخاص وطن پرست را تشويق نمايـد  
. تا آنها بتوانند به مملكت خـدمت كننـد  

ديروز در اين مجلس آقـا بتمـام رجـال    
وطن پرست كه دوله ها و سـلطنه هـا و   
ملك ها بودند بد گفت و آبروي آنها را 

 .نها چيزي بـاقي نگذاشـت  برد و براي آ
مجلــس جــاي ايــن نيســت كــه كســي  
برخيزد و باشخاصي كه سالهاي متمـادي  
 .با صداقت رفتار كرده اند توهين كنـد 

آن اشـخاص معتقـد نبوديـد    ه اگر شما ب
 !؟چرا اين اندازه آنها را دعوت كرديـد 

اگر آقاي مؤتمن الملـك  ) صحيح است(
را از چـ  ،براي رياست مجلس بـد اسـت  

و  ؟در شـديد كـه قبـول نكـرد    ايشان مك
ـ  آقـائي كـه در مجلـس تشـريف     ه چرا ب

دارند و به شخصيت هـاي مهـم تـوهين    
شما كـه   ؟پيشنهاد رياست نكرديد ،ميكنند

چنين شخصي را در مجلس داريد چـرا  
صـحيح  ( !؟عقب مؤتمن الملـك رفتيـد  

ــنهاد رياســت  ) اســت ــرا بمــن پيش و چ
اينها يك چيزهائي اسـت كـه    !؟نموديد

 .وراي ملي بسيار بد استبراي مجلس ش
مجلس شوراي ملي بايد با مملكت يكـي  

مجلس شوراي ملي بايد فرقي بين  ،باشد
مجلس بايد خود را  ،خود و ملت نگذارد

مجلـس  ) صـحيح  اسـت  ( ،از ملت بداند
بايد با ملت يكي باشد و بجامعه خـدمت  

آن مجلس شوراي ) صحيح است( ،نمايد
اطيل ملي كه از ملت جدا باشد و باين اب

مجلس شوراي ملـي ايـران    ،معتقد شود
  . نيست

  .آقاي سيد ضياء الدين –رئيس 
ديروز نتوانسـتم   بنده –الدين  سيد ضياء 

تمــام عــرايض خــودم را عــرض كــنم  
) حـاال بفرمائيـد   –بعضي از نماينـدگان  (

چون كه يكي از آقايـان   .اطاعت ميكنم
به بنده فرمودند كه ديـر شـده اسـت و    

كنيم و ازايـن پـيش    بايد مجلس را ختم
متأسفم از  !.آمد هم متأسفم و هم مسرور

اينكه وقت مجلس دو روز بايد راجع بـه  
اعتبارنامه من ضايع شود و مسـرورم كـه   
اين پيش آمد سبب شد كه يك حقايقي 
را كه ديروز مجـال نشـده اسـت حـاال     

ــنم  ــرض ك ــر   .ع ــاي دكت اوالً ديروزآق
فرمودند يك كلمـه فرمايشـي دارنـد و    

نتظر نبودم كه يك خطابه مرقـوم  بنده م
ون ايـن انتظـار را نداشـتم    چفرمايند و 

خطابه ننوشتم و حاال مجبور هستم كه از 
را كـه يادداشـت كـرده     حفظ مطـالبي 

قبــل از شــروع در  .عــرض كــنم ،بــودم
ــر يــك   ــاي دكت جــواب فرمايشــات آق

ـ   .توضيحي بايد عرض كنم ه فرمودنـد ب
تمام دوله هـا و ملـك هـا و سـلطنه هـا      

بنده اطمينـان ميـدهم    ،نت كرده اماها
به جناب عـالي كـه قصـدم ايـن نبـوده      

ــ  ــن موض ــر در اي ــت و اگ ــك  وعاس ي
سببش اهانتي بـود كـه    ،توضيحي دادم

حضرت عالي به روزنامه نويسـها و مـدير   
روزنامه نويس و طبقـه غيـر دولـه هـا و     
ســلطنه هــا فرموديــد و امــروز آمديــد  

 .تـــرش كرديـــدبخرا ،اصـــالح كنيـــد
ه يكنفر روزنامه نـويس بايـد   فرموديد ك

ر اداري داشته باشد و در دواير كار يكار
تـا بتوانـد رئـيس الـوزراء      ،كرده باشـد 

الحمـدهللا كـه هسـتند امـروز در      .بشود
مجلس كساني برخالف بيست سال پـيش  

كه فرانسه را در ) 2(كه ميدانند كلمانسو 
بزرگترين جنگها نجات داد يك روزنامه 

ــار دو  ــود و در ك ــويس ب ــود ن ــي نب  ،لت
ـ  ، مستوفي هم نبود ر ودر هيچيـك از ام

تحصيالتش  ،اداري هم تخصص نداشت
درطب بود ولي خدا به او يـك قريحـه   
، داده بود كه يـك رجـال سياسـي شـد    

ــه     ــاي فرانس ــرين خطب ــي از بزرگت يك
ايـن   ،هل سال كلمانسـو بـود  چدرمدت 

ــيچ ادار  ــو در هـ ــابقه  ه ايكلمانسـ سـ
) وكيـل بـود   –دكتـر مصـدق   ( .نداشت

ــده    ا ــرايض بن ــين ع ــنم ب ــتعدعا ميك س
بگذاريـد كـه بنـده     ،فرمايشي نفرمائيـد 

بنده دفعـه   .عرايض خودم را عرض كنم
شـما   ،اول است كه به پارلمان آمـده ام 
ــان   ــد در پارلم ــابقه داري ــه س ــد  ،ك باي

. پارلمــاني بــودن بــه بنــده يــاد بدهيــد
ديروز فرموديد كه يـك  ) صحيح است(

زرا روزنامه نـويس نميتوانـد رئـيس الـو    
مگر اينكه سابقه كارادارات دولتي  ،بشود

دكترمصدق طـي مراحـل   ( .داشته باشد
) آقا تذكرميدهم –رئيس ) (عرض كردم

بنده يا جواب آقا را بايد عرض كـنم يـا   
 .عــرايض خــودم را بايــد عــرض كــنم 

خطابتــان بمــا  –بعضــي از نماينــدگان (
پس بنـده فرمايشـات جنابعـالي را    ) باشد

بنـده مـي خـواهم    بهر حال ، نمي شنوم
اين مطلب در اين مملكت حل شود كه 
هر كس كه لياقت داشته باشـد ميتوانـد   

خـواه   ،خواه دولـه  ،رئيس الوزراء بشود
خـواه   ،خواه بزرگ ،خواه تاجر ،سلطنه
) خواه روزنامه نويس  –صفوي ( .حمال

وزارت ارث  ،رياست وزرائي ارث نيست
ــالم   ،نيســت ــه ع ــان ب ــت ايش ــن اهان اي

ان مطبوعـاتي كـه اجـازه    مطبوعات هم
داد كه آقاي دكتر بيايند اينجا و به اسـم  

مطبوعـات تـوهين   ه ب ،ملت حرف بزنند
وقتي كه من آمدم روزنامـه نـويس   . شد

شما و امثال شما اين را يـك كـار    ،شدم
حتي در تحت تـأثير   ،مبتذلي ميدانستيد

عقايد امثال شما پـدر مرحـومم بـه مـن     
 گفت اي خدا كـار مـن بكجـا رسـيده    
است كه پسر مـن بايـد روزنامـه نـويس     

ات را وعــولــي مــن اهميــت مطب ،باشــد
ميدانستم و نويسندگان را همدوش انبيـا  
و بزرگان و مربـي بشـر و مربـي هيئـت     

آقاي دكتر اگر اسائه  .اجتماعيه ميدانستم
ادبي نسبت بملك ها و دوله ها و سلطنه 

ولي بنده انكار  ،ها شد از اين جهت بود
ر ميكنم در مملكت ايـران  نميكنم و تقدي

خدمتگـذاري   رجال باشرف وحقيقت و
بودند كه داراي لقـب ملـك و دولـه و    

، مثل مرحوم ناصر الملـك  ،سلطنه بودند
ــك  ــتوفي الممال ــوم مس ــوم  ،مرح مرح

آقـاي   ،آقاي مؤتمن الملك، مشيرالدوله
ضياء الملك كه از ديروز سـر ملـك بـه    

بنـده   .بنده با نظر بي لطفي نگاه ميكننـد 
شان را از اشخاص شريف ميـدانم و بـا   اي

ايشــان را  ،اينكــه ضــياء الملــك هســتند
شخص شريفي ميدانستم و قصد تـوهين  
نبود و بين محبوسـين هـم آنهـائي كـه     
محبوس بودند عرض نكردم كـه خـائن   

 ،عرض نكردم بـي شـرف بودنـد    ،بودند
عـرض نكـردم    ، عرض نكردم بد بودنـد 

 بنده آنها رامحاكمه نكرده ،خوب بودند
بودم و كسي را كه محاكمه نكرده بودم 
نميتوانم در باره شان قضاوت كنم و فقط 
عرض كردم كه يكنفر رئيس الـوزراء در  

كه قانون مجازات عمومي در اين  1299
مملكت وضع نشده بود و حبس كـردن  
مردم اين مملكت براي وزيرو كدخدا و 

بنـده نظـر   . حاكم يك امـر عـادي بـود   
ديــدم كــه بمســئوليت خــودم مقتضــي 

يكعده را كه كارهـاي مملكـت را فلـج    
 ،آنها را تحت نظر قرار بـدهم  ، ميكردند

ولي البته بنده روزي كه آنهـا را تحـت   
دادم يـك عـده اي را بنـده     رنظر قـرا 

اينطور كردم و اقرار هم ميكنم پـيش از  
اين كه رئيس الوزراء بشوم ايـن كـار را   

با اينكه اعليحضرت پهلوي سردار  !كردم
از جوانمردي مـن دور   ،اينجا نيستسپه 

اسـت كـه او را مــتهم كـنم و بگــويم او    
يكعده را من اسم  ،خير بنده كردم، كرد

را گفتم هـر كسـي    ه ايعد بردم و يك
را كه خودتان تصـور ميكنيـد بگيريـد و    

از  ،را خودتان آزاد بكنيـد ه اي عد يك
جمله مرحوم سردار معظم كـه يكمـاه و   

اطالع من ايشان نيم بعد از كودتا بدون 
پـس از آن   .را در تحت نظر قرار دادند

بنده مقتضي دانستم كه ايشان را بگـويم  
دكتـر  ( .تشريف ببرند بقم بـراي زيـارت  

همان مدرس مرحوم ) مدرس –مصدق 
در قـزوين آزاد   .تشريف بردند بقـزوين 

بـا   .از اهالي قزوين تحقيق كيند .بودند
بنده كسي را  .كمال آزادي آنجا بودند

ولــي همــان مــدرس را  ،بس نكــردمحــ
ديگـران را   ،كشتند و شما حـرف نزديـد  
بـاز تكـرار    ،كشتند شما استيضاح نكرديد

اساس  ،برادرزاده شما ،داماد شما، ميكنم
دامــاد شــما  ،عدليــه ايــران را بــرهم زد

 ،مجرم ترين رئيس الوزراي ايـران بـود  
پنجاه و سه نفر آزادي طلب ايران را بـه  

شـما حـرف    .محبس انـداخت و كشـت  
شـما   ،شـما استيضـاحي نكرديـد    ، نزديد

نرفتيد بگوئيد داماد من  ،سئوالي نكرديد
خودت را بكـش و مـردم    ،ول كن ،نكن

بقول شما بـه   .من حبس كردم ،را نكش
من  ،ار دادمراسم خودم در تحت نظر ق

سرنوشـت   ،رئيس الوزراي مسئول بودم
من اگـر بـراي    ،ايران در دست من بود

ــا ســهواً نجــات يــك مملك تــي عمــداً ي
از رجـال   هتشخيص بدهم كه يـك عـد  

مملكت در تحت نظر قرار بگيرنـد ولـي   
كسـي را   ،كسي را نگفـتم اذيـت كننـد   

نگفــتم بكشــند و بــراي غــرض شخصــي 
م و اين بـراي مـن   دتحت نظر قرار ندا

ــي نيســت ــانون   .جرم ــردم ق عــرض ك
وقــت در ايــران ن مجــازات عمــومي آ

ئـيس  هيچ قانوني نبود كـه يـك ر   ،نبود
الوزرائي اجازه نداشته باشد يك عده را 

 –نراقــي ( .تحــت توقيــف قــرار بدهــد
عرض كـردم ضـمن   ) قانون اساسي بود

قـانون   ،عرايض بنده فرمايشـي نفرمائيـد  
اساسي بود ولي از اول مشـروطيت هـر   
روز هزارها ايراني در اقطار ايران حبس 

من بدعتي  ،ميشدند و كسي حرف نميزد
 ،ايجــاد نكــردم   ه ايمــن ســابق ،نكــردم

ولـي   ،امري بـود واقـع همـه ميكردنـد    
بــراي  ،ديگــران ميكردنــد بــراي دزدي

بـراي  ، براي بردن مال مردم ،غارتگري
ولي من براي  ،خراب كردن خانه مردم

آقايـان مصـالح   ، غرض شخصـي نكـردم  
مـن كـه از جـان خـودم     . عاليه مملكت

آيا بايد انديشه داشته باشم كـه   ،ميگذرم
دو مـاه بـا    ،سـي نفـر   ،نفربيست  ،ده نفر

كمال احتـرام بـا منتهـاي رفاهيـت در     
انصـاف بدهيـد ولـي     !؟تحت نظرباشـند 

تلـف   ،پس از مـن كشـتند   ،عرض كردم
ــد ــد ، كردن ــيون زدن ــه   ،انژكس ــه ك چ
چــرا  ؟چــرا استيضــاح نكرديــد ،نكردنــد

فرموديد حضرتعالي بـر   ؟سئوال نكرديد
ضد سلطان احمد شاه مرحـوم صـحبت   

ــه  ــد و برل ــوي نفرمودن اعليحضــرت پهل
 ،آقاي سردار سپه وقت بياني نفرموديـد 

متأسـف هسـتم كـه     .ديروز انكار كرديد
امروز عين نطق شما را بـراي كمـك بـا    

ـ ، براي شما ميخـوانم  ، حافظه شما  ةمجل
پــس ازفرمايشــاتي كــه  ، آينــده اســت

ميفرمائيد عرض كنم بطـوري   ،ميفرمائيد
كه تشـخيص دادم حضـرتعالي بـا بنـده     

تمـام اظهـارات   . نداريـد غرض شخصي 
شما وتمام كارهاي شما مربـوط بغـرض   
شخصي بوده است وتملـق وچاپلوسـي   
شما حتي مخالفت تان با مرحوم سلطان 
احمدشاه براي غرض شخصـي و تملـق   

بــراي غــرض  ،وچاپلوســي ازسردارســپه
) خنده بلند دكتر مصـدق  ( .شخصي بود

ــبت    ــا نس ــد ام ــه ميفرمائي ــس ازمقدم پ
زيرا  ،كامالً مأيوسم بسالطين قاجاريه من

خدماتي به مملكت نكردند كه من امروز 
 ،بتوانم در واقع و نفس االمر دفـاع كـنم  

بچه دليل؟ اين معلوم ميشود كـه غـرض   
ــت  ــي اس ــاه   ،شخص ــي اگراحمدش يعن

برحســـب تقاضـــاي مـــن شـــما را    
اليق سلطنت ايـران بـود    ،احضارنميكرد

درصـورتيكه   .وچونكه كرد اليق نيسـت 
رحوم مظفرالدين شـاه  ديروز فرموديد م

امـا   ،مرحوم احمدشاه چه بـود  ،چه بود
راجــع بــه آقــاي سردارســپه راجــع بــه 

اما رضاخان پهلوي  ،سردارسپه ميفرمائيد
ــدم     ــده من ــان عقي ــه ايش ــن ب ــه م  ،ك

ايشـان از وقـت زمامـداري     ،ارادتمندم
شان يك خدماتي به امنيت مملكت دخو

دو باين مالحظه بنده مايل به  ،كرده اند
بجه دليل متمايل به ايشـان   ،هستمايشان 
بـراي حفـظ    ،براي حفظ خودم ؟هستيد

 ،و خويشـاوندان خـودم  ، كسب خـودم 
موافق بودم با زمامـداري ايشـان بـراي    
 ،چــه؟ بــراي اينكــه مــن چــه ميخــواهم

 ،امنيــت ميخــواهم ،آســايش ميخــواهم
مجلــس ميخــواهم ودرحقيقــت ازپرتــو 

تمام اين جيزها را در اين  ،وجود ايشان
ــا ــغول  دو س ــم و مش ــته اي ــر داش له اخي

ايـن سـردار    ،كارهاي اساسي بوده ايـم 
 ،آسـايش داد  ،سپهي كه بشما امنيت داد

شما را در كسـب و كـار خودتـان آزاد    
جـز سـيد   ) 3( !؟كي بشـما داد  ،گذاشت

  سيد ضياء  ،اگر او بد است .ضياء الدين
  ۱۱در صفحه  
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بمناســـبت  ،خـــرداد۲۶«
 نهمـــینصـــد و بیســـت و 

  مصدق کترد تولد سالگرد
  

ــد اســت   ــه ب ــم البت ــدين ه ــر او  ،ال اگ
؟ الدين بد اسـت  چرا سيد ضياء ،خوبست

را او خوبست و سيد ضياء الـدين  چپس 
 ،اگرغــرض شخصـي نباشــد  !؟بـد اسـت  

شـما كــه رضــاخان را  ؟ دلـيلش چيســت 
مانند  ،اين يك سربازي بود ،نميشناختيد

ديگــر همــين  ،هــزاران ســرباز بــدبخت
گيالنات رضاخان بود كه در جنگ هاي 

همين رضاخان بود  ،برادرزنش كشته شد
كه بـا چهـارهزار نفـر قـزاق درقـزوين      
افتاده بود و پس وامانده نان و گوشـت  
 ،قشون هندي را چهارماه به او ميدادنـد 

آنجا سيد ضياء الـدين او را   ؟كجا بوديد
چه شـد كـه او    ،بشما معرفي كرد ،آورد

اگر  د؟سيد ضياء الدين بد بو ،خوب بود
كـه مـن هـم بايـد خـوب       ب بوداوخو
تا وقتي كه او بود كه منهم خـوب  ؟ باشم
امنيت هم كـه  ، خدمت هم ميكرد، بودم
پايتخــت شــما هــم از خطرمصــون  ،داد
 ،حاال درمقابل خدماتي كه كـرديم  .ماند

درمقابــل خطراتــي كــه از زن و بچــه و 
پــاداش   ،مــال شــما بــدور كــرديم    

ايـن جـا    ،تقدير نميخواهيم ،نميخواهيم
فرموديد از خـدمتگزاران مملكـت   شما 

چــرا از مــن تقــدير  .بايــد تقــدير كــرد
را ناسزا چ ؟را فحشم ميدهيدچ! ؟نميكنيد

ــام و دو هــوا كــه  ؟مــي گوئيــد يــك ب
آرميتاژ اسميت (آقا اما راجع به  .نميشود

چرا او را ، من كه قرارداد را الغا كردم) 
يعنـي   ؟خـدمت وزارت ماليـه آوردم  ه ب

ايران و انگليس من  پس از الغاء قرارداد
بايد تمام مناسبات خـود را بـا انگلسـتان    

ــاژ اســميت را  .قطــع كــنم ــده آرميت بن
 ، او كنتـرات شـده بـود    ،كنترات نكردم

ــيرالدوله آرم   ــوم مش ــه مرح ــاژ يكابين ت
اسميت را شخص شريف و ايران دوستي 

ــود ــخيص داده ب ــت  .تش ــرف دول از ط
براي تصفيه  ،مشيرالدوله مأمور لندن شد

اتي كــه بــين كمپــاني ايــران و اختالفــ
مرحـوم آرميتـاژ اسـميت     ،انگليس بـود 

 ،رفت و مأموريت خودش را انجـام داد 
پانصد ششصـد هـزار ليـره خـوب يـادم      

دعاوي دولت ايران كه كمپـاني   ، نيست
كمپـاني نفـت ثابـت    ه ب ،نفت نداده بود

ايران ه چند سال بود كه برگشت ب، كرد
م و و از تصادف بنده رئيس الوزراء بـود 

چونكه بنده قرارداد خود را بـا انگلـيس   
پس گردني  ابايد او را ب ، لغو كرده بودم

از تهران بيرونش كنم و تمـام مناسـبات   
او بـراي   .خودم را با انگلستان قطع كنم

بنـده هـيچ    ،دولت ايران كنترات شـده 
مــانعي نميديــدم بــدون اينكــه بــاو     

او مانند يكنفـر مستشـار    .اختياراتي بدهم
يك نفـر   ،ر كه يكنفر بلژيكي بودهمانطو

همــانطور كــه بواســطه  ،فرانســوي بــود
موقعيت و وضعيت جنگ بين المللي كه 

بـراي   ،از جاي ديگر نتوانسـتيم بيـاوريم  
اينكه حضرتعالي پـس از بيسـت و چهـار    

نميدانسـتم   ،سال از بنده استيضاح كنيـد 
واهللا كـه   تآقاي دكتـر آرميتـاژ اسـمي   

دليـل   و. خود حضـرتعالي هـم ديديـد   
ايران دوستي آرميتاژ اسميت اين اسـت  
كه خواست با شـما و ديگـران صـحبتي    
بكند كه اگر ميتواند بـه ايـران خـدمتي    

