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 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر
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  جمال صفری

  ) ٢( روياروئی مصدق با  فراماسونری 
  
  
انجمن ها و  يهاينا بهنجار«در رابطه با  يونهما يلاصرتكمن

از  يكي: يسدنو يم»      !يتانسان دكترمصدق در مجمع  يتعضو
،  يمشروطه خواه  ةبخش دردور يانسودمند وگاه ز حركات 

،  يگوناگون ، محلّ يمتعدد با نام و نشان ها يانجمن ها يلتشك 
  .بود ينهاجز ا و  ي، آرمان يشغل ،  يوخاندان يتبار

 ياسيهمانطوركه درهركشوراحزاب س: نوشته است دكترمصدق
حس  يزهموطنانمن يراندر ا  يكديگرند،ومشروطه الزم و ملزوم 

كه مشروطه بدون مركز اتّكاء سر نخواهد گرفت و  كردند يم 
نظر، هرچند نفر كه با هم تجانس و اشتراك منافع   ينا يرو

 يهمه رو تا در موقع لزوم  ادندد يم يلتشك يتيجمع داشتند، 
دفاع كنند والحق هم  ياصل متّفق باشند و بتوانند ازآزاد يك

از همه  يدهو عق يمانودر راه ا دركف نهادند  جان  يا كه عده
  )   I .( گذشتند يزچ

 يها يتيو هم وال يشانازانجمن ها كه متعلّق به خو يكي  
نام داشت   »يتانسان مجمع « ها بود  يوگركان يوتفرش يانيآشت

 يراتتقر« انجمن هم درخاطرات وتألّمات وهم در  ينمصدق از ا
آورده است كه نگارنده از هر دو  يانسخن به م »  در زندان 

  .منبع سود جسته است
 يحسن خان مستوف يرزامرحوم  م ةدرخان يتانجمن انسان  

 داشت و دونفر يسرئ  يكمجمع  ينا. شد يم يلالممالك  تشك
برعهده مصدق  يابتالممالك ون يبرعهده مستوف  ياست، ر يبان

بود خانه )  يالملك جد دكتر حساب  ينمع( السلطان  السلطنه ومعز 
همانند  الممالك اجازه شد و  يمستوف منزل  يكنزد يا
تا  »يسرباز ملّ«مسلّح داشت به نام  يا عده يها يگرانجمند

  )  II (»..كنند  دفاع  يموقع لزوم از آزاد
  

  ۱۱فحه ص  در 
 

  علي  صدارت
  قسمت اول. رکن چھارم دموکراسیای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله

  
  .نيازي براي برپايي و پويايي مردمساالري هاي مستقل و آزاد به مثابه پيش  گذار از استبداد با رسانه

اي  ر سرنوشت آدمي در بعد زمان اثرات تعيين كنندهاي مهمي به وقوع پيوسته كه ده در طول زندگي بشر، اتفاقات و جهش    
  به جرات ميتوان گفت كه شايد . سوئي پرانده استه داشته است و چون موجي، كشتي تمدن بشري را در اقيانوس تاريخ ب

  16در صفحه

  مجيد محقق

  )٣(توليد برق و استراتژی انرژی 
در دو شماره گذشته وضعيت : چكيده از دو شماره گذشته

عالوه بر . عت برق در حال حاضر مورد برسي قرار گرفتصنت
سال آينده طرح و  15اين ميزان رشد مصرف برق و انرژي در 

در اين شماره سعي مي شود  راه حلهاي موجود را . بررسي شد
    .كه جامعه ايران بر سر راه خود دارد مورد بررسي قرار دهم

  
  : امكانات موجود

دامين طرف بايد سوق داد؟ قبل از جهت استراتژي انرژي را به ك
  . اين بايد ديد كه كدامين مشكالت و امكانات بر سر راه است

  ۱۴ صفحه در     

  راستگو يدفر
  ھا جان سالم  يماز تحر یخامنه ا

 بدر نخواھد برد
 

از  ياريباعث شده است بس يگراناز حد تورم و  يشب افزايش
توان  يحت يرانالخصوص كارگران و زحمتكشان ا يمردم عل

. را نداشته باشند يو غذائ يداروئ ي،اساس يكاالها   يدخر
و آشفته  يكتار ياربس يرانكشور و مردم ا يتاحوال وضع

 ي،اقتصاد يآشفتگ ي،اجتماع يآشفتگ   ي،مال يآشفتگ. است
 يو ورشكستگ يثبات يبهمراه ب يارز يآشفتگ ياسي،س يآشفتگ

   نشانگر    يهمطلقه فق يتهمه جانبه نظام وال
  ۱۵ صفحه در     

 
 
  
  
 
 

New   
    1    

  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  به دل اندیشیدن؟

  
که - اندیشیدن   به دل از، عشق و مهر، شما  در درس دوستی :با عرض سالم به شما و آرزوی تندرستی    ظور از بدل اندیشیدن چیست؟من :پرسش اول٭   .ل تشکر از شما استاد بزرگواربا کام و فطرت طبیعی انسان است؟اندیشیدن، دیدن، و شنیدن در قرآن چیست؟ آیا منظور احساس   منظور از به دل. صحبت کردید – نامیده اید" عقل آزاد"شما 
  
  :پاسخ به پرسش اول •
  
ماده کردن کتاب دوم پیرامون دموکراسی آاین ایام که مشغول     

اوستا را  ،از جمله ،درجستجوی پیشینه دموکراسی در ایران ،هستم
از به دل اندیشیدن  ،باردیگر خواندم و باز دانستم که در اوستا نیز

پس حد ساز . بی کران دوستی است دل فراخنای. سخن رفته است
به دل  ،بدین قرار. گذاری که زور است بدان راه ندارد حدو

ن گاه که آ. رها کردن عقل از هر محدود کننده ایست ،اندیشیدن
 ،به سخن دیگر ،زادی خویشآعقل تمامی استقالل و 

به دل می بیند و به دل  ،وردآخودانگیختگی کامل خود را بدست می 
 ،موازنه عدمی را اصل راهنما کردن. به دل می اندیشدمی شنود و 
  .   همین است

اما  . بسیار در باره خردمداری و خرد ورزی شنیده ایم و خوانده ایم    
کم خوانده ایم و شنیده ایم در این باره که عقل بر کدام اصل راهنما 

وقتی یکچند از اهل عرفان حساب دل را از  ،کار می کند؟ برای مثال
  ۲صفحه در    .ثنویت است ،اصل راهنمای عقل آنها ،اب عقل جدا می کنندحس
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بـا . بازتاب توحید یا موازنه عـدمی اسـت ،نکه به دل اندیشیدنآحال 
امـا  ،عقل هریک از ما به اصل راهنمائی خو مـی کنـد ،نکه از کودکیآ

عقل ما را به کار کـردن  ،گاهآگاه و ناخود آ ،هیچگاه به ما نمی گویند
به ما نیز نگفته انـد اصـل بدیهی است . بر اصل راهنمائی خو داده اند

بسـا موازنـه عـدمی کـه  ،راهنمائی که عقلهای ما بدان خـو کـرده انـد
اصل راهنمـای  ،نیست  ،راهنمای عقل در حالت خود انگیخته است

اصـل راهنمـای  ،لذا نمی دانیم که ولو در حال طبیعـی. دیگری است
 ن را بـا اصـل دیگـری راآاما عقل مـی توانـد  ،عقل موازنه عدمی است

زادی هــا کــه انســان دارد و درونــی او آاز  ،در حقیقــت.  جانشـین کنــد
  . زادی انتخاب اصل راهنما استآیکی  ،است

عقـل چـه نیـاز بـه  :و شما پرسش کننده گرامی حق داریـد بپرسـید      
یعنـی حالـتِ رهـا از حضـور و  ،اصل راهنما دارد؟ در حالـت طبیعـی

رها و برخوردار از همـه عقل از محدود کننده   ،سلطه قدرت بر عقل
به دل می بینـد و بـه دل مـی شـنود و بـه . توان خالقیت خویش است

بـر محـور  ،غـازآاز  ،اما  وقتی کودکی که ما هسـتیم را. دلی می اندیشد
 ،موزندآورند و شیوه تنظیم رابطه با قدرت را به ما می آبار می  ،قدرت

عقـل فراخنـای . این محور تنظیم کننده فعالیتهای عقل ما می گـردد
همه چشـم و گـوش اسـت و هسـتی  ،نآدر  ،بیکرانی را گم می کند که

 ،انسانی که بر مدار قدرت می اندیشد. فریده عرصه خالقیت او استآ
ــدرت ــا ق ــود را ب ــای خ ــدرت و  ،فعالیته ــا ق ــری را ب ــای دیگ فعالیته

هرگـاه قـدرت را فعـال . تنظیم می کنـد ،فعالیتهای هستی را با قدرت
خود را فعل پذیر می انگارد و وضـعیتی را پیـدا مـی  ،کند مایشاء تصور

و اگر قدرت را وسیله گمـان بـرد و . کند که مردم ایران پیدا کرده اند
خویشتن را محور می کنـد  ،ن فرض کندآخود و یا دیگری را صاحب 

بـدین . و با دیگری یا دیگران رابطه فعال و فعل پذیر برقرار مـی کنـد
نچــه بیــرون از آاصــل راهنمــا مــی کنــد و هر عقــل او ثنویــت را ،ســان

ــد ــی بین ــن . محــدوده دو محــور اســت را نم ــرون از ای صــداهائی بی
بســا تنهــا  ،در درون ایــن محــدوده نیــز. محــدوده را نیــز نمــی شــنود

عقـل خویشـتن  ،این سان. دلخواه محور فعال را می بیند و می شنود
نهـائی و ت ،در شدت خویش ،این محرومیت. را از دل محروم می کند

  .اینگونه ثنویت را ثنویت تک محوری گویند.  وردآبی کسی  ببار می 
هرچنـد  :حالت سومی نیز وجـود دارد ،در تنظیم رابطه با قدرت        

اما  اینطـور مـی  ،ن خود می کندآید و به آکودک در روابط قوا بار می 
موزد که قدرت بمثابه وسـیله را فـردی کـه او اسـت دارد و فردهـای آ

 ،تنظـیم رابطـه میـان فردهـا و گـروه هـا ،مـی پنـدارد. دیگر نیز دارند
 ،تنظیم رابطه قوا به ترتیبی انجام می گیرد که هریک نسبت به دیگـر

بـاز . ایـن ثنویـت را دو محـوری گوینـد. فعال و فعل پذیر  مـی شـوند
ثنویت اصل راهنما است و محدوده دید و شنود و اندیشیدن عقـل را 

  .ن می کننداین دو محور معی
تأمـل مـی  ،اینک به روش دیگری در رابطه عقـل بـا اصـل راهنمـا       
مـوزد کـه کارهـائی آکـودک در خانـه و سـپس در مدرسـه مـی   :کنیم

و کارهـائی . کارهائی بد هستند و نباید کرد. خوب هستند و باید کرد
هستند که بهتـر اسـت انجـام داد و کارهـائی هسـتند کـه بهتـر اسـت 

. و کارهائی معمولی هستند که مـی تـوان کـرد و یـا نکـرد .انجام نداد
نجـا کـه پـاداش دریافـت آاخالق شناسان گفته اند کارهـای مجـاز از 

مـی بینـی  ،اما نیک کـه بنگـری. موضوع اخالق نمی شوند ،نمی کنند
موضوع این دو پرسش که خوب اسـت بکـنم و یـا  ،نیز ،اینگونه کارها

 ،ورد و اگر نه کنمآه ای ببار می اگر بکنم چه نتیج ،خوب نیست بکنم
  . هستند ،چه  می شود

بدیهی است برای کودکانی که در خـانواده مسـلمان و یـا خـانواده      
مسیحی و یا خانواده زردشتی و یا خانواده یهـودی و یـا خـانواده بـی 
دین اما بـا مـرام و یـا خـانواده ای کـه مـی پنـدارد ارزشـهای اخالقـی 

ــد ــا ،مســتقلی وجــود دارن ــدآر مــی ب ــوع کــار 5هریــک از ایــن   ،ین  ،ن
از . کلمه حق نیز تعریف های یکسان ندارد. تعریفهای یکسان ندارند

امـا بـدین  ،گرچه برخی از حقوق انسان را همگان می پذیرند ،این رو
خاطر که به  پرسش تعریـف حـق چیسـت؟ همـه یـک پاسـخ را نمـی 

و به عمـل  یکسان پذیرفته نمی شوند ،حقوق هستی شمول نیز ،دهند
  .  یندآدر نمی 

  :به چند امر مهم باید توجه کرد ،در این جا     
چنین تعریفـی را بیـنش . اخالق توانا به تعریف خوب و بد نیست – ۱

اخالقمنـد بـدون اندیشـه راهنمـا  ،از این رو. یا اندیشه راهنما می کند
توضیح این که فلسفه اخالق یا اخالق نظـری کـه عمـل . وجود ندارد

بخشـی از هـر  ،ن را تبیین مـی کنـدآقی و نتیجه و هدف از انجام اخال
در  ،در حقیقـت. نسـتآترجمان جهان بینی  ،بنا بر این ،نحله فلسفی

   ،هر نحله
  فلسفه اولی یا هستی شناسی و  - الف 

  روش و –ب 
  زیبائی شناسی  و –ج  
تـا زمـانی کـه ایـن  ،»اخـالق مـدرن«فلسفه روانشانسی که بنـا بـر  - د 

سـخن  ،فه مفاهیم بنیادی مباحث اخالقی را معین نکـرده اسـتفلس
  گفتن از یک طرح اخالقی زود رس است و

  . در پی یکدیگر قرار می گیرند ،اخالق –ه  
هرگاه  نحله ای بپذیرد  ،بدین قرار. نندآتابع الف و بیانگر  ،از ب تا ه

اخالق نظری ایـن  حقـوق را  ،که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند
نهـا را خـاطر نشـان آرزشمند مـی شناسـد و غایـت و نتیجـه عمـل بـه ا

انسان می کند و وجدان اخالقی مراقبت مـی کنـد کـه انسـان بـه ایـن 
هرگاه نحلـه ای فلسـفی و یـا یـک بیـان  ،مثال دیگر. حقوق عمل کند

وجدان اخالقـی  ،دینی دادگری را ملکه ای از ملکه های انسان بداند
پنـدار و گفتـار و کـردار او را بـا میـزان  ،نحلهن آهر انسان باورمند به 
  .تعریف می کند ،ن بیان دینیآن نحله و یا آعدلی می سنجد که 

هرچه «. فرض کنیم ارزشهای اخالقی جهان شمول وجود دارند       
را یکــی از ایــن » بــرای خــود مــی پســندی بــرای دیگــری  هــم روا دار

حـق  ،ی خـود مـی پسـنددنچه انسـان بـراآیا آاما . ارزشها خوانده اند
یک معتـاد کـه اعتیـاد بـه سـیگار را پسـندیده مـی  ،است؟  برای مثال

کار او عملـی اخالقـی  ،هرگاه بخواهد دیگری را  هم معتاد کند ،داند
است؟ پاسخ این دو پرسش به تعریف کردن حق و نیز تمیز پسـندیده 

د و یـا اما این تعریفها را یا دیـن مـی کنـ. از نا پسندیده و دیگری است
یا علم نمی تواند این کار را بکند؟ برفرض که علم بتواند ایـن آ. فلسفه

از زمانی که راهنمای پندار و گفتـار و کـردار آدمـی  ،کار را انجام دهد
  . اندیشه راهنما است ،می شود

 :گوئیم ،اینک که دانسته شد اخالق بخشی از اندیشه راهنما است -  ۲
اولـی . است و یـا بـه زور نقـش مـی دهـد اندیشه راهنما یا خالی از زور

اصل راهنمای بیـان . زادی و دومی بیان قدرت استآبیان استقالل و 
موازنه عدمی و اصل راهنمای بیان قـدرت ثنویـت  ،زادیآاستقالل و 

بـر اصـل  ،عقلی که دین یا مرام او بیان قدرت است ،بدین قرار. است
برای . غافل است ،کراهثنویت عمل می کند و از دل و یا  بی کران الا

اندیشه راهنمائی که تقدم جسـتن در بکـار بـردن زور را روا مـی  ،مثال
از خـود . ن می دارد که بکاربردن زور را موجه بدانـدآعقل را بر  ،بیند

بیگانگی می تواند شدید شـود و عقـل را از ملکـه دادگـری نیـز غافـل 
زور را ارزش  بکار بـردن ،با چنین عقلی ،وجدان اخالقی انسانی. کند

  .پایان فراگرد از خود بیگانگی همین است. نیز می کند
زادی آعقلــی کــه اندیشــه راهنمــای او بیــان اســتقالل و  ،در برابــر       
بـرای . به دل می بیند و به دل مـی شـنود و بـه دل مـی اندیشـد ،است
عارف  ،چون از دیگری عمل خالف حقی را ببیند ،چنین عقلی ،مثال

اشتن و دوست داشته شدن است و عمل خالف حق از حق دوست د
 ،مـی شناسـاند و ،را نقد می کند و عمل حق را بر مرتکب عمل نـاحق

در . بـه دل اندیشـیدن همـین اسـت. دوسـت مـی شـود ،در حق ،با او
اندیشـه راهنمـایش بیـان قـدرت  ،عقلی که از دل غافـل اسـت ،عوض
یز دست آویز را ن» بهتر است نکرد« ،بجای خود» نباید کرد« ،است

حتـی اگـر آن انـدازه از خـود . تخریب دیگری و دشمنی با او می کنـد
و » نبایـد کـرد«بیگانه نشده باشد که نتوانـد بـه خـود بگویـد تـو نیـز 

میـل بـه تخریـب بـر سـرزنش  ،ها را انجام میـدهی»بهتراست نکرد«
وجدان اخالقی او غلبه می کند و عقل قدرتمدارش تخریبی که بایـد 

  .یر می کند و به اجرا می گذاردکرد را تدب
  
یا باید مردم ایران متقاعد بشوند اسـالم سـراپا آ :پرسش دوم  ٭

  :یم بیاسایند؟ژعیب است تا از این ر
  

تعـداد کثیـری  مشکالتچنین ایده ای بسیار غلط است و ریشه اسالم بی نقص و بسیار مترقی می باشد به این نتیجه برسند کـه این رژیم باید بخش وسیعی از کسانی که هنوز اعتقاد دارند دین ه است که برای ریشه کن کردن میان بخشی از مردم ایران جا افتاد .شوم پاسخگوی آن باشیدوالی از محضـر جنابعـالی داشـتم کـه بسـیار خوشـحال مـی ئس    احتراما جناب آقای بنی صدر شـاهد وقـوع  مـی تـوانیم سـپس .این دین استاز مردم از ناحیه  مـی گزارنـد زیـاد  زکنند و یا در مسجد پشت سر روحـانیون نمـااز این حکومت دل خوشی ندارند ولی همچنان روضـه برپـا مـی چون هنوز تعداد این افراد که بـی شـک  .گسترده باشیم تغییرات  با تشکر آریایی  .نسبت به این موضوع چه باید کردآیا چنین دیدگاهی درست است و اگر نیست برای آگاهی جامعه  اید چیست ؟می هم دارید و از طرفی در خانواده ای مذهبی به دنیـا آمـده اسالنظر جنابعالی به عنوان شخصـیتی کـه بـه هـر حـال مطالعـات      . نمی توان به تغییر این رژیم امید داشت ،است
  
   :پاسخ پرسش دوم •
  
می باید پرسش را مسئله ای تلقـی  ،هرگاه نخواهیم واکنش بگردیم    

  :ن را حل کنیمآ کنیم و
رابطه  فلسفه اولی که به  ،در پاسخ باال به پرسش هموطن دیگری – ۱

بـه  ،در ایـن جـا. جهان بینی می پردازد بـا اخـالق را توضـیح داده ام 
  ،شـفاف تـر ،با مثالی ،ن رابطه راآ ،مناسبت پرسش شما هموطن عزیز

   :می نمایانم
دهـد و فیلسـوف آن فرض کنیم فلسفه اولی به ماده اصـالت مـی . ۱٫۱

  ،پس. مارکس است
  و. دیالکتیک روش می شود.  ۲/۱
ــائی شناســی (دمــی در پــی تحقــق طبیعــت خــویش اســت آ. ۳/۱ زیب

  اما ). مارکس
کارگر و سرمایه دار از خود بیگانه  ،در روابط تولید سرمایه داری. ۴/۱

  ،در نظام سرمایه داری ،در نتیجه. می شوند
یـک » یز به از راست فتنه انگیز استمآدروغ مصلحت «قاعده . ۵/۱

سرمایه دار می خواهد سـود خـود را بـه حـد  :قاعده اخالقی می شود
. استثماری اسـت کـه او از کـارگر مـی کنـد ،اما این سود. اکثر برساند

چون نمـی خواهـد بـه . به کارگر دروغ می گوید ،بنا بر مصلحت ،لذا
به دولت نیـز دروغ  ،بنا بر مصلحت ،باز ،دولت مالیات مقرر را بدهد

امـا .  دروغ مـی گویـد ،بنا بـر مصـلحت ،به رقیبان خود نیز. می گوید
پـس او نیـز مصـلحت  ،گـاه اسـتآکارگر نیز از استثمار شدن خویش 

خود را کار کم و حقوق زیـاد مـی شـمارد و بـه سـرمایه دار دروغ مـی 
میزان مزد کارگر و سـود سـرمایه را معـین  ،رابطه قوای این دو. گوید

در جامعـه سـرمایه  ،بنـا بـر جهـان بینـی مـارکس ،بدین قـرار. می کند
انسانها رابطه های خود را با قدرت تنظیم مـی کننـد و اخـالق  ،داری

 ،حقوق انسان نیـز. جز  مجموعه ای از مصلحت اندیشی ها نمی شود
بـه قـول . کاربرد پیدا مـی کننـد ،در تنظیم  روابط قوا بسود استثمارگر