چنانچـه   ،كند بماند و اگر نميتواند برود
آرميتاژ اسميت اگر به ايران آمده  .رفت
رجــال شــريف و بــزرگ  يكــي از ،بــود

اين مملكت ه نيامده بود ب ، انگلستان بود
سالي بماند و ساليانه يك مبلغي كه چند 

بعـد از   ،از دولت ايـران حقـوق بگيـرد   
يكي از بزرگترين  ،اينكه از اين جا رفت

رجــال و ســكرتر ژنــرال كميســيون    
رپراسيون پاريس شـد و تمـام بزرگـان    

در كميسـيوني كـه او    ،اروپا مي آمدنـد 
كار ميكردند و بعـد از   ، منشي كلش بود

 ،ردهپنج شش سال هم كه آنجا كـار كـ  
ـ  هندوسـتان و يـك مأموريـت    ه رفت ب

مهمي پيدا كـرد و مـن خيلـي متأسـف     
هستم كه شما نتوانستيد از وجود آرميتاژ 

اسميت از اطالعات او در ايران دوسـتي  
. و براي مملكت خودتان استفاده كنيـد 

اما آيا من چگونه زندگاني كـردم يـك   
سابقه ايست در مجلس شوراي ملي كـه  

قه اي قبـول  من بسهم خـودم اگـر سـاب   
اعتراضـي نخـواهم داشـت و آن     ،شود

اين است كه براي تصويب اعتبـار نامـه   
يـك وكيـل ملـت بـراي اينكـه بداننـد       

يا نه از او مي پرسند كه  ،صالحيت دارد
جنابعالي حق  ؟چطور زندگاني ميكردي

داريــد از مــن راجــع بــه اعمــال دوره 
ــيم ســوال كنيــد ولــي  ، رياســت وزرائ

ه از من بپرسـيد  جنابعالي حق نداريد ك
كه پس از بيست وسه سال كه از ايـران  
! دوربوده ام چگونه زندگي ميكـرده ام 

آقايان توضـيح ميـدهم نـه    ه ولي اينرا ب
ازادوارعمـرم   ه اي بنده هـيچ دور  !بشما

يكـي   ؛بقدر دو مـورد بـي پـول نشـدم    
موقعي بود كـه رئـيس الـوزراي ايـران     

قبل ازاينكه رئيس الوزراي ايـران   ،بودم
مخارج روزنامه و اداره و اجـزاي   ،مبشو

من ماهي چهار پنجهـزار تومـان خـرج    
ولـي روزيكـه رئـيس الـوزراي     ، داشـتم 

ايران شدم اين عايدات را نداشـتم كـه   
رئيس الوزراي ايـران باشـم و از خزانـه    
مملكت و سعي خودم پول پيـدا كـنم و   

پس ازسه ماه كـه در   .روزنامه منتشر كنم
ـ    ودم و هـر  اين مملكت فعـال مايشـاء ب

كاريكه ميخواستم بكنم و بحمدهللا كاري 
وي شـما سنگسـار   آرزنكردم كه موافـق  

از اين جهـت بـراي فلـج شـدن      ،بشوم
ــا نباشــم   ،آرزوي شــما متأســف باشــم ي

نميدانم پس از سه مـاه از ايـن مملكـت    
ــردم  ــت ك ــاه   ،حرك ــوم احمدش مرح

برحسب تقاضاي سـردار سـپه از خزانـه    
پـول  مملكت بيسـت و پنجهـزار تومـان    

دانســت كــه مــن  زيــرا مــي ،بمــن داد
من بسردارسپه گفتم كـه  ، ديناري ندارم

بعد  ،من خانه شخصي دارم ومطبعه دارم
 ،را قبول ميكنم از حركت من اين مبلغ 

اين شرط كه درهيئـت وزراء قبـول   ه ب
 ،قبـول نكردنــد   اگرهيئــت وزراء ،شـود 

سردارسـپه   .مطبعه وخانه مرا ضبط كننـد 
اين مملكـت  ه ما بخدمات ش :جواب داد
بيائيد سـفارت اسـالمبول را    ، زياد است
گفـتم قبـول نميكـنم ومـن      .قبول كنيد

رئيس الوزرا نشدم براي اين كـه بـراي   
اصراركرد ومـن   ،خودم كاري پيدا كنم

ولي براي اينكـه امروزكـه    ،قبول نكردم
 ،برهنـه وگرسـنه نباشـم   ، ازايران ميـروم 

براي اينكـه رئـيس    ،آنهم نه براي خودم
ــودم  ــران ب ــوزراي اي ــت   ،ال ــن بيس اي

پــس . وپنجهزارتومــان را قبــول كــردم
ازورود به اروپـا دوسـه سـالي زنـدگي     

ـ  ،كردم وخرجيم تمـام شـد   طهـران  ه ب
ــ كــه چهارســال قبــل  ه اي نوشــتم خان

درخيابان نـادري   ،ازكودتا خريده بودم
. را فروختند وبـراي مـن فرسـتادند   آن 

بودنــد اشخاصــي كــه در اروپــا آمدنــد 
مـن   ها سختي زندگاني مرا ديدند بواينه

كمك كردند واسامي آنها را يك روزي 
زيرا كـه امروزهنوزامنيـت   ، منتشر ميكنم

كافي را دراين مملكت نمـي بيـنم كـه    
بدبختي سـيد   يكساني كه درآن روزها

ضــياء الــدين بــاو كمــك كردنــد بشــما 
ازفرانسه ازآلمان ازسـويس   .معرفي كنم

ايـران  ه و بازايتاليا ماشين هائي خريدم 
ازايران ازمطبعه روشنائي قالي  ،فرستادم

 جرتا .براي بنده ميفرستادند ميخريدند و
  رئيس الوزراي ايران مسـيو ( .قالي شدم

يك روزي ) روحاني تاجرقالي شده بود
احمد شاه معروف مـن را دراروپـا ديـد    

افغان ميـروي چـرا؟   ه گفت شنيدم كه ب
گفتم براي اينكـه نمـي خـواهم تسـليم     

 ،شاه و وزير يـا شـاه امـروز بشـوم     ةادار
حمـالي ميكـنم و تسـليم     ،ترجمه ميكـنم 

كـار بـراي مـن    ، اراده كسي نمي شـوم 
بيست و سه سال  ،ننگ نيست و ننگ نبود

سردار سپه  ، از مملكت خودم دور بودم
 ،قبـول نكـردم   ،من داده سفارت رم را ب

خودم را كوچك  ،خودم را تنزل ندادم
 . س الـوزرا نشـدم  براي مقام رئـي ، نكردم

مــيالدي مـؤتمر اســالمي   1931در سـنه  
 ، ره اسالمي در فلسطين تشـكيل شـد  گكن

خـرج سـفر مـرا هـم      ،مرا دعوت كـرد 
مرا ديـد   ،پس از آنكه وارد شدم ،فرستاد

مـرا منشـي كـل مـؤتمر      ،و مرا شناخت
رئـيس كميتـه اجرائيـه    . اسالمي كردنـد 

ولـي   ،نايب رئيس كنگره كردند. كردند

ودم كه چرا در موقعي كـه  سف بأمن مت
 ،مملكت من محتاج به خدمات من است

در سـنه  . من در مملكـت خـودم نباشـم   
يك قطعـه زمـين بـاير بـي آب و      1934

زيرا تجـارت   ،علفي در فلسطين خريدم
اتفاقـاً   ،قالي را هم در فلسـطين ميكـردم  

تاجر بدي هم نبودم از منافع خودم هم 
خدا چنين خواسته بود كه . راضي بودم

درهر كاري داخل شوم در ضمن عمـل  
يك بصيرتي پيدا كـنم و اتفاقـاً آنـوقتي    

بصـيرت   ،كه رئيس الوزراء ايـران شـدم  
زيرا مدت ده سـال در   ،پيدا كرده بودم

تمام جريانات سياسي واقتصادي مملكت 
مدرسه چه چيز است؟ انسان . وارد بودم

مـن درمدرسـه   . ميرود كتـاب ميخوانـد  
موقع فرسـتادن  در آن. آفاق وانفس بودم

آقايـان آنچـه   . (پول ازايران مشكل بود
. عرض ميكنم خـارج ازموضـوع نيسـت   

چون بيست و چهارسال دراين مملكـت  
. نبوده ام براي هـر سـال يـك سـاعت    

بيست و چهارسـاعت حـق حـرف زدن    
براي  ، دارم يك جلسه نميخواهيد بماند

جلسه ديگـر چـون ايـن اظهـارات الزم     
ان مشـكل  فرستادن پـول از ايـر  ) است 

بود، اسعار خارجي مشكل بود، روزي بـا  
  "ممـرم نـورزاد  "قونسول ايران آقـاي  
 .صـحبت كـردم   ،كه در سويس بودنـد 

به اعليحضرت پهلـوي   ه ايگفتند عريض
گفـتم مـن عريضـه عـرض      ،عرض كنيد

يك توضيحاتي بشما ميدهم اگر  ،نميكنم
ــورت وزارت   ــتيد جــزء راپ شــما خواس

با كمـال  ايشان  .امورخارجه عرض كنيد
شــجاعت و جــوانمردي قبــول كردنــد 
بنويسند و راپورت بدهند و نترسـند كـه   

نامرئي  ةاروپا با اشع ةازقصر سعد آباد كل
راپورت داد كه سـيد ضـياء   . كنده شود

اعليحضرت پهلوي  ،الدين چنين ميگويد
هم محبت كـرده اجـازه دادنـد كـه از     
عايدات مطبعه بنده دو هزار ليره بـراي  

دراين موقع آقـاي دكتـر   ( .من بفرستند
مصـــدق آب خواســـتند آقـــاي ســـيد 

الدين ليوان آبي كـه روي كرسـي    ضياء
) شخصاً براي ايشان آوردند  ،خطابه بود

ي بنده ارسـال  ادو هزار ليره تلگرافي بر
 ،من حقيقتاً خيلي خوشحال شـدم . شود

زيرا براي آن زمين بايري كـه خريـده   
 گرچه اعتبار من در آنجا بـيش از (بودم 

ايران بود و اعراب مسلم با بنـده كمـك   
محتاج به پول بـودم و بـا   ) كرده بودند 

. رسيد اين دو هزارليره خوشحال شدم 
سال بعد به طمع افتادم و دوباره اجـازه  

اين مرتبه اعليحضرت اوقاتشان  ،خواستم
گفته اند در ديـگ بـاز اسـت    (  .تلخ شد

و فرمودنــد ) حيــاي گربــه كجــا اســت 
. الدين را دولت بخـرد  اءدارائي سيد ضي
ولـي   ،خوشـحال شـدم   .محرمانه بمانـد 

گفتم خيلي خوب  .بروي خودم نياوردم
پس از آنكه امـر فرمودنـد    ،دولت بخرد
آمدنـد كارخانـه حـروف     ،دولت بخرد

ريزي و سـاير مؤسسـات مـرا بـه صـد و      
ولـي   ،هشتاد هزار تومان تقويم كردنـد 

گرمتر از آنها چونه زدند و گفتنـد   ةكلم
را به صدو چهل هزار تومان قبـول   اين
به شرط اينكه ليره را هشت تومان  ،كنيد

قبول كنيد و باالخره يـك سـال طـول    
ــان   ــره را هــم دوازده توم ــيده و لي كش
حساب كردند و چهار هـزار ليـره ضـرر    
كردم و بروي خودم نياوردم و بـاالخره  
هشت نه هزار ليره براي من فرستادند و 

ه اعليحضـرت  من از اين سخاوت بزرگان
همــايوني در مــورد خــودم حــق دارم 

بهرحال اين پول را گرفتم . باشم نممنو
ملك عظيمـي   ،و آن ملك را آباد كردم

فعالً ساعتي صد و ده متر كـرپ آب  . شد
فعـالً  (دارد و سالي هم چند هـزار ليـره   

كاغذي است ولي اميد است كه بعـدها  
روزهـا از پـنج   . عايدي دارد) طال بشود
ت بعـد از ظهـر خـودم بيـل     صبح تا هش

با آن بيل زدن حال هـم حـرف   (ميزدم 
رع از ،بيل ميزدم، كـار ميكـردم  ) ميزنم 

زراعـت هـم تخصـص     دراً اقشدم و اتف
پيدا كردم والبته ايـن كـار همـه كـس     

ــدگان(نيســت  ــده نماين ــود ) خن ايــن ب
زندگاني بنده كه در ظرف مدت بيسـت  

ــودم  ــت دور ب ــال ازمملك و (  .و چهارس
ه تبسمي با هم مبادله كـرديم  حاال چونك

از شــما نمــي پرســم چگونــه زنــدگاني  
ابوالقاســم (كرديــد و از كجــا آورديــد 

اغلب وكال و همه مـردم ايـران    –اميني 

يـك نكـات   ) ميدانند از كجا آورده انـد 
ديگريرا كه ديروز نتوانستم زياد توضـيح  

راجـع بـه    .امـروز اضـافه ميكـنم    ،بدهم
كودتـا   كودتاي انگليسي كه انگليس هـا 

گذشــته از آن هــيچ شــخص  ،نداشــتند
منصفي نميتواند تصور بكند انگلـيس هـا   
در موقعي كه اصوالً روابـط سياسـي بـا    
ممالك اتحاد شوروي نداشـتند و حتـي   
در بعضي از نقاط دنيا در جنگ و سـتيزه  

در ايـران كودتـا    ،با شوروي ها بودنـد 
براي اينكه يك مملكت دولـت   . كردند

دقت كنيـد   ،بشناسدشوروي را برسميت 
آقا انگلستان هنوز در آن تـاريخ دولـت   
شوروي را نشناخته بود و هيچ دولتـي از  
ــوروي   ــا ش ــان ب ــراز آلم ــالم غي دول ع
مناســـباتي نداشـــت و از نقطـــه نظـــر 

ــا در  ــت دني ــك  كاپيتاليس آن روز نزدي
  .بدول سويت يك جرمي بود نشد

  . كراسين آنوقت لندن بود –مظفرزاده  
آن روز يك جرمـي   – سيد ضياء الدين

بود و بواسطه چنين جرمـي كـه رجـال    
سال پيشنهادات  3دولت ايران در مدت 

حكومت مسكو و دولت اتحـاد جمـاهير   
بـين   ،شوروي مورد توجه قـرار ندادنـد  

رجال ما بودند كساني كه خواهـان آن  
از جملـــه مرحـــوم  ،قـــرارداد بودنـــد

 ،مرحوم مسـتوقي الممالـك   ،مشيرالدوله
وري بـــود كـــه ولـــي مقتضـــيات طـــ

نميتوانستند پس از استعفاي وثوق الدوله 
هر رئـيس الـوزرائي را   ، اگر قبول بكنيم

پــس بايــد  ،وزيرمختــار انگلــيس آورده
بنده هم  يقبول كنيم كه قبل از كودتا

 .مستر نرمان يك كودتاي ديگـري كـرد  
رفت پيش مشيرالدوله خـواهش كـرد و   
التماس كرد كه آقاي مشـيرالدوله شـما   

بيائيد رئيس الوزراي  ،في هستيدمرد شري
طور ه ايران بشويد و من حاضرهستم هم

ــوم    ــنم و مرحـ ــما بكـ ــي باشـ همراهـ
مشــيرالدوله آمــد قبــول كــرد و رئــيس 
الوزراء شد و شش ماه هم رئيس الوزراء 
بود و وضعيت قرارداد هم همانطور بود 

او يك شخص شـريفي بـود    .كه قبالً بود
ــائي را    ــك كاره ــرأت ي ــه ج ــي البت ول

 ،داشــت و گفــت مربــوط بمــن نيســتن
. بــوط بمجلــس شــوراي ملــي اســتمر

خواهيد گفت چرا مربـوط بـه مجلـس    
چيـزي مربـوط بـه     ،شوراي ملي اسـت 

مجلس شوراي ملي اسـت كـه مجلـس    
وقتـي   .شوراي ملي تصويب كرده باشد

كه دولتي يك قـراردادي را بـا دولـت    
خارجي مي بندد يك دولتي هم بايد او 

  .را الغاء كند
  .نميتواند  –مصدق  دكتر 
مـن   .مـن كـردم   –سيد ضـياء الـدين    

بايد مجلس  –كردم بعضي از نمايندگان 
  . بكند

 .مـن الغـاء كـردم    –سيد ضـياء الـدين   
اجازه بفرمايئـد از آقـاي دكتـر جـالل     
عبده كـه يكـي از متخصصـين حقـوقي     

سئوال بكنيم كه يـك قـانوني را    ،هستند
كه مجلس شوراي ملي تصويب نكرده و 

 ،ولتي خودسرانه وضع كرده استيك د
قــانون نيســت  –بعضــي از نماينــدگان (

يك دولتـي خودسـرانه   ) قرارداد است 
  ميتواند لغو بكند و الغاء بكند يا نه؟

  .ميتواند، صحيح است –دكتر عبده  
پس تصديق كردنـد   –سيد ضياء الدين  

  . كه نظريه من صحيح است
  .تصديق نكردند –بعضي از نمايندگان 

خالصــه تصــديق  –ضــياء الــدين ســيد  
كابينـه   .نكردند ولي مـن كـردم و شـد   

مرحوم مشير الدوله نه الغـاء كـرد و نـه    
كابينه آقاي سپهدار نه الغاء كـرد   .اجراء

ولي  ،بنده آمدم بدون انديشه . نه اجراء
ــرد  ــك خ ــك ذره و ي ــا ي جــرأت و  هب

يـك   .جسارت گفتم كه من الغاء ميكـنم 
ن قضـيه  سـراي  ،قدري اوقاتشان تلخ شد

 چنـين كه دولـت و ملـت ايـران نبايـد     
بكنند و البته قبالً بايـد يـك مشـاوره اي    

ولي خوشبختانه چون من روزنامه  ،بشود
مـن در   ،نويس بودم نزاكت سرم نميشد

روزنامه نويس معتاد ، كارير اداري نبودم
اســت كــه فكــر خــودش را بنويســد و  

خالصه معقول نبـود كـه دولـت     .بگويد
 ،ن يـك كودتـائي بكنـد   در ايرا انگليس

براي اينكه حكومت شـوروي را دولـت   
آن  ،حاال كه گذشته است .ايران بشناسد

هـاي اجنبـي و   ه موقع تمـام سـفارتخان  
مرحوم احمدشاه و هيئت وزراي من بـا  

من مخالف شدند كه چرا من سفير كبير 
را در ايران پـذيرفتم   "رونشتين"روسيه 

و خياالتي هـم پـيش خودشـان كـرده     
همــانطور كــه جنابعــالي خيــال  ،بودنـد 

بعضي  !كرديد كه انگليس ها مرا آوردند
هــا هــم خيــال ميكردنــد كــه بنــده بــا 

ـ ميساختم و اينجـا بل  "رونشتين" ويكي ش
الحمدهللا آنموقع تصـادفي پـيش    . ميشد

بـر ضـد بنـده     "دواكستريمس"آمد كه 
خالصه دولت انگليس براي شناختن  .شد

حكومت ساويت درايران كودتـا نكـرد   
مملكـت   ،وبطوريكه آقايان اطالع دارند

ايران اولين كشور در دنيا بود كه دولت 
از طـرف   .شوروي را برسميت شـناخت 

ديگر من در تمام مدت رياست وزرائـي  
خود تقاضاهاي نامشروع مقامات انگليس 

مثالً بطوريكه ديـروز گفتـه    ،را رد كردم
امتياز نفت شمال را  ،ر نشدمضاحشد من 

درتمــام مــدت . بــدهمانگلــيس هــا ه بــ
رياست وزرائي مـن انگليسـها از كمـك    

خـودداري  ، بمن در انجام وظايف خود
كردند وحتي خواهش مرحـوم سـلطان   
احمدشاه را مبني بر اينكه قواي انگليس 
تا مدتي درايران بماند رد نمودند ويك 
ماه بعد ازكودتا قشون انگلـيس ازايـران   

مـاه بعـد ازكودتـا ديگـر      4خارج شد و
   .اجنبي درايران نبودقشون 

ــدگان   ــي از نماينـ ــاجي  –بعضـ احتيـ
   .نداشتند

ولـي روزي كـه از    ،احتياجي نداشـتند  
 ،ايران رفتم قشون اجنبي در ايران نبود

ولي روزي كه من آمدم قشون اجنبـي  
ــد ــران در  ،را آوردي ــروز مملكــت اي ام

ولـي  ، تحت اشغال قشون اجنبـي اسـت  
  . شداينطور نمي ،اگر سيد ضياء الدين بود

اگــر روزنامــه نويســها هــم  –طباطبــائي 
 . بودند

بازشايد اينطورنميشد  –سيد ضياء الدين 
خـواهش ميكـنم   !) دكتر مصدق البتـه  (

عرايض بنده را قطع نكنيد هر چه بيشـتر  
مداخله كنيـد زحمـت آقايـان زيـادتر     

خواهش ميكنم براي همان تبسم  .ميشود
لطيفي كه مبادله نموديم ساكت باشيد و 

اگــر مــن در . فرمايشــي نفرمائيــد ديگــر
ايجاد كودتـا بـا انگلـيس هـا همكـاري      
كرده بودم و يا اصـوالً انگليسـها مسـبب    
كودتا بودند طبعاً من ناچار نميشدم كـه  

آقاي  !ايران را پس از سه ماه ترك كنم
مصدق السلطنه فرمودند كه كودتاي من 
. با حكومـت ملـي تبـاين داشـته اسـت     

ايران حكومت بطوريكه ديروز گفتم در 
ملي در آن موقـع وجـود نداشـت كـه     
 ، كودتاي من با آن تبـاين داشـته باشـد   

زيرا آنچه حكومت ملـي را ازحكومـت   
ي متمايز ميكند همانا وجود قوه داستبدا

سال بـود   3مقننه است كه در آن موقع 
آقاي مصـدق  . در ايران تعطيل شده بود

السلطنه فرمودند چرا مـن اصـالً كودتـا    
در موقعيكـه كودتـا كـردم    مـن  . كردم

ايران سرتاسر دست قشون اجنبي بـود و  
وضعيت مملكت طوري بود كـه پادشـاه   
مملكــت خــود را در پايتخــت در امــان 

مگر آنكه ارتش انگليس از او  ،نميدانست
حمايت كند و چون اين تقاضا از طرف 

مرحـــوم ســـلطان  ،انگليســـها رد شـــد
اروپا برود و پس ه احمدشاه مصمم شد ب

ــود  از كو ــميم خ ــن تص ــه از اي ــا ك ، دت
مذاكره  .خواهي نخواهي صرفنظر كرد

ه اين بود كه پايتخت ايران را از تهران ب
اصفهان تبديل كنند و خدا ميداند اگـر  

بر سـكنه ايـن    ،اين پايتخت تبديل ميشد
و اياالت شمالي و دهـات و قـراء و    شهر

ــردم مســكين چــه ميگذشــت  ــاي . م آق
بعضـي  چرا من  دمصدق السلطنه فرمودن

 ؟اشــخاص را تحــت نظــر قــراردادم   
 ،دادمررا كه من تحت نظر قرا اشخاصي

بيشـتر نميگـويم   (همان اشخاصي بودنـد  
كه قادر بـه حـل   ) همين اندازه ميگويم

 ،عيب ديگري نداشـتند  ،معضالت نبودند
اين حداقلي  ،قادر بحل معضالت نبودند

زيـرا   ،است كه با كمال نزاكت ميگـويم 
شده اند و چـون  قسمتي از آنها مرحوم 

بـيش از ايـن حـق     ، كسي حاضر نيست
آنها وطن . آنها حرف بزنم ةندارم در بار
ملت و مملكت خودشـان   ،پرست بودند

    را هم دوست داشتند و خدمت هم 
  ۱۲در صفحه  
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بمناســـبت  ،خـــرداد۲۶«
 نهمـــینصـــد و بیســـت و 

  مصدق دکتر تولد سالگرد
  

ولي به علت بعضي از  ،ميخواستند بكنند
ادر بحل معضالت نبودند و من اسباب ق

ساعت خود را  10نميتوانستم كه روزي 
در موقعيكه زمامدار بودم به پچ و پچ با 
آنهــا بگــذرانم و مملكــت در بــدبختي 

ــوزد ــتم و  . بسـ ــاق نشسـ ــتم دراطـ رفـ
درحقيقت خودم هم يكي از محبوسين 

ـ زرو !بودم آقـاي حـاج محتشـم    ه ي ب
السلطنه كه در حبس بودند پيغـام دادم  

محتشم السلطنه من هم محبـوس   آقاي
ــرق اينكــه آن محبوســين   ــا ف هســتم ب
 ،ديگرروزي هشت ساعت مي خوابيدند

ــدبخت روزي  ــن ب ــار  20م ــاعت ك س
 ،پس من هم محبـوس بـودم   . ميكردم

ــالاراده در   ايــن اشــخاص بالتكليــف ب
كـه اسـتقالل ايـران را    ي  مقابل وقـايع 

مات و مبهوت مانده  ،بخطر انداخته بود
 !باتخاذ تصـميمي نبودنـد   بودند و قادر

ايــن آقايــان مــانع كــار بودنــد و مــن 
بنابراين چـاره اي  ، ميخواستم كار كنم

نداشتم جز اينكه آقايان را براي مدتي 
قرارداد شوروي را منعقد  ،خنثي كرده

قرارداد انگليس را لغو نمـايم و   ،نموده
ايـن  . دست باصـالحات داخلـي بـزنم   

نهايــت احتــرم نگاهــداري  آقايــان در
شده بودند ودرتمام مـدت زمامـداري   
ورياســــت وزرائــــي مــــن يــــك  
. موازسرهيچكدام ازاين آقايان كم نشد

ــ ــا بســياري ه پــس ازرفــتن مــن ب اروپ
بدون اينكه آقاي  ،ازآقايان كشته شدند

مصدق السلطنه ولو كوچكترين سـئوال  
را راجع بـه علـل از بـين بـردن ايـن      

. آقايان از مسبب قتل آنها كرده باشـند 
مستوفي الممالك دريك مورد مرحوم 

رضا شاه تقاضـا كـرد يكـي ازهمـان      از
آقاياني كـه مـن تحـت نظرقـرارداده     

از  ،بودم در آن موقـع درمحـبس بـود   
ولي جنابعـالي آقـاي    .زندان آزاد كند

در مورد هيچيك ازآقايـاني كـه    دكتر
درزمــان كودتــا تحــت نظرقرارگرفتــه 
بودند و بعداً از طرف شاه و وزيرعدليه 

جنابعالي مورد تعقيب واقع شدند  داماد
نــه فقــط از شــاه ، ترتيــب اثــر نداديــد

ــي بــ   ــد حت ــواهش نكردي ــاد ه خ دام
، خودتان هم نگفتيـد كـه دامـاد جـان    

بيا ول كن و نگذار در ، برادرزاده جان
موقع رياسـت وزرائـي تـو يـك عـده      
ــن مملكــت را در محــبس   ــان اي جوان

ز اين گذشـته موضـوع   ا .شكنجه دهند
ي وكالـت مجلــس  صـالحيت مـن بــرا  

شوراي ملي بعلت اينكه مسـبب كودتـا   
يك نتـايج خطرنـاكي را ممكـن     ،بودم

اگر من  !است براي مملكت پيش آورد
 ،بدليل اينكـه مسـبب كودتـا بـوده ام    

صالحيت وكالت مجلس شـوراي ملـي   
پس تمـام تشـكيالت و    ، را نداشته باشم

ميبايست مورد ، جه از كودتايتأسيسات نت
ود و با عالقه اي كه تجديد نظر واقع ش

ماها بـه حفـظ اسـاس سـلطنت فعلـي      
گمان نميكـنم كـه صـالح مـا و      ،داريم

نه فقط از نظر سياسـت   .مملكت ما باشد
 ،داخلي بلكه از نظـر سياسـت خـارجي   

زيرا تصميم مجلس شوراي ملي درعدم 
ـ  وكالـت مجلـس   ه صالحيت اينجانب ب

ممكــن اســت ازطــرف  ،شــوراي ملــي
قـانوني   اجانب اتخـاذ سـندي بشـود و   

بودن تشـكيالت و تإسيسـات اجرائيـه و    
مظهر اعظم آن كه مقام سلطنت اسـت  

آقـاي دكتـر   . مورد تزلزل واقع گردد
با اسـتقرار  1304مصدق السلطنه درسنه 

ــد و   ــوي مخالفــت نمودن ــلطنت پهل س
ميبايستي  ، چون دكتر در حقوق هستند

كامالً متوجه باشند كه از لحاظ حقـوق  
لفـت ايشـان بـا    بين المللي چنانچه مخا

اعتبارنامه مـن مـورد تصـويب مجلـس     
ـ   ،شوراي ملـي قـرار بگيـرد     ةطبعـاً پاي

 )4(.تزلزل كرده انـد مسلطنت قبلي را 
بنده فعالً عرايض خودم را همـين جـا   

 ؛فقط يك چيزي ميگويم. خاتمه ميدهم
آقايان شماها وجدان خودتان را بايـد  

حاكم قضايا قرار بدهيد و حب بمـن و  
 ،مح نظر قـرار ندهيـد  بغض بمن را مط

قبول اعتبار نامه بر صالح ايران است و 
من هـم شـايد بـر صـالح      ةرد اعتبارنام
زنـدگاني مـن بـر صـالح      ،ايران باشـد 
مرگ مـن هـم شـايد بـر      ، ايران است

  ) 5(. صالح ايران باشد
  
  
  :توضيحات و مĤخذ ٭
  
 (بــه دســتور  شــاه عبــاس صــفوي - 1 

) م1629-1587/ ق .  ه996-1038
 ي ودوران صــفو اريشــهر نيرترنامــدا

ـ    نيفرزند شاه محمد خدابنـده و پنجم
ـ كه بر ا يشاه از دودمان صفو بـه   راني

 ختـه يسال با اقتدار آم 42از  شيمدت ب
ســال در ، نمــود حكومــتبــا اســتبداد 

ــش   1022 ــا روك ــوبي ب ــندوق چ ،  ص
ساخته، به جاي صندوق  ضخيمي از طال

ايــن صــندوق . اول نصــب مــي شــود
يي بـوده كـه بـه خـط     داراي كتيبه ها

علــي رضــا عباســي خطــاط شهيرعصــر 
صفوي نوشته شده و پس از طال كـاري  

از  .بر اطراف صندوق الصاق مـي شـود  
جمله كتيبه هاي صندوق كه در سـمت  
عقب آن قرار داشته اين جملـه اسـت،   

ــاس   « ــت عب ــاه والي ــتان ش ــب آس كل
الحســيني الموســوي الصــفوي تقــديم 

يرا ، ز»)هجري قمري 1022سنه . (نمود
يكي از صفات خوب  سگ،  وفـا داري  

  . او مي باشد
ـ تبر يعباسـ  رضا يعل  1038وفـات   يزي

، خطاط برجسته و اسـتاد  يقمر يهجر
بود كه از طرف شاه  رانيا يسيخوشنو

بـه لقـب شـاهنواز خـان      يعباس صفو
 .ديملقب گرد

 تيبه مسئول اءيض ديس نكهيا حيتوض – 2
ـ  يمملكت  يها ازنخسـت   شيكلمانسو ب
: ديگو يكند م ينم يش اشاره ااريوز
ــو در هــ «  ــابقه  ه ايادار چيكلمانس س

 اديــو او دكتــر مصــدق بــه » !نداشــت
كنـد كـه  كلمانسـو قبـل از      يم يآور

ــنخســت وز ــوك «اشي ري ــوده  لي  »ب
 يسواديكه واكنش ب اءيض ديس بالفاصله

ـ    ،شود يم ودخ  يدرجـواب مصـدق م
بنده  ضيعرا نيب كنمياستدعا م« :ديگو
  »!ديمائنفر يشيفرما

ژرژكلمانسـو  براي آشـنائي بـا سـوابق    
)Georges Clemenceau  (يمختصر 

 يمــ نجــايرا در ا او  ياز شــرح زنــدگ
  :ورمآ

 »پارد  -آن - رونيموئ «درشهركلمانسو
 - Mouilleron - EN( وانده  التيدرا

Pareds  ( 1841فرانســـــــــــه، در 
 يمـادر او، سـوف  . متولد شـد 28سپتامبر
 Eucharie Gautreau(گوترو ياوشر

Sophie (                  
ــاز ) 1817 - 1903( ــانواده  كيــ خــ

 نياميپدر او، بن. بود يپروتستان فرانسو
ــو  پزشـــك و )  1897-1810(كلمانسـ

بـود كـه عالقـه     1848طرفدار انقـالب  
داشت پسرش راه او را ادامه دهد، امـا  

شد و بـر   يانقالب كيجوان  يكلمانسو
ش ضد شارل دهم و ناپلئون سوم شـور 

ـ بـه الجزا  دياو به تبع. نمود محكـوم   ري
و قبل از سوار شدن  يشد، اما در مارس

ـ فور 23در . آزاد شد يبه كشت سـال   هي
ـ كشـف   ليبه دل 1862 ـ  كي در  يآگه

به شـورش دعـوت    امنزلش كه مردم ر
ــرديم ــتگ ك ــه  ريدس ــدان  77و ب روز زن

 .محكوم شد
 كيــرفـت و در   كـا ياو سـپس بـه آمر   
ـ    رستانيدب وزش زبـان  دخترانـه بـه آم

در  وي. پرداخـت  يفرانسه و سواركار
از شاگردانش به نام  يكيمدرسه با  نيا

  . پلومر ازدواج نمود يمار
پـس از سـقوط نـاپلئون     1870سال  در

به فرانسـه بازگشـت و در    كلمانسوسوم 
 Montmartreشـهردار   اوهمان سال 

بـه   كلمانسـو  1871سپس در سـال   .شد
به  يكالهاي رادستياليعنوان معاون سوس

. افـت يسوم راه  يجمهور يمجلس مل
شكست فرانسه از آلمـان در   لياو به دل
ــال  ــروح 1871س ــد يا هي ــد  يداش ض
ــان ــ يآلم ــو در جر تداش ــگ  اني جن

از طرفداران جنـگ   ايشاناول  يجهان
 .بود يروزيتا پ
ي ژول فـــر ياســـتعمار اســـتيساواز

)Jules Ferry (  و ، سخت انتقـاد نمـود
 چپ  جناح  انندگينمابه برجسته ترين 

زمـان   آنفرانسه دردرمبارزات سياسي 
كلمانســو  1876در ســال  .شــد ليتبــد
او . شد كاليراد يها ستياليسوس رهبر

 "در ســقوط حكومــت  1885در ســال 
 هيدر قضـ  .شركت فعـال داشـت  "يفر
صــاحب  بــه عنــوان   ، او فــوسيدر

 با  L' Aurore در نشريه ريوسردبامتياز
ـ امهمكاري  عـروف   م سـنده يزوال نو لي

با استفاده ازتشنج . 1898در .قلم مي زد
ـ يبـه   كلمانسـومجدداً  ي،اسيس يها  يك
در  اســـتمدارانيس برجســته تـــرين  از

 .شد فوسياز مدافعان در يكيفرانسه و 
سـناتورودر سـال   1902سال كلمانسودر

بعنـــوان . گرديدكشـــور ريـــوز 1906
بوســـيله  كشـــوردرهمان ســـال  ريوز
 اعتصــاب  كــارگران ي،نظــام اتيــعمل

ــدن   ــل را   Pas-de-Calaisمعــ ابــ
ــود ــركوب نمـ ــا 1906از. سـ  1909 تـ
 يطـ . فرانسه بـود  ريكلمانسو نخست وز

را از دولـت جـدا و    سايامور كل يقانون
از  يكي. داد يداخل استقالل ساهايبه كل

ــا ــم  در دوره اول   يكارهــــ مهــــ
او پـس  . آمد اسـت دربر اتيكلمانسومال

اول  يو در طول جنگ جهـان  1909از 
شـد   ريدوباره نخست وز 1917 سالدر 
فرانسه را  ياسيس يرهبر زمامداري وو

ــ يدر روزهــا جنــگ برعهــده  يبحران
ــت ــال . گرفـ ــرانس  1919در سـ كنفـ

داد كه  ليرا تشك يصلح ورسا يخيتار
 5 نـــــدگانيدرآن كنفـــــرانس نما

 آلمـان،  ”كشورشكست خـورده جنـگ  
” بلغارستان، مجارسـتان،عثماني   اتريش،

 1920در سال  كلمانسو. حضور نداشتند
ـ كنـاره گ  ياز خدمت دولت  .كـرد  يري
نوامبر  در  24در   سرانجام ژرژ كلمانسو
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كه  1304آبان  9مصدق در جلسه دكتر 
قبل از اينكه شـاه بشـود ،   »  رضا خان« 

ــت     ــريش  جه ــت وزي ــان نخس در زم
: فـت مصـدق گ . امنيت  ايران كوشـيد 

امــا ايــن كــه ايشــان يــك خــدماتي «
بمملكت كرده اند گمان نميكنم بـراي  
احــدي پوشــيده باشــد وضــعيت ايــن 
مملكت و وضعيتي بوده كـه همـه مـي    
دانيم كه اگر كسي ميخواست مسافرت 
بكند اطمينـان نداشـت يـا اگـر كسـي      
مالك بوده امنيت نداشت و اگـر يـك   
دهي داشت بايستي چند نفـر تفنگچـي   

تا بتواند محصول خـودش   داشته باشد
را حفظ كند ولي ايشـان از وقتـي كـه    
زمام امور مملكت را در دسـت گرفتـه   
انــد يــك خــدماتي نســبت بــه امنيــت 
مملكت كرده كه گمان نميكنم بر كسي 

 » مستور باشد
امــا درهمــين ســخنراني شــجاعانه در  

مخالفت با بقدرت رسـيدن رضـا خـان    
ــله   ــراض سلس ــرح انق ــا ط ــت ب ومخالف

و تغييرسلطنت به اتفاق اقليتـى   قاجاريه
پادشــاه «: ازنماينـدگان مجلـس گفـت   

توانــد بواســطه رأى  فقــط وفقــط مــى
اعتماد مجلس يك رئـيس الـوزرائى را   

خوب اگرما قائل شويم كه . بكار بگمارد
آقـاى رئـيس الـوزراء پادشـاه بشــوند،     
آنوقت دركارهاى مملكت هم دخالت 
كننــد وهمــين آثاريكــه امروزازايشــان 

كنـد درزمـان سـلطنت هـم      مىترشح 
شاه هستند، رئـيس  . ترشح خواهد كرد

. الوزراء هستند، فرمانده كل قوا هستند
ام بكنند  بنده اگرسرم را ببرند وتكه تكه

وآقا سيد يعقوب هزار فحش بمن بدهد 
بعد ازبيسـت  . روم زيرباراين حرفها نمى

سال خونريزى، آقاى سيد يعقوب شـما  
ــ  ــد؟ آزاديخ ــب بودي ــروطه طل واه مش

بوديــد؟ بنــده خــودم شــما را درايــن 
مملكت ديدم كه بـاالى منبـر ميرفتيـد    

. ومردم را دعوت بـه آزادى ميكرديـد  
حاال عقيده شمااينستكه يـك كسـى در   
مملكت باشد كـه هـم شـاه باشـد هـم      

  !رئيس الوزراء هم حاكم
اگراينطورباشــد كــه ارتجــاع صــرف   

پـس چـرا   . است، استبداد صرف اسـت 
را بيخود ريختيد؟  خون شهداء آزادى

خواستيد  چرا مردم رابكشتن داديد؟ مى

ازروزاول بيائيد بگوئيـد كـه مـا دروغ    
آزادى . خواسـتيم  مشروطه نمى. گفتيم
خواستيم، يك ملتى است جاهل و  نمى

اگر مقصود اين . با چماق بايد آدم شود
بود كه ما خودمـان را در عـرض ملـل    
دنيا و دول متمدنه آورده بگوئبم از ان 
استبداد و ارتجاع گذشـتيم مـا قـانون    
اساسي داريم، ما مشروطه داريم، ما شاه 
داريم، ما رئيس الوزراء داريم، ما شـاه  
غير مسئول داريم كـه بموجـب  اصـل    
چهــل و پــنج  قــانون اساســي از تمــام 
مسئوليت مبرا است و فقط  وظيفـه اش  
اينست كه هر وقت مجلـس رأي عـدم   

 67اعتماد خـودش را بموجـب  اصـل    
قانون اساسي  بيك رئـيس  دولـت يـا    
يك وزيري اظهار كرد، آن وزير ميرود 

آنوقــت . تــوي  خانــه اش مــي نشــيند
مجددا اكثريت مجلس  يك دولتـي را  

خوب حاال اگـر شـما   . سركار مي آورد
مي خواهيد كـه رئـيس  الـوزراء شـاه     
بشود  با مسئوليت اين ارتجاع اسـت و  

ملكت در دنيا هيچ سابقه ندارد كه در م
  )38(» ....مشروطه پادشاه مسئول باشد 
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در مجلس دورة چهاردهم شوراي ملي 
دكتر مصـدق  تصـميم   : بود، مي نويسد

 قطعي درمخالفت با اعتبار نامة سيد و بر
مال ساختن خرابي هـا و ويرانـي هـا و    
آدمكشي هاي رژيم كودتا داشت ولي 
هيچكس نتوانست او را از ايـن تصـميم   

شـاه هـم ازسـيد تـرس     . منصرف سازد
اطرافيـان بـه او تلقـين كـرده     . داشت

بودند كه سيد از تبعيد برگشته و اينكـه  
به كمـك مظفرفيـروز وسـاير  سـختي     
تا كشيده هاي دوره استبداد خيال كود