ا هیچ اخالقی را توصیه نمی کنند و به هـیچ سـنجه کمونیست ه«: او
در گـراس  ،از جمله(» عدالت و هیچ اصل برابری توسل نمی جویند

مـارکس و «زیر عنوان  ،به نقل از نوشته استفانو پتروسیانی ۵۰صفحه 
سرانجام تضاد کار و  ،بنا بر  این فلسفه).  کیوان. ترجمه ب ،»اخالق

  . سرمایه بسود کار حل می شود
اخالق جدید محل پیدا مـی  ،با حذف مالکیت خصوصی ،بنظر او      
نهـا کـه مـی گوینـد مـارکس آالبته از دید (زادی آاخالق رهائی و   :کند

اخالق در جامعـه سـرمایه داری را نـا اخـالق مـی دانسـت و خـود بـه 
دیگرانی معتقدند که مارکس قائل بـه اخـالق . اخالق رهائی قائل بود

  ). نبود
شـکار آتضادی  ،نآبا ماتریالیسم و جبر ناگزیر » زادیآاخالق «ا ام      
زادیـش را آپس هرگاه برای انسـان امکـان بازیـافتن اسـتقالل و . دارد

یعنی تعین و جبـر . ماتریالیسم بکنیم ،باید فکری به حال ،قائل شویم
اخـالق  ،هرگـاه چنـین کنـیم. را نفی کنیم و نا متعـین را بـاز بجـوئیم

نگاه کنید بـه ویژگـی هـای  اخـالق (ادی را باز می یابیم زآاستقالل و 
  ).زادیآزادی در کتاب بیان استقالل و آاستقالل و 

بیـان  –و نـه تخریـب  –بیـان قـدرت را کـه نقـد کنـیم  ،بدین سان     
اینگونـه نقـد هـا را  ،پیش از این نیـز. زادی را باز می یابیمآاستقالل و 

  . امورده  و در اختیار گذاشته آبعمل 
. وجود دارد ،اسالم از خود بیگانه در بیان قدرت ،در ایران امروز – ۲

فـرض . همه بیان قـدرت نیـز وجـود دارنـد ،دین ها و مرامهای دیگر
نها در اینست که خود را از هرچه آمردم ایران بپذیرند راه حل  ،کنیم

خـالء اندیشـه راهنمـا را بـا کـدام اندیشـه . دین و مرام است رها کنند
. پر کننـد» مارکسیسم«ن را با آنما پر کنند؟ فرض کنیم بخواهند راه
لنینیسم افـزوده شـد و در روسـیه و  ،نها می دانند که بر مارکسیسمآاما 

تجربه شـد و بـه شکسـت  ،سیا و کوباآاروپای شرقی و بخشی بزرگ از 
 ،بنـا بـر حـذف دیـن هـا بـود ،یمهای کمونیسـتژچون در ر. انجامید

سـازگار بـا مـردم سـاالری  ،ن را نیافتند و امـروزدینها فرصت نقد شد
 ،»زادی انســانآاخـالق اسـتقالل و «بـدون  ،افـزون بـر ایــن. نیسـتند

زمـوده را آزمـوده شـده و آمارکسیسم بیـان قـدرت توتـالیتر اسـت کـه 
زادی آو هرگـاه بخواهـد از اخـالق اسـتقالل و . زمـودن خطـا اسـتآ

و بازگشت بـه ) دی گریما(نیازمند نقد هستی شناسی  ،برخوردار شود
  . خدا است

و اگر بخواهیم اسالم و دین های دیگر را بـا لیبرالیسـم جـایگزین       
ن آپوزیتویسـتها بـر :ایـن تجربـه در غـرب انجـام گرفتـه اسـت ،کنـیم

جانشینی میسر نشـد زیـرا ممکـن . شدند که علم را جانشین دین کنند
  . حاصل کارشان نیز وضعیت کنونی شد. نبود
می ببینیم قائالن به این نظر کـه اسـالم  ،پرسش که تأمل کنیم در – ۳

قدرتمداری  ،را می باید از میان برداشت تا که ریشه مشکالت بخشکند
چنین عقلی  کار خـود را بـا  ،در حقیقت. عقل خویش را لو می دهند

روشن است که نمی گویند جای خالی اسـالم را . غاز می کندآتخریب 
زیـرا در کـار دو فریـب . ئی مـی خواهـد پـر کنـدبا چه اندیشه راهنمـا

  :هستند
ن خــود کــردن آاز  ،هــدفی کــه در ســردارند :فریــب اول اینســت. ۳/۱

می دانند هرگاه  ،اال اینکه. حاکمیت بر مردم است ،بنا بر این ،دولت
ــدآهــدف خــویش را از اســالم ســتیزی  ــه هــدف  ،شــکار کنن هرگــز ب

وقت خود را  ،داشتندهرگاه چیزی جز قدرت در سر. نخواهند رسید
بلکه اندیشه راهنمای جانشـین را . تلف نمی کردند ،در اسالم ستیزی
اسالم ستیزی را با پیشنهاد این اندیشـه  ،دست کم. پیشنهاد می کردند
  .همراه می کردند

خــود و مــردم ایــران را از  :امــا فریــب دوم و بــزرگ تــر اینســت. ۳/۲
ی قدرتمداری و اعتیـاد عامل خراب :غافل می کنند ،واقعیتی بس مهم

یـا آ :بر هر ایرانی اسـت کـه از خـود بپرسـد. به اطاعت از قدرت است
ــای  ــام اســالم شــد؟ کودت ــای رضــا خــانی بن ــرداد  ۲۸کودت  ۱۳۳۲م

چطور؟ کدام جنایت و خیانت و فسادی  ۶۰چطور؟ کودتای خرداد 
این پرسشها  ما حتی با اسالم ناچیز شده در فقه سنتی ،سازگار است؟ 

گاه می کند که ما انسانها جامعه هائی را تشکیل می آاین واقعیت  را از
اصل بر روابط قوا می شود و هرکس می کوشـد  ،نهاآدهیم و چون در 

رابطه خود را با قدرت تنظیم کند و این کوشش کار را به تضاد انسـان 
  در شکل اسلحه و سرمایه و سلسله مراتب  ،حقوقمند با قدرت

  
   ۱۶در صفحه

  

 به دل اندیشیدن؟
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 - تــــرس از كودتــــا
بـه   –اعتراف خامنه اي 

دنبال تصرف بـازار ارز  
ــك   ــت تصــرف بان نوب

  ...مركز است و
 
ترس هاشمي رفسنجاني از مرگ  ٭

خامنه اي و كودتاي امثال طائب و 
  :نقدي

  
در نامه نوري زاد بـه خامنـه اي آمـده     ◀

ـ  ه است كه هاشمي رفسنجاني تضعيف خامن
ـته و گفتـه اسـت       اي را صـحيح نمـي دانس
ـاده   كشور به دست امثال طائب و نقدي افت
. است و او نگران كودتاي امثال اينها اسـت 

  ،اما
ـنجاني    ،برابر اطالع واصـل  • هاشـمي رفس

ـاي فرزنـد او      نگران مـرگ خامنـه و كودت
ـاه خامنـه اي   . مجتبي خامنه اي است هرگ

وقتي بميرد كـه دولـت در دسـت بـديلي     
ن نقـش محـوري را بايـد    آد كه او در نباش

احتمال كودتاي مجتبي و تسلط  ،بازي كند
باندهائي از سپاه بر دولـت قطعـي و طـرد    

كامل خواهـد   ،يمژبسياري از ر» روحانيان«
  ،از اين رو. شد

ـاطق نـوري  (از چند طـرف   ،يمژدر ر •  ،ن
و گرايشهاي چندگانه اصالح » رهبر«مشاور 
ـنج  ...) طلبان و ـته  از هاشـمي رفس اني خواس

او پاسـخ داده  . مي شـود وارد عمـل شـود   
ـيس جمهـوري شـود     است نمي خواهد رئ

ـا . چون توانش را ندارد ـاده  آ ،از قـرار  ،ام م
جمع و جور كردن گرايشهاي موجـود در  

او دعوت به وحدت ملـي  . يم شده استژر
ـانون    آ ،بنابر قـول او . كرده است ـا كـه ق نه

ر اين بايد د ،اساسي و انقالب را قبول دارند
ـانون اساسـي   . وحدت شركت كنند ـا ق  ،ام

پـس  . قانون اساسي واليت مطلقه فقيه است
او كساني را به وحدت دعوت مي كند كـه  

يم هستند و يا يك پا در درون و يك ژدر ر
چنــين وحــدتي . ن دارنــدآپــا در بيــرون 
 ،نه تنها وحدت ملـي نيسـت   ،برفرض تحقق

ـبز كـه      ـبش س بلكه بخشي از هـواداران جن
ن خودداري خامنـه اي از دخالـت   خواها

در بـر نمـي    ،در امور حكومت هستند را نيز
چون وحدت در برابـر گرايشـهائي از   .گيرد

اصول گرايان و سپاه انجام مـي گيـرد كـه    
ـا  آنه تنها شامل  ،دولت را در دست دارند نه

  . نها بايد تشكيل شودآنمي شود كه بر ضد 
ـالي   ،»بيت رهبري«در  • مجتبي امكانات م
امـوال  «يار عظيمي را در اختيار دارد كه بس

ـات  «و » بنياد مستضعفان«و » رهبري وجوه
. تنها نيسـت » نهاد رهبري«و بودجه » شرعيه

بلكه سرمايه هاي نقدي عظيمي در داخل و 
او با اين امكانات مالي عظيم و . خارج است
در  ،پدر خـود » واليت مطلقه«با استفاده از 

بنا بـر  . است »بعد از احمدي نژاد«تدارك  
. او گفته است رقابت را نمي پـذيرد  ،اطالع

نه از سوي هاشمي رفسنجاني و نه از سـوي  
در  ،در عــوض. هــيچ شــخص و گروهــي

ـا عمـل  ابـراز      ـاداري و ب صورت اعالن وف
ـاداري  ـئونات هاشــمي و   ،كــردن وفـ شـ

ــد  و در . شخصــيتهاي ديگــر را رعايــت كن
  ،همان حال

و  كنار گذاشته شدن مير حسين موسـوي  •
مهدي كروبي شرط اجازه فعاليت دادن به 

از ديـد گرايشـهاي   . اسـت » اصالح طلبان«
 ،رايش قوا در بهار آيندهآ ،يمژموجود در ر

بستگي دارد به زنده ماندن يا نماندن خامنـه  
ضعف و قوت  ،اي و در صورت زنده ماندن

  . او
  
وردن آنزاع بر سر بـه اختيـار در   ٭

اختيـار  بازار ارز بود و اين بازار بـه  
ــپاه« ــدآدر» س ــا در . م ــده آبس ين

بانك مركزي نيز به تصرف  ،نزديك
  :يدآدر » سپاه«
  
ـاتي   ◀  11احمدي نژاد در مصاحبه مطبوع

از مداخله  ،خود كه جنجال بپا كرد 91مهر 
كه سانسـور   –سپاه در سياست شكايت كرد 

بازار تهران تعطيل شـد و   ،مهر 12در   - شد 
ـادي جنبشي در اعتراض به وضـعيت ا   ،قتص

تن  16بعد دادستان تهران گفت . روي داد
ـازار ارز را   آرا دستگير كرده ايم كه  شـفته ب

يكچنـد   ،از اين عـده . ورده بودندآبوجود 
ـيل   . پاسدار بوده اند اينك دو اطـالع تحص

هم شكايت احمدي نژاد از سپاه  ،كرده ايم
را شفاف مي كنند و هم پاسخ ايـن پرسـش   

ـاه مـي   آكيست را كه بازار ارز در دست  گ
  :كنند

در واقـع   –شكايت احمدي نژاد از سپاه  •
ـامي    –گردانندگان سپاه كه به مافياهاي نظ

در » سپاه«بخاطر نقش  –مالي وصل هستند 
ـيش از    ،استفاده از فرصت براي باال بـردن ب

نفـري كـه    22. اندازه بهاي دالر بوده است
ـته   آاو عامل  وضعيت  ـازار ارز دانس  ،شـفته ب

ـالي و   –سران مافياهاي نظامي  كساني جز م
  . تني چند از گردانندگان سپاه نبوده است

بستن بازار و بخشي از شهر تهـران عرصـه    •
فرصـت  » سپاه«به  ،جنبش كنندگان گشتن

ـا  . داده است كه بازار ارز را تصـرف كنـد   ت
برنده كشـماكش بـر سـر ارز و     ،اين هنگام

  . است» سپاه« ،نآبهاي 
عامل  ۱۶ماره پیش، در ش :انقالب اسالمي ـان گذاشـته    گرانی  ارزها، با خواننـدگان در مي

ـاعد دولـت و     . شدند ـاخت مس از آنها، يكـي س
اقتصاد با رانت خواري و ديگري، نياز حكومـت  
به گـران كـردن نـرخ ارز بـراي تـأمين كسـر       

بـديهي اسـت وقتـي  حكومـت     . بودجه بودند
خود عامل گراني ارز مي شود و ساخت دولـت  

ـاي    و بازار مس اعد رانت خـواري اسـت، مافياه
مالي، فرصت را براي بورس بازي بـر   - نظامي 

سر ارز و به دست آوردن مهار بازار ارز مغتـنم  
اما متهم كردن سـپاه بـه تصـرف    . مي شمرند

در . بازار ارز و رانت خواري، كاري به جا نيست
ـال  . دوران شاه نيز ارتش را متهم مي كردند ح

ــم در آن دوره و  ــه ه ــن دوره، اينك ــم در اي ه
اقليتي فرصت طلب و در خدمت سران فاسـد  

ــت هــا و فســادها و  ژر ــه خيان ــه اينگون ــم، ب ي
جنايتهاي اقتصادي مشغول مـي پرداختنـد و   

تا وقتي سپاه بر اقتصاد و بر دولت . مي پردازند
مسلط است و اينك در تدارك تصـرف بانـك   
ـاعد رانـت       ـاخت دولـت مس مركزي اسـت، س

نت خوارها مـي خورنـد و   خواري مي ماند و را
  .مي برند
خامنـه اي   ،در بجنـورد  ،91مهر  19در  ◀

امريكا و يكچنـد از كشـورهاي    :گفته است
ـاطر اتـم ايـران را       اروپائي مـدعي انـد بخ

دروغ مــي . تحــريم اقتصــادي كــرده انــد
ن زمان كه سخني از برنامه اتمـي  آ. گويند

. ايران نبود هم ايران را تحريم كرده بودند
اتهاي اقتصادي را وحشيانه و جنـگ  او مجاز

  اما . با ملت ايران توصيف كرد
زيـرا وقتـي   . دروغگو خامنه اي اسـت  – 1

نه تنها  ،تا گروگانگيري نشده بود ،انقالب شد
 ،هيچ دولتي ايران را تحريم اقتصادي نكرد

بلكه هر دولتي مي كوشيد با ابـراز نزديكـي   
ـانگيري . كسب اعتبار كنـد  ،به ايران  ،گروگ

ـا   سب ب توقيف پولهاي ايران توسـط  امريك
  .شد

ـتي بـه    ،حل نشدن مسئله گروگانها – 2 فرص
ـاندگان   دست امريكا و انگلستان و دست نش

نها داد كه عراق را بـه حملـه بـه    آ» ايراني«
ــد  ــران برانگيزن ــس از . اي در دوران  ،نآپ

ـلحه بـه دو طـرف را     ،جنگ غرب دادن اس
بـه هـردو طـرف     ،اما در عمل. ممنوع كرد
ـلحه داد   ،فــروش اســلحه بــه دو طــرف. اس

افتضاح هاي ايران گيت و عـراق گيـت را   
ـيس جمهـوري    . وردآببار  خامنه اي كـه رئ

ـا اسـرائيل و     ـاني ب قالبي بود و در معامله پنه
خوب مي  ،امريكا و انگلستان شركت داشت

داند كه هرگاه فروش ميلياردها دالر اسلحه 
جنـگ نمـي توانسـت     ،به دو طـرف نبـود  

ـا بـراين  . سال ادامـه يابـد   8 بمدت ـا   ،بن تنه
ـانون و     ،تحريمي در كار نبود بلكـه نقـض ق

فروش محرمانه اسلحه به ايران و عـراق در  
  . كار بود

توسـط حـزب اهللا    ،يمژر ،در اين دوره     
بساط ترور . گروگانگيري نيز مي كرد ،لبنان

امريكــا  ،بــدين خــاطر. نيــز گســترده بــود
 ،كردن از ايـران  ممنوعيتهائي را براي وارد

بازرگاني ايران با  ،با اينهمه. برقرار كرده بود
ن افـزوده مـي   آبرقرار و بر ميـزان   ،امريكا
  .شد

ــت    – 3 ــراف او اس ــم اعت ــر مه ـا ام او . امـ
ـا   مجازاتهاي اقتصادي را وحشيانه و جنگ ب

ايـن اعتـراف   . ملت ايران توصيف مي كند
بسيار مهم است زيـرا تناقضـي را مثـل روز    

او و ديگر گردانندگان اين  :كند روشن مي
را اوجب واجبات مـي  » حفظ نظام« ،يمژر

ـادي كـه    . دانند ـاي اقتص پس اگر مجازاته
ـتند » وحشيانه و جنگ با مردم ايـران «  ،هس

واجب تـرين   ،نظام را به خطر مي انداختند
ـا مـي    ،كار رها كردن ايران از اين مجازاته
ـار . شد خامنـه اي   ،پس اگر  به جاي اين ك

بخاطر  ،ن عبور خواهيم كردآويد از مي گ
ـا  آ نست كه مجازاتهاي وحشيانه كه جنگ ب

ـام زيانمنـد     ،مردم ايران هستند را بـراي نظ
ـانگيري و در جنـگ   . نمي داند  8در گروگ
ـام سـود مـي بـرد     ،ساله نيز  ،تا جائي كه نظ
يك نسل ايراني نفله شـد و بـه قـول    . رفتند

 ميليارد دالر زيان به كشـور  1000خودشان 
تا من زنـده   :اما خميني مي گفت ،وارد شد

ـتياران او  . ام جنگ ادامه دارد اما وقتي دس
خبرش كردند كه ادامه جنـگ وجوديـت   

را به خطـر مـي   » نظام مقدس واليت فقيه«
  .جام زهر را سركشيد ،اندازد

ــدين ســان       ــرين  ،ب ســخن او واضــح ت
ـاقض   شـكار سـودمند بـراي    آاعتراف به تن

تا وقتي  :ي ايرانيان استو حقوق مل» نظام«
ـار فقـر روز      مجازاتها مـردم ايـران را گرفت
ـان    افزون مي كند و نسل فردا را نيـز از امك

ـاي ر  ،رشد محروم مي كند يـم  ژاما براي بق
رفتار خامنه اي كـه منطـق    ،سودمند هستند

ـان و     زور او را صاحب واليـت مطلقـه برج
تغيير  ،مال و ناموس مردم ايران كرده است

ــد ــرد نخواه ــت. ك تحريمهــاي  ،در حقيق
ـاي خـود بـه     ژاقتصادي دستيار ر يـم در بق

ـا  . قيمت فقر و خواري ايرانيان گشته اند تنه
ايرانيانند كه مي توانند براي حقوق خويش 

يـم و  ژيند و اين رابطه ميان رآبه جنبش در
 ،برضد حيات ملي خـويش  ،قدرت خارجي

  .پايان دهند
  
اعضاي بانـد مجتبـي خامنـه اي     ٭

ند و طائب كيست كه هاشـمي  كيان
ــد كشــور در   رفســنجاني مــي گوي
دست امثال او اسـت و مـي ترسـد    

   :كه كودتا كنند؟
      
ـام  مجتبي  ◀ باندي را رهبري مي كند به ن

اسامي يكچنـد  رهپويان انقالب اسالمي كه 
 –مهـدي طائـب   : ن عبارتند ازآاز اعضاي 

ـاه    ــو قرارگـ ــب و عض ـين طائ ــرادر حسـ ب
 ووه ســبز علــوي عمــاريون و مســئول گــر

ـان نيـوز و از    زاكاني مسئول وب سايت جه
ـيج    ـبق بسـ ـئول اسـ ـپاه و مسـ ــرداران سـ س

نماينده مجلـس   ودانشجويي تهران بزرگ 
و برادر سـعيد  سپاه وحيد جليلي، سردار ... و

سـعيد   .دبير شوراي عالي امنيت ملي جليلي
ـات ايـن گـروه      جليلي هم در برخـي جلس

ماينـده  پرويـز سـروري ن   و حضور مي يابد 
ـين پرويـز    ،سابق و سردار سپاه در لبنان هم

ســروري، چنــد روز پــيش گفتــه بــود كــه 
  .هاشمي نبايد به صحنه وارد شود

ـنجاني   ◀ اما طائب كيست كه هاشمي رفس
ـاده     ـال او افت از اين كه كشور به دسـت امث

مــي نالــد؟ طائــب رئــيس كنــوني  ،اســت
اطالعات سپاه و كسـي اسـت كـه مهـدي     

ـار او   ،انفـرادي در زندان  ،هاشمي در اختي
ـيد علـي    »درس«از شاگردان و او . است س

ــوده   ــه اي ب ــتخامن ــوابق وي در . اس س
ـيار روشـن اسـت    از عوامـل  او : جواني بس

ـارزان بـوده و    شكنجه زندانيان سياسي و مب
جنايت آنقدر پيش رفت كه به قول  كاردر 

ـنجاني به فرمان هاشمي  ها، واواكي از  ،رفس
و به  شتاخراج گ واواكسوي فالحيان از 

ـيد مجتبـي    ا .مقاماتي در بيت  رسيد ـا س و ب
چرا كه سيد مجتبي از  .استبسيار هماهنگ 

افرادي كه دست به هر جنايتي براي حفظ 
ـتيارش شـوند  نـد  نقدرت پـدر او بز   ،و دس
ـار . خوشش مي آيد نيـز   سعيد امامي جنايتك