و برانداختن سلطنت خاندان پهلوي را 
دارد و اگر به مجلـس  راه بيايـد ايـن    
مقصـــود را از راه مجلـــس و نخســـت 
وزيري انجام خواهد  داد، پس بهتراين 
است كه اعتبار نامه او را رد كرده و او 
را بدين ترتيب ازصحنه سياست خارج 

  .سازيم 
شاه هم كه درهمه عمرگوش به حـرف  

وهـر تصـميم غلطـي را    اطرافيان داده 
بدون فكر قبـول مـي كـرد بـه وسـيله      
سرلشگران اسـماعيل شـفائي و مرتضـي    
خــان يــزدان پنــاه وعــالء وچنــد نفــر 
. درمجلس شروع به ضديت با سيد كرد

همينكه اين امر روشـن شـد، دوسـتان    
سيد هم اجتماع كرده و نقشه خـود را  
حاضر و به وسيله دكتـر طـاهري بـه او    

ه كه تو مي روي بـه  پيغام  دادند اين ر
تركستان است، رد كـردن اعتبـار نامـه    
سيد ضياءالدين هـدف حـزب تـوده و    

زيرا با ايـن عمـل   . مخالفين رژيم است
مجلــس كــه ســيد وعــاملين كودتــا را 
مقدمين عليه حكومت مشـروطه اعـالم   
بكند، عامل اصلي كودتا رضا خان هـم  
محكوم و اصالت و قانوني بودن رژيـم  

ين حكومتي كه بـا زور  از ميان رفته و ا
ــن رأي   ــا اي ــده اســت ب روي كــار آم

مـوقعي   . مجلس ازميان خواهـد رفـت  
كه شاه و دربار عليه سيد تجهيز قوه مي 
كردند شفائي كه با من  دوست بود بـه  
ســروقت مــن آمــده و اظهــار داشــت؛ 
انتظار اعليحضرت  اين است كـه شـما   
هم در اين قسمت با ما ياري و يـاوري  

متأسفانه مـن  : اب گفتممن درجو. كنيد
ــا شــما   نمــي تــوانم در ايــن قســمت ب

دوسـتان مـن در صـف    . مساعدت كنم
بـه عـالوه مـن    . مخالف شما قرار دارند

معتقدم كه وجـود سـيد ضـياء الـدين     
درمجلس مفيد و به نفـع كشـورخواهد   

مگر اعليحضرت نمي دانند كـه در  . بود
مجلس بيش از ده نفرعضو حزب  توده 

از وجود يك . ارندو شبه توده وجود د
نفر سيد ضياءالدين چه ضرري به تاج و 

وانگهـي  رد  . ؟تخت ايشان مي خـورد 
اعتبار نامـه سـيد بـه جـرم قيـام عليـه       
حكومت مشروطه و طرد عامـل اصـلي   

و بـدين   كودتا يعنـي پـدر شـاه اسـت    
ترتيب اساس سلطنت كه در اين موقع 
بايد حفظ شود و شخص شاه به نام يك 

ادشاه مشروطه همـه  فرد غيرمسئول و پ
كشور را متحد ساخته و دور مجلـس و  
دولت جمع كند، ازميان خواهد رفت 

وكشور دچار تجزيـه و جنـگ خـانگي    
سرلشگر يزدان پناه هـم بـا   . خواهد شد

ــرد    ــحبت ك ــه ص ــن زمين ــن دراي . م
سرلشگرشفائي حرف هاي مـرا تصـديق   

چرا ما قـبالً ايـن فكـر را    : كرد و گفت
ن زمينـه بـا   عالء هم روي همي. نكرديم

من صحبت كرد و خـواهش كـرد كـه    
مـذاكره بـا   . شخصاً با شاه  صحبت كنم

شاه هم يك ساعت طول كشـيد ومـن   
كوشش كردم بار ديگر براي او روشـن  
سازم كه در شرايط  آن روز ايـران نـه   
سيد  ضياءالدين و نه حزب توده  نمـي  
توانند كودتا  كرده  و به  كشور زيان و 

ـ . زحمتي برسـانند  ا كسـي كـه مـي    تنه
تواند سلطنت را از ميان برده و كشـور  
را دچــار آشــوب كنــد ناصــحين و    

اين افراد كـه  . اطرافيان بد شاه هستند
ــتند،   ــابق هس ــده دوره س ــتر باقيمان بيش
حقيقت  قضيه را به شاه  نمي گوينـد و  
مي خواهند ازاوديكتاتورتـازه بسـازند   
درصورتي كه اين امر درمحيط امـروز  

است و به ضـرر شـخص    ايران غيرميسر
در آن روزها شاه . شاه تمام خواهد شد

بـي تجربـه،     -ساله  23 –خيلي جوان 
فاقد اعتماد به نفس، بـه همـه مظنـون    

روزنامــه هــا و . وازهمــه بيمنــاك بــود
مخالفين و محاكمه  جالدان رژيم هـم  
ــه روز او را ضــعيف تروبــي اراده  روزب

درآن روز با صميمت به . ترمي ساختند
ش داد و بعد ازهمه مـذاكرات   من گو

گفت من خرسند هسـتم كـه جوانـاني    
متأسـفانه  . مانند شما اطراف من هسـتند 

اعليحضرت پدرم افرادي مانند شـماها  
اين بيان را كـراراً تكراركـرد   . نداشت

ودكتر زنگنه و احمد صمصـام و احمـد   
ملكي هم از اين تعارفات ملوكانه بهـره  

  .مند شدند
ــ  ــا ش ــد رض ــا محم ــي آن روزه اه خيل

مــؤدب، خــوش برخــورد وحاضــر بــه 
به محـض  . شنيدن گفته هاي طرف بود

ورود، واردين را دعوت به نشستن مـي  
هـم  . كرد، چاي وسيگار دستور مي داد

موقع  ورود و هم هنگـام خـداحافظي   
دست مي داد وگفتاروظواهر امرچنان 
نشان مي داد كه بـه  تمـامي گفتـه هـا     

طبـق  گوش  گرفته و آن را پذيرفته و 
آن عمل خواهـد  كـرد ولـي  بعـدها      
ثابت شد، گوش اگرگـوش تـو و نالـه    

آنچه البتـه بـه جـايي    / اگر ناله ما است
  .نرسد فرياد است

دكتــر ســـيف پورفــاطمي درادامـــة   
خاطراتش از دورة چهـاردهم مجلـس   
شوراي ملي و در بارة اعتبارنامـة  سـيد   

: ضياء به اين نكته اشاره مـي كنـد كـه   
مجلــس، شــايعات مــذاكرات طــوالني 

خــارج، تهديــد ســيد ضــياءالدين كــه 
ــويب    ــود دارد و تصـ ــراري وجـ اسـ
اعتبارنامه او بر صالح مملكـت اسـت و   
رد آن اساس حكومت بيسـت سـاله را   
منهدم خواهد ساخت، موجب شد كـه  
طرفداران سيد ضياء الدين، چند نفر از 
ميانه روها  و دونفر از نمايندگان دربار 

ــام     ــائم مق ــفق و ق ــر ش ــك دكت المل
) مرشـد ( درمجلس سيد كاظم جليلـي  

ــميم   ــكيل  داده و تصـ ــه اي تشـ جلسـ
گرفتند كه پايان مـذاكرات را اعـالم و   
در ضمن با رأي مخفـي اعتبـار نامـه را    

ــه . تصــويب كننــد فكــر رأي مخفــي ب
عقيده دكتر ظاهري مورد پسـند همـه   

مخالفين معتقـد بودنـد   . دستجات  بود
كه اگررأي مخفـي باشـد عـده اي از    

رفــداران طــاهري بــه ســيد رأي    ط
ــاه و . نخواهنـــد داد ــتداران شـ دوسـ

دودوزه بازيگران مي خواستند به سـيد  
رأي بدهند، بطوري كه ميـل نداشـتند   

مـوافقين هـم   . عمل آن ها برمال  بشود
يقين بـه موفقيـت خـود داشـتند و بـا      
موافقت به اين امرعده اي رأي اضافي 

  »....به دست مي آورند
«  -ف پورفــاطمي نصــراهللا ســي» منبــع

  - 1379 –نشرشـيرازه   -» گزند روزگار
    322 – 325صص 

سياسـت  «  -حسين كـي اسـتوان     - 5
 -» موازنة منفي در مجلس چهـاردهم  

  55 - 69صص –جلد اول
 صورت مشروح نگاه كنيد به گزارش * 
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  لبازهم درباره استقال
بر اساس اين نظريه، فقر، عقب ماندگي 
و عدم ثبات سياسي در بسياري از ايـن  

ناشـي از  ) بخصوص در آفريقا(كشورها 
ــه   ــاريخي اســت ك ــل ت ــته عوام يكرش

ــه » كشــورهاي شــمال« كشــورهاي «ب
ايـن تـز   . تحميـل كـرده انـد   » جنوب

از طـرق  » اسـتعمار «برآنست كه سلطه 
مختلف ديگري از جمله نهادهاي بـين  

و » صندوق جهاني پـول «لي مانند المل
و يا حتـي از طريـق   » بانك جهاني«يا 
. نيز صـورت ميگيـرد  » هجوم فرهنگي«

در اين تز كشورهاي سابقا استعمارگر با 
و » شـمال «، »امپرياليسم«كلماتي مانند 

ــا  ــد«ي ــابقا    »ثروتمن ــورهاي س و كش
جهـان  «مستعمره با كلمـاتي همچـون   

معــين » فقيــر«و يــا » جنــوب«، »ســوم
در چنــين حــالتي كســب   . ميشــوند

استقالل واقعي اين كشورها الجـرم از  
و » اســتعمارنو«مســير مبــارزه بــر عليــه 

نهادهاي جهـاني كـه تفـوق قـدرتهاي     
مســلط را همــوار و ميســر ميســازند،    

   .ميگذرد
يكــي از سرشــناس تــرين ايــن نظريــه 
پردازان سمير امين اسـت كـه مـدتي    
عضو حزب كمونيست فرانسه و مـدافع  

تاتوري پرولتاريا در اتحاد شـوروي  ديك
زمـاني بـا    ،بود اما بعدها مائوئيست شد

جهاني شدن از در مخالفـت درآمـد و   
امــــــروزه يكــــــي از رهبــــــران 

ــم« ــدن (» آلترموندياليسـ ــاني شـ جهـ
) همبسـتگي بـين ملتهـا   + هدايت شده 

دانستن ايـن امـر اهميـت قابـل     . است
توجهي دارد كه برخي از واضـعان تـز   

وع دخـالتي در امـور   نواستعماري هرن
را » جهــان ســوم«داخلــي كشــورهاي 

به نظر . تحت هر عنواني محكوم ميكنند
اين عـده، دخالـت خـارجي در امـور     

چـه  » جهـان سـوم  «داخلي كشورهاي 
باشـد و چـه بـراي    » تامين صلح«براي 

 بشـر «يـا حتـي   » دموكراسي«دفاع از 
، پيشاپيش محكوم و غير قابـل  »دوستانه

    .قبول است
ينجا، بـدون آنكـه منكـر انـواع     ما در ا

ــابقا     ــورهاي سـ ــاي كشـ ــالش هـ تـ
براي ادامـه برخـورداري   » استعمارگر«

ــاي    ــروت ه ــيل ث ــات و تحص از امكان
بـه قيمتـي   » مستعمره«كشورهاي سابقا 

ارزان باشيم، بر اين نظريم كـه داليـل   
اصلي عدم توسعه و عقب ماندگي ايـن  
كشورها را در درجه اول بايد در فساد 

ي رهبران آنها از يكطـرف و  و بي كفايت
بي تحركي و بي تفاوتي مردمـان آنهـا   
نسبت بـه سرنوشـت كشـور و سـرزمين     

  .خويش از طرف ديگر جستجو نمود
علي القاعـده هـر كشـور و دولتـي در     
وهله اول در پي تامين منـافع ملـت و   

امـر دفـاع از   . كشور خويش مي باشـد 
ــه     ــور ب ــك كش ــاي ي ــافع و ثروته من

كشــور بســتگي سياســتهاي دولــت آن 
در صورتي كه يك كشـور قـادر   . دارد

به حفظ و تامين منافع خـويش نباشـد،   
بايد قبل از هر چيز به سياستهاي متخذه 
از طرف رهبران بي كفايت و نـااليق و  

لـذا  . احيانا وابسته آن ايراد وارد آورد
بجاي سرپوش نهـادن بـر بـي كفـايتي     
رهبــران كشــورهاي ســابقا مســتعمره و 

ملت آن كشورها نسبت عدم حساسيت 
به سياستهاي رهبران شان، بايـد بـراي   
توضيح عقب ماندگي آنها، قبـل از هـر   

بر روي اين جنبـه هـا پافشـاري      چيز،
نمود و نه آنكه با برجسته كـردن شـبكه   
هــاي مخفــي و نامحســوس امــا فعــال 
كشورهاي سابقا استعمارگر كه البتـه در  
وجودشان ترديدي نيست، از رهبران و 

شورهاي سـابقا مسـتعمره سـلب    ملت ك
  !مسئوليت نمود

» اسـتعمارگر «طبيعتا تالش كشـورهاي  
براي ادامـه بهـره بـرداري از منـابع و     

» مستعمره«ثروت هاي كشورهاي سابقا 
ميتواند كامال بي نتيجه بماند بـه شـرط   
آنكــه كشــورهاي اخيــر الــذكر داراي 
رهبران اليق و ملتي باشند كه نسبت به 

ــويش حسا  ــت خ ــيت الزم را سرنوش س
داشــته باشــند و سياســتهاي مقتضــي را 
براي حفظ و تامين منافع و حقوق ملي 

نمونه كشور هند، . خويش اتخاذ نمايند
ــوبي،   ــره جن ــنگاپور و ك ــدونزي، س ان
كشورهائي كه دو عنصر فساد رهبران و 
بي تفاوتي مردم كمرنگ ميباشند، ما را 
به رد نظريه اي كه عامل اصـلي عقـب   

كشـورها را وجـود شـبكه    ماندگي اين 
هــاي مخفــي و نامحســوس وابســته بــه 
قــدرتهاي اســتعمارگر بشــمار ميــĤورد، 

خاصه آنكه ايـن تـز در   . هدايت ميكند
نهايت به سلب مسـئوليت از رهبـران و   
احزاب فاسد اين كشـورها، حاكمـاني   
كه به تنهائي يا بـا كمـك شـبكه هـاي     
مخفي مورد اشـاره اعمـال حاكميـت    

ـ  ا در گسـترش فقـر،   ميكنند، و نقش آنه
عقــب مانــدگي و محنــت مردمــان    

ــود   ــي ميش ــان منته ــرزمين هايش از . س
آنجائي كـه مقولـه اسـتقالل بـا مقولـه      
حاكميت كامال مرتبط اسـت، ذيـال بـه    

  .بررسي مقوله حاكميت مي پردازيم
   

 ؟ چيست» حاكميت«
   

سـلطه  (برابر تعريف ابن خلدون اقتدار 
ره قدرت قاه«عبارتست از ) يا حاكميت

ــدرت او    ــاالتر از ق ــدرتي ب ــه ق اي ك
در مكتب فرانسه نيز حاكميـت  . »نباشد

به عنوان قدرتي ارزيـابي ميشـود كـه    
هيچ گونه قـدرت ديگـري را فراتـر از    
خود و يـا در رقابـت بـا خـود تحمـل      

منظور عدم تحمل در سرزميني . نميكند
واحد اسـت ماننـد آنچـه كـه سـعدي      

دو پادشـــاه در اقليمـــي «: ميفرمايـــد 
 . »گنجندن

تالش چشمگير حقوقدانان براي تعريف 
و ويژگي هاي آن مربـوط  » حاكميت«

بــه دوره اي اســت كــه دولــت بــراي 
اســتقالل خــود از يــوغ كليســا تــالش 

ــرد ــدن«. ميك ــين »ژان ب ، يكــي از اول
حاكميـــــت «پشـــــتازان تئـــــوري 

حاكميــت را در مركــز ثقــل  ،»مطلــق
ــرا   ــرار ميدهــد آن ــدار «سياســت ق اقت

د كه ويژگـي هـاي آن   ي مينام»مطلق
ــر قابــل «، »وحــدانيت«عبارتنــد از  غي

غير قايل «، »غير قابل تفويض«، »تقسيم
بـه  ! »برتـري «و » هميشگي«، »برگشت

گونه اي كه هيچ قدرت ديگري، اعـم  
از پاپ يا امپراطور از خارج از كشـور،  
يا طبقات و اقشار و يا پارلمـان از درون  
كشور، حق پرسش و حسابرسي از او را 

حاكميت مقتدر مورد نظر بدن . دارندن
همان حاكميتي است كه در آن زمـان  
شاهان قدر قـدرت در پـي كسـب آن    

نيـز بـر آن بـود كـه     » لـوآزو «. بودند
ــت« ــوورنته (» حاكمي ــاي س ــه معن و ) ب
ــت« ــت -دول ــك  » مل ــه تفكي دو مقول

   .ناپذيرند
بنــابراين حاكميــت عبارتســت از اراده 
برتري كـه تحـت سـيطره هـيچ اراده     
ديگري قرار نميگيرد، فوق سـاير اراده  
هاست، در درون كشور اعمال اقتـدار  
ــه اســت و در   ــاالترين اتوريت ــد، ب ميكن
ــر و   ــع براب ــور، در موض ــارج از كش خ
مساوي با حاكميت ديگر كشورها قـرار  

  . ميگيرد وغير قابل تفكيك است
حال اين سوال مطرح ميشود كه حـق  

امـروزه  سلطه يا حق اعمال اقتـدار، و  
متعلق به كيست و در  ،»حق حاكميت«

اختيار چه فرد، نهاد يا مجموعه اي بايد 
قرار بگيرد؟ حق اعمال اقتدار يـا حـق   

كه با كمـي تسـاهل ميتـوان بـه     (سلطه 
عنوان معادل تاريخي حـق حاكميـت   

ــمار آورد ــف ) بش ــاي مختل در دوره ه
تاريخ ِ سياسي دچار تحول شده است، 

ــ  ــه اي كــه اگــر در دوران يون ان بگون
 –دولت «باستان حق اعمال اقتدار در 

ها از آن شـهروندان آزاد بشـمار   »شهر
ميĤمده است، در ايـران باسـتان، حـق    
ســلطه بــه شاهنشــاه تعلــق داشــته و در 
دوره فئودالي در اختيار ملـوك بـوده   

پس اينگونه نيست كه تصور نمود . است
حـق  «امـروزه  (كه حق اعمال اقتـدار  

يتوانسـته  در هر دوره اي م) »حاكميت
 . از آن ملت باشد

ــف    ــكال مختل ــول اَش ــر تح ــال اگ ح
حاكميت را از زمان استقالل دولـت از  
كليسا مورد توجه قرار دهيم، ما عمـدتا  

: با سـه نـوع حاكميـت روبـرو هسـتيم     
حاكميــت مــردم و   ،اقتــدار مطلــق 
   . حاكميت ملت

   
ــق « ــدار مطل حاكميــت «، »اقت

 » حاكميت ملي«و » مردم
   

شاهان از همان » ار مطلقاقتد«تئوري 
ــا   ــت و كليس ــي دول ــداي رودرروئ ابت

ــد  ــرح ش ــوري  . مط ــن تئ ــعان اي واض
ميخواستند با مطلق كردن اقتداري كه 
در اختيار پادشاه قـرار داشـت، تفـوق    
. نهائي دولت بر كليسا را تضمين نمايند

وضع قـوانين،  « مدعي بود كه » لوبره«
تغيير قوانين و تفسـير قـوانين حقـوقي    

كه فقط در اختيار پادشـاه قـرار   هستند 
ليو يكي ديگر از يكاردينال ريش. »دارند

شـاه  » اقتدار مطلق«مدافعان سرسخت 
بوضـوح   » اقتدار مطلق«تئوري . است

ــاهان و   ــياري از پادش ــاي بس در ادعاه
امپراطورهاي قدر قدرت آن زمان نيز 

براي مثال لوئي چهاردهم . متبلور ميشد
پنداشت خود را از سرشت خدايان مي 

مـا هـر چقـدر كـه بـراي      «و مينويسد 
پروردگاري كه محبت مـان را در دل  
هزاران انسان نشانده است احترام قائل 

گنـاه، بـي   . شويم، بازهم كافي نيسـت 
انصافي و بـي عـدالتي اسـت، هرآينـه     

 اوئـيم  ما نماينـده  نسبت به خداوند كه 
. »سپاس و شكرگزاري را بجـا نيـĤوريم  

ه پروردگـار بـر   اراد«  همو معتقد بـود 
آنست كه هرآنكس كه رعيت مـا زاده  
ميشود مطيع بـي قيـد و شـرط مـا نيـز      

دولـت  «همين پادشـاه ميگفـت   . »باشد
اعالم نمود   لوئي پانزدهم و. »يعني من

اقتدار پادشاهان از ذات احـديت  «كه 
نشاًت ميگيرد و همو سرچشـمه قـدرت   

پادشاهان فقط در برابر . نه مردم ،است
قدرتي هستند كـه بـه    خداوند مسئول

نتيجـه عملـي   . »آنها عطا فرموده است
نامحدود بودن اقتدار شاه  ،اين تئوري

حاكم بود، اقتداري كه در اختيار يك 
  .فرد، پادشاه، قرار داشت

، حاكميتي كه متعلق »حاكميت مردم«
به مردم يك سرزمين باشـد، مقولـه اي   
است كه پس از عصـر روشـنگري و بـا    