 .بسيار بدبين است شخصي .ن گروه بودياز ا
به داشتن رابطه با يكـي  و زن خود را متهم ا

آنقدر كتك زده كرده و او را از نزديكانش 
ـان      ـاف بـه نقـل از زن بود كه به قول مخملب

  . بدنش كبود شده بود "رهبري"بيت 
ـاي  مـردم در جريان سركوب      ، در روزه

ـال  قالبي بعد از انتخابات  بـه عنـوان    ،88س
گفتـه مـي    .بسيار فعال بـود  او يس بسيج،ئر

او وز به بازداشت شدگان را شود دستور تجا
ـاي بعـد از     بعد. داده بود از تصـدي جنايته

ــه اي ،»انتخابــات«  رئــيس  ،از ســوي خامن
  .شداطالعات سپاه 

ترانه موسـوي   ماجراي قتل بس شنيعدر  •
كه گفته مـي شـود از سـوي وي مـورد      - 

به همراه فاميلش  او ،- تجاوز قرار گرفته بود 
ـ  آسناريوئي را  ـاده و از تلويزي ون پخـش  م

افـراد  از باجناق و  ،سناريوو در آن . كردند
ـار عمـومي     طائب فاميل براي تحريـف افك

  . افشا شدماجرا . استفاده كردند
سعيده  آقايي نيز همين بانـد   ماجرايدر  •

ـيما و   افـراد  به اضافه بخش سياسي صدا و س
هـدف  . واواك سناريو تهيه و پخش كردند

ـبش   و اخبارها گزارشنها اين بود كه آ را جن
ـين   .بي اعتبار كنند را در سـوريه  روش هم

البته از سرنوشت آن  .دارند بكار مي برندنيز 
ـيما آورده      ـادر كـه در صـدا و س دختر و م

تحريـف  در  .شدند خبري در دست نيسـت 
گزارش در مورد گورهاي دست جمعي و 

ـا   او گمنام، ـامال     واواكب ـيما ك و صـدا و س
 .كردهماهنگ، عمل 

ـان،   مسئول طائب، • اسبق سپاه قم و خراس
در زمان  واواكمعاون ضد جاسوسي اسبق 

رياست جمهوري رفسنجاني و وزارت علي 
ـتاد    ــي سـ ـابق فرهنگ ـاون سـ ـان، معـ فالحيـ
مشترك و فرمانده سابق دانشكده فرهنگـي  
دانشگاه امام حسين، معاون سابق هماهنـگ  

ـابق       ـام رهبـري، فرمانـده س كننده دفتر مق
عــاون كنــوني نيــروي مقاومــت بســيج و م
  .است اطالعات كل سپاه پاسداران

داماد حجت االسالم حسيني معـروف   او     
ـانواده "به  ـاق   "حسيني اخالق در خ و باجن

ـتاد   (سيد حسين شاهمرادي ـابق س رئيس س
بقاع متبركه و بناهاي مذهبي و مشاور رئيس 

گفته - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ـازجوي شـكنجه    مي شود وي همان ميثم ب
گر دوران ريشهري و فالحيان است كـه از  

ـازجوي  . وزارت اطالعات اخراج گرديـد  ب
سيد مهـدي هاشـمي در دوران ريشـهري     

ـاد آيـت   سيد .بود مهدي هاشمي برادر دام
  .)اهللا منتظري بود كه اعدام شد

هاشمي رفسنجاني با نشريه  ،91مهر  19در  •
 :رمان مصاحبه كرده و از جمله گفته استآ

ـاه     به من گفته بودنـد از مهـدي در فرودگ
ـتند      مدتي بازجوئي مـي كننـد و مـي فرس

ـپاه و در انفـرادي   . منزل اما او در زندان س
ـات  . است مادرش نيز مي گويد اجازه مالق

 . با فرزندش را به او نداده اند
  
ــان مجلــس و   ٭ ــه مي جنــگ مغلوب

  :احمدي نژاد
  
ـاره    ◀ نمايندگان مجلس قصد دارنـد درب

ـ   موضـوعاتي هـم   بانـك   ازار ارز ازچـون ب
شـت  ذبا گ. مركزي تحقيق و تفحص كنند

ـازار،   آرامـي  چند روز از نا ـاي ب ـات   ه مقام
نـژاد را در   كنند احمدي حكومتي سعي مي

ـانات ارزي مقصـر   معرفـي   پديد آمدن نوس
  :كنند

نژاد نماينده مجلس شـوراي   محمد حسن •
اسالمي گفته است طرح تحقيق و تفحـص  

ـنبه   و روز يك بانك مركزي نهايي شده از ش
 شـود  مهر در مجلس اعالم وصول مـي  16

گزارش خبرگزاري فارس، ايـن طـرح    به.
ــوزه  ـامل ح ــق و تفحــص شـ ـايي  تحقي هـ

ارز، ساماندهي نهادهاي مالي  چون بازار هم
ـنه و بحـث    هاي قـرض  مانند صندوق الحس

 .ها است بانك ادغام
  ، قاسم جعفـري يـك نماينـده   وپيش از ا •

ـلحي  ديگر مجلس نيز گفته   بود، حيـدر مص
ـا  وبه مجلس فراخوانده شـ  واواكوزير  د ت

شناسايي عوامـل   درباره نابساماني بازار ارز و
 .اخاللگر در بازار توضيح دهد

در اعتراض  هزاران نفر در روزهاي اخير، •
ـان  ــه نوسـ ـاي ارز  ب ــديد بهـ ـاي ش  در هـ

هــاي مركــزي تهــران دســت بــه  خيابــان
ـاهرات زدنـد   ـانه . راهپيمايي و تظ ـا  رس  و ه

ـار    اين اعتراض حكومتهاي  مقام ـا را ك ه
هايي  فيلم در. ناميدند "گر اي اخالل  عده"

ـاآرامي  ــه از نـ ــران روز   ك ـازار ته ـاي بـ هـ
ـان   مهـر منتشـر شـده،    12چهارشنبه  معترض

: زدنـد  كومت ايران فرياد مـي به ح خطاب 
سوريه را «و » ي اتمي نمي خواهيم ژما انر«

 »به حال ما كن رها كن، فكري
ـانه بر • ـاي نزديـك بـه     خي رس ـتگاه  ه دس

ـام   واليت فقيه ـا  و حتـي مق ي حكومـت  ه
را در بـروز بحـران    نـژاد  محمود احمـدي 

  :خوانده اند ارزي مقصر 
ـنبه         15روزنامه جمهوري اسالمي روز ش

ــت   ـته اس ــود نوشـ ــرمقاله خ ــر در س  :مه
ـادالت     ناآرامي هاي بازار تهران و مراكـز مب

بتوان  ت كهاي نيس ارزي مركز شهر، پديده
ـارت تنـد و       ـتفاده از چنـد كلمـه و عب با اس

ـته   . پرخاشگرانه از كنار آن گذشت بـه نوش
ـا بـه    مهار قيمـت  اين روزنامه، افزايش بي ه

اي قيمت ارز، كـه   لحظه پيروي از باال رفتن
ـار       مستقيما بر زنـدگي مـردم بـه ويـژه اقش

اي  گذارد، اكنون به مرحلـه   مي ضعيف تاثير
تـوان آن را    ده كه نمياز خطرآفريني رسي

 .كرد انكار
مـردم حـق   «: سرمقاله تأكيد كرده است    

ـا    دارند بپرسند در يك كشور قدرتمنـد و ب
ثبات چگونه ممكن است قيمت دالر ظـرف  

افزايش يابـد و   چند ساعت چند صد تومان
ظــرف چنــد روز چنــد برابــر شــود؟ ايــن 

خارج نسبت داده  تغييرات غيرعادي، اگر به
ي به اخاللگران اقتصادي داخلي شود يا حت

ـئوالن     مستند شود باز هـم  ـانه ضـعف مس نش
ـئوليت     دولت نمي. اجرايي است توانـد مس

ها انكار كند و   نابساماني خود را در قبال اين
دشمن را چنان قدرتمند جلـوه دهـد كـه    

  ».برابر آن كاري انجام داد توان در  نمي
 
ــژاد از مســئوليت شــانه  احمــدي• ن

  :دكن خالي مي
 
ـ نژاد اما نقش  محمود احمدي     ت و حكوم

ـادي آن را در بوجـود     سياست ـاي اقتص ه
ـنبه   سـه . كند بحران ارزي انكار مي آمدن ش

 او در نشســت) مهــر 11/ اكتبــر 2(گذشــته 
نوسان بازار ارز به هيچ وجه «: خبري گفت

ـادي دولـت    به خاطر سياسـت  ـاي اقتص  ه
ـا كـرد يكـي از      ».نيست احمدي نـژاد ادع

 22هاي اطالعاتي گزارش داده كه دستگاه
هاي بازار ارز هستند  آشفتگي »سرحلقه«نفر 

ـان  برخـورد   و دستگاههاي مربوط بايد با آن
 .كنند

ـازمان     مصطفي پـور  • ـيس س محمـدي رئ
بازرسي كل كشور در واكنش به اين سخن 

نفـر را   22نژاد از او خواست ايـن   احمدي
 .معرفي كند

ــت جمهــ     ــه در دور اول رياس وري او ك
ــود، رئــيس   احمــدي ــژاد وزيــر كشــور ب ن

. دادن آدرس غلط متهم كرد ت را بهحكوم
ـاني      « به مردم بگوييـد ايـن افـراد چـه كس

دولــت در مســئله ارز نقــش  واقعــا. هســتند
ـتيم كـه ده،   ! ندارد؟ آيا ما آنقدر ضعيف هس

ـا را      بيست نفر ـازار ارز م ـين ب بتواننـد اينچن
  »!شود؟ چرا فرافكني مي! متالطم كنند؟

 4در صفحه  
  
  

 درمانده ها
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روز پس از اعتراض  دادستاني تهران يك •
عنـوان   نفـر را بـه   16بازاريان اعـالم كـرد   

ـتالل ارزي " بازداشـت   "عوامل عمده اخ
ـتاني آمـده  . كرده است  در گزارش دادس

نفر كه با خريد و فروش و قاچاق  16« :است
  انجام  يافته و ارز، تشكيل باندهاي سازمان
ري و غير واقعي معامالت ارز به صورت صو

منطقـي نـرخ ارز و    ساز باال بـردن غيـر   زمينه
ـاي ارزي كشـور بودنـد      متشنج نمـودن فض

 ».اند دستگير شده
منابع خبري گزارش دادند كه بازار تا ظهر  •

تعطيل اسـت   مهر همچنان نيمه15روز شنبه 
اما ماموران پليس و نيروهاي لباس شخصي با 

ـان را  تهـران، بازا  حضور پرتعداد در بازار ري
 .ها را باز كنند اند كه مغازه تهديد كرده

هـزار و   2در روزهاي اخيـر قيمـت دالر از   
ـيد و   هزار تومان 4تومان به نزديك  200 رس

ـار  . پس از اندكي سقوط كرد اين نخستين ب
ارز در  است كه در پي اوج گرفتن بحـران 

ها در پايتخت ايـران   هاي اخير، ناآرامي ماه
هاست اقتصاد  هفته ارز بحران. شود ديده مي

ـاري را    ـادالت تج ايران را متاثر ساخته و مب
  .فلج كرده است

ـنامه   ◀ احمدي نژاد به ادارات دولتي بخش
كرد كه نمايندگان حق مداخلـه درعـزل و   

 18و در . نصب ها در اين ادارات را ندارنـد 
ـاي   ،91مهر  از » نماينـده « 90سئوالي با امض

قرار . شد احمدي نژاد به رئيس مجلس داده
احمدي نژاد  ،مهر 23شد در جلسه يك شنبه 
بـه بهانـه    ،نآپيش از . به سئوال جواب دهد

ـاح   ،وضعيت سخت نابسامان اقتصادي استيض
 ،مهـر باطـل شـد    ،از وزير جوانان و ورزش

  !خورد
خامنــه اي  ،در بجنــورد ،مهــر 19امــا در      

سه قوه بايد در محدوده قانوني خود  :گفت
ـ   ئوالن سـه قـوه بايكـديگر    عمل كننـد و مس
ــد ــر 23و در . همكــاري كنن گفــت تــا  ،مه

انتخابات سال آينده فضا نبايد فضاي جنجال 
ـيون   . باشد سئوال از احمدي نژاد بـه كميس

اصول گرايان امضاي خـود را  . فرستاده شد
 ،مهـر  23در جلسـه   ،در عـوض . پس گرفتند

 ،مجلس طرحي را تصويب كرد كه بنا برآن
 ،از محـل فـروش ارز  حكومت نمي توانـد  

ـاح دو    ـاي استيض يارانه بپردازد و نيز ورقه ه
كشور » وزير« ،يكي نجار ،وزير احمدي نژاد
ـنعت و   ،و ديگري  غضنفري وزير معدن و ص

 .به امضاء مي رسيدند ،تجارت
  
جنگ پنهان ميان احمدي نژاد بـا   ٭

  :خامنه اي
  
بودجه  ،احمدي نژاد ،برابر اطالع واصل ◀

را بـه  » بيت رهبـري «ه به مؤسسه هاي وابست
ـا      اين عنوان قطع كرده اسـت كـه كشـور ب
كمبـود بودجــه روبـرو اســت و در شــرائط   
تحريم نمي توان به مؤسساتي كه فعاليتهاشان 

  .بودجه داد ،زيانمند نيز هست
خامنه اي تحريك مي شود كه  ،در برابر ◀

ـار نكنـد    ـار   ،اگر احمدي نـژاد را بركن در به
حتي  ،ري بشودهركس رئيس جمهو ،يندهآ

حكـومتش   ،باشـد » رهبر«اگر تسليم محض 
زيرا تكيه گاهي جز . ضعيف و بيكاره مي شود

. رهبــري تضــعيف شــده نخواهــد داشــت
ماج همه تيرهاي انتقاد و تحقيـر  آنيز » رهبر«
. مي شود كه از هر سو پرتاب مي شـوند ... و

از خامنه اي چراغ سبز خواسته اند براي اين 
  . را تضعيف كند كه مجلس احمدي نژاد

ـنيده شـده     ◀ ـائي ش از يكي از نزديكان مش
است كه احمدي نژاد بعمد اقتصاد را از بين 

يم را ژو حاميان او در ر» رهبر«مي برد تا كه 
زير فشار قراردهد و او را ناگزير كند با يكـي  

ـيه  :از دو گزينه موافقت كند ـا  . گزينه روس بن
ـيس     ،بر آن يكي از گروه احمـدي نـژاد رئ
ـال    جم ـار س  ،هوري مي شـود و بعـد از چه

احمدي نژاد دوباره رئيس جمهـوري مـي   
ـتور    ،براي اين كار. گردد احمدي نـژاد دس

داده است تنها طرحهائي اجرا شـوند كـه او   
او . وعده داده است ،در سفرهايش به استانها

ـاوز    ،فكر مـي كنـد   ـيس   ،اگـر چـون چ رئ
حكومـت   ،جمهوري مستضعفان لقب بگيـرد 

 ،گزينـه دوم . او خواهد شـد  نآهمواره از 
رئيس جمهوري هركس  :گزينه تركيه است

ـاقي    ،شد حكومت در دست احمدي نـژاد ب

  .يعني او نقش اردوغان را پيدا كند. بماند
تدارك مي » بيت رهبري«در  ،در برابر ◀

ـان دوره   بينند كه اگر هم ناگزير شدند تا پاي
رياست جمهوري احمـدي نـژاد را تحمـل    

ــته و گفتــه  خامنــه ا( ،كننـد  ـين خواس ي چن
ـام     ـباب زحمـت نظ گرچه احمدي نژاد اس

ـان دوره رياسـت      ،است ـا پاي اما بايـد او را ت
در بجنورد نيز سران . تحمل كرد ،جمهوري

ـاري بايكـديگر خوانـده      سه قوه را بـه همك
ـال كننـد بـه     ،ن زمانآتا )  است او را نمد م

ـا  . ترتيبي كه او و حكومتش بي جان شوند بن
گروه احمدي نـژاد بـر ايـن     ،عبر اين اطال

ـان او     باورند كه نه احمدي نـژاد كـه مخالف
هستند كه بحران دالر و آشفتگي اقتصادي را 

زيرا از اين راه او را ضعيف و . ورندآببار مي 
  . ناتوان مي كنند

ـا     ◀ گفتار و رفتار احمدي نـژاد بسـي گوي
وقتي خبرنگار  ،در كنفرانس مطبوعاتي :است

مدن آدر باره امكان كوتاه  صدا و سيما از او
چـه كسـي مـي     :او پاسخ داد ،ايران پرسيد

خواهد كوتاه بيايد؟ ملت كه كوتاه نمي آيد 
 ،به اين ترتيب. و من هم كه كوتاه نمي آيم

  . او است و ملت، خامنه اي هم البد قاق است
ساختاري  واليت فقيه با دولت :انقالب اسالمي

ـاد   بخشـيده   كه يافته و ساختاري كه بـه اقتص
ـامي    –است مساعد رانت خواري مافياهاي نظ

، در مجموع خود، مقصـر  اين دولت. مالي است
مسـئول اول   اما. وضعيت اقتصادي كشور است

مردمي هستند كه استبداد مافياها را تحمل مي 
  .كنند
  

ــوه   ــه قـ ــي سـ + وقتـ
صـدا  + نيروهاي مسلح 

بنياد + اقتصاد + و سيما 
ديني در تصـرف نمـاد   

ـ  ط شخصـي  شبكه رواب
اصـالح   ،قدرت اسـت 

ــه ممكــن ژر ــم چگون ي
  است؟ 

  
ناسازگاري رؤساي جمهـوري بـا    ٭

غاز تا امـروز و چرائـي بـه    آرهبر از 
رياست جمهوري رسيدن احمـدي  

  :نژاد
  
 رييس قوه مجريه محمود احمـدي نـژاد  ◀

ـاه  آاو  ابقوبه خوبي از سخامنه اي . است گ
ـناخت  . بود . از دوره دانشجوئي او را مـي ش

طالعاتي او در سفارت اشـغال شـده   مأمور ا
 در ترورهايشركت داشتن او  از . امريكا بود

به خوبي مـي  . داخلي و خارجي مطلع بود
بكار او در سه كار مي  دانست كه اين شخص

قلع و هاشمي رفسنجاني و شكستن شاخ  :يدآ
ـيش بـردن سياسـت      ـان و پ قمع اصالح طلب

  . خامنه اي در باب اتم و بحران سازي
ـا    با     توجه به سردار بودن او مطمئن بـود ب

امتيازات خالفي كه به ديگر سـرداران مـي   
ـاب   آدهد مي توانـد روي كمـك    ـا حس نه

 .كرده و اصالح طلبان را از ميدان بدر ببـرد 
و هم  84به همين دليل هم در انتخابات سال 

ـترده   ،88در انتخابات سال  دستور تقلب گس
را داد و ايــن شــخص را رئــيس جمهــوري 

تصفيه كرد اما بسياري را  با چماق او،. ردندك

روزي بـراي   دمن بود كه ايـن آ يغافل از ا
نقـدر  آ. خود او هم مشكل ايجاد مـي كنـد  

غافل بود كه گفت از لحاظ فكري احمدي 
قاي هاشمي به من نزديك تر است آنژاد از 

و چند نوبت به قم سفر كرد و به روحانيان قم 
دي نژاد بطـور  اطمينان داد كه از ناحيه احم

امــا حــال . كامــل خيــالش آســوده اســت
احمدي نژاد استخوان شده و در گلـوي او  

خامنه اي تقال مي كند او را . گير كرده است
مابقي دوره رياست جمهـوري، كنتـرل    در

 .كند و او مرتب عنان را پاره مي كند
 ،حمـدي نـژاد  پيش از ادانستني است كه  •

بـه   او. بـود  ييس جمهـور ئمحمد خاتمي ر
ـاي     ـات و خيانـت ه دليل عدم مقابله با جناي

برخـي  حـل  حاكميت و دلخوش كردن به 
ـيد     ـام حكـومتي س مسائل ساده، گرفتار احك

بـه قـول طرفـداران     علي خامنه اي شـد و 
بهترين فرصـت اصـالحات را از    ،اصالحات
يـم  ژحقيقـت اينسـت كـه در ر   . دست داد

اصالحات تنها در جهـت   ،واليت مطلقه فقيه
بخشيدن به واليت مطلقه فقيـه   تحقق كامل
شـعار   ،طرفـه ايـن كـه امـروز    . ممكن است

نه به راه حل « :اصالح طلبان اين شده است
ـتان و   ري بـه  آليبي و سوريه و عراق و افغانس

ـاي  ژاما ر. »راه حل افريقاي جنوبي يم افريق
ـا  . يم تبعيض نـژادي بـود  ژجنوبي ر ن آدني

ـادي قـرار داد  ژر . يم را تحت مجازات اقتص
ياهان بر سر حق حاكميت خود ايستادند و س

پس در . يم به حق آنها تسليم شدژسرانجام ر
هرگاه قرار بر تغييـر از واليـت    ،مورد ايران

مي بايد بر  ،فقيه به واليت جمهور مردم شود
يم به اين ژسر حق حاكميت مردم ايستاد تا ر

در اين . حق تمكين كند و تن به تغيير بدهد
يم و ژايران ر» تخاباتان«شركت در  ،صورت

ـا    غيـر ممكـن    ،نآهرگونه تعامل ديگـري ب
. كردن راه حل افريقاي جنوبي مـي شـود  

شـركت   ،ن راه حـل در ايـران  آبكار بردن 
ـار بـردن    ،جمهور مردم در جنبش بدون بك

يم و قدرتهاي خارجي ژمستقل از ر ،خشونت
   .نها استآلتهاي فعل آو 

ـا خامنـه          ـاتمي ب اي دانستني است كه خ
خامنه اي مدعي شد كه موفـق  . همساز نبود

ـان را     ،شده است دوره مشـكل اصـالح طلب
  . مديريت كند

در مجريه قبل  از سيد محمد خاتمي قوه  •
ـيد    ـار س اختيار اكبر هاشمي رفسنجاني يار غ
ـال   علي خامنه اي بود كه در طول هشت س

بـراي   رياست جمهوري دست به هر كاري
ـا   .حفظ نظام زد ـار و تبـديل   از ترور ت انفج

ـاز و     واواك ـات پـول س به شركتها و موسس
نها در ترانزيت مواد مخدر و آشركت دادن 
در زمان او بود كه سپاه بـر   ...اشياء تاريخي و

 ،اقتصاد ايران چنگ انداخت و انواع مافياها
مــالي شــكل  –از جملــه مافياهــاي نظــامي 

دوره جنايتهــا و خيانتهــا و  ،دوره او. گرفتنــد
ب آدانستني است كه  . بزرگ بود فسادهاي
از يك جـوي نمـي    ،ب خامنه ايآاو نيز با 
ـاي  آ :اين سخن از خامنه اي اسـت . رفت ق

با كاري كه از او خواسته  ،هاشمي در حضور
ن را آاما در غياب  ،موافقت مي كرد ،مي شد

ـاتمي در  آ ،در عوض. انجام نمي داد قاي خ
ـا مـي رود و    حضور چون و چرا مي كند ام

ـام   ،ي را كه از او خواسته شده استكار انج
  . مي دهد

قبل از هاشمي رفسنجاني، سيد علي خامنه  •
ـا  . رئيس جمهوري بـود اي  در دوران او و ب

ـاران هـزار   نفـر از   انهمكاري ديگر جنايتك
ـپرده    جوانان وطن به جوخه هاي اعـدام س

با نخست وزيري مير حسين موسـوي  . شدند
ـازگار   با خمي ،نآمخالف بود و بر سر  نـي ناس

ـاري خمينـي    ،و چند نوبت. بود  ،از بـد رفت
هاشـمي  . عزلت گزيد و در عزلت گريسـت 

 ،يكبار. رفسنجاني همه كاره بود و او هيچكاره
برسر حكم اعدام سلمان رشدي كه خمينـي  

از خميني تودهني مكتوب  ،صادر كرده بود
ـايتي اش   ،با اين حال. و علني خورد بي كف

بـه   ،با مرگ خمينـي امتيازي براي او شد و 
ـاب بـه    ضرب جعل نامه از قول خميني خط

رئيس وقت مجلس خبرگان و چند  ،مشكيني
حاصل . رهبر شد ،ن مجلسآجعل قول در 

تجربه او از دو دوره رياست جمهوري ايـن  
موز آشد كه رئيس جمهوري مي بايد دست 

به اين علت بود كه چون احمـدي  . او باشد
طرفدارانش  ،نژاد را رئيس جمهوري گرداند
خامنه اي مـي  . او را با رجائي مقايسه كردند

خواست كسي رئيس جمهور شود كه مطيع 
ـنجاني و نـه     . امر او باشد اما نـه هاشـمي رفس

خاتمي گذاشتند او چنين رئيس جمهـوري  
ـين فرصـت  . را پيدا كند  ،اين شد كه در اول

احمدي نژاد را چنين رئيس جمهوري تصور 
  . اين مقام رساندكرد و با تقلب او را به 

ـاي خـرداد    پيش از او،  •  ،60در پـي كودت
لـت  آكـه  محمد علي رجايي ساده لـوحي  

فعل سران حزب جمهوري اسالمي شـمرده  
ـا   ،مي شد برابـر كـردن شـمار شـركت      5ب

به رياست جمهـوري   ،كنندگان در انتخابات
ـناريوهاي حـذف   يكي از  با اجراي. رسيد س

ـار  وگردرون  ـالون تشـكي  هي، در انفج ل س
 ، به همراه نخست وزير خـود، هيأت وزيران
دانستني است كه اين . كشته شد  ،جواد باهنر

ـات حـزب     ـالن اجتماع انفجار و انفجار در س
هر از چندي بـه يـك    ،جمهوري اسالمي را
را » منحرفين« ،اين زمان. گروه نسبت دادند

او . ن انفجار بوده استآمتهم مي كنند عامل 
رويه احمدي نژاد را  نماند تا رويه اي از نوع

در  ،وقتي نخست وزير بود ،در پيش بگيرد اما
دم از اطاعت از رهبـر مـي زد و در    ،حضور
ن كار را مي كرد كه اربابان فكري و آ ،غياب

  . سياسي او بودند
ـين ر • ـ اول مــردم منتخـب   ييس جمهـور ئ

ـا   . ايران، بني صدر بود خميني به سه دليـل ب
مخالف انتخاب شدن او به رياست جمهوري 

ـالف     (بود  ـالف واليـت فقيـه و مخ او را مخ
ـالف    دخالت روحانيان در كار دولـت و مخ

ـا  ). مالكيت خصوص مي خواند اختالف او ب
ـانون اساسـي     ،خميني بر سر نقض مـداوم ق

ـاي خـرداد   (توسط خميني   75 ،60تا كودت
و تحميــل مجلســي كــه بخشــي از ) نوبــت

ن با تقلب نماينده شده بودند و آنمايندگان 
ردم در انتخابات مجلـس شـركت نكـرده    م

بودند و گروگانگيري و معامله بر سر گروگانها 
ـاع كـردن    و متالشي كردن ارتش و بي دف
ايران بهنگام حمله عراق به ايـران و تحميـل   

و سلب » نهادهاي انقالب«حكومت و حفظ 
  .بود... زاديها وآ

كساني در كودتا بر ضد او شركت كردند      
ـا    كه عاملهاي اصل ـاني بودنـد ب ي سازش پنه

اكتبـر سـورپرايز و ايـران    (حكومت ريگان 
ـتان و  ) گيت و طوالني كردن در سود انگلس

بي  ،سال و با هدف 8امريكا و اسرائيل بمدت 
ـا  آ. اثر كردن نسلي كه انقالب كرده بـود  نه

دست به كودتاي ديگري زدنـد كـه عـزل    
بعــد از كشــتار زنــدانيان  ،يــةاهللا منتظــريآ

ـاي سـوم را در مجلـس    . بود ،سياسي كودت
در پي مـرگ خمينـي كردنـد و     ،خبرگان

  .ن خود گرداندندآدولت را از 
خامنه اي مي خواست نزاع  ،بدين ترتيب     

لت فعل رهبـر  آرهبر با رئيس جمهوري را با 
به ،تجربه او. كردن رئيس جمهوري حل كند

او و همـه  . شكست سختي انجاميـد  ،شكست
نـد كـه او دو راه   يم مي دانژگردانندگان ر

اين اصل كه رئيس  :كار بيشتر پيش رو ندارد
صـحيح   ،لت فعل رهبر باشدآجمهوري بايد 

ـين    . است لـت  آاحمدي نـژاد مصـداق چن
وقتـي گفـت   . فعلي از كار در نيامده اسـت 

ـاب   رئيس جمهوري را مي شود مجلس انتخ
ـا راه  .  اين راه كار را در سرداشـت  ،كند ام

. ل غلـط اسـت  كار دوم اينست كه اين اصـ 
رهبر مي بايد از دخالت در كار قوه مجريه و 

اين راهكار همانسـت  . دو قوه ديگر بپرهيزد
ـال    ،88كه در انتخابات رياست جمهوري س

ــه  ،مهــدي هاشــمي در مصــاحبه بــا روزنام
ـان   ،»يـو اس تـو دي  «امريكائي  ورده آبرزب

هرگاه پدر من بـه رياسـت جمهـوري     :بود
يدا خواهد كرد رهبر همان نقشي را پ ،برسد

ـتان دارد   . كه ملكه اليزابت در دولـت انگلس
ـاي جنـوبي نيـز      شعار كردن راه حـل افريق

با انحالل واليت  ،اما اين راهكار. همين است
ـانون اساسـي     ،بنابر ايـن  ،مطلقه فقيه تغييـر ق

  .شدني است
  
بكار بردن  قوه مقننه در كودتا بر  ٭ 

  غاز سنت شد  آضد حقوق مردم از 
 
ـاني    يسئر ◀ قوه مقننه، سردار علـي الريج

خامنــه اي شــبكه تــارعنكبوتي ايــن . اســت
خانواده و اتصالش را به تارعنكبوت محوري 
كه متعلق به خانواده خـود او اسـت را مـي    

ـانواده . شناسد  ،پس مطمئن است كه اين خ

ـانواده او   ،در حفظ واليت مطلقه فقيه ـا خ  ،ب
مطمئن اسـت كـه اگـر     .سود مشترك دارد

علي الريجاني همان نقش را براي  ،ودالزم ش
ـنجاني   او بازي خواهد كرد كه هاشمي رفس

الگـوي او و  . براي خميني بازي مـي كـرد  
ـاخان و پسـرش    ،خميني مجلس دوران رض

مجلس بود كه بر خالف قانون  :بود و هست
سلطنت را از احمد شاه قاجار ستاند  ،اساسي

مجلـس   ،از آن پـس نيـز  . و به رضاخان داد
علت نيز اين بود كـه  . حض شاه بودمطيع م

خود را نه منتخـب مـردم كـه    » نمايندگان«
منصوب شاه مي دانستند و البته دستگاه پليسي 
ـاواك دوران    ـان و س مخوف دوران رضا خ

طرح خامنه . نها بودآشاه مراقب قول و فعل 
 –كه فاقد اعتبار خميني بود و هسـت   –اي 

ـاي    :اينست هرگاه رئيس جمهوري را بـه ج
 ،مجلس دست نشانده او انتخاب كنـد  ،ردمم

از آن خود  ،او مهار سه قوه را بدون درد سر
با در . ن او استآزيرا قوه قضائيه از . مي كند

ـار    ،مهار داشتن مجلس قوه مجريه را نيـز مه
 ،مي كند و اختالف رئيس جمهوري با رهبـر 

مـردم و حـق    ،مي ماند. بي محل مي گردد
ـاطر    نها بر حاكميـت و انقالبـي  آ ن آكـه بخ

انجام شد كه واليـت از آن جمهـور مـردم    
ـاطر    ژر ،به سخن ديگر. شود يـم پهلـوي بخ

ـاد   ،فروكاستن سه قوه در شخص شاه در تض
ـان رفـت   . قطعي با ملت قرار گرفت و از مي

يم واليت مطلقه فقيه نمي تواند ژسرنوشت ر
ـاري مـي     . جز اين بگردد اال اينكـه هـر جب

 .ديگر سوا استپندارد حساب او از جباران 
طرح تغيير قانون اساسي دنبال نشـد و از        

ـات رياسـت جمهـوري در      قرار بنا بـر انتخاب
ـال   مگـر ايـن كـه    . ينـده اسـت  آخرداد س
. روانه شـود  ،ن نحوآبه اين يا  ،احمدي نژاد

ـاني،  نياز خامنه اي به  ،از اين رو  علـي الريج
او الريجاني را در مقامهاي . بازهم بيشتر است

چه زماني كه در سپاه  .زموده استآف مختل
ـاني كـه در      ـام پاسداران بـود و چـه زم  مق
ن در آوزارت ارشاد قرار گرفـت و بعـد از   

صدا و سيما و سپس در دبيري شوراي عالي 
ـام رياسـت    امنيت ملي و چه حاال كه در مق

الريجاني همـواره بـراي   . مجلس قرار دارد
حفظ موقعيت خود و برادرانش تالش كرده 

ر اين امر كامال مطيـع رهبـري بـوده و    و د
كه رهبـر  حاضر است تن به هر كاري بدهد 

  . بخواهد بدهد
سردار علي الريجاني نيز در بسياري ازقتل      

ـامي      ـارجي ح ـاي داخلـي و خ ها و تروره
ـيماي    تروريست ها بود و  ـتگاه صـدا و س دس

ـازمان تـرور     ،تحت رياسـت او  بخشـي از س
ته نماند در حال ناگف. دولتي بشمار بوده است

حاضر مسئول دفتر علي الريجاني سـرداري  
ـا   - معروف است به نام محمد علي جعفري ي

در ترور اين شخص .  - جعفري صحرارودي 
 و قادري و فاضـل رسـول در ويـن    قاسملو

ـأت    . ه اسـت شركت داشت صـورتاً عضـو هي
اين هيأت . گفتگو كننده با قاسملو بوده است

مي گذارنـد و  درب ورودي آپارتمان را باز 
ـان مـي   آتيم ترور بي سر و صدا وارد  پارتم
ـاق . شود و ترور را انجام مي دهد  ،از راه اتف

، ايـن  بدين ترتيب. گردن وي مجروح شد
تروريست با سابقه در ترور سران كرد در مقام 
ـا     رياست دفتر علي الريجاني قـرار گرفتـه ت

  . حرف بزنند بدانند نبايد زيادي »دگانايننم«
ـيش ا • ــره  پـ ـاني، مه ــي الريجـ اي از ز عل

ـام  حداد  ،منسوبان سببي خامنه اي عادل مق
 ،او هم. رياست مجلس را بر عهده گرفته بود

در انتخابات مجلس ششم با تقلب به مجلـس  
ـال بـي    ،و در اداره مجلس. راه يافته بود مث
صحبت رياسـت او بـر مجلـس    . كفايتي شد

ـا خامنـه اي الزم ديـد    . كنوني نيـز شـد   ام
ـاق      الريج ـيس مجلـس شـود و بـه اتف اني رئ

قوه » رئيس« ،شيخ صادق الريجاني ،بردارش
  . احمدي نژاد را مهار كنند  ،قضائيه

رئيس  مهدي كروبي ،از حداد عادلقبل  •
ـافتن  . بودمجلس  بعد از رياست جمهوري ي
ـا در  . رئيس مجلـس شـده بـود    ،هاشمي ام

ــود كــه رئــيس   مجلــس «مجلــس ششــم ب
ه اي به مجلـس را  نامه خامن. شد» اصالحات

ـانوني    ــرح قـ ــمرد و ط ــومتي ش ــم حك حك
ـارج كـرد   . مطبوعات را از دستور مجلس خ

هم او بود كه اين واقعيت را فاش كرد كـه  
. بود 3بنا بر ضرب كردن در  ،در انتخابات ها

يعني ميزان مشاركت را سه برابر مي كردند و 
متناسب با آن رأي نامزدها را نيز سه برابر مي 

  .كردند
  5فحهدر ص

  
  

 درمانده ها
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نامزد  88و  84در انتخابات رياست جمهوري  
بنا بـر   ،گفت تا وقتي بيدار بودم ،باراول. بود

يـك  . نفـر اول بـودم   ،آراي خوانده شـده 
نفـر سـوم    ،ساعت خوابيدم وقتي بيدار شدم

به تقلب بزرگ اعتراض  ،باردوم. شده بودم
ـتاد   هـم   او. كرد و بر سر اعتراض خـود ايس

  .ه سر مي برداينك در حصر خانگي ب
ـاطق نـوري در    • پيش از مهدي كروبـي، ن
ــت أر ــرار داش ــس ق ــذف . س مجل او از ح

جمهوريت و ايجاد دولت اسالمي جانبداري 
در دوره رياست او بر مجلس بود كـه  . كرد

بر  ،نظارت استصوابي شوراي نگهبان» قانون«
 ،1976در .  تصويب شد ،خالف قانون اساسي

مله به اين نامزد رياست جمهوري شد و از ج
شكست سختي  ،دليل كه نامزد خامنه اي بود

ـنجاني مـي    . خورد او اينك از هاشـمي رفس
يم را از بن ژخواهد كه قدم پيش بگذارد و ر

  !بست بيرون برد
ـيس مجلـس   •  ،مجلـس اول  ،و نخستين رئ

همان مجلسي كه خميني بـه سـران حـزب    
ـات   جمهوري اسالمي اجازه تقلب در انتخاب

ـارگردان  . بـود سنجاني هاشمي رف ،را داد ك
برضـد انقـالب و مـردم     60كودتاي خرداد 

ـا او بـود   ،ساالري و بسود ادامه جنـگ  ـا  . ب ت
همه كاره كشور و مـروج   ،خميني زنده بود

در سازشهاي پنهاني اكتبر سورپرايز . فساد بود
 . نقش اول داشت ...و ايران گيت و

بر خواننـده معلـوم    ،همين مشاهده گذرا  •
لـت فعـل   آمجلـس   ،ز ابتـدا مي كند كـه ا 

ـامي  . خميني و خامنه اي بوده است اگر تم
ـتالف پيـدا   » رهبـر «رؤساي جمهوري با  اخ

غيـر از   ،هيچ مجلسـي  ،در عوض ،كرده اند
يك نوبـت نيـز نـه    » رهبر«به  ،مجلس ششم
ن شـد كـه   آمجلـس ششـم بـر   . نگفته است

حكـم حكـومتي و    ،باراول. استقالل بجويد
ـانع  شو... بارهاي دوم و سوم و راي نگهبان م

نماينـدگان اصـالح    ،سـرانجام . كارش شـد 
ـان  . طلب در مجلس تحصـن كردنـد   كارش

ـيد و تحصـن كننـدگان ممنـوع      بجائي نرس
  !االنتخاب شدند

بخــاطر ايــن تجربــه و بــا وجــود نظــارت    
ـار   ،خامنه اي مي پندارد ،استصوابي براي مه

  .سه قوه نياز به مهار كامل مجلس دارد
  
ـت   ٭ ـائيه س ون پايـه اسـتبداد   قوه قض

  :مطلقه خامنه اي
  
ـاني،   شيخقوه قضاييه،  يسئر• ـادق الريج  ص

ـاني   او كـه در   .يكي ديگر از بـرادران الريج
يكبار نيز قضاوت نكرده بود و از اين نظر  ،عمر

  ،از سوي خامنه اي ،بود ،همانند اسالف خود
اطاعـت  علـت  .  يافتقوه قضاييه رياست بر 
او و علي . بود از سيد علي خامنه اي شكامل

 كنترل محمود احمدي نژادالريجاني مأمور 
بكار بردن قـوه   ،اما مأموريت اول او. هستند

» حفظ نظام «قضائيه در سركوب مردم براي 
 ،88در سركوب جنبش اعتراضي سال . است

ـار  آاو بيش از  ن كرد كه خامنه اي از او انتظ
او حاال با همكاري علي الريجاني در . داشت

مقننه و برادر ديگرش كه معاونـت   راس قوه
وي را بر عهده دارد و در راس حقوق بشـر  

قرار گرفته و سردار جنايتكار محمد !  اسالمي
باقر ذوالقدر در معاونت اجتماعي و ابـراهيم  

ـال  ئر  67يسي از گروه اعدام زندانيان در س
ـائي را بـه   ... و در معاونت اول او دستگاه قض

بدل كـرده   يك دستگاه سركوب تمام عيار
 .است

ـيس  شاهرودي سيد محمود  ،اوقبل از  • رئ
 :وقتي رئيس اين قوه شد گفت. بوداين قوه 

و اين قـوه  . ويرانه اي را تحويل گرفته است
ـاني     ـادق الريج ـيخ ص را ويرانه تر تحويل ش

او كه اينك زمينه مرجعيت خود را مي . داد
دستگاه قضائي را همچنان ستون پايـه   ،سازد

ـاه    استبداد مطل ـيله سـركوب نگ قه فقيه و وس
ويژگي عمومي رؤساي اين قـوه را   . داشت

اموال يعني دست او كج بود و . او نيز داشت
بسياري را از قبل قراردادهاي آنچناني براي 

  .به دست آورداش خود و خانواده 
پيش از او، شيخ محمد يزدي، كسـي كـه    •

در فساد و جنايت يدي طولي داشت، رئيس 
ـام    . بود اين قوه شده ـابقه صـدور احك او س

ــوال را داشــت  ـادره ام ــدام و مصـ او و . اع
ـالهاي حضـور در    خانواده اش، در طول س

ـانه اي   ـاي افس دسـت   اين مقام، به سرمايه ه
بخشـي از  چسب رازي  وشركت دنا  . يافتند

  . خورد و بردهاي او و خانواده اش هستند
 عبـدالكريم  ،پيش از شيخ محمـد يـزدي   •

ـائيه شـد   ،موسوي اردبيلي او . رئيس قوه قض
كه اين روزها گربه عابد شده و از مردم مي 
خواهد كه اگر احيانا و احتماال و سهوا دچار 

كشتار هاي  اشتباه شده از گناه او در گذرند،
تا مرگ خميني را  60بعد از كودتاي خرداد 

اعــدام دســتجمعي افســران . تصــدي كــرد
ه و ژدستگير شده در پي كشف كودتاي نـو 

دو نمونــه از  ،67تار زنــدانيان در ســال كشــ
مفت خوري ايـن   .جنايت گستري او هستند

ـبق    ئر يس اسبق قوه قضاييه و امام جمعـه اس
يس كنوني دانشگاه مفيـد قـم بـه    ئتهران و ر

حدي بود كه ايشان و خاندان او نيز حال و 
. روز بســيار خــوبي بــه لحــاظ مــالي دارنــد

ـ  700دانستني است كه در حساب او  ون ميلي
. پــول ريختنــد –تومــان آن روز  –تومــان 

ـاع  مـدعي   ،ماجرا فاش شد و او در مقام دف
 ،مجاهدين خلق بخاطر بدنام كردن من :شد

  !اين پول را به حسابم ريخته اند
ـالي   پيش از او • و نخستين رئيس شوراي ع

 ،الجوردي. بودبهشتي محمد حسين  ،قضائي
ـان او بـود   ،قصاب اوين او در . گوش به فرم

ـا   ،60ازمان دادن كودتاي خرداد س همراه ب
نقش اول را  ،هاشمي رفسنجاني و خامنه اي

در سازش پنهاني اكتبر سورپرايز نيز . داشتند
ماجراي . كارگردان بودند ،ن دو تنآهمراه 

ـلحه از اسـرائيل    ،خورد و برد پول خريد اس
 ،شخصــي بنــام حيــدري ،توســط مــأمور او