نسه زاده شده اما ريشـه  انقالب كبير فرا
هاي آن از تاريخ باستان وجود داشـته  

ت بحــث از زمــاني كــه هــرود ،اســت
موبدان پارسـي را كـه بـر سـر انـواع      

) فردي، اليگارشي و مردمـي (حكومتها 
» بالرمـن «مطرح ميكند تـا زمـاني كـه    

متفكر كاتوليك قـرن هفـدهم ميگفـت    
دليلي وجود نـدارد كـه در ميـان    «كه 

برابر، يكـي بـر ديگـران     انبوه انسانهاي
تسلط داشته باشد و لذاست كه قـدرت  

بـر  ! تا به امـروز » ...متعلق به همه است
حاكميت «اساس نظريه روسو، واضع تز 

متعلق به شهروندان يك  ،قدرت» مردم
او حاكميـت را در ميـان   . كشور اسـت 

افراد جامعه تقسيم ميكند و ميگويد كـه  
ر هر فردي از افراد يك جامعه سهمي د

حاكميت دارد و در حاكميت شـريك  
د عضـو  صـ مثال اگـر جامعـه اي   . است

داشــته باشــد، هــر يــك از شــهروندان 
ــك  ــداراي ي ــتص ــت اس . دم حاكمي

در عمل مـانع  » حاكميت مردم«نظريه 
آن نمي شود كـه حـاكم، همـĤني كـه     
ــد،   ــدگي ميكن ــت را نماين اراده اكثري

بـه عبـارت   . داراي اقتدار مطلق باشـد 
حاكميـت  «روسـو از  ك اديگـر، ژان ژ 
را » حاكميـت مطلـق  «، »مطلق پادشاه

را بـا  » پادشـاه «محفوظ نگه ميدارد اما 
عـوض  » حاكم مورد وثـوق اكثريـت  «

  .ميكند
به معناي نيشن يا ( »حاكميت ملت«اما، 

يكــي » حاكميــت مــردم«بــا ) ناســيون
حاكميت ملت، حاكميتي اسـت  . نيست

كه ميان فرد فرد شهروندان تقسيم نمي 
ه بــه ملــت بــه عنــوان يــك شــود بلكــ

مجموعه واحد، به عنوان يـك كليـت،   
كه با جمع مردم متفاوت است و خـود  
ــه    ــوقي جداگان ــيت حق داراي شخص

در ايـن چـارچوب،   . ايست، نظـر دارد 
ملت پديده اي است انتزاعي، متفـاوت  
از افراد، اقـوام، اقشـار و طبقـاتي كـه     

وقتي ميگوئيم . جامعه را تشكيل ميدهند

» حاكميـت ملـي  «يا » حاكميت ملت«
منظور حاكميت همين موجود انتزاعي 
است كه فراتر از اجزاي تشكيل دهنده 

وقتيكه حاكميت متعلـق  . جامعه ميباشد
به ملت باشد، ديگر هيچ گروه يا بخشي 
از مردم نميتواند حق ِ اعمال حاكميت 
را تنها مختص بخود بدانـد، ولـو آنكـه    

ــند ــت باش ــالم . اكثري ــه، در ع در نتيج
ــتبداد و  ن ــروز اسـ ــان بـ ــري، امكـ ظـ

خودكــامگي از فــرد حــاكم يــا گــروه 
حاكم و يا حتي از اكثريـت نيـز سـلب    

بـدين معنـي كـه حـق اعمـال      . ميشود
ــه    ــاكم ك ــروه ح ــرف گ ــدرت از ط ق
نمايندگي ملت را برعهده دارد، حقـي  
ــت و داراي     ــرز نيس ــد و م ــدون ح ب

لذا ميتوان بـا  . محدوديت هائي ميباشد
» وق ذاتي انسـان حق«استناد به يكرشته 

، »حقـوق برتـر  «يـا  » حقوق طبيعي«يا 
ماننــد حقــوق بشــر و حقــوق بنيــادين 
شهروندان كه بوسيله حقوق بين المللي 
بــر آنهــا صــحه گذاشــته شــده اســت، 

محـدوديتي  ، حاكميت را محدود نمود
كــه مغــاير بــا اصــل اســتقالل ارزيــابي 

است كه  تنها استثنائيميشود و در واقع 
استقالل دولت قائل ميتوان براي اصل 

بـه عبـارت ديگـر اصـل اسـتقالل      . شد
ملت به عنوان چـك سـفيدي    -دولت

 پـا  كه دست حاكميـت هـا را در زيـر   
گذاشتن حقوق اقليتها و ديگر انديشان 

   .باز نگه ميدارد ارزيابي نمي شود
در چنــين حــالتي، حاكميــت، مقيــد و 
ملزم به رعايت آن حقوق، حقوق ملت 

قوقي منتزع از هم به مثابه شخصيت ح(
افراد تشكيل دهنده كشور و هم به مثابه 
حقوق آحـاد ملـت، تـك تـك افـراد      

) تشكيل دهنـده جامعـه، تمـامي ملـت    
» حاكميت ملـت «بنابراين . خواهد بود

با حاكميت اكثريت و به طريق اولي با 
حاكميت اقليت يا اقتدار فردي حـاكم  

   .مغايرت دارد
  

 حق حاكميت؟ 
      

حق حاكميت از آن  اگر در يك كشور
ما با حاكميت ملي سـروكار   ،ملت باشد

اگر حق حاكميت را از آن يك  ،داريم
فرد بدانيم، ما با حاكميت فردي روبرو 
هستيم، حال چه آن فرد شاه باشد چـه  

اگر حق حاكميت را از آن يـك   ،فقيه
گروه يا حزب يا طبقه معين بدانيم ما با 
حاكميت اليگارشيك، حزبي يا طبقاتي 

   .روبروئيم
فرق اساسـي حاكميـت ملـي بـا سـاير      

يـا  » اقتـدار شـاه  «حاكميت هـا ماننـد   
» ديكتاتوري پرولتاريا«يا » واليت فقيه«

كـه   -» حاكميـت اكثريـت  «و يا حتي 
ــت    ــوان حاكمي ــه عن ــوان از آن ب ميت

فـولكس  «يـا  » سوورنته پپولر«(مردمي 
مورد نظر روسو نيز نام برد ) »سوورنتي

ــ – ــلي آن را بايـــد در سرچشـ مه اصـ
  .جستجو نمود

حاكميت ملي، از نظر ما، در پي رعايت 
: دو اراده متفــاوت، امــا مكمــل، اســت

اراده ملي كه همان اراده منتزع ملـت  
است و اراده آحاد ملـت و تـك تـك    
شهروندان به اين معنا كـه موظـف بـه    
رعايت حداقل حقـوق تمـامي افـراد،    

رابطه ملّـي بـا   (شهروندان كشور است 
اراده  ،)ند رابطه علّي بـا علـت  ملت مان

اي كه ملت را در كليت خويش شامل 
  »حاكميت اكثريت«ميشود و برخالف 

تنها بـه اراده اكثريـت مـردم محـدود     
 و فقط به آن توجه ندارد بلكـه  نميشود

رعايت حقوق اقليت هـا را نيـز كـامال    
ــرد  ــر ميگي ــش داده و در ب ــس . پوش پ

حاكميت ملي عبـارت از اعمـال اراده   
در . كه ناشي از ملت است ميباشـد اي 

رئـيس  (چنين حـالتي، هيئـت حاكمـه    
جمهور، نخست وزير، اكثريت مجلـس،  

، )اتا يـا اسـتيت  (بر خالف دولت ) وزرا
نماينده همه ملت نيست بلكـه نماينـده   
اكثريت ملت است، به نحوي كه ضمن 

اعمال اراده اكثريت بوسيله حكومـت  
رئيس جمهـور، نخسـت وزيـر، وزرا و    (

ملزم به ) استيت ،اتا(، دولت )يندگاننما
ــوق   ــا حق ــاني ي ــوق همگ ــت حق رعاي

 .بنيادين كليه شـهروندان كشـور باشـد   
كـه در حكومـت   (حقوقي كه اكثريت 

نميتواند ناديده بگيرد و از ) متبلور است
ايــن حقــوق . صــاحبانش ســلب نمايــد

متعلق به همه مردم اسـت صـرفنظر از   
 تعلق آنها به اكثريت يـا اقليـت دينـي،   

قومي، فرهنگي، نژادي، جنسي و امثال 
بــراي مثــال نماينــدگان اكثريــت . آن

نمي توانند قـوانيني  ) حكومت(مجلس 
را تصويب نمايند كه حق حيات، حـق  
آزادي عقيده يا آزادي بيان و يا سـاير  
آزاديهاي بنيادين بخشي از ملـت و يـا   
حتي فردي از ملت را سـلب نماينـد و   

ــرمين و مجازاتهــ    ــكنجه مج ــا ش اي ي
  .بيرحمانه و خفت آور را قانوني نمايند

ــدگاه،   ــه عبــارت ديگــر و از ايــن دي ب
ــرزمين   ــت در درون س ــت دول حاكمي
خويش، حـاكميتي نامحـدود و مطلـق    
نيســت و نميتوانــد هرآنچــه كــه اراده 

پس حاكميت وقتي ! كند، اعمال نمايد
ملي است كـه حقـوق آحـاد ملـت را     

حاكميـت ملـي ملـزم بـه      .رعايت كند
حقــوق «ت عملــي تمــامي مفــاد رعايــ

و هــر آنچــه كــه قانونگــذار » همگــاني
ــاد    ــت مف ــا رعاي ــي، ب ــوق «اساس حق

حقــوق «، در حــد و رديــف »همگــاني
  . قرار ميدهد است» بنيادين ملت
بـا سـاير   » حاكميت ملـي «تفاوت ديگر 

يـا  » حاكميت شاه«حاكميت ها، مانند 
بـه چگـونگي تفـويض      »واليت فقيـه «

مـال قـدرت   قدرت به حاكمين كـه اع 
اگــر حاكميــت در . ميكنــد بــازميگردد

اختيار ملت باشد، حاكم يا هرآنكس كه 
بر مسند حكومتي است بوسـيله مـردم،   
طي انتخابـاتي آزاد، بـدون واسـطه و    

. براي مدتي محدود برگزيـده ميشـود  
اما در انواع ديگـر حاكميـت هـا ايـن     

بـراي مثـال در   . روش جايگاهي ندارد
ــا  ــه ش ــلطنتي، چنانچ ــام س ه داراي نظ

ــن    ــد، ايـ ــت باشـ ــدار و حاكميـ اقتـ
از طريق ارث به شاه داده » حاكميت«

ميشود و تا زماني كه شـاه زنـده اسـت    
در نظـام  . حاكميت را در اختيـار دارد 

از طريـق تعيـين و   » واليت«والئي نيز 
تائيد يك قشر بسيار كوچك اجتمـاعي  
ــز   ــور ني ــاري از جمعيــت كش كــه اعش

گـان  قشر فقيهـان كـه در خبر  (نميشود 
در اختيار رئيس آن ) گردهم آمده اند

ناميـده مـي شـود    » ولي فقيه«قشر كه 
قرار ميگيرد و همانند حاكميت شـاهي،  
تا زماني كـه ولـي فقيـه زنـده اسـت،      

ــت  ــز هس ــاكم ني ــاتوري «در ! ح ديكت
نيز حاكميت بوسـيله حـزب   » پرولتاريا

كمونيست و رهبري آن قبضه ميشـود و  
ت دارنده اصلي قدرت رهبر حزب اسـ 

كه بوسيله هم حزبـي هـايش انتخـاب    
ــزينش او    ــي در گ ــردم نقش ــده و م ش

رهبر حزب نيـز تـا زمـاني كـه     . ندارند
 ! زنده است بر كشور حاكميت دارد

دوره معاصر، زماني كه حق  بنابراين در
حاكميت و حـق تعيـين سرنوشـت در    
اختيار ملـت قـرار بگيـرد، زمـاني كـه      
قدرت دولت ناشي از ملت باشد، ما بـا  

ــرو هســتيم كــه ضــامن حــا كميتي روب
اســتقالل و آزادي آن ملــت اســت،   
ــاي    ــدرت ه ــلطه ق ــه س ــاكميتي ك ح

حاكميت «خارجي را برنمي تابد، اينرا 
، حـاكميتي  »حاكميـت ملـي  «يا » ملت

البته . متعلق و منسوب به ملت، مي نامند
را در بخشـي  » حاكميت ملي«ما مقوله 

اختصـاص  » حاكميـت محـدود  «كه به 
   .خواهيم كرد داده ايم كامل

  
  

  ۱٤در صفحه
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  بازهم درباره استقالل
 ) بخش سوم(   

   
ــدود « ــت مح ــي : »حاكمي تالش

  تئوريك
   

اشاره كرديم كه حاكميت ملـي را   قبالً
ــا اســتناداتي كــه اهــم آنهــا   ميتــوان ب

و » خود محدوديتي«، »حقوق طبيعي«
. ميباشند، محـدود نمـود  » حقوق برتر«

در  ذيال با ارائـه توضـيحات مختصـري   
 محـدوديت اين مورد سـعي مينمـائيم   

حاكميت ملي را با استناد به آنچـه كـه   
ناميد بررسـي  » حقوق همگاني«ميتوان 

  .كنيم
برخي از متفكران ماننـد گروسـيوس و   
ــل    ــر اص ــد ب ــمن تاكي ــدرف، ض پوفن
حاكميت دولت ها، بـر آن بودنـد كـه    

 ،نهادهاي دولتي در اعمـال حاكميـت  
ميتوان به محدود به قوانيني هستند كه 

. از آنها نام بـرد » حقوق طبيعي«عنوان 
اين حقوق طبيعي برتر و باالتر از اصـل  
حاكميت دولـت قـرار ميگيـرد و لـذا     

بـر  . دولتها ملزم به رعايت آنها ميباشـند 
اين اساس محدوديتي كـه بـه واسـطه    
حقوق طبيعـي حاصـل ميشـود، امـري     
خودزا و عيني تلقي ميگردد و خـود را  

ل مينمايد و دولتهـا را از  به دولتها تحمي
آن گريزي نيست بطوريكه هـم تعيـين   
كننده مرزهاي حاكميت دولتهاسـت و  
هم محدود كننده اعمال اقتدار دولت 

  .در صحنه داخلي ميباشد
برخي ديگر از متفكران، عمدتا آلمـاني  
مانند بـرگم و ايورينـگ، بـا رد نظريـه     
التزام دولت ها بـه قبـول محـدوديت    

بيرون به واسطه حقـوق   اعمال شده از
طبيعي، بر آن بودنـد كـه محـدوديت    

ملت ها ناشي از تصـميم خـود    -دولت
آنها در اعمـال محـدوديت در اقتـدار    

به عبارت ديگر دولت ها . خويش است
خود تصميم بر محدود نمـودن اقتـدار   
خويش ميگيرند و ايـن محـدوديت از   
خواسته خود آنها ناشي ميشـود و نـه از   

بر اساس ايـن  . يف از بيروناجبار يا تكل
تــز چــون دولــت قــادر بــه اعمــال نــا 
محــدود اقتــدار خــويش اســت، پــس 
بطريق اولي قـادر بـه اعمـال محـدود     

هر آنكه بيشـتر  : حاكميت اش نيز هست
از دستش بر ميĤيد بـه كمتـر نيـز قـادر     

. است، فقط كافيست كه خود بخواهـد 
اما ايراد عمده اي كه بـر اصـل خـود    

ــدوديتي وارد ا ــه  مح ــت ك ــت اينس س
ــه محــدود   ــا قادرب همانطوريكــه دولته
نمودن خويش ميباشند، همـانطور نيـز   
آنها قادرند، هر زمـاني كـه بخواهنـد،    
محدوديت هـائي را كـه خـود بـراي     
خودشان درنظر گرفته اند بـه كنـاري   
زده و بر اعمال حداكثر اقتدار ممكـن  

  .بازگردند
باالخره آنكه برخي از متفكران با تكيـه   

برتري قواعد و حقوق بـين  «ئوري بر ت
نسبت به قواعد و حقوق داخلي » الملل
ملت ها برآنند كه محـدوديت   -دولت

حقـوق  «حاكميت ناشي از وجود ايـن  
در ايـن تئـوري، حـدود    . اسـت » برتر

حاكميـت بوسـيله حقـوق بـين الملــل     
حقوق بين الملل . تنظيم و تعيين ميشود

مورد نظر نيز خود بـه دوگـروه عمـده    
 –كـه دولـت    حقـوقي : م ميشـوند تقسي

ملت ها، به اختيار و اراده خـويش، بـه   
ماننـد پيوسـتن بـه    (آنها ملحق ميشوند 

عهد نامه هاي بـين دول و يـا اعالميـه    
جهاني حقوق بشر و يا حقـوق اسـيران   

و حقـوق و قواعـدي كـه    ...) جنگي و 
خود را بر همه اعضاي جامعـه جهـاني   

ــد  ــين (تحميــل مينماين ــد عــرف ب مانن

مللي يا اصول كلي حقوق بين الملل ال
  ).عمومي

ــحنه   ــت در صـ ــدوديت حاكميـ محـ
خارجي را ميتوان با تكيه بر اين تئوري 
پذيرفت، اما محدوديت حاكميـت در  

ملت با تكيه بر  –درون مرزهاي دولت 
. اين تئوري همواره ميسـر نمـي باشـد   

براي مثال بـا تكيـه بـر كـدام تئـوري      
اعالميـه  بتوان حاكميت دولتي را كـه  

جهاني حقوق بشر و ساير اسناد مربوطه 
را نپذيرفته است، محدود تصور نمـود؟  
ــه    ــت ب ــك حاكمي ــه ي ــورتي ك در ص
كنوانســيون هــا و اســناد بــين المللــي 

حقوق (مربوط به حقوق بنيادين انسانها 
نپيوســـته باشـــد، محـــدوديت ) بشـــر

حاكميت در درون مرزهاي آن دولت 
ــت از   – ــين حاكمي ــه ب ــت در رابط مل

يكطرف و مردم آن سـرزمين از طـرف   
ديگــر را بــا اســتناد بــه كــدام تئــوري 

 ميتوان توجيه نمود؟ 
از آنجائي كه انسان ها طبع اجتمـاعي  
دارند و از آنجائي كه افراد يك جامعه، 
ــور همگــاني،   ــراي آســان كــردن ام ب
حاكميــت را كــه در واقــع متعلــق بــه 
خودشان است در اختيار دولـت شـان   

االخره آنكه از آنجـائي  قرار ميدهند و ب
( كه همه انسانها، به صرف انسان بـودن  

ــان  ــا هواالنس ــه بم ــوقي )ب ، داراي حق
بنيادين ميباشند، لذا اعطاي موقت حق 
حاكميت خود را مشـروط بـه رعايـت    
شرطي مي نمايند كه عبـارت اسـت از   
ــدون كــم و كاســت   ــت ب شــرط رعاي

. بوسـيله حاكميـت  » حقـوق همگـاني  «
حـداقل   پس حاكميت موظـف اسـت  

حقوق همه افـراد جامعـه را تضـمين و    
حاكميت تـا زمـاني كـه    . رعايت نمايد

اين حقوق حداقل را رعايت نمايـد از  
ــت  ــوردار اس ــروعيت برخ ــرط  .مش ش

اساسي مشروعيت يك نظام به رعايـت  
حقوق بنيادين همه شهروندان، بـدون  

به محض آنكه اين . استثناء،بستگي دارد
حقـوق  «ن حقوق، كه ما از آنها به عنوا

يــاد ميكنــيم، مــورد تجــاوز » همگــاني
حاكميت قرار بگيرد، حاكميـت خـود   
بخود از مشروعيت ساقط ميشـود و هـر   
گونه اقدامي از طرف شهروندان، حتي 
از طرف يك شهروند از ميان ميليونهـا،  
براي اعـاده حقـوق بنيـادين، اقـدامي     