روز  نآيم ژر. موضوع رسيدگي قضائي شد
به چشم  ،يم مالتاريا مي خواندژكه خود را ر

پوشي از بخش بزرگي از مطالبات ايـران از  
ــه ــد ،فرانس ــده را خوابان ــدري در . پرون حي

ـابي در   دادگاه گفت نيمي از پول را به حس
ـتي بـه او     سوئيس واريز كرده است كـه بهش

هيچ . شماره حساب به دادگاه داد. داده بود
نستن ايـن واقعيـت   نبايد در شگفت شد از دا

چــون  ،كــه او حــامي جنايتكــاران مشــهور
 ،قدوسي و محمدي گيالني و الجوردي بود

ـيخ    . نبايد در شگفت شـد  ـاني چـون ش كس
ـاطق نـوري را شـماري از     محمد يزدي و ن

ـاوت     ـار قس ـاي   (حقانيه ايها را او بـه ك بـه ج
ـتي بخشـي از   . گمارد) قضاوت در مورد بهش

ـ خاطرات احمـد   ه در خـور توجـ  ديريان ق
ـازمان  . است بهشتي براي نابودي نيروهاي س

مجاهدين الجوردي خونخوار را به قدوسي 
ـاره  معرفي كرده ـاب    بود قديريان در ب انتخ

ـتاني انقـالب مـي      الجوردي به سمت دادس
 : ويدگ

ـاي قدوسـي صـحبت    «     آقاي بهشتي با آق
  بودند كه چنان چـه بخواهيـد ريشـه     كرده

خشـك كنيـد    هاي معاند را منافقين و گروه
ـا آن     ـتفاده كنيـد كـه ب ـا   بايد از كساني اس ه

ــوده ــر ب ــد  درگي ــن لحــاظ آقــاي  . ان از اي
 » . الجوردي در رأس همه قرار داشتند

غير شيخ صادق الريجاني و  ،بدين ترتيب     
سه رئيس ديگر اين  ،سيد محمود شاهردوي

برضد انقـالب و   ،60ي خرداد در كودتاقوه 
 ،نهــاآهمــه  .شــركت داشــتند ،دموكراســي

لت آدستگاه قضائي را غرق جنايت و فساد و 
. سركوب و ستون پايه استبداد فقيه كرده اند

بطور مداوم  ،يم به سركوبژنجا كه نياز رآاز 
ـتر در   ،افزايش يافته است دستگاه قضائي بيش

نياز شـديد  . فساد و جنايت فروخواهد رفت
رياست بخشيدن  ،خامنه اي به سركوب مردم

ـاني را     به كسـي چـون   ـادق الريج ـيخ ص ش
  .ناگزير مي كند

غير از اين سه قوه كه مي بايـد از مـردم        
نمايندگي مي كردند و وسيله سلب حقوق از 
 ،انسان و حقوق ملي از جامعه ايراني شده اند

ـتند كـه در تيـول      سه مؤسسه ديگر نيـز هس
  :ند» رهبر«

  
چــرا مجلــس خبرگــان و 
مجمع تشخيص مصلحت و 

ــه  ــت و (وزارت خارج نف
ــز  ــور ني ــاع و كش در  ،)دف
  :تيول خامنه اي هستند

  

  
تارعنكبوت روابط شخصي قدرت  ٭

ـان كـه بـا صـرف      در مجلس خبرگ
 ،ميلياردها تومان بودجه از مال مردم
  :در خدمت رهبر بر ضد مردم است

 
ـان رهبـري مـي      • وقتي صحبت از خبرگ

ـارش   مصباح يزدي كه به قول  شود ـا ك تنه
بي چون چرا  كشف رهبري و سپس اطاعت

بــه ذهــن  ،از كشــف شــده خــويش اســت
 :هركسي نخست اين پرسشها خطور مي كنند

مگر بت و شخصيت پرستي بدين خاطر كـه  
ـتد  ممنـوع   ،آدمي نبايد ساخته خود را بپرس

را انتخاب » رهبر«نشد؟ پس چرا مجلسي كه 
حـق   ،كرده است حق پرسش از او را ندارد
عـت از  بركناري او را ندارد و محكوم به اطا

او است؟ پاسخ كسي چون مصباح يزدي بـه  
را خداوند بـر  » رهبر« :اين پرسش ها اينست

ـان   ،مي گزيند به دل اعضاي مجلس خبرگ
اين ! الهام مي شود كه او برگزيده خدا است

 ،شخص كه در فلسفه خشونت تخصص دارد
شكار ترين تناقض موجود در قـول دروغ  آ

رهبر  هرگاه خداوند :خويش را نيز نمي بيند
چـه حاجـت بـه مجلـس      ،را بر مي گزينـد 

خبرگاني چنين پرهزينه؟ چرا كـه خداونـد   
مي تواند به دل جمهور مردم الهام كننـد و  

ـاقض  . را خود كشف كننـد » رهبر«مردم  تن
ن بيـزاري  آشكار دومي را نيز نمي بينـد و  آ

ـا    »رهبر«جمهور مردم از  ي اسـت كـه گوي
  . تالهام كرده اس» خبرگان«خداوند بر دل 

در سال دو بار  كهاين مجلس  معلوم نيست    
تشكيل مي شـود و بيانيـه اي در حمايـت از    

ـا   چرا بايـد   ،صادر مي كند» رهبر« ميليارده
ـانون    بودجه داشته باشـد؟ تومان  چـرا در ق

اساسي مأمور نظارت بر رهبـر و در صـورت   
  لزوم عزل او شده است؟

محمـد   ،از كار افتاده ايـن مجلـس  س ئير •
در  ،غاز انقـالب آاز . است مهدوي كني رضا

نخسـت  . كار استقرار استبداد فقيه بوده است
ـا و      ـيس كميتـه ه عضو شوراي انقـالب و رئ

او اينكه . سپس وزير كشور و نخست وزير شد
ـانواده   ،از راه ازدواج به شبكه تارعنكبوتي خ

ـال    . خامنه اي وصل است ـاطر ايـن اتص بخ
او  و مـورد حمايـت  » رهبر«است كه حامي 

ـبكه فرزنـد بـرادر     . است حلقه اتصال بـه ش
محمـد  : مهدوي كني، باقري كني مي باشد

باقر باقري كني فرزندي به نام مصباح الهدي 
ـادق   ستاد دارد كه ا تحـت  (دانشگاه امام ص

محمد رضا مهدوي كني  ،رياست عمومي او
همسر  يعني داماد،اين فرزند . مي باشد) است

فرزند ديگـر  . هدي السادات خامنه اي است
باقري كني، علي باقري كني در حال حاضر 
عالوه بر تدريس در دانشگاه امام صادق مقام 
معاونت دبير و سخنگوي شوراي عالي امنيت 

 .است ملي يعني سعيد جليلي 
رئيس ايـن   هاشمي رفسنجاني ،پيش از او •

نامه سرگشاده  ،علت بركناري او. مجلس بود
ـاره تقلـب   ـات   او به خامنه اي در ب در انتخاب

ــال   و مخالفــت او  88رياسـت جمهــوري س
  .خامنه اي بر سر تحميل احمدي نژاد بود

ـيض الن  ،و رئيس خبرگان • ـ ميرزا علي ف ي ب
ـان   در . بـود مشـكيني   »آيـت اهللا «يعني هم

ــر مجلــس  ،يــةاهللا منتظــريآ ،رياســت او ب
 ،به قائم مقامي رهبـر  ،برخالف قانون اساسي

ـ   . انتخاب شـد  ـتن  درپـي نقـش او در ل و رف
ـتار      ـا كش ـالفتش ب افتضاح ايران گيـت و مخ

ـاره گرفـت     ،زندانيان ـامي كن ـائم مق و . از ق
بـه   ،باز برخالف قانون اساسي ،همان مجلس

خامنـه اي را   ،استناد يك نامه و قول جعلـي 
 ،ن مجلـس آاز رهگـذر رياسـت   . رهبر كرد

خانواده مشكيني نيـز  در شـمار ثروتمنـدان    
  . طراز اول شد

نقش اين مجلس در تحميل  ،اين باوجود     
زيرا غير . مهم است» رهبر«بعنوان  ،خامنه اي

در استان هاي  ،از دادن رأي تشريفاتي به او
اعضــايش مــأمور مهــار روحانيــان  ،مختلــف
 –در كنــار ائمــه جمعــه  ،در واقــع. هســتند

شماري از اعضاي اين مجلس امام جمعه نيز 
ا سراسـر كشـور ر   ،و شبكه اهل منبر –هستند 

وقتـي احمـدي نـژاد    . پوشش مـي دهنـد  
گفتند يك علت آن اينست كـه   ،تحميل شد

در صورت از ميان رفتن خامنـه اي و پديـد   
نقش رئيس جمهـوري   ،آمدن دوران فترت

و اينك كـه هاشـمي   . تعيين كننده مي شود
ـال طائـب و     ـاي امث رفسنجاني نگران كودت

 ،يعني رهبر كردن مجتبي خامنـه اي  ،نقدي
ـانده  باز نقش مجل در  ،س خبرگان دسـت نش

  .مهم مي شود ،مقام تأييد كننده
  
مجمع تشخيص مصلحت نماد فلج  ٭
  :يم واليت فقهژر
 
ـام،    ئر • ـلحت نظ  يس مجمـع تشـخيص مص

 ،ايــن مجمــع. هاشــمي رفســنجاني اســت
خامنـه اي و واليـت   » رهبري«همچنان كه 

ـانون اساسـي   (مطلقه فقيه  ـازنگري در ق از ) ب
در  ،اين دو. هستند كارهاي نكبت بار اين دو

اكتبر سورپرايز و تقلب در انتخابات مجلـس  
ساله  8و جنگ را  60اول و كودتاي خرداد 

ـازمان تـرور و اعـدامها و     كردند و تشكيل س
نيز دستيار يكديگر بوده ... فسادهاي بزرگ و

در زمينه تصاحب امـوال ملـت ايـران    . اند
. بي پروا بوده اندش و بستگان خود و فرزندان

ـيس مجمـع     هاش ـنجاني از بـدو تاس مي رفس
تشخيص مصلحت نظام همواره بـر رياسـت   
آن تكيه زده و تنها اعضاي اين مجمع كامال 

به جرات مـي تـوان   . سياسي تغيير مي كنند
ـات و   گفت افراد اين مجمع همگي در جناي
 .خيانت هاي حاكميت شريك بوده و هستند

ن را چنان آخامنه اي اعضاي  ،با وجود اين
ـاي هاشـمي     برگزي ده است كـه دسـت و پ

بيهوده نيسـت كـه از    . رفسنجاني بسته گردد
غاز دور دوم رياست جمهـوري احمـدي   آ

مجمع بي بو و خاصيت شده  ،نژاد بدين سو
  . است

  
ـان سـازمان دهنـده     ٭ شوراي نگهب

تقلبهاي انتخاباتي و مهار كننده قـوه  
  :مقننه

 
ـان را احمـد     • رياست و دبير شـوراي نگهب

ـپرده و مطيـع رهبـري در    جنتي مهر ه سرس
اختيار دارد و سالهاست كه با تكيه بر اين مقام 
ـا     به نگهباني از واليت مطلقه مشـغول بـوده ب
ــاكم شــرع دادگاههــاي  ســوابقي چــون ح

يس ستاد امر به معـروف و نهـي از   ئانقالب، ر
ـات اسـالمي، نماينـده    ئمنكر، ر يس ستاد تبليغ

ي عضو خبرگان رهبر رهبري در دانشگاهها،
ـاي   و امام جمعه موقت تهران، يكي از نماده

ـتري ر   ـاد گس يـم  ژزورباوري و جنايت و فس
  .است

ـاني   • اعضاي اين شورا كه شامل شش روح
و شش به اصطالح حقوقدان مي باشند كامال 

تقريبا اكثر  . دست چين شده و مطيع هستند
، به نوبت وارد اين دست نشانده »روحانيون«

ـامي    ـا كسـب مق ديگـر از آن   شورا شده و ب
بـه   ،تصـدي خارج شده و بعد از پايان دوره 

ـانيون   .همين شورا بازگشته اند از جمله روح
مستقر دراين شورا مي توان به افرادي چون 

 وقضاييه  يس سابق قوهئهاشمي شاهرودي ر
ـ صادق اردشير الريجاني ر يس فعلـي قـوه   ئ

ـ ر محمد يـزدي،  وقضاييه  ـبق قـوه   ئ يس اس
ي امام جمعـه موقـت   امامي كاشان و قضاييه،
آذري قمي از مدرسان حوزه علميه  وتهران 

محمـد مهـدي    كه مخالف شد و مـرد و  قم
و از حكام شـرع  كل رباني املشي،  دادستان 

ابوالقاسـم  بـود و مـرد و    دادگاههاي انقالب
 واز حكام شرع دادگاههاي انقـالب   خزعلي

كه عبد الرحيم رباني شيرازي از حكام شرع 
رضواني نماينده خميني  و. مخالف شد و مرد

ـام    ودر پايگاه نوژه  ـاني ازحك ـافي گلپايگ ص
و . استمرجع تقليد فعلي  كه اينك ازشرع 

طاهري خرم آبادي نماينده خميني در سپاه 
محمدي صومعه و پاسداران و از حكام شرع 

ـام شـرع و    از گيالنيو محمدي سرايي  حك
ــه قصــاب اويــن   قصــاب ديگــر (معــروف ب

محمد مومن از حكام شرع و ) الجوردي بود
ـا مهـدوي     ودادگاههاي انقالب  محمـد رض

 رئــيس كنــوني مجلــس خبرگــان وكنــي 
ـاي  ... ميرشمسي و  برخي از اعضاي دوره ه

ـان . مختلف شوراي نگهبان بوده و هستند  اين
ـام اعـدام      ـا و دادن احك عموما در امـر قض

ـان  مبارزان شر كت داشته اند و شوراي نگهب
و ترتيـب  » رهبر«ود را وسيله مهار مجلس بس

 . دادن انتخابات قالبي كرده اند
با معرفي نيروهاي مستقر در قوا و برخـي       

شوراها و مجالس بد نيست به چند وزارتخانه 
اشاره شود تا مشخص گردد عوامل مستقر در 
انها نيز همانند افراد فـوق در امـر خيانـت و    
جنايت كامال همراه سيد علي خامنه اي ولي 

  .لقه بوده و بعضا جابجا شده اندفقيه مط
  
واواك كه زماني بايد تنها دستگاه  ٭

امـروز يكـي از    ،اطالعاتي مي بـود 
چند دستگاه اطالعاتي است و بارهـا  
تصفيه شده است و غير از سـركوب  

بكار نزاع گرايشهاي مختلـف   ،مردم
  :يدآيم برسر قدرت مي ژر
 
روي  ،يم خمينـي و خامنـه اي  ژواواك ر •

وزير . م شاه را سفيد كرده استيژساواك ر
ـا   ،نكنوني آ حيدر مصلحي مي باشد كه تنه

ـاي      درس «به دليـل حضـور در كـالس ه
سيد علي خامنه اي و ماموريـت در   »خارج

ـام    وسپاه، توسط ا ـته شـده   به ايـن مق گماش
ـالي بنـدي   . است در امر اطالعات تنها به خ

كشف و شناسايي تيم هاي عملياتي اسراييلي 
ـالي كـه   . مشغول است... و و امريكايي در ح
انجام مـي  در كنار گوشش  فعاليتهامهمترين 
در اوائـل   .بي اطالع است نهاو از آا گيرند و

ـاره احمـدي     ،تيم مشائي ،وزارت او همـه ك
با استفاده از وجود معاون دست نشانده  ،نژاد

يــم را از ژاســناد رقبــاي خــود در ر ،خــود
او مصلحي را خبـر كردنـد و   . واواك بردند

احمدي نژاد نيـز او را  . معاون را بركنار كرد
بــرخالف قــانون  ،خامنــه اي. بركنــار كــرد

ـا كـرد   ،اساسي . مصلحي را در مقام خود ابق
. روز قهــر كــرد 10احمــدي نــژاد بمــدت 

  .اختالف او با خامنه اي اين سان رو شد
يكـي ديگـر از    ، محسني اژه اي،اوقبل از  •

 ،يـم ژر حكم اعدام و دستور ترور دهندگان
از سوي احمدي نـژاد بـه   . وزير واواك بود
حكـم  «برسر عـدم اجـراي   دليل درگيري 

 با او نزاع كرد و  ،توسط احمدي نژاد» رهبر
عـزل او از  بهانـه   . شـت از اين مقام بركنار گ

از پــيش نــاتواني در  احمــدي نــژادســوي 
 جنبش مردم بعد از كودتايكردن  شناسايي

ــود توســط واواك انتخابــاتي، ر حــال د .ب
ـاب بـه   حاضر، ـتاني كـل    او حكم انتص دادس

ســيد علــي خامنــه اي  كشــور را از دســت
 .دريافت كرده و مشغول به كار است

پيش از محسني اژه اي اين مقام در اختيار  •
ـيد  واواك در حكومت علي يونسي وزير  س
واواك و  مي كوشيد و ا .محمد خاتمي بود

و  از ورود به بازار پول و سـرمايه  اعضايش را
ـا حـدي    .بازدارد... خريد و فروش و  هـم  ت

  . موفق بود
درابتـداي رياسـت    پيش از علي يونسـي،  •

ـاتمي،  دري نجـف   جمهوري سيد محمد خ
از سوي سيد علي خامنه اي بـه وي   ،باديآ

ـاي   ،وزارت او در دوران . تحميل شـد  قتله
به دستور خامنه  ،با سبوعيتي كم مانند ،سياسي

ـندگان   فروه. انجام گرفتند ،اي ـا و نويس ره
 ،دفتر بنـي صـدر  . قربانيان اين جنايت شدند

  مر و مأموران جنايتها را در فاصله اي كمتر آ
  

  6در صفحه
  

 درمانده ها
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ايـن شـد كـه    . معرفـي كـرد   ،ساعت 24از 
واواك ناگزير به اعتراف شد و مـدعي شـد   
ـا را تصـدي كـرده      كه محفلي ايـن جنايته

ـاي      .است ـادن از جنايته در پـي پـرده برافت
ه به دستور خامنه اي انجام گرفتـه  سياسي ك

تاريخ مصرف سعيد امامي نيز به پايان  ،بودند
ـات خـود  . رسيد  ،او دستگير شد و در اعتراف

چوني و چرائي قتل احمد خميني و سعيدي 
دري نجـف  . را تشـريح كـرد  ... سيرجاني و

ـيد علـي   آ بادي بعد از بركناري، از سوي س
خامنه اي به دادستاني كل كشـور منصـوب   

از  محسني اژه اي ،همانطور كه بعدها. شتگ
ـتان كـل    وزارت واواك بركنار شد و دادس

 .شد
ـان رهبـري،     • ـان عضـو خبرگ  علي فالحي

مدرسـه  جنايتكار برجسته و دسـت پـرورده   
ـاري ديـده در     ـيم جنايتك ـام  حقاني و تعل نظ

در . دومين وزير واواك اسـت  واليت فقيه،
ـ  او دوران هاشمي رفسنجاني، ر اين مقام را ب

سازمان دولتي ترور در وزارت . عهده داشت
او بر واواك كامل شد و دست به يك رشته 

ـام  حفـظ « ي برا انفجارها،ترورها و  . زد» نظ
ن آتــن از تــرور شــدگان  450فهرســتي از 

جام وظيفه بران عالوه. دوران تهيه شده است
ـتور هاشـمي      ، عليجنايت ـان بـه دس فالحي

ـبكه اي    واواكرفسنجاني،  ـ را بـه ش  –الي م
ز ترانزيت مواد اين شبكه ا. تجاري بدل كرد

مخدر تا صادر كردن دختران و فروش اشياء 
ـاره شـركتها و      عتيقه، ـات در ب كسـب اطالع

نها و يا مجبور كردنشان بـه  آسركيسه كردن 
را انجام مـي   ،شريك كردن مقامات واواك

توجيه اين فساد وسيع و وسعت گير اين . داد
سـربازان  «وريت هاي مأمهزينه بود كه بايد 

ـان  گمنام لقبـي كـه خمينـي بـه     (» امام زم
اين سربازان  .را تامين نمايد )جنايتكاران داد

قبل از برادران قاچاقچي سپاه در امر قاچاق 
بعـد از  » برداران سپاه«. دندشمشغول به كار 

به اين كار پرداختند و هنوز نيـز بـدين    ،نهاآ
  .كار مشغولند

هاي اين روزها نشان  افشاي خورد و برد      
ـان چـه     مي دهد كه در دوران علـي فالحي
كساني در معاونت و مشاورت اين وزارتخانه 

وقتي محمد رضا رحيمـي  : قرار گرفته بودند
ـابقه  ــدمت راز دزدان باســ ــمژدر خـ ، يـ

ـانوني    ـان    21ازبرداشت غيـر ق ـارد توم ميلي
توسط مصطفي پـور محمـدي سـخن مـي     

مـي   در واقع از فسادكسـي صـحبت   گويد،
ـاون     كند ـاني مع ـات  بايد بداند كـه زم عملي

ـان    در وزارت ،واواك خارجي علـي فالحي
م هم  –، به نام مسعود ومشاور آن دوره ا .بود

شركت در اختالس سـه هـزار    بخاطراينك 
ـاونش جـواد    .اسـت گرفتاري تومانميليارد مع

  . استوعيدي نيز در پرونده اي ديگر متهم 
خــارج از  يــم درژاز جملــه ترورهــاي ر     

ـادري و   (ترورهاي ويـن   ،كشور قاسـملو و ق
و ميكونوس در برلين و تـرور  ) فاضل رسول

ـا . بختيار در پاريس بود يكـي   ،از اين تروره
موضـــوع رســـيدگي قضـــائي جـــدي و 

در . محكوميت آمران و مأموران تـرور شـد  
حكم دادگاه از فالحيان اسم برده شـد و از  

ه نشد نام برد ،خامنه اي و هاشمي رفسنجاني
  .»يمژمقامهاي اول ر«مگر با عنوان 

او نيـز  . نخستين وزير واواك ريشهري بود •
اعدام افسران يكي از جنايتهاي او (به جنايت 

ـتگير كـردن و   . و فساد شهره بـود ) است  دس
. كشــتن قطــب زاده جنايــت ديگــر او بــود

خــوداو در خــاطراتش مــي نويســد احمــد 
ـ  د خميني تلفن كرد و گفت امام مي فرماين

ـاج   . قطب زاده را اعـدام نكنيـد   ـتم محت گف
نكـه  آدستور دادم پيش از . حكم كتبي است

ـام برسـد   . اورا اعـدام كننـد   ،حكم كتبي ام
ريشهري در رشوه ستاني نيز شهرتي بدسـت  

ـتگاه رهبـري     اما . وردآ اينـك مغضـوب دس
ـار او از    زيرا برخي .است ـات در اختي اطالع

ـاف در مـورد    سوي باجناقش محسن مخملب
ـار      .لو رفـت  منه ايخا ـين دليـل كن بـه هم

   .گذاشته شد
   
وزارت خارجـــه چـــرخ پـــنجم  ٭

يم و يكـي از موضـوعاتي   ژكالسكه ر
  :كه برسرش كشمكش بود و هست

 
ــرور  • ــي ت ـازمان ده ــور  ،در سـ وزارت ام

كه در  است خارجه يكي از وزارتخانه هايي
 در پـي  . شركت داشته اسـت  ،واواككنار 

بـه پزشـك   را   وزارت  ،60خرداد كودتاي 

اكبر واليتـي   متخصص كودكان، به نام علي
را بــر  »رهبــر«طــوق اطاعــت از  او. دادنــد

ـامال مطيـع بـود     وزارت . گردن افكنـد و ك
ـازمان    ،خارجه تحت وزارت او بخشـي از س

بخصـوص اداره گذرنامـه   . ترور دولتي شد
ـازمان تــرور بــود    ،نآ در . در دســت سـ

ـاي كليـدي   ،سفارتخانه ها ـار  در اخ ،مقامه تي
بيهوده نام علـي اكبـر   . سپاه و واواك بودند

ـا   . واليتي در حكم دادگاه ميكونوس نيامد ب
ـاتمي بـه رياسـت جمهـوري     او  ،رسيدن خ

ـيد علـي   بركنار و  مشاور ارشد بين المللي س
 .شد و هنوز ماندهخامنه اي 

 . وزارت به كمال خرازي رسيد  بعد از او، •
خرازي صادق  ،برادر زاده اش ،در وزارت او

به اتفاق سفير سوئيس طرح گفتگو و مصالحه 
را تهيه كردنـد و بـه تصـويب خامنـه اي و     
خــاتمي رســاندند و بــراي وزارت خارجــه 

بوش به . در حكومت بوش فرستادند ،امريكا
ن طرح اعتناء نكرد و به سوئيس قدغن كرد آ

دخالـت   ،در امري كه به او مربـوط نيسـت  
وزارت  خامنه اي خـود  ،ن دورهآدر ! نكند

  . خارجه خود را داشت
 سببيهم يكي از وابستگان كمال خرازي      

عروس خامنه اي برادرزاده  . استخامنه اي 
  .كمال مي باشد

 ســيد محمــد خــاتمي، حكومــتبعــد از  •
به يكي از وابستگان مطلـق و  وزارت خارجه 

ـيد خامنه اي مطيع  ايـن   او . به نام متكي رس
منسـوبان و  تها و تيول تروريسبه وزارتخانه را 

احمـدي  با او اختالف  .دادوابستگان به خود 
در  ،احمـدي نـژاد او را  . نژاد شدت گرفت

حالي با خفت تمام عزل كـرد كـه در سـفر    
مأموريــت او رهــا كــردن . مأموريــت بــود

منوچهر  . يم بودژتروريستهاي دستگير شده ر
ـامي    ـاي ح متكي در دوران واليتي از نيروه

در مأموريـت  . ر بـود ترور در خارج از كشو
، بسياري ازمبارزان ايرانـي را  خود در تركيه

بودند، دستگير كرده  كه از كشور خارج شده
شركت او در ترورها سبب . و به ايران فرستاد

سالها در  او. شد كه از تركيه فراخوانده شود
در خدمت معاونت سازمان ارتباطات اسالمي 

  .مشغول بود سازمان ترور و به ترور
ـام بـه      با • بركناري منوچهر متكـي ايـن مق

اما بخش عمده اي از . ه استصالحي رسيد
ـاي ديگـر    ،وظائف وزارت خارجـه  را نهاده

ـار    . تصدي مي كنند پرونـده اتمـي در اختي
ـايف وزارت خارجـه در   . جليلي اسـت  وظ

ـتان   عراق و سوريه و لبنان و فلسطين و افغانس
ـا  . را سپاه قدس برعهده دارد ـا امريك  ،رابطه ب

  ...خامنه اي است و» بيت«در انحصار 
نكه خامنه اي وزارت خارجه خـود را  آبا      

ــن وزارت را   ـايف اي ــي از وظـ دارد و بخش
وزير امـور   ،مؤسسات ديگر تصدي مي كنند

هـم  . خارجه را مي بايد خامنه اي معين كند
ـاي  وزارتخانـه   به خاطر نقش اين در فعاليته

زارت تروريستي و هم بخاطر اين كه ايـن و 
ـاي   نبايد مانع از انجام وظايفش توسط نهاده

نها را تسهيل آبايد كار  ،سهل است ،ديگر شود
 ،مهمترين تسهيل مورد نظـر خامنـه اي  . كند

ـاي    تعيين مقامهاي كليدي در سـفارتخانه ه
ـاي   ايران در كشورهاي دنيا است كه نهاده

  . ديگر با تصويب خامنه اي معين مي كنند
  
ــائ  ٭ ــل وس ــور كام ــاط سانس ل ارتب

ــي ــد در   ،جمع ــه اي را نيازمن خامن
اختيــار گــرفتن وزارت فرهنــگ و  

  :ارشاد اسالمي كرده است
 
اسـالمي يكـي از    وزارت فرهنگ و ارشاد•

 ،نآاست كه انتخاب وزيـر   وزارتخانه هايي
زيرا  .انجام گيرد» رهبر«بايد با موافقت حتما 

كتــاب و ( سانســور وســائل ارتبــاط جمعــي 
ـا ايـن   ) ...فيلم و وي ها نشريات و خبرگزار ب

وسائل ارتباط جمعـي دو  . استوزارت خانه 
مردم را از حقايق و حقوق  :كار را بايد بكنند

زاد اطالعات آدو جريان . گاه نكنندآخويش 
و در همان حال . و انديشه ها را برقرار نكنند

تبليغ كنند كه همه جاي دنيا گرفتار بحـران  
ان كـه  اقتصادي و بي ثباتي اسـت جـز ايـر   
  . مردمش بهترين زندگي ها را دارند

ـان  ،غازآدر  •  ـاچي   ،در حكومت بازرگ مين
در حكومـت   ،بعـد . وزير اين وزارتخانه شد

رجائي و حكومتهاي بعد از كودتاي خـرداد  
 مهاجراني و مسجد جامعي،دوزدوزاني و  ،60

ـا  . وزيران اصـالح طلـب بودنـد    ـابقي   ام م
خميني و مطيع وزراي اين وزارتخانه كامال  

 :خامنه اي و مقامات سپاه بوده اند
 يكـي  از وزراي معروف ايـن وزارتخانـه،   •

معاديخواه دايي كرباسچي بود كه با وجـود  
ـئله    ـا مس شغل دادستاني به اين مقام رسيد ام
 اخالقـي اي كــه بــراي او بــه وجــود آمــد 

ـال   .به كناره گيـري كردند  رشمجبو در ح
ـاريخ ايـرا   او حاضر، ن را بـر  مسئوليت بنياد ت

 .عهده دارد
يكي ديگر از اين وزرا سيد مصـطفي ميـر    •

ــگاهي اش   ــود كــه تخصــص دانش ســليم ب
سـوابقي   او. ديزلي بود مهندسي موتور هاي

چون  مسئول دفتر بازرسي بيت رهبري قبل 
ـات     واز ناطق نوري  ـابق هي عضو و دبيـر س

ــومجمع   ــالمي، عض ــه اس ــخيص  موتلف تش
ـا  و مصلحت نظام  عي معاون فرهنگـي اجتم

ـتراتژيك   ـات اس عضـو هيئـت   و مركز تحقيق
ـيس  و  ديزل سنگين ايران مديره شركت رئ

ستاد بازرسي انتخابات مجلس خبرگان قانون 
ـاعي وزارت     واساسي  ـاون سياسـي اجتم مع
سرپرست شهرباني جمهوري اسالمي  وكشور 
ـان     وايران   وسرپرست بنياد امـور جنگزدگ
ت سرپرست نهاد رياس ومقام وزير كشور  قائم

ـيس جمهـور از     ـالي رئ جمهوري و مشاور ع
در او به دليل حضور  .دارد ...و1368تا  1361

ــات موتلفــه بــه عنــوان وزيــر ايــن  راس هي
ـبي    شت ووزارتخانه انتخاب گ ـابودي نس تا ن

   .انتشارات و نشريات پيش رفت
ـاي       در دوران مسئوليت وي برخي نيروه

حزب زحمتكشان در اين وزارتخانه صاحب 
ودند مانند ابـراهيم اسـرافيليان كـه    منصب ب

حلقه واسط ميان حسن آيت و مظفر بقايي و 
. مجتبي هاشمي ثمره و احمـدي نـژاد بـود   

 99عضو گروه  :را دارد سوابقاسرافيليان اين 
 انقالب فرهنگيطراحان از  و نفره در مجلس

بقصد تعطيل دانشگاه و محروم كـردن بنـي   
ار حسـن  بنابر نو(صدر از پايگاه مردمي خود 

داد كـه   مدير مسئول نشريه جيـغ و  و) يتآ
ــ ــود ژاحمــدي ن ريــيس  واد ســردبير آن ب

 وهاشمي ثمره در جريان انقـالب فرهنگـي   
ـيس دانشـگاه علـم و     ومعاون وزير ارشاد  ري

از او . رييس دانشـگاه تربيـت معلـم    وصنعت 
دوستان و ياران حسن آيت و مرتبط با حزب 

رح واليت ط. به رهبري بقائي بود زحمتكشان
توسـط ايـن بانـد     ،با صوابديد انگلستان ،فقيه

ـيده شـد زيـرا ايـران نمـي بايـد        پيش كش
 .دموكراسي مي يافت

سانسـور   استبدادياندر دوراني كه به نظر  •
ـام علـي   هنوز كافي نبود ، فردي سپاهي به ن

ـاني را در راس  ن وزارتخانــــه آالريجـــ
ــراد ســپاه، بــا اســتفاده از او .قراردادنــد  ،اف

در  . هاي وزارت ارشاد را جانشين كردكادر
 ونشـريه   وسانسور بر كتاب   ،ه وزارت اودور

مراجـع  «از حمايت  و ا . تشديد شد... فيلم و
  . دولتي برخوردار بود» تقليد

ـاجراني و    وزارت بعد از الريجاني، • بـه مه
ـام معظـم  «از نظـر   .مسجد جامعي رسيد » مق

 دوره وزارت ايـن  ،دولتي و مراجعرهبري 
 »فساد و انحطاط ايـن وزارتخانـه  «دوره  ،دو
چماقداران . كشيداستيضاح وزير كار به . بود

  . خامنه اي مهاجراني را كتك نيز زدند
اصــالحات، صــفار هرنــدي ه بعــد از دور •

از سوي سپاه مامور  سرداري ديگر از سپاه كه
وزارت بر ايـن وزارت  ، بودسردبيري كيهان 

او افراد سپاه را بـه   ،يكبار ديگر. خانه را يافت
در . نها مقام بخشيدآورد و به آاين وزارتخانه 

نامه امضا شده وزرا  او ،به وزارتخانه بدو ورود
انداختن در چاه جمكران از دسـت   را براي

كار ! محمود احمدي نژاد گرفت و به قم برد
ـائي نيز به  پاسداراحمدي نژاد با اين وزير   ج

م سيد يگر به ناوزارت را به پاسداري د. نرسيد
رئيس  وسردار سپاه  او. محمد حسيني  دادند

ـام وزيـر علـوم،     و دانشگاه پيام نـور  ـائم مق ق

معاون و  نهم حكومتتحقيقات و فناوري در 
پشــتيباني، حقــوقي و امــور مجلــس وزارت 

ـاوري  ـيس هيئـت   و  علوم، تحقيقات و فن رئ
ـاور  و  مديره انتشارات علمـي و فرهنگـي   مش

ـام معظـم     پارلماني رئيس نهاد نماينـدگي مق
رئيس  مشاور پارلمانيو  ها رهبري در دانشگاه

مـدير  و  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
 عامل و رئيس هيئت مديره انتشارات سروش

معاون سازمان صدا و سيما و رئيس حـوزه  و 
ـاني    و  رياست در زمان رياسـت علـي الريج

ـنجم (مجلـس   »نماينده« بـوده  ... و) دوره پ
ر وي از سرمايه داران و وابستگان براد. است

ـيد حميـد    به مافياي اقتصادي است به نام س
رئيس هيات مـديره   حسيني با سوابقي چون

گروه بين المللي مـذاكرات و مـدير عامـل    
مـدير عامـل    شركت پااليشگاه نفت سروش،

ـاري     شــركت مــرآت نماينــدگي انحصـ
، صادر كننده فرآورده هاي نفتي و "سوپرا"

ره اتحاديه صادر كننـدگان  رئيس هيات مدي
ـيد    ،وبـرادر ديگـر ا  . فرآورده هاي نفتـي  س

اصـالح   وروزنامه سـالم بـود    درمحمود از 
 .طلب مي باشد

حسيني در طول سه سال گذشته نشان داد     
چرا كه  .دست كمي از ديگر سرداران ندارد

ـام   دراكثر معاونت هاو بخش هاي مختلف ن
آنهـم   .سرداران سپاه به چشم ميخورد برخي

 به جايي را كاركه از نوع سرداربهمن دري 
كه خود وزير ارشاد عذر او را به دليل  اندرس

 ،ســيار ســخت و ابلهانــه نشــريه هــاسانســور ب
ـام علـي      .خواست فعال سرداري ديگـر بـه ن

 .استاسماعيلي سرپرست اين معاونت شده 
 ارشاد نيز افرادي ، در وزارتبدين ترتيب     

گرفته اند كه   قراريدي مقامهاي كل در راس
ـتند    . از سپاه و يا وابسته به بيت خامنـه اي هس

شخص  ،در رأس سازمان سانسور ،در حقيقت
  .خامنه ايست

  
ــول   ٭ ــه تي ــور از اول ب وزارت كش

مالتاريا داده شد و اينك تيول بيـت  
  :خامنه اي و سپاه است

 
نخســت وزيــر  ،از زمــاني كــه بازرگــان ◀

ــت ــت موق ــد ها ،حكوم ـاگزير ش ــمي نـ ش
رفسنجاني را معاون وزارت كشور كند و عمال 

ـا   ،اختيار وزارت كشور را به مالتاريا بسپرد ˝ ت
. اسـت » رهبـر «وزارت كشور تيـول   ،امروز

استدالل نيز اينست كه چون وزارت كشور با 
شهرها و روستاها سر و كار دارد و همه طرف 
نيازمنــد همــأهنگي بــا روحانيــان شــهرها و 

كشور مي بايد تحت امر  وزير ،روستاها است
  .باشد» رهبر«مستقيم 

محمد رضا كني كه وابستگي سببي با سيد  •
ـائي   علي خامنه اي دارد،  ،در حكومـت رج

ـات   بعد از او. وزير كشور شد ، سـردار اطالع
 در. وزير كشـور شـد   سپاه عليمحمد بشارتي

ـياري   ه وزارت دور ـات بسـ ــوع او، جنايـ وق
ه اين شخص همان كسـي اسـت كـ   . يافتند

هيأت رسيدگي به شايعه «خميني او را عضو 
 :او نزد بني صدر رفت و گفت. كرد» شكنجه

ـاره شـكنجه در زنـدانها      آ نچه بـه شـما در ب
اما ما . يك از هزار است ،گزارش شده است

ـأموريم       ـيم زيـرا م نمي تـوانيم گـزارش كن
  .گزارش تهيه كنيم كه شكنجه نيست

. وزيــر كشــور شــد محتشــمي پــور، ،بعــد •
تثبيـت و  ريت او ادامه سركوب به قصد مأمو

دوره  ،ن دورهآ. بــود تحكــيم واليــت فقيــه
از مهمترين . وسعت گرفتن دايره ترورها بود

ـاظم   قتل بسيار شنيع و سبعانه ،ترورها دكتر ك
ـا نيـك   آجنايتكاران از هويت . بودسامي  نه

ـاطر     ـا بخ ـام  «خبر دارنـد  ام دم » حفـظ نظ
را انقـالب  پيش از اين قاتالن . فروبسته است

 .اسالمي معرفي كرده است
بـه  او . وزير كشـور شـد   ناطق نوري، بعد  •

ـتگان      ـاي واسـط جـزء وابس نوعي با حلقه ه
در  .اسـت خامنـه اي   خانوادگي سيد علـي 

مهمي اين وزارتخانه را در تيول خود ه دور
فاميل و وابستگان  را در راس افراد داشت و 

د بسيار خور .بخش هاي مختلف آن قرار داد
 . و برد و امروز كاخ نشين است

ـاتمي  در دوران  • ــت خـ ــت ،حكوم  نخس
رويه جـز آن  . وزير كشور شدعبداهللا نوري 

. در پيش گرفت كه در دوره خميني داشت

. رام از دسـت داده بـود  آخامنه اي قـرار و  
ــداران  ،يــك نوبــت ــه ايچماق او و  ،خامن

ـتر از  . مهاجراني را مورد حمله قراردادند بيش
نها آزيرا اين دو را از دست . نستندكتك نتوا
ش كردند و سرانجام بعد استيضاح. بدر بردند
حـرص خامنـه اي    ،باوجود اين. استعفاء داد

دادگاه روحانيـت او را كـه مـدير     :نخوابيد
ـال زنـدان    5به  ،مسئول روزنامه شده بود س

  . محكوم كرد
وزيـر  موسوي الري  ،بعد از عبداهللا نوري •

ن دوره رياست جمهوري پاياكشور شد و تا 
ـام مانـد    سيد محمد خاتمي دو . در ايـن مق
ـات مجلـس   . انتخابات انجام داد يكي انتخاب

 ،هفتم و ديگري انتخابات رياست جمهـوري 
 .ميز ترآدومي از اولي تقلب 

اول محمـود   حكومتبا بر سر كار آمدن  •
ـاري    احمدي نژاد، اين وزارتخانه بـه جنايتك

ـپرده  حمدي معروف به نام مصطفي پور م س
ـان،  وزارت، در ايـن شـخص  . شد بـر   فالحي

ـارجي   ،واواك ـاون خـ و واواك بــود معـ
ـارج از كشـور نقـش     اول را درترورهاي خ

ـاكم شـرع  زماني كـه   او،. برعهده داشت  ح
بسياري را صادر كـرد و از  احكام اعدام  ،بود

يكـي از سـه   . بسياري زندگي ستاند جوانان 
در  ان سازمان دهنده كشتار زنـداني » قاضي«

  .به فرمان خميني بود 67سال تابستان 
زياد طول مدت وزارت پور محمدي  اما      

از سوي محمـود احمـدي نـژاد     و او نكشيد
ـان در   .بركنار شد ـاره  آن زم ـاري او   ب بركن

ـا    .گفته نشد سخني ـا محمدرض اما اين روزه
 21رحيمي مي گويد كه به دليل برداشـت  

. معاف شدعضويت حكومت ميليارد تومان از 
اما نيك روشن است كه بخاطر برداشت اين 

ـار نشـد   ،پول هنگفت از بودجه دولت . بركن
ن بركنار شد كه احمدي نژاد حاضر آبخاطر 

نشد بگذارد شبكه استاندارها و فرمانـدارها و  
يكســره از اختيــار او خــارج  ،بخــش دارهــا

  . بگردد
ــدي،   • ــور محم ـا بركنــاري مصــطفي پ بـ

گفتـه شـد    . افـت وزارت يعوضعلي كردان 
. خامنه اي وي را مورد تاييد قرار داده است

به هـواداري از خامنـه اي   » ينمايندگان«اما 
ـاح  او را  ،شناخته بودنـد  و در كردنـد  استيض

ــودن  نهايــت بــا اثبــات مــدرك جعلــي ب
  .او را بركنار كردند ،تحصيليش

كه  ،سردار محصولي انتخابات شد و  فصل •
 ،اندوخته اسـت از خورد و برد ثروتي عظيم 

باجناق علي اكبر  او. شدوزارت كشور   وزير
ـتاد دانشـگاه علـم و     واليتي، فوق ليسانس، اس
صنعت، فرماندار اسبق اروميه، معاون استاندار 
ـپاه    ــكر سـ ــده لش ــي، فرمان ـان غرب آذربايجـ

، مسئول تحقيق و بازرسي 5پاسداران منطقه 
سپاه، فرماندهي لشكر شش ويژه، معاون طرح 

ـاي     و برنامه وزارت دفاع، مجـري پـروژه ه
ـنعتي، دبيـر شـوراي مشـورتي      عمراني و ص
ـام   مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به هنگ
وزير شدن پرونده خورد و برد كـالن چنـد   
ـام منصـوب     ده ميلياردي داشت، به ايـن مق

 .شد
انتخابــات در  نقــش محصــولي در تقلــب     

ـال    ـا هم 88رياست جمهـوري س ـتي  ، ب دس
ـيده نيسـت    كامران دانشجو، بر . كسـي پوش