  .مشروع ميباشد
در اين صـورت ميتـوان بـا اسـتناد بـه      

ي از قواعـد، تحـت عنـوان    مجموعه ا
 –، حاكميـت دولـت   »حقوق همگاني«

ميتـوان بـا    .ملت ها را محـدود نمـود  
، حاكميـت  »حقوق همگـاني «استناد به 

ملي را مقيد به رعايت حقوق بنيـاديني  
كه شامل تـك تـك آحـاد مـردم آن     

بــدين ترتيــب . كشــور ميشــوند نمــود
محدوديت حاكميت ملي را با استناد به 

ــان  ــوق هم«هم ــانيحق ــيح » گ توض
ايـن حقـوق همـان حقـوقي     . ميدهيم

هستند كـه تحـت عنـوان حقـوق بشـر      
ايـن حقـوق حـداقل    . شناخته ميشـوند 

حقوقي مي باشـند كـه بايسـتي بـراي     
ملـت   –تمامي شهروندان يك دولـت  

درنظر گرفت، اين حقوق كف حقـوق  
: شهروندان هر سرزميني بشـمار ميĤينـد  

حق آزادي، برابري و كرامت در برابر 
حــق حيـات، آزادي و امنيــت   ،نونقـا 

رد شكنجه ، رد بردگي و بندگي ،فردي
و مجازاتهاي و برخوردهاي بيرحمانـه،  

ــت آور  ــاني و خفـ ــر انسـ ــق  ،غيـ حـ
برخورداري برابر از حمايـت قـانون و   

  ....و رد هرگونه تبعيض
بدين ترتيب، از اين ديدگاه، حاكميت 

ــي حقــوق «حــاكميتي اســت كــه  ،مل
شناخته و كـامال  را به رسميت » همگاني

عدم رعايت اين حقـوق  . رعايت نمايد
از طرف حاكميـت، بـه معنـاي غصـب     
قدرت ملت بوسيله گروهـي از جامعـه   
است و به آحاد ملت و اقوام و اقليـت  
ها حق ميدهد تـا بـر عليـه حاكميـت     

قيــام و   غصــبي و نامشــروع دســت بــه
هرگونه اقدامي كه از . شورش بردارند

ـ   ه بـراي  طرف عضوي از اعضـاي جامع

استقرار حاكميت ملي صورت بگيـرد و  
باشـد  » حقوق همگاني«متضمن اعمال 

كامال مشـروع و قـانوني اسـت و بايـد     
  .مورد حمايت جدي قرار بگيرد

عبـارت از حقـوقي   » حقوق همگـاني «
هستند كه تمامي افراد يك جامعه، زن 
و مرد، پير و جوان، اكثريت يا اقليـت،  

ار يـا بـي   مسلمان يا غير مسلمان، دينـد 
ــا    ــي ســواد ي ــر، ب ــا فقي ــي ي ــن، غن دي
تحصيلكرده، مجرم يا غير مجرم، همه و 

بر پايه اين نظريه، . همه را شامل ميشود
آحـاد  » حقوق همگـاني «حاكميتي كه 

ملت خويش، حقوق حداقل و بنيادين 
شـــهروندان اش، را رعايـــت ننمايـــد 
حاكميتي ملي نيست و متعلق به تمامي 

ـ    رين حالـت  ملت نمـي باشـد و در بهت
حاكميتي است مبتنـي بـر ديكتـاتوري    
  !اكثريت بر عليه اقليت هاي گوناگون

   
 رابطه آزادي و استقالل 

   
از آنجائي كه مطابق تعريفي كـه فوقـا   
ارائه داديم، حاكميت ملي هم از اراده 

ناشي ميشود و هم ) ناسيون ،نيشن(ملت 
بوسيله حقوق همگاني محدود ميشود و 

دي آحاد ملت و همه الجرم ضامن آزا
در چنين فرضـيه  . شهروندان نيز ميباشد

حمايـت  ) هيئت دولـت (اي، حكومت 
يك جانبـه تمـامي مـردم را الزامـا در     
پشت سـر خـود نـدارد امـا حاكميـت      

تـا زمـاني كـه    ) دولت، استيت يـا اتـا  (
حقوق همگاني را مراعات نمايد مـورد  
پشتيباني آحاد ملت و تمامي شهروندان 

نارضايتي مردم، آنهـا  در صورت . است
خواهان تغيير نظام حـاكم بـر نميĤينـد    
بلكه تنها در پي تغييـر اكثريـت حـاكم    

نماينــدگان مجلــس، رئــيس جمهــور، (
خواهند ) نخست وزير و يا هيئت دولت

  .بود
زماني كه حاكميت در اختيار فرد و يـا  
حزبــي باشــد كــه حقــوق همگــاني را 
رعايت ننمايد، استبداد و زورگوئي فرد 

ا گروه حاكم به تمام يا بخش بزرگـي  ي
از آنجـائي  . از ملت تحميل خواهد شد

كه حاكميت مستظهر به پشـتيباني همـه   
ملت نيسـت، بـراي نجـات خـويش از     
تنگناهاي احتمالي حاضر خواهـد بـود   

منـافع و حقـوقي   (منافع و حقوق ملي 
را فـداي  ) كه متعلق به همه ملت است

ــروع     ــومتي نامش ــتگاه حك ــافع دس من
بنمايد و اصل استقالل كشور را  خويش

  .نقض كند
اما نظامي كه مـورد حمايـت يكپارچـه    
ــد، در    ــهروندان باش ــت و ش ــاد مل آح
روابط خـارجي خـود بـا اسـتظهار بـه      
چنين حمايتي ميتواند در موضعي برابر 
با ساير كشورها قـرار گيـرد و از اصـل    

در . استقالل خـويش پاسـداري نمايـد   
همـه  صورتي كـه حاكميـت پشـتيباني    

ملت را پشت سر خود نداشـته باشـد و   
حقــوق همگــاني شــهروندان كشــور را 
ــداري از   ــان پاس ــد، امك ــت ننماي رعاي
استقالل كشور را نيز نخواهد داشـت و  
دير يا زود مجبور ميشود براي رعايـت  
منافع نظام خويش كه متكـي بـه همـه    
ملــت نيســت، بــه دنبــال تكيــه گــاه و  

يد پشتيباني خارج از محدوده ملت برآ
و بر قدرت خارجي تكيه نمايد و باعث 
خدشه وارد آوردن به اصـل اسـتقالل   

  .بگردد) در رابطه با دنياي خارج(
اما حاكميت فردي، شاه يا ولـي فقيـه،   
ناقض استقالل و آزادي يك ملت است 
زيراكه اراده برتـر نـه اراده ملـت كـه     
اراده فرد حاكم است، فردي كه چون 

دغـه اراده  مستقل از ملت است، نـه دغ 
ملي را دارد و نه خود را نسبت به ملت 

بي مسئوليتي در قبـال  . پاسخگو ميداند
ــر او   ــودن در براب ــخگو نب ــت و پاس مل

در . مالزمه استبداد و خودكامگي است
چنــين حــالتي چــون حــاكم بريــده و 
ــرم اراده   ــت الج ــت اس ــتقل از مل مس
فردي خود را به مردم تحميل ميكند و 

لـت تكيـه بكنـد    چون نميتواند بروي م
ديــر يــا زود تحــت ســيطره قــدرتهاي 

ــد  ــد آم ــارجي در خواه ــن . خ در اي
فرضيه استقالل كشـور عمـدتا صـوري    
است و در حقيقت امر عنصـر و قـدرت   
خـارجي، بــه آســاني و از طريــق فــرد  

حاكم و ساير مسئولين حكومتي، نقـش  
تعيين كننـده اي در اداره كشـور ايفـا    

بـه   مينمايد، كشور بيش از آنكـه متكـي  
خود باشد بـه بيگانـه تكيـه دارد، ايـن     

  .يعني وابستگي و عدم استقالل
   

حاكميت ملي و رابطـه بـا سـاير    
 قدرتها 

   
همانگونه كه در تعريف اسـتقالل گفتـه   
شد، آنچه كه بايـد در رابطـه بـا سـاير     
قدرتها از آن پرهيز نمود عبارتسـت از  

بـه  . »مسـلط «و » تحـت سـلطه  «رابطه 
ن رابطـه و وابسـتگي   عبارت ديگر داشت

هاي متقابل با ساير كشـورها و قـدرت   
هاي جهاني مغايرتي با استقالل نـدارد،  
خاصه آنكه در عصر كنوني كشورها بـه  
ــد    ــته ان ــيش وابس ــيش از پ ــديگر ب يك

آنچه كـه بـا اسـتقالل    ). انتردپاندانس(
مغاير است صـرف رابطـه نيسـت بلكـه     

اگر رابطه بر : كيفيت و نوع رابطه است
اسـتقاللي در   ،سلطه گري باشـد مبناي 

اگر رابطه فارغ از هر نـوع   ،كار نيست
  .استقالل وجود دارد ،سلطه گري باشد

در روابط خارجي، يك قدرت كوچك 
در رابطه با يك قدرت بزرگ از همان 
حقوقي برخوردار است كه دو قـدرت  

اين برابري . بزرگ در رابطه با يكديگر
و تساوي مانند همان چيزي اسـت كـه   

برابـري  «در حقوق داخلي بـه عنـوان   
از آن يـاد  » آحاد ملت در مقابل قانون

كسي نميتواند مدعي شـود كـه    .ميشود
اما در عمل و عطف بـه   !»من برابرترم«

اينكه ابژكتيومان يك قدرت كوچك و 
يك قـدرت بـزرگ داراي امكانـات و    
توانائي برابر نميباشند، آنچه كه ضـامن  

در حفظ استقالل يك قدرت كوچـك  
برابر يك قدرت بزرگ ميشود، اتكا آن 

اگــر حاكميــت . بــه اراده ملــي اســت
كشوري، هـر چنـد كوچـك، از اراده    
ــل     ــد، در مقاب ــده باش ــي ش ــي ناش مل
حاكميت كشوري بـزرگ همـواره در   

  .موضعي برابر و مساوي خواهد نشست
هر چه اتكا بـه اراده ملـي جـدي تـر،     
محكم تر و ريشه دار تـر باشـد، تـالش    

بيگانــه بــراي تســلط بــر آن  قــدرتهاي
حاكميت نيـز بيهـوده تـر و بـي اثرتـر      

ــود ــد ب ــزودي  . خواه ــا ب ــه آنه زيراك
درخواهند يافت كه موتور محركه آن 
كشور اراده ملي است و نه اراده فردي 

  !يا حزبي يا گروهي
يــك قــدرت بيگانــه و قــوي همــواره  
ميتوانــد بــراي تضــمين ســلطه اش، بــا 

ا گروه يـا  حاكميتي كه در اختيار فرد ي
حزبي قرار دارد كنـار بيايـد و بـا وارد    
شدن در بده و بستان ها و تامين منـافع  
فرد يا گروه يا حزب حاكم، خيانت آن 
ــور    ــي كش ــافع مل ــوق و من ــه حق را ب
خودشان و در راستاي منافع آن قدرت 

يكـي از بـارزترين    .بيگانه بدست آورد
قـرارداد  «نمونه ها در اين مورد همانـا  

ــر ــان  » الجزاي اســت كــه پــس از جري
» ولـي فقيـه  «گروگانگيري، به دسـتور  

و ) رجائي و نبـوي (ميان نمايندگان او 
در . فرستادگان ريگان صـورت گرفـت  

اين قرارداد، جمهوري اسالمي به طرز 
ــاي    ــته ه ــليم خواس ــت آوري تس خف
آمريكائي ها شدند بطـوري كـه امضـا    
كننده قرارداد خود را با وثوق الدولـه  

ـ   را امضـا   1919ت بـار  كه قـرارداد خف
  .كرده بود مقايسه ميكرد

   
 حاكميت ملي، آزادي و استقالل 

   
همانگونــه كــه آورديــم چنانچــه حــق 
حاكميت و حق تعيين سرنوشت در يد 
پر تواناي ملت و نمايندگان واقعي اش 
قرار بگيرد، ما با حاكميتي روبرو هستيم 
كه ضامن استقالل و آزادي ملت است، 

ــ  ــه س ــاكميتي ك ــاي ح ــدرت ه لطه ق
ــد و   ــي تاب ــارجي را برنم ــوق «خ حق

ملت را نيـز مراعـات ميكنـد،    » همگاني
اينرا حاكميت ملت يا حاكميـت ملـي   

  .مي ناميم
اگر آزادي و استقالل را دو روي يـك  
سكه در نظـر بگيـريم، حاكميـت ملـي     

يــك » آزادي«. خــود آن ســكه اســت

وجه اعمال حاكميت در داخل كشـور  
اعمـال  سـكه   ديگـر وجـه  » استقالل«و 

. حاكميــت در خــارج از كشــور اســت
حــال اگــر در كشــوري حاكميــت در 
اختيار ملت باشد يعني حاكميـت ملـي   
استقرار يافته باشد، الجرم هم آزادي و 
هم استقالل حضوري جدي و الينفـك  

اما اگر حاكميت از ملت سـلب  . دارند
گردد و به فرد، چه فقيه، چه شاه و چـه  

يرد، بناچار نه هر مستبد ديگري، تعلق گ
آزادي در آن كشور وجود دارد و نـه  

  .استقالل
» استقالل«اين فرض كه در يك كشور 

» آزادي«يا  ،نباشد» آزادي«باشد ولي 
نباشــد، فــرض » اســتقالل«باشــد ولــي 

محالي است، يا ايندو، در كليت خـود،  
هر دو باهم وجود دارند و يا هيچكدام 

يت در كل«اينكه ميگوئيم . وجود ندارند
منظـور آنسـت كـه بـا اسـتقرار      » خود

حاكميت ملـي، مسـير كلـي كشـور در     
خط آزادي و استقالل قرار ميگيرد ولو 
آنكه آن آزادي و يا استقالل در كامل 

بـه  . ترين وجـوه خـود بـروز ننماينـد    
عبارت ديگر آزادي و استقالل مقوالتي 

. نيستند كه يك شبه عايـد ملتـي شـوند   
قـدام در  اين گونه نيست كه به محض ا

مـا بـا    ،جهت اسـتقرار حاكميـت ملـي   
تـرين   باالترين درجه از آزادي و اعـال 
خيـر،  . حد استقالل برخـوردار بشـويم  

و » حقــوق همگــاني«اســتقرار تمــامي 
آزاديهاي اساسي و استقالل كامل يك 
كشور چـه بسـا سـاليان درازي بطـول     

مهم اينست كه ما در اين مسـير  . انجامد
   .طي طريق كنيم

 ،و نظامي كـه در آن آزادي حاكميت 
بناچـار نظـامي    ،محلي از اعراب ندارد

غير مستقل و تحت سلطه مستقيم يا غيـر  
در اين . مستقيم قدرت هاي بيگانه است

جمهــوري «مــورد كافيســت بــه رفتــار 
 –در قبـال زنـدانيان سياسـي    » اسالمي

انتخاباتي و روزنامه نگـاران ايرانـي از   
ــه     ــاني ك ــال بيگانگ ــرف و در قب يكط

ميخوانـد از  » جاسوس«خودش آنها را 
نظـام واليـت   «. طرف ديگر توجه نمود

در مقابل ايرانيان مخـالف خـود   » فقيه
بيشترين توحش اعم از تجاوز و شكنجه 
و حبس هـاي طـوالني مـدت و حتـي     

را اعمال ميدارد، امـا در قبـال     اعدام
شـده  » جاسوسي«بيگانگاني كه مرتكب 

از آنهـا  اند دائما كوتاه ميĤيد و برخـي  
ملوانان انگليسي كه به تماميت ارضـي  (

را تنها چنـد  ) كشور تجاوز كرده بودند
ــد و   ــتگيري آزاد ميكن ــس از دس روز پ

سـارا شـورد و كلوتيلـد    (برخي ديگـر  
را كه در دادگاههاي خود نظام ) رايس

پس از  ،به حبس نيز محكوم شده بودند
چند ماه رها كـرده و بـه كشـور شـان     

ختگيرانه تـرين  عودت ميدهد و در سـ 
شين بائر و جاش (حالت عده اي ديگر 

را در حاليكه فقـط يـك چهـارم    ) فتال
دوره محكوميت خود را سپري كـرده  

اما  .!به كشور خودشان ميفرستد ،بودند
ــرين    ــخت ت ــي در س ــدانيان سياس زن
شـرايط، در سـلولهاي انفـرادي تحــت    
شكنجه و آزار و اذيت زندانبانان قـرار  

ترين حقـوق خـود    دارند و از ابتدائي
آيا دليلي روشـن تـر از    .!نيز محرومند

اين براي اثبـات عـدم اسـتقالل نظـام     
ــل    ــرنش آن در مقاب ــه، ك ــت فقي والي
بيگانگان و توحش آن در قبال ايرانيان 
بايد ارائه داد؟ اين رفتار دوگانه دليـل  
قاطعي است بر اينكـه رابطـه آزادي و   

يك رابطه مستقيم است و آنها  ،استقالل
 . روي يك سكه اند دو

بنابراين اگر حاكميت در اختيار ملـت  
نباشد، منافع نظام حاكم فـوق منـافع و   
حقــوق ملــت قــرار ميگيرنــد، ميتــوان 
و  حقوق ملي را فداي منافع نظام نمود

چنـين حـاكميتي فاقـد اسـتقالل     البته 
است و با آزادي ملـت نيـز در جنـگ    

قيام بر عليه چنـين حـاكميتي از   . است
ادين و مشـروع ملـت ايـران    حقوق بني

  .است
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کالبد شناسـی جناحهـا در 
انتخابــــات نهمــــين دوره 

  ۴ -مجلس رژيم
  

ـات، برخـورد  موضوع سوم مورد بحـث انتخاب
ـتر علنـی شـده و  ـا بیش هایی است که این روزه
شعله های جنگ درونی جناح های حاکمیت 
را فــروزان ویقینــا فروزانتــرهم خواهنــد کــرد، 

ــابق ــای بـی س ه درونـی گرداننــدگان  برخـورد ه
 .دستگاه حکومتی آقای خامنه ای

ـتار یعنـی تجزیـه و  ـلی ایـن نوش اما موضوع اص
تحلیل روی احزاب و سازمانهای ملّاساز برای 

  .  درمان بن بستهای سیاسی
همانگونه که خوانندگان گرامی میدانند، رژیـم 
جمهوری اسالمی بطور متوسـط در هـر هفتـه 

ـاند، یک حزب یا سازمان سیاسی ب ه ثبت میرس
و قبال اشاره کردیم که رژیم تا این تاریخ بیش از 

ـا گـروه سیاسـی کـه دارای پروانـه  ۲۴۵ حزب ی
فعالیــت سیاســی و دارای اساســنامه و ضــوابط 
قانونی جمهوری اسالمی ایران هستند به ثبـت 

البتــه از آنجــائی کــه بنــا بــه ). ۱(رســانده اســت 
دمــوکرات "ادعــای رژیــم جمهــوری اســالمی، 

کشور کره خاکی است، بسیار طبیعی ) ؟"(رینت
است و لزوما باید این تعداد حزب داشته باشـد 

قــبال . کــه مرتبــا هــم رو بــه افــزایش مــی باشــند
خالصه ای از این تشکلهای سیاسی و گرایشات 

در اینجا یاد آور می شویم کـه . فکری را آوردیم
این تشکلهای سیاسـی و بخصـوص تشـکلهایی 

ـا که ظرف سـه دهـه اخ یـر پدیـد آمـده انـد و ی
حرکت هایی که قبل از انقـالب بوجـود آمـده 
اند و به نوعی سعی کرده اند موجودیت خود را 
در نظام جمهوری اسالمی هم حفظ و در کنار 
ـامح از  ـا تس ـاری ی سیاستهای رژیم حاکم بـرد ب
خــود نشــان دهنــد و موجودیــت خودشــان را 
. همچنان حفظ کنند، لیست بلند باالیی است

ا بــا اشــاره کوتــاهی بــه تعــدادی از آنهــا کــه امــ
ـاهی در  شناخته شده ترین آنها بـوده و هـر ازگ
محافــل سیاســی خــود نمــایی و برخــی نیــز در 
ـام جمهـوری  تعیین سیاسـت بـرای حفـظ نظ

  :اسالمی نقش پیدا میکنند ذیال می آوریم
  

  گرایشات حزبی نو ظهور
  
ــد هــای   ــرادی از بان ـا اف ـا و یـ ــروه هـ شــامل گ

ـاهر بصـورت حاکمیت ه ستند که در شـکل ظ
حزب و گروههای سازمان یافته عمـل میکننـد 
ــه هــایی از  ــر مجموع ـا زی ـار همانـ ــی در رفتـ ول
ـیج  و  ـپاه، بس دستگاه های حکـومتی ماننـد  س
ـــه در  ـــد ک ـــر رژیمن ـــف دیگ ـای مختل ــ ارگانه
بزنگاههای حساس  سیاسی وارد عمل  شـده و 
ـانونی جلــوه دادن  اوامــر رهبــری را بــرای قـ

دستگاه حاکمه، به آنها جنبـه رسـمی تخلفات 
  :این گرایشات عبارتند از. میدهند

  اصولگرا ها - ۱
 جبهه پایداری به انقالب اسالمی - ۲
 جبهه ایستادگی ایران اسالمی -  ۳
 جبهه پیروان خط امام و رهبری - ۴
 )زارع(جمعيت فدائيان رهبر  -  ۵
 ۷جمعيت انصار المهدي - ۶
ـاح ( جناح احمدی نـژاد - ۷ معـروف بـه جن
 )نحرافیا
 ...و  - ۸

ــد آمــده بعــد از انتخابــات  گرایشــات پدی
  :شامل ۱۳۸۸

ـات  طرفـــدار موســـوی و کروبـــی - ۱ ( گرایشــ
نــام گــذاری شــده از ســوی .  موســوم بــه ســبز

 ) حاکمیت بعنوان جناح فتنه
بخشی از طرفداران هاشمی رفسنجانی   -  ۲        

 و محمد خاتمی که به حمایت گروه فوق آمدند 
معيــت حقوقــدانان ايرانــي مــدافع ج  -  ۳         