ــرون    ـندوق بي ـاوجود از صـ ـام آبـ وردن نـ
محصولي  ، در حكومت دوم او ،احمدي نژاد

ـا ديگـر جلـو چشـم     . شدوزارت رفاه  وزير ت
ـامران  . نباشد مردم  يار وفادار او در تقلب، ك

بـه   ،اشدانشجو، نيز به پاس خدمات برجسته 
 .وزارت آموزش عالي رسيد

مـود  در دور دوم رياست جمهـوري مح  •
احمدي، سرداري ديگر به نام مصطفي نجار 

ـابقه اي بـس    اين شخص. وزير كشور شد س
ــ  ـاري طـوالني در جناي ــتان  در ،ت ك كردس

ـيدن بـه ايـن     .داشته است ـام قبل از رس  ،مق
ــد ـاع در   يكچن ــر دفـ ــت وزي  اول  حكوم

 . احمدي نژاد بود
 يـت امر كه وال ينبا توجه به ا:  انقالب اسالمي

ـارات تاخ تنها  يهمطلقه فق  يمطلـق خامنـه ا   ي
 يامـر كـه فرمانـده    يـن ا و باتوجه بـه   يستندن
ـا او  ... و يماصـدا و سـ    يارمسلح و اخت يروهاين ب

او،  ياراندسـت  كـه او و   يـن است و باتوجـه بـه ا  
كه شبكه  اند  يدهو الزم د يدهند يرا كاف ينهمها

قدرت از   ياز روابط شخص ستردهگ يتارعنكبوت
ها بوجود  خانواده  يبوتتارعنك ياتصال شبكه ها

همـه،    يـن امر با وجود ا ينو با توجه به ا ياورندب
ـاس مـ    يانمتصد يكايك ـاغل حس  يـد با يمش

  ياندست نشانده او باشند، برعهده مدع 
   7در صفحه

 درمانده ها
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و  ينـد است كـه بگو  يمژر ينا يرياصالح پذ  
توانـد بـدون حـذف     يابهام، چگونه مـ  بدون 

تودرتـو   يهـا از شبكه  يدخلع  و  يهفق يتوال
  را  يمژداده اند، ر  يلتشك ياهاكه ماف

 يـا ، اصالح كرد؟ آ يقانون اساس ينا ياجرا با
 يبگذارنـد، مـ   يقـت بنا را بـر گفـتن حق   اگر 

را به شـركت در انتخابـات    يرانا توانند مردم  ـ  داننـد   يكه مـ   – دعـوت    –اسـت   يقالب
 يسـت ن يتنها كار يمتحر دعوت به  ياكنند؟ آ

خود اعتـراف   يخامنه ا . د بكنندتوانن يكه م
و  يـران بـا مـردم ا   كند مجازاتهـا جنـگ    يم

را  يـران ا يدبا  يتا چه وقت م. است يانهوحش
نگـاه   بـه جنـگ    يدو تهد يمدر بحران و تحر
از  يموضوع يرانامر كه ا ينداشت؟ مسئول ا

 ياول مبــارزات انتخابــات يــفرد يموضــوعها 
و و حكومـت ا  يخامنـه ا  يست؟ك يكاستامر 
   :يستيد؟شما مسئول ن. مسئولند 

ايــــران موضــــوع  
رقابتهاي انتخابـاتي در  

يــت آقمــار « - امريكــا
ــر  - ؟ »اهللا دو اكتبــــ

  سورپرايز؟
  

هزينـه   ،يت اهللا هاآقمار 
ــي   ــران اتم ــادي اي اقتص
براي غـرب و مسـابقه در   

  :فشار بر ايران
  
يت اهللا يـا تلفـات جـاني    آقمار  ٭

حمله نظـامي بـه تأسيسـات اتمـي     
  :ايران

  
قايان آ) 2012اكتبر  11( 91مهر  20در  ◀

خسرو سمناني و محمد سـهيمي و مهـران   
 دربـاره تحقيـق    ،مصطفوي در برنامه افـق 

بـه پرسشـهاي    دانشگاه يوتا و موسسه اميد،
 ،تهيه كننده و مجـري برنامـه   ،دهقان پور
قمـار  «تحقيق كه زير عنوان . پاسخ دادند

به راجع است  ،منتشر شده است» آيت اهللا
تلفات جاني حمله نظامي به تأسيسات اتمي 
ايران، تأسيساتي كه موضوع تحقيق شـده  

تأسيسـات   ،عبارتند از نيروگـاه بوشـهر   ،اند
ــز ــزان تلفــات . اراك و اصــفهان و نطن مي

. بستگي بـه نـوع حملـه خواهـد داشـت     
بـه   ،حمله بـه ايـن تأسيسـات    ،باوجود اين
ســبب كشــته شــدن ايرانيــان  ،شــرح زيــر
  :خواهد شد

ما يك مـدل هـاي    :سمناني مي گويد •
كامپيوتري تهيه كرديم كه اين اطالعـات  
را در آن ها گذاشتيم به اين صـورت كـه   

ــه   ــك ب ــفهان نزدي ــثال در اص ــن  371م ت
اورانيوم اكزوفلورايد وجود دارد كه ما به 
شكل تخميني اين ميزان را به پنج قسـمت  
تقسيم كرديم و تخمين زديم كه حتي اگر 

ن مواد وارد اتمسـفر شـود،   يك درصد اي
چند درصـد مـردم ممكـن اسـت تحـت      

بعـد هـم حسـاب     ؟الشعاع آن قرار بگيرند
كرديم و ديديم كه ممكن اسـت چيـزي   

هزار نفر تحت الشعاع اين  28تا  26حدود 
 .مواد قرار بگيرند

در اين مدل اول در شهر اصفهان نشـان      
داديم كه يك درصد اين مواد فقط ناحيه 

اصفهان را پوشش خواهد داد  چهارم شهر
و پنج درصد اين مواد منطقه چهار و شش 

درصد مواد نيز مناطق سه و چهـار و   20و 
 .شش را پوشش خواهد داد

در صـورت حملــه بـه تأسيســات اتمــي    •
ممكن است تا ده هزار نفـر   ،در جا ،ايران

جان خـود را از دسـت بدهنـد؟ درسـت     
 اين ده هزار نفر افرادي هستند كـه  است؟

توضيح اين  .ممكن است فورا از بين بروند

كشته شدگان بمباران چيـزي حـدود   كه 
ولـي  . شده انـد پنج هزار نفر تخمين زده 

اين بمباران اگر بيشتر از اين چهار منطقـه  
باشد، تعداد كشته شدگان به ده هزار نفـر  

 .هم مي رسد
امكان حمله به تاسيسـات اصـفهان بيشـتر    •

فات آنـي و نيـز   است و تعداد تلفاتش به تل
دراز مـدت بسـتگي دارد و تلفـات    تلفات 

 70تـا   50دراز مدت آن ممكن است بين 
 .هزار نفر را شامل شود

تـن   550اصفهان تا به حـال نزديـك بـه      
مواد فرآوري شده تهيه كرده اسـت كـه   

است كه مواد سـمي  ... اين مواد اورانيوم 
است كه در كپسـول هـاي مختلـف و در    

 .دمنطقه وجود دارن
ممكن اسـت مقـداري از آن بـه نطنـز         

منتقل شده و مقداري از آن هنوز هـم در  
اين اطالعات در . اصفهان باقي مانده باشد

دست ما نيست ولـي همـين انـدازه مـي     
دانيم كه بعد از حمله نظامي، اين گازهاي 
سمي وارد اتمسفر شده و از طريق بـاد بـه   
سمت شهر اصفهان، زيان هاي مختلفي بـه  

راد ساكن در منطقه وارد مي كند و اين اف
زيان ها نه تنها در كوتـاه مـدت بلكـه در    
دراز مدت هم با شيوع بيماري هايي مانند 

  .سرطان مردم را ازبين خواهد برد
بـا   ،در كوتاه مدت ،شمار كشته شدگان •

هزار تـن و در   10تا  5 ،توجه به نوع حمله
  .هزار تن خواهد شد 80تا  70 ،دراز مدت

خوانندگان ما مي دانند كـه   :قالب اسالميان
اين نشريه، چند نوبت به تلفات جاني و مالي 

اينـك  . حمله نظامي به ايران پرداخته اسـت 
كه در امريكا نيز تحقيقي منتشـر مـي شـود    
كه دانشمندان شركت كننده در برنامه افـق،  
ارزش علمي آن را تصديق كردند،  اميدواريم 

اسرائيل به حملـه  تحريك كنندگان امريكا و 
اميدواريم مردم . به ايران احساس شرم كنند

ايران به خود آيند و اختيار كشور خـويش را  
. از دست مافياهاي نظامي مالي خارج سـازند 

ما همواره هشدارداده ايم كه تهديد به جنگ، 
آن مي آيـد كـه تصـويب و اجـرا     بيشتر بكار 

  . ممكن كندرا گذاشتن مجازاتهاي اقتصادي 
    
هزينــه اقتصــادي مجهــز شــدن  ٭

  :ايران به سالح هسته اي
  

ــان   ◀   ــر  19(همزم ــار ) 2012اكتب ــه انتش ب
كـه  » اهللا يـت قمـار آ «عنوان   يرز يقتحق

 ياتم يساتبه تأس ينظام حمله  يتلفات جان
اسـت، گـزارش    را بـرآورد كـرده    يرانا
كه مجهـز    ياقتصاد ينهدر باره هز يگري،د

 يكشورها  يبرا يبه بمب اتم يرانشدن ا
ــ  آورد، در  يمصـرف كننــده نفــت ببــار م

گزارش را مركـز   ينا. منتشر شد تنواشنگ 
.  كـرده اسـت   يهته يفراحزب ياستگذاريس 

بـه بمـب    يـران گزارش، هرگاه ا  ينبنا برا
ببـار خواهنـد    يرز يجنتا مجهز شود،  ياتم
  :آمد

هـم وارد   يگـر د يدر منطقه، كشـورها   •  
بنـابر  . اهند شـد خو ياتم يحاتتسل مسابقه 

همان  – يرانمحصور كردن ا  ياستس ين،ا
دوران جنگ سرد در بـاره   كه در  ياستس

مـؤثر نخواهـد    –رفت  سابق بكار  يشورو
بـر آن   يزمنطقه ن  يگرد يكشورها يراز. شد

مجهـز   يا خواهند شد كه به سالح هسـته  
  .شوند

بر اثر باال رفـتن    يژانر يمتق يجه،در نت • 
درصـد   25گاز، دست كـم،  نفت و   يمتق

  . خواهد شد گران تر 
ـ  يرانا •  چشـم انـداز    يمسلح به سالح اتم

كنـد و   يرا دگرگون م يانهخاورم  ياسيس
ـ  را در منطقـه   يو نـاآرام   يثبـات  يخطر ب

     . دهد يم يشافزا
مســـابقه نامزدهـــاي رياســـت و  ٭

 معاونت رياست جمهـوري بـر سـر   
  :ايران رشدت فشار ب

  

ـام    ،2012اكتبر  10در  ◀ جـو   ،شـب هنگ
ـا پـل    ،ايدن معاون رئيس جمهوري امريكا ب
نامزد معاونت رياسـت جمهـوري از    ،رايان

در بــاره سياســتهاي  ،حــزب جمهوريخــواه
ـاظره كردنـد   ،خارجي دو نامزد ايـران  . من

موضوع  ،محور بحث و شدت فشار بر ايران
  :مسابقه اين دو بود

رايان نتوانسـت مـدلل كنـد كـه روش      •
ـال     ،گرسياسي دي ـا در قب غير سياسـت اوبام

تأكيـد را بـر    ،از اين رو. كاربرد دارد ،ايران
ـار بـر ايـران گذاشـت و       ناكافي بـودن فش

ـا    :گفت وقتي اوباما رئيس جمهـوري امريك
ايـران بـه انـدازه يـك بمـب اتمـي        ،شد

اورانيوم غني شده داشت و امروز به اندازه 
اگـر  . بمب اتمـي از ايـن اروانيـوم دارد    5

ن بوده است كه آبخاطر  ،شده استچنين 
در  ،حكومت اوباما از شدت مجازاتها كاسته

ـته   ،به اجرا گذاشتن مجازاتها تأخير روا داش
ـاز      ـاي سـخت ب و ما را از تصـويب مجازاته

  .داشته است
حكومـت   :بايدن به او پاسخ گفته اسـت  •

اوباما سخت ترين مجازاتهاي بين المللي را 
ـاد دارد    ـاريخ بـه ي بـه   ،د ايـران برضـ  ،كه ت

ـا از     تصويب رسانده اسـت و ايـن مجازاته
سوي امريكا و اروپا و يكچند از كشـورهاي  

شـما مـي   . جهان به اجرا گذاشته شده انـد 
گوئيد مجازاتهاي سخت تري بايد به اجـرا  

مجازاتهــاي ســخت . گذاشــته مــي شــدند
يا منظور شما جنگ با ايران آ. وجود ندارند

او را  است؟ رايان نتوانسـت پاسـخ پرسـش   
  .بدهد و به خنده اي كوتاه بسنده كرد

رايان مدعي شد كه ايران نزديك اسـت    •
ـا  ،بايـدن . بمب اتمي توليد كنـد  بـه   ،درج

ورد كه اجماع سازمانهاي اطالعاتي آيادش 
ـاختن     ـار س امريكا براينست كه ايـران درك
بمب اتمي نيست و زمان مجهز شـدنش بـه   

  .بمب اتمي نيز نزديك نيست
به ذهن هيچيك از دو طرف،  :الميانقالب اس

ـا نـه    خطور نكرد كه اين سخت ترين مجازاته
يم واليت فقيه كه بر مردم ايران است كه ژبر ر

ـال و آينـده   . فشار سـخت وارد مـي كننـد    ح
. اقتصاد ايرانست كه از رشد محروم مـي كننـد  

ـاران     امروز، داروها نيز كمياب شـده انـد و بيم
بنا بر ايـن،  . ده اندايراني، از دارو نيز، محروم ش

ادعاي روز اول كه مجازاتها چنان انتخاب مـي  
شوند كه به مـردم ايـران آسـيب وارد نكننـد،     

ـار وضـع   . دروغ بود و هنوز اروپا و امريكا، در ك
  .مجازاتهاي ديگري هستند

  
اكتبـــــر «دو  يســـــهمقا

 1980در : »يزســـــورپرا
بـود و در   يـران ابتكار بـا ا 

   :است يكا، با امر2012
 يجمهور ياستدر انتخابات ر: ياسالم بانقال

ـا 1980سال  ـائي امر ي، گروگانه در دسـت   يك
ـا از وجـود   . او بودنـد  يارانو دسـت  ينيخم آنه

استفاده  بوش  و  يگانمعامله با ر يگروگانها، برا
ـا ن   . كردند ـان م يـك رابطـه ارگ و  ينيسـم خم ي

ـاب امـر را ا   يـن ا يگانيسمر درا . كـرد  يمـ  يج
ـار  يجمهور ياستنتخابات ر  ي،نوامبر سال ج

ـان   است كه   يرانا قتصاد ا ينا ـا امر در گروگ  يك
 ياست كـه خامنـه ا   يشدت فشار بحد. است
ـا    يانهوحش«شده است آن را  يرناگز و جنـگ ب
كـه در   يتنها ابتكار ين،باوجود ا. بخواند» ملت
ـاراخت ــمژر  يـ ــتوال  ي ــهفق ي ــالن    ي ــت، اع اس

. اسـت  ياتمـ  وندهبه توافق بر سر پر يشآمادگ
 ياســتدر ا نتخابــات ر ياعــالن عــدم آمــادگ

دو طـرف بـر    يـرا، ز. ا ثر ندارد يكاامر يجمهور
ـائ  توافق  يرانا فشار بر  سر شدت   يدارند و توان

. هســت يــزن يشــترفشــار ب يداو بامــا در تشــد
 يوماوران يساز يپرست گفته است غن يهمانم

انـدازه   يـن ا. شـود  يم درصد گران تمام 20تا 
  .:كامل الزم است يآمادگ عالن ا . يستن  افيك

      
اكتبــر «تــازه هــا در بــاره 

ــورپرايز ــر » ســ و اكتبــ
ــات   ــورپاريز انتخابـ  6سـ

  :؟2012نوامبر 
  

، نسـرين  1391مهـر   22در : انقالب اسالمي
ـاني،     ـا شـمس اردك وزيري، مصاحبه خود را ب

شمس اردكاني زماني سـفير  . انتشار داده است
اول بـود و  نماينده مجلس . ايران در كويت بود

. امــروز از ثروتمنــدان طــراز اول ايــران اســت 
ــر      ــه ب ـاره معامل ــه او در بـ ــت ك ــن اس روش

ـاوجود  . سرگروگانها روشن سخن نمي گويـد  ب
ـا   اين، مي گويد كه بر سر حل مسئله گروگانه
دو نظر بوده است و نظري بـه عمـل درآمـده    
ـات       ـابر حـل مسـئله بعـد از انتخاب است كه بن

متيازهاي بيشـتر از  هدف گرفتن ا. داشته است
اعتـراف بـه   . رئيس جمهوري جديد بوده است

بـه  » اكتبر سورپرايز«معامله پنهاني  وجود
او با اين زبان حالي كـرده  . »زبان ديپلماتيك«

است كه رئيس جمهوري جديد، در مـوقعيتي  
ـاز بدهـد   ـات    . نبود كه امتي بايـد قبـل از انتخاب

ـاز گرفتـه   مـي   معامله انجام مي گرفت و امتي
قسمتي از گفتگوهـاي او بـا نسـرين    . شد

ـان   : شمس اردكاني •  :وزيري اينست ـاب زم در مورد انتخ
قرارداد با آمريكا، اين موضوع مطـرح بـود   

تري در  ها رفتار مناسب كه چون دموكرات
ايجاد فضاي باز سياسي در ايران در دولـت  

توانند  شاه داشتند، پس در دولت كارتر مي
ـاز همين روند را ادامـه دهنـد    ـاي   و امتي ه

شـد   همچنين گفته مي. بيشتري به ما بدهند
ها براي عبور از آن مرحله حاضر  دموكرات

ـا در   به پرداخت امتيازهاي بيشتري بودند ت
ـا پيـروز     انتخابات رياست جمهـوري آمريك

اي معتقد بودنـد   دليل عده  دو  به اين. شوند
ـان   ـا بايـد در دولـت     كه موضـوع گروگ ه

ـا گـروه مقابـل    ا. كارتر حل و فصل شـود  م
ـته     ـاز نگـه داش معتقد بودند كه اگر اين امتي
ـايي    شود براي بعد از انتخابات كه نتيجـه نه

ــوكرات  ــروزي دم ــر پي ـا   آن دال ب ـا يـ هـ
يعنـي  . خواهان مشـخص گـردد   جمهوري

توان امتياز مذاكره با آمريكا را به پيـروز   مي
ـاز دوره   انتخابات آمريكا بفروشيم كه در آغ

ـين مـوفقيتي را   اش،  رياست جمهـوري  چن
ـتفاده     كسب كند و از اين بـرگ برنـده اس

بودنـد    صاحبان اين عقيده بر اين باور  .كند
ـاي   كه پيروز انتخابات حاضر به ارائه امتيازه

ـا   . بيشتري به ايران است آنها معتقد بودنـد ب
توجه به اينكه دوره رياست جمهوري قبلي 

ـان اســت، نمــي    شــود روي  رو بــه پايـ
ـيس ـا خيلــي  جمهــور وقــت آ  رئـ مريكـ
بنابراين احتياط ايجاب . گذاري كرد سرمايه

جمهـور بعـد    كرد كه اين امتياز به رئيس مي
  .واگذار شود

شمس اردكاني نيك مي داند : انقالب اسالمي
ـارتر مـي      كه رئيس جمهوري منتخـب اگـر ك
ـازي نمـي     شد، حاضر به دادن هيچگونـه امتي

ــد ــتياران   . ش ـات، دس ــد از انتخابـ ــه بع چنانك
ا افراد كارتر قرارداد بسـتند و هرچـه   خميني ب

ـارتر خواسـت دادنـد     ـالي ك خواسـتار  . امتياز م
ـائي   –تحويل اسلحه ايران  با آنكه طرف امريك

ـان    - آماده تحويل آنها بود، نشـدند   و اگـر ريگ
انتخــاب مــي شــد، امتيــاز بيشــتري از ايــران 

ـانگيري را ارثيـه    . مطالبه مـي كـرد   زيـرا گروگ
ـا كـردن   . ردكارتر و حكومـت او مـي شـم    ره

ـان، يعنـي    گروگانها در لحظه اداي سوگند ريگ
ـان و بــوش پــيش از     ايـن كــه معاملـه بــا ريگ
انتخابات رياست جمهوري امريكا، انجام گرفته 

  . بود
گفتيد مجلس در جريان : نسرين وزيرري ٭

ـيه  ـا بـود   همه مذاكرات حاش ـا آمريك . اي ب
ـا  آقاي شمس اردكاني در مصاحبه اي كه ب

از تالششان براي برقراري رابطـه  ما داشتند، 
ـام      دوباره با آمريكا از طريـق شخصـي بـه ن
آندرويانگ سخن گفته و از سوي ديگـر از  
تــالش آقــاي صــادق طباطبــايي از كانــال 

ويژه دو  مجلس اول به. ها خبر دادندآلماني
كميسيون سياست خارجي و دفاعي چقـدر  

ـاني  •  در جريان اين دو موضوع بود؟  ــمس اردكـ ــذ: ش ــق م اكره از طري

شـد چـون او   آندرويانگ كمتر مطرح مـي 
او . اي نداشتهيچ موقعيت و سمت رسمي

اگرچـه  . از جايگاه قبلي خود كنار رفته بود
ـارتر بـود     از نزديكان حزب دمـوكرات و ك

اما موضـوع  . كردولي كسي به او اعتنا نمي
مذاكرات آقاي طباطبايي با وزيـر خارجـه   

ـ  )گنشر(آلمان  ـنعكس م البتـه  . شـد يبه ما م
  ...مذاكرات بيشتري هم در دست انجام بود