 )احمد لو(حقوق بشر 
 انجمن نو انديشان عصر سبز -  ۴ 

 حزب سبز - ۵           
ـبش " انجمن های اسالمی" -  ۶ طرفداران جن

 سبز
  جمعيت جوانان انقالب اسالمي -  ۷
  حزب حماسه سازان دوم خرداد  - ۸

 ...و      - ۹        
ـانون ا ساسـی این مجموعه خود را ملتـزم بـه ق

ـانون  دانسته، برخی نیز خواهان تغییراتـی در ق
ـار چـوب  اساسی هستند، تغییراتی البتـه در چه

همین نظام و همین رهبری ولی با اندکی تغییر 
  .در رفتار رهبر، اینان  مدافع حفظ نظام هستند

گروهها و دسته جات پدیـد آمـده در سـه 
  :دهه اخیر شامل

 ب اسالمیسازمان مجاهدین انقال    - ۱        
 حزب کارگزاران سازندگی  - ۲
 حزب مشارکت  - ۳
 حزب اعتماد ملی - ۴

 مجمع روحانیون مبارز   - ۵         
 حزب اسالمی کار - ۶
 مجمع اسالمی بانوان   - ۷
 ساالری   حزب مردم - ۸
 حزب اعتدال و توسعه - ۹
ــوزی و " انجمنهــای اســالمی" - ۱۰ ــش آم دان

 ... دانشجویی  و
 

ـات سیاسـی مجموعه فوق بر خال ف بقیه گرایش
چالشهایی را با نظام شروع کرده اند و علیرغم 
ـام دارنـد و بـدلیل  ـا نظ ـایی کـه ب نا هم خوانیه
ـار،  مخالفتها، کار را به برخورد های خشـونت ب

ـتگیری و زنـدان و  ـا دس همـراه ... کشانده که ب
بوده و باعث کنار زدن آنها از صـحنه سیاسـی و 

سیاســی شــده انحــالل بعضــی از  ســازمانهای 
  .است

  
گروههــا و دســته جــات  قبــل از انقــالب  

  :شامل
  
  نهضت آزادی ایران - ۱
 انجمن حجتیه - ۲
 گروه موتلفه اسالمی - ۳
 سازمان فدائیان اسالم - ۴
  نهضت خداپرستان   - ۵
     جمعيت آزادی مردم ايران - 
     جاما - ۷
     جبهه ملى  - ۸
    حزب  زحمت كشان ملت ايران  - ۹
  مجاهدين خلقسازمان  - ۱۰
  ...سازمانهای کمونیستی و -  ۱۱

به جز انجمنهای حجتیه و گروه موتلفه کـه در 
مرکز ثقل نهادهای اصلی تصمیم گیـری رژیـم 
ـاَن لَـم یَکُـن  ـابقی بـرای حاکمیـت َک هستند، م
ـادی اسـت کـه از  ـالهای زی تلقی مـی شـوند و س
گردونه سیاستهای داخـل کشـور حـذف شـده 

  .اند
ات دخیل و از گروههایی اما از مجموع گرایش

ـین دوره مجلـس شـورای  که به انتخابات نهم
اسالمی بر میگردد، به جز دو گروه اول در باال، 
بقیه تا این تاریخ هیچ سهمی در انتخابات پیش 
ـا و  ـا داده نشــده اســت، و دعــوا هـ رو بــه آنهـ
کشمکش ها، برای گرم یا سرد نگهداشتن تنور 

ـتای طرفـدارا ن والیـت انتخابات فعـال در راس
ــــد و راه دادن  ــــه ای دور میزن ــــه خامن مطلق
ـا  گرایشات دیگر که شامل مخالف رهبـری و ی

راه دادن ایـن . کسانیکه با رهبری زاویـه دارنـد
گروه ها در آینده البته به رویدادهای پیش بینی 
ـاز هـر دو طـرف را  نشده ای بستگی دارد کـه نی
ـان ورود بـه  ـا امک ایجاب کند و یحتمـل بـه آنه

بلیغــات سیاســی داده  شــود ولــی بــاز صــحنه ت
  .سهمی در توزیع قدرت نخواهند داشت

بررسی این جریانات سیاسی و بخصوص نقـش 
ــا ماننــد گــروه  مهمــی کــه برخــی از ایــن گروهه
موتلفه اسالمی داشته و دارند را به بعد وا گـذار 
میکنیم، این گروه از بدو انقالب تعزیـه گـردان 

ـامرئی سیاسـی در مرکـ ـای ن ز تصـمیم معرکه ه
گیریهــای رژیــم بــوده انــد و همچنــان عوامــل 
کلیدی اش در مراکز اصلی قدرت باقی و فعال 

  .مانده اند
ـــداهای  ـام نویســـی کاندی ــ ـــه ن ـتانه هفت در آســ

بنا بر اعـالن دبیـر ( انتخاباتی دوره نهم مجلس
ـان از سـوم  هیئت مرکزی نظارت شورای نگهب

با جنگ و دعوا ها بـر سـر ) تا نهم دیماه جاری
  .  ن انتخابات شروع میکنیمای
نزاع ها بر سر انتخابات مجلس نهم شدید تـر   

  !میشوند 
ـــی     ـــگ و جـــدالهای درون ـا و جن ــ برخورده

ـات، بـی  ـاوال انتخاب گروههای گرداننـده کارن
ـا بـه توپخانـه  وقفه ادامه دارد، در پی شلیک ه
ـای وحــدت خــواهی  ـنجانی، تضــرع هـ رفسـ
ان مهــدوی کنــی، کــه گفتــه بــود از همــه دوســت

 خواهـد کـه برخـی اللهـی می اصولگرا و حزب
ـام  گیری خرده ــرا  مقـ ــد، زی ـار بگذارن ـا را کنـ هـ
ها خوشحال  گیری رهبری از این خرده معظم

الهــدی، عضــو  نیســتند و یــا  تهدیــد هــای علم
ـا سـران  مجلس خبرگان رهبری  در برخـورد ب
فتنه و یا  بـی نتیجـه مانـدن داوری علـی اکبـر 

بــه انحصــار در آوردن در مشــاور رهبــر والیتــی 
ـا  ـاه خــود و یـ نماینــدگان اصــولگرا در اردوگـ
ــز و  ــین اعتراضــات شــدید مســئولین ری همچن
ـا،  درشت، داریـوش قنبـری، موسـوی خوئینیه

ـان ... احمد جنتی و  جنگ جبهـه اصـول گرای
ـا  بـه  شدید و شدید تـر شـده اسـت،  برخورده
جایی رسیده است که مهدوی کنـی را از نفـس 

امیــدی فقــان بــر آورده اســت  انداختــه و بــا نــا
: مهدوی کنی خطـاب بـه وحـدت شـکنان:که

  !!!دعوا کنید 
: می نویسـد ۱۲/۹/۱۳۹۰خبرنگار مهر در تایخ 

ـا   ـان رهبـری  در گفتگـو ب رئیس مجلـس خبرگ
ایــن خبرگــزاری بــا بیــان اینکــه دههــا بــار بــه 

ــه ــه جبه متحــد اصــولگرایان  دوســتانی کــه ب
...  و  اند ســفارش بــه وحــدت کــرده ام نپیوســته

ـا  توصیه:  حاال به مزاح ام به آنها این است که ب
والیتی نیـز امیـدی بـه جـذب !. هم دعوا کنید 

جبهه های رنگارنگ بـرای یـک کاسـه کـردن 
ـا  آنها  ندارد، او تالش میکند به جای وحـدت ب
هم خطی های خود، از نیروهای ریزشی جناح 
ـا لحنـی طلبکارانـه  های رقیب بهره  بگیـرد و ب

ـا از تعلـق حزبـی اعالن  میکند اگـر کاندیـد ه
ــان صــرفه نظــر کننـد  بــه گرمــی مــورد  خـود ش

  . پذیرایی خواهند بود

  حزب بدون مارک علی اکبر والیتی

ـاور  به گزارش خبرآنالین، علی اکبر والیتـی مش
ــل و ســخنگوی  ــین المل ــور ب ــه ای در ام خامن
جبهه متحد اصولگرایان که در نشسـت خبـری 

می سخن می گفت مجمع جهانی بیداری اسال
ــرای  در بــاره لیســت انتخابــاتی اصــولگرایان ب

اگـر کسـی تعلـق بـه حـزب : مجلس نهم گفت
و بـه اسـالم بـه عنـوان )  ۲( مارک داری نـدارد

ـانون  ـین ق ـامع و سیاسـی و همچن یک دیـن ج
ـته باشـد و  اساسی و اصل والیت فقیه تکیه داش
ـامطلوبی از خـود علیـه  در عین حال تجربـه ن

ـاقی نگذ ـته باشـد و البتـه مـورد تاییـد نظام ب اش
مردم هم باشد قطعا مورد تاییـد جبهـه متحـد 

  . اصولگرایان قرار می گیرد
رفسنجانی فریبکار و معامله گر هم دیگر حاضر 

  :به معامله نیست
  

  !معامله نمیکنم: رفسنجانی
  
رفسنجانی از سوی دیگـر،  نقـش حائـل شـدن  

ـان و  ــ ـین جـــدالهای اصـــالح طلب خـــود را بــ
یان از دست میدهد و  به منتظری دوم اصولگرا

  . تبدیل میگردد
آذر  دبیرکـل موتلفـه روز نهـم سروش جعفـری

هاشمی گفت سر سـه موضـوع : میگوید ۱۳۹۰
موتلفـه  دبیر کل حزب. کنم باکسی معامله نمی

ـنجانی،  زیـر « با بیان اینکـه اکبـر هاشـمی رفس
منتظـری « از وی  است و نباید» خیمه انقالب 

ــه برخــی مواضــع » دوم  ــرا  موتلف ســاخت  زی
بعضی مواضع او را هـم  قبول دارد و هاشمی را

او افزود، هاشمی در حضور موتلفـه . کند رد می
ـا کسـی معاملـه  گفته است بر سر سه موضـوع ب

ـام، والیـت فقیـه و شـخص : کند نمی اصـل نظ
« : گوید دبیر کل موتلفه در ادامه می. ای خامنه
ـتد بـرای  زمانی کـه هاشـمی تسـلیت می اما فرس

ـت ادن تســلیت فـوت پــدر موسـوی، خــوب فرس
ـانی کـه   موسوی را تأیید مـی  برای ـا زم کنیم، ام

" خــدوم "  هاشــمی آقــای  موســوی برانــداز را 
ـای هاشـمی   می نامد، در مقابـل ایـن موضـع آق

  . متعرضیم
رقبــای حــوزوی،  وجــه تســمیه جــالبی بــرای 
ــوان کــه  رفســنجانی نشــر داده انــد بــا  ایــن عن
ـتی نـوح اصـولگرایان شـده و  هاشمی سوار کش

كيوان عزتي . یی هم در لیست انتظار استمشا
ـاني  از حوزه علمیه اصفهان در آخرين بروز رس

طـي » يك استكان چـاي داغ « وبالگ خود، 
ـتی نـوح «مطلبي با عنـوان  هاشـمی سـوار کش

ـار اسـت، » اصولگرایان؛ مشایی در لیسـت انتظ
ـــدین :مـــی نویســـد ـیش عـــالء ال ـــد روز پــ چن

ـیون امنیــت ملــی و  ـیس کمیسـ بروجــردی رئـ
 مجلس مـدعی شـده بـود کـه است خارجیسی

ـان اصـول گروه گرایی بـه  های موجود در جری
انـد و  مسیر وحدت قـرار گرفته شکلی عملی در

ـات«هــر کــس ســوار  ـتی نجـ وحــدت » کشـ
  .خودش ضرر کـرده اسـت گرایی نشود، اصول
ـایر  البته ـتی نیـز همچـون س اخذ بلیط ایـن کش

 وسایل نقلیه منوط به شرایطی است که تحقق
شــروط بــرای شخصــیتی چــون هاشــمی ایــن 

قــرار  .رفســنجانی بــه مثابــه آب خــوردن اســت
ـان  ـنجانی در صـف مخالف گرفتن هاشمی رفس

ـاری بـرای اعضـای ایـن  جبهه پایـداری، افتخ
جبهــه و زنــگ خطــری بــرای دوســتان جبهــه 

تـوجهی بـه آن  متحد  اصولگرایی است که بی
می تواند عـواقبی غیـر قابـل جبـران را در پـی 

گرایان  عضــو فراکســیون اصــول. دداشــته باشــ
ایــن کشــتی نجــات،  :  مجلــس ادامــه مــی دهــد

ـتی نـوح«نـوعی  اصـولگرایان را بـه مـدل » کش
: امروزی آن معرفی کرده بود و مدعی است کـه

ــول ــد اص ــه متح ــی  گرایی جبه ــه فعل در بره
ـاز جداگانـه » کشتی نوح« است و هـر گونـه س

خدشـه وارد کنـد،  گرایان که به وحدت اصـول
بروجـردی . هاسـت طلب خود جدایی به ضرر

ــه : مجــدداً مــدعی شــده اســت کــه رســیدن ب
ـاری منطقـی  وحدت در جریان اصول گرا ها ک

های موجود به این سمت و  غالب گروه است و
نیـز  سو خواهند رفت، حاال اگر فرد یا گروهـی

ـان متضـــرر  ـــد، خودشــ ـارج از گـــود بمانن خــ
ـایت هاشـمی . شوند می ـا، س ـا ه پس از این ادع

بلیط این کشتی دست بـه  انی برای اخذرفسنج
ـتی  کار شد و هاشمی  وقتی دید که ظرفیت کش

ـاد اسـت کـه حتـی  نـوح اصـولگرایان آنقـدر زی
بسیاری از ساکتین فتنه نه تنها سـوار شـده انـد 

 سوخت رسانیجمله  بلکه نقش های اساسی از
ـا ایـن  به این کشتی را نیز بعهـده گرفتـه انـد و ب

ـاف کــم شــود و (!) ان مانــده کــه طوفــ اوصـ
غیرسواره ها همگـی غـرق شـوند، سـریعا بایـد 

کشتی نـوح اصـولگرایان مـدل  برای تهیه بلیط
   .اقدام نمود  ۲۰۱۱

بنابر این الزم می آید رفسنجانی  هر چه زود تـر 
ـایی  تصمیم بگیر د و شـرایط ممکـن اسـت بج
ـازی کـردن  ـام  و دو هـوا ب برسد که دیگر یک ب

طرفـی دیگـر در  ایشان جواب نداشته باشـد، از
شان خود نمی بیند ناگهان وارد گود بازی رقبا 
شود، بازیی که انتهای آن تاریک و اساسا معلوم 
ـا دارد  نیست به کجا کشیده خواهد شد، پس ج

  . غیر مستقیم رایزنیها شروع شوند
، به نقل از کوشیار  ۳۰/۹/۱۳۹۰عصر امروز در 
» آنتي هاشمي«تشديد فعاليت : رودی مینویسد

بــه  ي نمايشــي در آســتانه انتخابــات، آنــانهــا
خوبی به این نکته پی برده اند که نام هاشـمی 

در طـول ایـن  رفسنجانی بـه دلیـل عملکـردش
سالها همواره بستر خوبی بـرای مـوج سـواری 

ـا ـای ناشـی از  های انتخاباتی اسـت ت ضـعف ه
ـالفین و  ــردن مخـ ــه گ ــدیریت ناصــحیح را ب م

ـنجانی انـدا افرادی نظیر هاشمی در . خترفس
این که مواضع و عملکرد هاشمی رفسنجانی به 

 قابــل نقــد اســت  ۸۸خصــوص پــس از فتنــه 
ـاره ایـن  تردیدی نیست، اما شـدت گـرفتن یکب

ـام  حمالت آن هم در شرایطی که با آغاز ثبـت ن
نامزدهای انتخابات مجلس تنور انتخابات نیـز 

حالی است کـه علـی  رفته رفته گرم می شود در
ـاق خـاص و بغرنجـی هـم کـه  الظاهر هیچ اتف

باشــد رخ نــداده  مربــوط بــه شــخص هاشــمی
  .است

  
ـا هاشـــمی  ـاتمی بــ ـاتی خــ رایزنـــی انتخابــ

   رفسنجانی
  

جلسات انتخاباتی : سایت خبری مشرق نوشت
ـا و موســوی ـاتمی، موســوی خــوئینی هـ  خـ

بجنــوردی موســوم بــه شــو رای راهبــردی بــه 
 در آخرین جلسه. صورت منظم برگزار می شود

سید حسن خمینـی بـرای شـرکت مقرر شده از 
ـا از  در یکی از این جلسات دعوت به عمل آید ت

. آخرین مواضع و نظرات وی نیز مطلع شـوند
شورا در دیدار  همچنین مقرر شده نماینده این

با هاشمی رفسنجانی آخرین دیدگاه های وی و 
ـات مجلـس  حزب کارگزاران را ـاره انتخاب در ب

یته مطـرح نهم اخذ و در جلسات آینده این کم
حاصــل اینکــه پــس از رایزنیهــا خــاتمی  .کننــد

ـان اســت کــه شــورای : میگویــد حــرفم همـ
همــاهنگی جبهــه اصــالحات اعــالم کــرده، و 

ها حکایـت از ایـن دارد کـه  نشانه: اضافه میکند
 .نباید در انتخابات شرکت کرد

سخنان آقای  ۱۳۹۰آذر ۲۹سه شنبه   اشتراک،
ـین خالصـــه میکنـــد ـاتمی را چنــ ـیس  :خــ رئــ

با بیان این که فعـال ایـن  جمهوری سابق ایران
 شرایط فراهم نشده است، البته بنـده از طـرف

ـنم  ـنم، ولـی فکـر مـی ک کسی اظهار نظر نمی ک
دارد که نبایـد  وقتی همه نشانه ها داللت بر این

در انتخابات شرکت کنیم، بنابراین شـرکت در 
جبهۀ مشارکت ایـران . ندارد انتخابات معنایی
طالعیــه طــی ا ۱۳۹۰/۱۰/۱اســالمی هــم در 

. خود، عدم شرکت در انتخابات را اعـالم کـرد
ـنبه اول دی ـــ ــــه روز پنجش ــــی   ۱۳۹۰, کلم م

ـارکت ایـــران اســـالمی در :نویســـد جبهـــه مشــ

بندی خود به این نتیجه رسیده است کـه  جمع
ــزاری  ــت، برگ ـال تأســف اراده حاکمی ـا کمـ بـ
انتخابات نمایشی است که حاصـل آن مجلسـی 

به مراتب از  فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن
ـا بـر ایـن عقیـده . تر است مجلس هشتم نازل م

هستیم در انتخاباتی کـه در فضـای آزاد برگـزار 
ـازه ورود و رقابـت  نشود، نامزدهای مردمی اج

ـیچ نداشته باشند و از آن مهم   تر رأی مردم به ه
انگاشته شود نمی توان شرکت کرد و به همـین 
دلیل تصـمیم خـود مبنـی بـر عـدم شـرکت در 

تخابات مجلس را به اطالع عموم ملت ایران ان
  .رسانیم می

ـای نخـواهیم   برای دستیابی به ایـن حـق از پ
  .نشست

  
تهدیــد هــای خطرنــاک وزیــر اطالعــات 

  خود زنی نیست؟
  

جریانات  فتنه و انحراف حلزونی حرکـت مـی 
ـتیابی بـه  کند و کار خود را میکنـد و خطـر دس

ـا  ۱۷۰ ــرار داده، بـ کرســی  مجلــس را هــدف ق
ـا هزینـه کـردن  ـیش میـرود، ب چراغ خاموش پ
رقمهای هنگفت در سطوح پائین جامعه برای 

شاّمه بویایی رقیب احساس . خود جا باز میکند
  : خطرکرده و شالقها را باال میبرد

ـارس، روز دوم آذر نوشـت خبرگـزاری وزیـر : ف
ـام  اطالعات ضمن تشریح تـدابیر دشـمنان نظ

ـیش ـات پــ هشـــدار داد کـــه  رو، بـــرای انتخابــ
ــه طلبــان  اصــالح و    انحــراف و جریانــات فتن

هم ســو  نظــام غیــر کــه بــا رهبــری و آمریکــایی
ـام  هستند، اهداف مشترکی را برای مقابله با نظ

ـال ـایی . کننـد می و رهبـری دنب او  بـرای  شناس
تشــخیص آن از تفکــر اصــیل و  یــک جریــان و

بایـد سـه :  جریان غیر اصیل و انحرافـی گفـت
ـار ـاق  موضــوع و معیـ ـاق فکــری، انطبـ انطبـ

ـان و  گفتمانی و انطباق عملـی آن گـروه  همزم
ـای  اندیشه توام با ـام راحـل و رهنموده های ام

سـه  رهبر انقالب اسالمی تطبیق داد و اگر این
معیــار درســت مــورد توجــه قــرار گیــرد دچــار 

  .شد مشکل نخواهیم
حیــدر مصــلحی در بخــش دیگــری از ســخنان 
: خود به موضوع انتخابات پرداخـت  و گفـت

ـات  ایـن ـاسانتخاب ـات از اول  حس ترین انتخاب
های  ائتالف و جریانات و انقالب تاکنون است

ـات تشــکیل  متعــددی بــرای ورود بــه انتخابـ
ـات انحرافـی  گروه .اند شده های فتنـه و جریان

ان به صحنه خواهنـد افراد را با تابلوهای دیگر
های دلسوز نظام بایـد مراقـب  مجموعه آورد و

  .باشند که در دام طرح آنها نیافتند
ـاره بـه   ـات دو ب با فاصله چهار روز وزیـر اطالع

ــی  ـار سیاس ــزارش خبرنگـ ــه گ ــد و ب صــحنه آم
ـتم آذر ) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران  هف

ـا چالش : گفت ۱۳۹۰ ـال ب ـای  انتخابات امس ه
، دشـمن بــه طـور جــدی مواجـه اســتامنیتـی 

ـا  برای این انتخابات طراحـی کـرده اسـت و م
ایـن دهیم، البتـه  نسبت به این مساله هشدار می

ـام  بــه معنــی تــرس نیســت، چــرا کــه بــر تمـ
ــم و  حرکت ــل داری هــای دشــمن اشــراف کام

ـا   ۸۸حــوادث ســال  ــرای مـ ـادی ب برکــات زیـ
 .داشت

ــی   ــدر مصــلحی در چهــارمین همــایش مل حی
ـیج و پد ــ ـــه بس ـاره ب ــ ـا اش ــ ـــل ب ـــد غیرعام افن

های دشمن در عرصـه جنـگ نـرم بـه  طراحی
ـایبری و اینترنـت، افـزود طـرح : ویژه فضای س

ـا  ــ ـاراک اوبام ــ ـــی از ســـوی ب چمـــدان اینترنت
جمهور آمریکا چند ماه پیش از اعالم این  رئیس

ـتگاه ـا، دس ـاتی  مساله از سوی اوبام های اطالع
ـا را پیش و بینـی کـرده بودنـد  کشور طراحی آنه

البتـه  .راه مقابله با آن را نیـز بـه دسـت آوردنـد
ـاز  ـا ب ـا در برخـی مواقـع راه را بـرای آنه خود م
ـیم کـه چـه  ـا ببین کردیم تا کمی پیش برونـد و م

ـا  می ـتیم و هـر چـه آنه ـا را بس کنند و بعد راه آنه
ـانور را  تالش کردند، شکست خوردنـد و ایـن م

  .رها کردند
ـا از ناحیـه وزارت ـات  ترس و هشدار تنه اطالع

همه سردمداران حکومتی از سرنوشت . نیست
ـاس خطـر  سیاهی که در انتظار آنان است احس

  :کرده به هشدار  و  تذکار دادن افتاده اند
ـانی امامی ـیم،  ماه :کاش ـای آینـده مراقـب باش ه

  گوش به فرمان رهبری باشیم
  

   کاشانی،  الله امامی آیت: ۱۳۹۰آذر  ۲۶ایسنا 
  ۱۶ر صفحهد  
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و نقـش » الگو« در اهمیت
آن در گذار از قدرتمداری 
بــه حقمــداری در ایــران و 

 جهان امروز
  
  

تحصــــیل «قدرتمــــداری و بــــرای 
الگـــــوی  ،مـــــی شـــــوند» قـــــدرت

کـــاری بغایـــت  ،حقمـــداری شـــدن
در  ،بـه قـول هوگـو. مشکل می شود

دنیائی که خـوب هـا بسـیار کمیـاب 
بزرگ تر از  ،نها که خوبندآ ،هستند

 حــق اینســت کـــه. بــزرگ هســتند
نهـا هسـتند کـه آبزرگ تر از بزرگ 
الگوهای همه  ،الگوهای حقمداری
  . می شوند ،مکانی و همه زمانی

مـی  ،در قرآن ،از این رو است که     
خــوانیم خداونــد از  پیــامبر صــفات 
قدرتمداری را سلب مـی کنـد و او و 
جامعـــه مســـلمانان را امـــت نیـــک 
کردار و الگـو مـی خواهـد و بوقـت 

از الگـو اسـت  ،سخن گفـتن از امـام
اسـوه ای . وردآکه سخن بمیان می 
همه زمانی و  ،که قرآن می شناساند

  :همه مکانی است
ــز . ۲٫۶ ــو نی ــام و الگ ــه ام ــامبر ک پی

ــت ــه الگــو ،هس  ،در ســاختن جامع
  :منتخب است

بـه پیـامبر  ،سـوره فـتح ۱۸یه آدر  •
ور می شود که جامعـه جدیـد او آیاد

را برگزیده است و خداوند بـه ایـن 
ــتانت ــا حــق . خــاب راضــی اس و ام

تصــمیم بــا اعضــای جامعــه الگـــو 
ـــنهم«: اســـت ـــرهم شـــوری بی »  ام

    ،بنا بر این).  ۳۸یه آ ،شوری(
ــو • ــه الگ ــا جامع ــامبر ب ــه پی  ،رابط

رابطه ایست کـه حقـوق برقـرار مـی 
پیامبر رهبر و پـدر و وکیـل و . کنند

در کتـاب اصـول . (نیست... نصیر و
دو فصــل اول و  ،راهنمــای اســالمی

یـه هـا در بـاره آفهرست کامل  ،دوم
سلب صفاتی را می یابید که داشـتن 

پیامبر و چه رسد بـه  ،نهاآهریک از 
  .) غیر او را قدرتمدار می گرداند

پیـامبر  ،سـوره احـزاب ۲۱یه آدر  •
  .می خواند» اسوه حسنه«را ) ص(

ســـــوره  ۶و  ۴یـــــه هـــــای  آدر  •
پیـــامبری کـــه (ابـــراهیم  ،ممتحنـــه

و ) ۱۲۴یـه آبقره  ،امامت جسته بود
اسـوه «کسانی که با او  بـوده انـد را 

  .می خواند» حسنه
ــه آدر  • ــه آســوره هــود و  ۱۷ی  ۱۲ی

کتاب موسـی را امـام  ،سوره احقاف
و رحمت می خواند و می دانـیم کـه 

ـــر ـــتآق ـــوه «روش  ،ن روش اس اس
  و. و امام گشتن» حسنه

امـــام  ،ســـوره فرقـــان ۷۴یـــه آدر  •
کند  پرهیزگاران گشتن را ارزش می
  .و نیایش باورمندان می شمارد

امت امـام  ،سوره انبیاء ۷۳یه آدر  •
را امتـی مـی دانـد کـه انسـانها را بــه 

  .هدایت می کند ،امر خداوند
یه های بسیار بـه الگـو صـفت آدر  •

هم در این جهـان و هـم در (شهید  
می دهـد و او را ) ن جهان می دهدآ

همه زمـانی و همـه مکـانی و مسـتمر 
  :تاریخ می شمارد در جریان

جامعــه  ،ســوره بقــره ۱۴۳یــه آدر  - 
ــامبر را  ــلمانان دوران پی ــت «مس ام

و شهداء بر مردم جهان مـی » وسط
  .خواند

ــه آدر  -  ــه آســوره نســاء و  ۱۳۵ی  ۸ی
از مؤمنان می خواهـد  ،سوره مائده

و شــهداء بــر قســط » قــوامین للــه«
  .باشند

شــهید  ،ســوره مائــده ۱۱۷یــه آدر  - 
یــه آبنــا بــر  صــفت خداونــد اســت و

 ،در رسـتاخیز ،سوره نحـل ۸۹های 
 ۱۴۳یـه آپیامبر شهید است و بنـابر 

پیامبر در این جهان بـر  ،سوره بقره
  .شهید است» امت وسط«
مقـرر مـی  ،سوره قصـص ۵یه آدر  •

ــــان و  ــــعفان امام ــــه مستض دارد ک
: وارثـــان روی زمـــین مـــی شـــوند
 ،جامعه ای از الگوهـای حقمـداری

بــدین . رمــانی دســت یــافتنی اســتآ
سمت دادن به تحول جامعـه  ،الگو

هــا در جهــت جامعــه آرمــانی میســر 
ور می شود که سامانه آیاد. می گردد

ـــن و  ـــه ای ـــه ب ـــائی ک ـــه آه ن جامع
بـه  ،پیشنهاد شده اند و یا می شـوند

هــدف . هدفمنــد هســتند ،ضــرورت
رمـانی و رهبـری در جامعـه آجامعه 

ی ژاینـک کـه ایـدئولو. رمانی استآ
در مقـام انتقـاد  ،نـدها ناکام گشته ا

ــاآ ــل ناکــامی ،نه یکــی و در  ،از دالی
اینســـت کـــه  ،شـــمار مهمتـــرین هـــا

هدایت کننده جامعه هـا در جهـت 
ــه  در . قــدرت اســت ،رمــانیآجامع
ن سـامانه ای حقوقمـدار آ ،حقیقت

و توانا به تحول بر وفق الگـو اسـت 
از راه حقـوق  ،که  شرکت انسانها را

در تحقــــق  ،مــــدار و امــــام شــــدن
  .میسر گرداند ،ن به الگوبخشید

ور می شوم که هر خالئـی را آیاد      
پس نبـود الگـوی  ،قدرت پر می کند

حقمداری را الگوی قدرتمداری پر 
می کنـد و دم از والیـت مطلقـه مـی 

هرگــاه مســلمانان از ســنی و  ،زنــد
با فراوان فرقه ها که این دو (شیعه 
در طول تـاریخ پیـدا کـرده  ،مذهب

از رابطه بـا قـدرت خویشتن را ) اند
ــد را  ــا خداون ــه ب ــد و رابط ــا کنن ره

یعنـــی خویشـــتن را  ،برقـــرار کننـــد
زاد و حقـوق و کرامتمنـد آمستقل و 

از تضاد به توحید گـذار مـی  ،بیابند

بــر ســر ایــن امــر کــه امامــان : کننــد
مــأمور بــر صــاحب اختیــار مــردم 

بلکــه انســانهائی  ،گشــتن نبــوده انــد
بوده اند کـه زحمـت الگـو شـدن را 

 ،بـه ایـن صـفت ،ه خود داده اند وب
امــام هــدایت کننــده بــه حقمــداری 

بـه ایـن . توافق می کننـد ،گشته اند
ـــک  ـــه ی ـــد ک ـــی کنن ـــر توجـــه م ام

ــاریخ ،خــانواده ــان ت نســل  ،در جری
ــل ــد از نس ــداری  ،بع ــوی قدرتم الگ

چــرا کــه قــدرت از ویــران . بپــرورد
یـد و آشدن و ویران کردن پدید می 
. انــدخــانواده قدرتمــدار را مــی میر

 ،یک خـانواده مـی توانـد ،در عوض
الگـوی حقمـداری  ،در طول تـاریخ

 ،اینگونه الگوها هستند کـه. بپرورد
امروز و فردا نیـز بمثابـه الگـو بکـار 
انسانها در باز یافتن خـویش بمثابـه 

  . یندآحقوقمدار می 
 هرگاه مسلمانان این ،بدین قرار     

ــد ــوق  ،روش را برگزینن ــر حق ــر س ب
. ت او توافق می کننـدانسان و کرام

بر سر والیـت جمهـور مـردم در هـر 
ــد ــی کنن ــق م ــه تواف ــر  .جامع ــر س ب

الگــوئی کــه مــردم ســاالری شــورائی 
برسـر حـق .  توافق می کننـد ،است

برســر حــق . صـلح توافــق مــی کننــد
زاد آجریــان  ،بنــا بــر ایــن ،اخــتالف

اندیشــه هــا و اطالعــات توافــق مــی 
. توافــق مــی کننــد... بــر ســر. کننــد

اســـالم را بمثابـــه بیـــان  ،امســـرانج
در . زادی بـاز مـی یابنـدآاستقالل و 

 ،در صیر بسوی جامعه الگـو ،نتیجه
ــی  ــداری م ــای حقم ــد الگوه نیازمن

 ،وجــود الگــو ،شــوند و در میابنــد
نه موضـوعی مایـه  ،نسل بعد از نسل
ورد آکــه دســت  ،اخــتالف و نــزاع

ـــان اســـتقالل و  ـــزرگ بی زادی و آب
ل ســـامانه پیشـــنهادی بـــرای تشـــکی

. جامعـه امـام اسـت ،رمـانیآجامعه 
صیر  ،در می یابند که از این پس نیز

ــه  ــانیآدر جهــت جامع ــردوام  ،رم ب
  . نیازمند امام و الگو است

ــر ایرانیان        ــی ،و اگ ــن و ب ــا دی ب
یــم نماننــد و  ژمنتظــر تغییــر ر ،دیــن

ــــداری  ــــای حقم ــــر روش الگوه ب
در خــــانواده همســــران  ،بگردنــــد

یکـدیگر الگوهای حقمداری بـرای 
و برای فرزندان بشوند و دوستان و 
نزدیکان الگوهای حقمداری بـرای 
یکدیگر بگردند و بر اسـاس الگـوئی 
 ،کــه مــردم ســاالری شــورائی اســت

جامعــــه هــــای کوچــــک الگــــو را 
انسـانهای فعـل  ،بسـیار زود ،بسازند

ــانهای  ــه انس ــاوت  ب ــی تف ــذیر و ب پ
فعــال و دگرگــون ســاز  بــدل مــی 

گــذار از  شــوند و کوشــندگان بــرای
ــــه  ــــه جامع ــــدار ب ــــه قدرتم جامع

پر شمار می گردنـد و ایـن  ،حقمدار
  .گذار را ممکن می کنند

کالبد شناسـی جناحهـا در 
انتخابــــات نهمــــين دوره 

  ۴ -مجلس رژيم
  

ــران گفــت ــه ته ــد در : خطیــب جمع بای
هــای آینــده مراقــب باشــیم کــه نظــام  ماه

ــه  ـا و گــوش ب محکــم، مســتحکم، پابرجـ
طـور باشـد  این حرف رهبری باشد و اگر

  .تواند کاری کند دشمن نمی
ـافه کـــرد رئـــیس شـــورای : ایســـنا اضــ

ـان  سیاست ـا بی گذاری ائمه جمعه کشور ب
مخالفان نظام علـوی حـق ورود «اینکه 

ـازمان » های حکــومتی را ندارنــد بــه سـ
ـالف اسـت : گفت کسـی کـه معانـد و مخ

یعنی مخالفـت را در صـحنه عمـل آورده 
ـا چنـین افـرادی نمـی تواننـد  است، قطع

ــند ـام اســالمی باش ــوز نظـ ـام . دلس در نظـ
گونـه  گونـه افـراد هیچ اسالمی نیز بـه این

  .مسئولیت واگذار نشده است
  هشدار الریجانی 

رئیس مجلس شورای اسـالمی نسـبت بـه 
ــرداری  ــرای بهــره ب اقــدامات عــده ای ب

. هشـدار دادسیاسی در انتخابات مجلس 
ــرآنالین  ــزارش خب ــه گ ، ۲۴/۰۹/۱۳۹۰ب

انی چهارشنبه شـب در جمـع علی الریج
ـای علمیـه طالب و محققان حوزه قـم   ه

ـا اهـداف سیاسـی سـعی  عـده: گفت ای ب
ـای  ـا ملتهـــب کـــردن فضــ ــ ـا ب ــ دارنـــد ت
ــردم  ــوعی از م ــه ن ــس، ب ـات مجل انتخابـ

  .کالهبرداری سیاسی کنند
  پورمحمدی

 :فــارس نوشــت  ۲۸/۹/۱۳۹۰در تــاریخ  
ـای  پورمحمدی در باره دخالـت کانون ه

اگـر : گفـتر انتخابات ثروت و قدرت د
ـا  خدای ناکرده مجلسـی داشـته باشـیم ب
ــر جســور و  عناصــر ضــعیف، وابســته، غی
ـاثیر قـدرت و ثـروت  عناصری که تحت ت
ـافع و امنیـت  قرار بگیرنـد از حقـوق و من

توانند به خوبی دفاع کنند کـه  ملت نمی
در این صورت طبعا باید نگران امنیـت و 

  .منافع ملی هم باشیم
  بوشهری هاشم حسینی 

ـارس،  : ۱۳۹۰آذر  ۲۶خبرگـــــزاری فـــــ
ــینی  آیت ــم حس ــه سیدهاش ــهری  الل بوش

عضــو مجلــس خبرگــان رهبــری و عضــو 
کمیتــه داوری شــورای مرکــزی جبهــه 
متحــد اصــولگرایان بــا تأکیــد بــر اینکــه 

نشینند و با طراحـی  دشمنان ما بیکار نمی
ـارجی  از هر سوژه ای هـر چنـد وجـود خ

ـاز  هم نداشته باشد، سوژه . کننـد ی میس
عضو جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم 

تــالش دشــمن طراحــی بــرای : گفــت
بـر . اسـت تخریب چهره سالم انتخابات

همــین اســاس بــه فرمــایش مقــام معظــم 
انتخابات نبایـد بـه  رهبری مبنی بر اینکه 

یــک چــالش امنیتــی بــرای نظــام تبــدیل 
و شـیخ احمـد جنتـی هـم از پـیش . شود

ـای غیــر خــود ی را تکلیــف کاندیــد هـ

ـانی کـه صـالحیت  روشن کرد و گفت کس
  . ندارند ثبت نام نکنند

  احمد جنتی 
توصــیه انتخابــاتی احمــد جنتــی در خبــر 

ـا، جمعــــه  :  ۱۳۹۰دی  ۲گــــزاری هـــ
خطیــب نمــاز جمعــه تهــران خطــاب بــه 
کسانی که می خواهند برای نهمین دوره 
ـامزد  انتخابات مجلس شورای اسـالمی ن

واهند شوند توصیه کرد افرادی که می خ
ــد ــدا برون ــد ابت ـام کنن ــت نـ ـانون ثب را  قـ

ـام  بخوانند، اگر  شرایط را ندارند ثبـت ن
نکنند و بی جهت آبروی خود را نبرند و 

  .همه را معطل نکنند
مجموعه  نا هنجاری هایی کـه از راسـت 
ـــد،  ـــرده ان ـــم را احاطـــه ک و چـــپ رژی
ـای  چالشهای زودرس انتخاباتی،  دعواه

کمیت از روز افزون درون جناحی در حا
سوی ذوب شـدگان در والیـت و تـرس و 
ـائین یعنـی  ـا پ نگرانی ا ز باال یعنی رهبـر ت
ـا  مسخ شـدگان و هشـدار روی هشـدار ه
ــر رژیــم  کــه داده مــی شــوند، ترســی را ب
ــتولی کــرده اســت کــه  از  یــک ســو،  مس
چالشهای  بیرونـی تحریمهـا، ممنوعیـت 
مسافرت جانیان حکومتی، قطعنامه هـا، 

ز دخالتهــای رژیــم در بحرانهــای ناشــی ا
ــر، بحرانهــای ... ســوریه و  از ســوی دیگ

داخلی، همه و همه خبر از ایـن دارد کـه 
جنگ و جدالهای درونی حکومتی ریشـه 
ـــومی  ـــترده عم ـای گس ــ ـایتی ه ــ در نارض
ـاعی دارد کــه بــه صــور  مختلــف  اجتمـ
بیــرون زده اســت  و  مــردم بــرای نجــات 
خود، منتظر فرصت مناسب میباشند کـه 

حق و حقوق از دسـت رفتـه  از هر طریق
  .خویش را باز یابند

بنــابر ایــن، شــالق کشــی هــای امنیتــی و  
اطالعاتی بـی وقفـه سـردمداران خبـر از 

ـاال این دارد , و همانطور كه در فاكتهای ب
هـــر چـــه بـــه فصـــل , مالحظـــه كرديـــد

انتخابــات قالبــي رژيــم مالتاريــا نزديــك 
ـارچ گونـــه احـــزاب و , ميشـــويم رشـــد قــ

کــومتي افــزايش مــي گروههــاي دايــره ح
همزمان نزاع باندهاي مختلف نيز . يابد

ـا كـه خيمـه شـب . باال ميگيـرد ـا از آنج ام
بــازي انتخابــات در دايــره يــك حکومــت 
نامشروع و غير منتخـب صـورت ميگيـرد 
انتخابات باعث تشديد اختالفات دروني 
ــن  ــدهاي مختلــف درون اي و حــذف بان
ـاكم بتوانـد  حکومت ميشود تا اقليـت ح

ـــ ـــه ديکت ـــدب ـــه بده . اتوري خـــود ادام
ـــن  ـات اي ــ ـــر اطالع ـــه وزي ـانطور ك ــ هم
حکومــــت اعــــالم كــــرده، ايــــن دوره 
حساسترين انتخابات سي سال حکومـت 
اين نظام است و بنظـر ميرسـد يـك دوره 
.    جديد از خودزني مالها آغاز شده اسـت

  ادامه دارد
  

  : توضیح
بــرای مطالعــه دقیــق تــر  احــزاب ) ۱(

به لیسـت  صاحب پروانه فعالیت سیاسی،
آمار وزارت کشـور بـه آدرس مرکـز اسـناد 

)  ۲(  - .ایــن وزارتخانــه مراجعــه فرمائیــد
خــط کشــیهای زیــر بعضــی از کلمــات از 

  .ماست
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