مثالً چـه مـذاكراتي و از   : نسرين وزيري ٭
  كانال چه كشورهايي؟ 

از كانــال پاكســتان و : شــمس اردكــاني •
ــي  ـاني وارد م ــم كسـ ــر ه ــدند و الجزاي ش

ـاس    كشورهاي ديگري مثل ژاپن كـه احس
ـار      مي كردند اين وسـط ممكـن اسـت دچ

ـتند روابـط   ت چـون مـي  . مشكل شوند وانس
ـند    با ايران و  خوبي ـثالً  . آمريكا داشته باش م

آمريكا نياز داشت و اگـر    پاكستان از يكسو به
مـرزش   ايران به عنوان كشور همسايه و هـم 

ـا   كه از پاكستان حمايت زيادي كرده بود، ب
ـتان   آمريكا مشكل پيدا مي ـاً پاكس كرد، حتم

ـايگي   ـادي و همس اش هم در مبادالت اقتص
براي همين . شد ن دچار مشكالتي ميبا ايرا

كرد اين دو كشور را بـه  پاكستان تالش مي
  .هم نزديك كند

در الجزاير و ژاپن چه كساني پيگير رابطه  ٭
  ايران و آمريكا بودند؟ 

ـاني • ــمس اردكـ ـاي : ش ــر رؤسـ از الجزاي
ــر    ـارجي و وزي ـيون خـ ـالس و كميسـ مجـ

ـا   خارجه شان پيگير بودند و مذاكراتي هم ب
ـنهادات ميانـه  ا ميمقامات م اي كردند و پيش

  .كردند مطرح مي
منظورتان از مقامات ايران : نسرين وزيري ٭

دقيقاً چه كساني هستند؟ اين كشورها بـراي  
  گري در روابط ايران و آمريكا با چه ميانجي

  شدند؟ كساني در ايران وارد مذاكره مي
آنها با هر بخشي از قدرت : شمس اردكاني •

ـان را   د ارتباط بگيرند، بحثنتوانست كه مي ش
در آن زمان مجلس يـك  . كردند مطرح مي

ـنجاني  مركز قدرت بود و آقاي هاشمي رفس
ـا   محور بسياري از اين مذاكرات و مالقات ه

ـا و وزراي  . بودند نمايندگاني از مجالس دني
ـاي جمهـور،     خارجه، نخست وزيـران، رؤس
هاي المللي، دبيركلهاي بين رؤساي سازمان

راغب به اين موضوع بودند و ... ها ونسازما
  .آمدندبه مجلس مي

نقطه تمركز مهمي در شخص آقاي هاشمي، 
ـا دو   ايجاد شده بود كه ايشان هم مسائل را ب
ـاع و ديگـر    كميسيون سياست خارجي و دف

ـائل  نمايندگان مطرح مي كرد و مجموعه مس
ـات     ـاع و جلس ـالي دف را در جلسه شوراي ع

عالي دفاع آن زمان سران سه قوه و شوراي 
  .گيري شود دادند تا تصميمانعكاس مي

ـان بـه   : نسرين وزيري ٭ مگر قبل از سفر ايش
نيويورك ميان مقامات مثالً در جلسه سـران  
ـاره     ـاع در ايـن ب سه قوه و شوراي عالي دف
بحث نشده بود؟ چطور به قول شما مجلـس  
هم حتي در جريان بوده، اما ايشان از تصميم 

  بودند؟  خبرتهران بي
ـين  : شمس اردكاني • خاطرم نيست كه چن

ـنم   فكر مي. بحثي قبل از آن سفر شده بود ك
اين مسئله به يك كانال خاص رفتـه بـوده و   
ها آن كانال خاص مسائل را در اين مجموعه

  .باز نكرده بوده
ـاص  : نسرين وزيري ٭ منظورتان از كانال خ

  كيست؟ 
ـايي مثـل   چهره... حاال: شمس اردكاني • ه

ـير ديگـري   صدر يا قطب بني . زاده يا هر مس
ـايي    چون ما جلساتي هم كه با مرحـوم رج
ـاره   داشتيم، او تا قبل از سفر چيزي در اين ب

ـاعي در    اين نشان مي. نگفت دهـد كـه اجم
  .شوراي عالي دفاع حاصل نشده بود

ـاي هاشـمي را   : نسرين وزيري  ٭ برخي آق
م كنند كه بدون اينكه نظر موافق امامتهم مي

ـا    ) ره( ـا آمريك را داشته باشد، درباره رابطـه ب
. شـد كرد و رأساً وارد مـي گيري مي تصميم

  اين اتهام چقدر وارد است؟ 
ـام  : شمس اردكاني • همانطور كه گفتم، ام

يك اقدام تاريخي پـس از تشـكيل مجلـس    
ـا  كردند و آن واگذاري موضوع گروگان ه

 ايشان. و بررسي رابطه با آمريكا به مجلس بود
ــد و    ــرار دادن ــطحي ق ـان را در س خودشـ
ـا    مواردي كه ممكن است يك روز مثبـت ي
ـتري باشـد را    منفي و يا سفيد و سياه يا خاكس
ـا مجلـس بـه آن     به مجلس واگذار كردند ت

      ينهم از هم يهاشم يآقا. بپردازد
   8در صفحه

  

 درمانده ها
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ـتفاده      يتموقع ـام بـه مجلـس، اس اعتماد ام
   ضمن . كردند

ي هاشـــمي اينكـــه مـــن معتقـــدم آقـــا
ــع ــدي جم ــدگا بن ــده دي هاي درون هكنن

ـاي مختلفـي در آن   مجلس بود كه طيف ه
  .وجود داشت

البته اين ادعا محـدود بـه   : نسرين وزيري ٭
ـان  ـا نيسـت و حتـي برخـي     قضيه گروگ ه

فارلين هم با طراحـي  معتقدند ماجراي مك
  . آقاي هاشمي، انجام شد

ـاي بعـدي، بـه    بحث : شمس اردكاني • ه
. ها بـود ر از موضوع گروگانت مراتب سبك

ترين بحث كشور كه برخي معتقدند سنگين
مهمترين موضوعي بود كه منجر به تحريك 
ـبز    صدام و حمله عراق به ايران با چـراغ س

گيـري   آمريكا شد، همين موضوع گروگان
آن را بـه  ) ره(از سفارت آمريكا بود كه امام 

  .مجلس واگذار كردند
ـان يعني رفع م: نسرين وزيري ٭ سئله گروگ

هــا از نظــر شــما حتــي مهمتــر از موضــوع 
  بود؟  598قطعنامه 

ـا  بله موضوع گروگان: شمس اردكاني • ه
  .منشأ برخي اقدامات بعدي شد

ــاني، : انقــالب اســالمي ــابر قــول شــمس اردك بن
و شــخص هاشــمي  مجلــس مركــز قــدرت   

او در . رفسنجاني تصميم گيرنـده بـوده اسـت   
عمل كـردن   پاسخ به پرسش در باره خودكامه

ـا   هاشمي رفسنجاني در آنچه به رابطه با امريك
مربــوط مــي شــده اســت، پاســخ مــي دهــد، 
گروگانگيري از جنـگ مهمتـر بـوده و سـبب     

بدين ترتيب، مي گويد . وقوع جنگ شده است
هاشمي رفسنجاني در اكتبر سورپرايز و ايـران  

امر تازه اي كـه  . گيت نقش اول را داشته است
از آن سخن مـي گويـد،   امروز شمس اردكاني 

ـا برسـر       ماجراي بـه تـأخير انـداختن گفتگوه
ـائي  : او مي گويد. گروگانها است هدف سفر رج

ـازمان ملـل    به امريكا، نه شركت در اجالس س
بـوده  » نهائي كردن متن «كه ) هدف ظاهري(

مهر  22(» خبر آن الين«او در گفتگو با . است
  :   ، گفته است)91
ـايي   اين را بگويم كه هدف اصـ « ـاي رج لي آق

براي سفر به نيويورك، نهائي كردن متن بود و 
حضور در شوراي امنيت سازمان ملل پوشـش  

 .خوبي براي اين منظور بود
ـتن توافـق        من به آندرويانگ گفتم كه م

ـاخ      آمريكا با ايـران را بـر روي سـربرگ ك
سفيد بدهند به يك مقام عاليرتبـه كشـوري   

ـا  آ. بياورد ثالث تا او براي نخست وزير ما نه
اي كرده و متن قـرارداد  هم انتخاب شايسته

ـاهي وزيـر امـور خارجـه      را به آقاي آقاش
 . پاكستان دادند

ـتن ايـن          ـا م اگرچه پيش از اين تهـران ب
ـاي بهـزاد    قرارداد موافقت كرده بود اما آق
نبوي در همان شب كه مشغول بررسي متن 
توافقنامه با شهيد رجايي بـوديم، راجـع بـه    

ـانع   قّنندهاي مختلف اب لت مـي آورد و م
ـتم     . كردتراشي مي ـان گف من هـم بـه ايش

دانـي  جنابعالي كه حقوق بين الملـل نمـي  
كني؟ آقاي گودرز چرا دخالت ماهوي مي

ـان     ـيم همراه افتخار جهرمي هم كـه در ت
بود، كه با ايشان در دانشكده حقوق دانشگاه 
ـاهم   تهران هم كالسي بودم، و سفري هم ب

بــه كــربال  1343ر دوســتان در ســال وديگــ
در آنجا به دست بوس  مشرف شده بوديم و

كه تازه بـه نجـف آمـده    ) ره(حضرت امام 
ـتم شـما كـه     بودند هم رفته بوديم، به او گف
حقوقدان تيم همراه هستي بگـو كـه ايـن    
ـازمان ملـل تـدوين     متن بر اساس منشور س

اي؟ اما او كه هنوز شده، چرا خاموش نشسته
محافظه كاري است، سكوت كـرد  هم آدم 

. و نشان داد كه متحد با بهزاد نبـوي اسـت  
آنها در آن زمان تحليلشان اين بود كه اگـر  

ـا   ريگان به جاي كارتر رئيس جمهـور آمريك
 .شود، بيشتر به نفع ايران است

من به آقاي رجايي گفتم كـه در مقابـل        
چـون  . هاي بهزاد نبوي كوتاه نيايـد حرف

و  ان با اين متن موافقت كـرده قبال هم تهر
ـا در     ـا نماينـده آمريك فرداي آن روز هم ب
ـايي      ـا آن را نه ـتيم ت سازمان ملل قـرار داش

ـاهي   . كنيم نهايتا آقاي نخست وزير بـه آقاش
ـازمان ملـل،    گفتند فردا در يكي از دفاتر س

 .متن را مبادله مي كنيم
صبح آقاي رجايي بـه مـن گفتنـد كـه بـه      

بگــو قــرار مــا بــا آقاشــاهي زنــگ بــزن و 
داد اين نشان مـي ! ها كنسل استآمريكايي

ـان را زده      ـبانه راي ايش كه بهـزاد نبـوي ش
ايشــان و همكارانشــان همــان مــتن . اســت

اي كـه بـراي ارائـه    شعارگونه را با ادعانامه
درشوراي امنيت سازمان ملل تهيـه كـرده   

ـازمان ملـل      ـاس منشـور س بوديم، كه بر اس
ـيار   ـتقن و حقـوقي   تدوين شده بود و بس م

 .بود، تعويض كردند
ـاني  : انقالب اسالمي سخن امروز شمس اردك
زيرا مسلم مي كند كه بهـزاد  . بسيار مهم است

ـان ر يروزيجانبدار شكست كارتر و پنبوي   يگ
ـانع از آن   ـا       بوده و م شـده اسـت كـه توافـق ب

 ياســتر از انتخابــات  يشحكومــت كــارتر، پــ
اما . ودمبادله و مشكل حل ش يكا،امر يجمهور
ـائ  يدر برگردانـدن رأ  ي،نبـو  بهزاد  ـا   يرج تنه

او گفته اند كـه توافـق    از تهران به . نبوده است
 ياردكان آنچه امروز شمس : نامه را مبادله نكند

ـائ  يبـر آنچـه بهـزاد نبـو     يدگو يم در  يو رج
مجلس اول گفته بودند، پرتو  يعلن  يرجلسه غ

 يبنـ  اعالم جرم: بودند آن دو گفته . افكند يم
ـا دو نفـر ن   ـام   . يسـت صدر برضد م و  برضـد ام

 يگـر و د يرفسـنجان  يو هاشـم  يبهشت يانآقا
حق  شود يكه معلوم م ينكا . امام است ياران
گفت قـرار بـر حـل      يم يصدر بود وقت يبا بن

ـلم     مشكل گروگانها در ماه سـپتامبر بـود، مس
او بـوده انـد    يارانو دست ينيگردد كه خم يم 

توافق در ماه سپتامبر شـده و    كه مانع از انجام
ـان با ر) يزسورپرا اكتبر (در ماه اكتبر، معامله   يگ

   . كرده اند يو بوش را قطع
ـا در        بنا بر اين، قرار بر حل مسـئله گروگانه
ـا حـد    . بـوده اسـت   1980سپتامبر ماه  ـار ت ك

توافق بر سر مـتن توافـق نيـز پيشـرفته بـوده      
ـات  غير ترجيح پيروزي ريگان در ا. است نتخاب

رياست جمهوري امريكا و معاملـه اي كـه بـه    
تأخير انداختن حل مسئله را توجيه كند، هيچ 
امر ديگري نمي توانسته است، حـل مسـئله را   
ـا بـه    تا بعد از انتخابات رياست جمهوري امريك

ـاني،   .  تأخير اندازد سخنان امروز شـمس اردك
يكبار ديگر، قول هاشمي رفسـنجاني را در روز  

در : ت رياست امريكا، شـفاف مـي كنـد   انتخابا
ـان را بـه       آينده خواهند گفـت كـه ايـران ريگ

  .رياست جمهوري امريكا رساند
  

اكتبر سورپرايز حمله سـايبري  
به اسرائيل و عربسـتان و قطـر   

ــران«اســت و  ــه » اي دســت ب
حمله پيشگيرانه زده است و يـا  

  :عمليات تالفي جويانه؟
  
 يا اكتبر سورپرايز حمله سـايبري آ ٭

ايران به اسرائيل  است و با اين كار 
ايران و اسرائيل در جنگ شده انـد  
ــه   ــرائيل بـ ــه زود رس اسـ و حملـ
تأسيسات اتمي ايران بـيش از پـيش   

  :محتمل است؟
  
ـا ايـن    ،2012اكتبر  9در  ◀ دبكا فايل كه ت

ـاهو  بـر سـر    ،تاريخ از اختالف اوباما و نتان ي
ـار   ،جنگ با ايران مي نوشت اكتبـر   ،ايـن ب

ـا اسـرائيل و   سور پرايز را حمله اسرائيل و بس
پيش از انتخابات رياست جمهـوري   ،امريكا

  :امريكا  قلمداد كرد
 ،در رابطه با حمله به تأسيسات اتمي ايران •

  :چهار امر واقع را بايد لحاظ كرد
امر واقع اول اينست كه جنـگ ايـران     -  1

ـان اسـت     ،اكتبـر  6در . با اسـرائيل  در جري
وردن يـك  آا با به پـرواز در ايران جنگ  ر

 ،سمان اسرائيلآهواپيماي بدون خلبان در  
ـار .  غاز كرده استآ مـرز جنـگ    ،با اين ك

  . سايبري را در نورديده است
در پناه ضد موشكهاي  ،اسرائيل از هرسو      

و ايــران بــا يــك حملــه . پــاتريوت اســت
ـا اسـرائيل را    ،سايبري ـاز كـرده   آجنگ ب غ
ـاز و اسـرائيل   اير ،تا اين جا. است ان دو امتي

زيـرا نيـروي   . ورده اندآصفر امتياز بدست 
ـانع از ورود     ــت مـ ـا نتوانس ــوائي امريكـ ه
ـائين   هواپيماي بدون خلبان كه در ارتفاع پ
پرواز مي كنـد و توسـط تجهيـزات اتمـي     

ـام دهـد    ،هدايت مي شـود  ـاري انج و .  ك
ـان مـي      ـياري از كارشناس همانطور كـه بس

ـاتر   ،گويند ـا مـي   ضد موشـكهاي پ يوت تنه
توانند موشكها را رد يابي كنند و نمي توانند 
. هواپيماهاي بدون خلبان را رديابي كننـد 

ـتقر     ـائي مس ـاي ه اين ضد موشكها در محله
شده اند كه اسـرائيل را از حملـه موشـكي    
ـا سـوريه      ـان و ي ايران و يا حـزب اهللا از لبن

  ...حفظ كنند
شيخ حسـن نصـراهللا گفتـه    : انقالب اسالمي

ـان را كـه اسـرائيل     :است هواپيماي بدون خلب
ـاي   ساقط كرده است، حزب اهللا لبنان وارد فض

ـا بـر اطـالع، هـدف از     . اسرائيل كرده اسـت  بن
ـات   گسيل اين هواپيما تعيين موقعيت تأسيس

مهر،  23در . اتمي و نظامي اسرائيل بوده است
ــدي،  ــر«وحي ــت  » وزي ــز گف ــران ني ـاع اي دفـ

رفت فنـي  هواپيماي بدون خلبان گوياي پيشـ 
   .ايران است

ـايمز اطـالع داده     15در  • ـاندي ت اكتبر س
ـان از    ــدون خلبـ ـاي ب ــه هواپيمـ ــت ك اس
پايگاههاي سري اسـرائيل عكـس بـرداري    

  .كرده است
ــر واقــع دوم اينســت كــه دســتگاه   – 2 ام

به اوباما گزارش   ،اطالعاتي امريكا به تازگي
ـيش   آكرده است كه ايران زودتر از  نكـه پ

تواند بمب اتمي را توليـد  بيني مي شد مي 
ـا    ،بنا بر اين گـزارش . كند هفتـه   7ايـران ت
مي تواند بمب  ،در اواسط ماه  نوامبر ،ديگر

ـاي   . اتمي خـود را توليـد كنـد    ـتگاه ه دس
اطالعــاتي امريكــا و اســرائيل بــر ســر ايــن 

ايـران بـه انـدازه    . ارزيابي اتفاق نظر دارند
درجه براي توليد بمـب   20كافي اورانيوم 

ـا  آيعنـي مـي توانـد    . دارد اتمي  90ن را ت
ادعاي كساني  ،بدين سان.  درجه غني كند

كه مي گفتنـد ايـران برنامـه توليـد سـالح      
 ،هنگ كرده اسـت آهسته اي خود را كند 

اين ارزيابي نه تنها نادرست . نادرست است
يم ايـران در  ژاست بلكه كمك به تبليغات ر

ـا برنامـه    باوراندن اين دروغ است كه گوي
  .ميز استآميش صلح ات

ـاون     :انقالب اسـالمي  ـاظره بايـدن، مع در من
رئيس جمهوري امريكا با رايان، نامزد معاونـت  
ـان   رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه، راي
مدعي شد زمان دسترسي ايران به بمب اتمي 
ـا       ـاي او را رد كـرد ب كوتاه اسـت و بايـدن ادع
ـا   مدركي كه اجماع سازمانهاي اطالعاتي امريك

ـار توليـد    . ستا بنا بر اين سازمانها، ايـران در ك
بنابراين، دروغ را دبكا فايـل  . بمب اتمي نيست

  .و دستگاه تبليغاتي نتان ياهو مي گويند
امر واقع سوم تحقيقي است كه كنگـره   – 3

بنا بر  ،سپتامبر انتشار داده است و 28امريكا در 
اسرائيل به تنهائي مي تواند به تأسيسات   ،نآ

حتي تأسيسات فردو كه در دل  ،ايران اتمي
حملـه و   ،متري قراردارند 60در عمق  ،كوه

  . آنها را ويران سازد
ـان حملـه حـذف          اين امر واقـع را مخالف

نها تأكيد كرده اسـت  آسخنگوي . كرده اند
كه اسرائيل توانائي نظامي چنين حمله اي را 

  .ندارد
تا كارشناساني كه كنگره بكار گرفته است       

ـيده   ،حقيقت را معلوم كنند به اين نتيجه رس
 ،اند كه يك حمله به اصفهان و نطنز و اراك

درصد  از پيشرفته تـرين   20نياز به بكار بردن 
اين هواپيماها  را . هواپيماهاي اسرائيل دارد

اسرائيل  ،كه مي توانند بيشترين اوج را بگيرند
نيـروي  . از امريكا خريـداري كـرده اسـت   

شكاري بمب افكن جت  350ائيل هوائي اسر
فروند را مأمور حملـه   100دارد و مي تواند 

  . به تأسيسات اتمي ايران كند
اسـرائيل   :گروه تحقيق كنگره مي افزايد      

از   KC-130 7به اندازه كافي هواپيماهاي  
ـتن ايـن   . امريكا  دريافت كرده است با داش

ـا   ،بمـب افكنـدها   –شـكاري   ،هواپيماهاي ب
ــوخت  ــوا س ــري در ه ــد   ،گي ــي توانن م

ـام داده و    مأموريتهاي خود در ايـران را انج
 ،افزون بـراين . به پايگاه هاي خود بازگردند

ـاي حامـل    ،اسرائيل بطور محرمانه هواپيماه
ــمار كــرده اســت   :ســوخت خــود را پرش

نها آرا خريداري و  707هواپيماهاي بوئينگ 
را به هواپيماهاي سوخت رسان بدل كـرده  

  . است
ـار   – 4 امر واقع چهارم اينست كه بعد از انتش

 Davidداويـد روثكـف     ،گزارش كنگـره 
Rothkopf   كه به رهبران حزب دمـوكرات

امريكا و اسرائيل در  :مي گويد ،نزديك است
بـه  » حمله جراحي گونه«كار بررسي امكان 

» اكتبر سورپرايز«تأسيسات اتمي ايران بمثابه 

  . هستند
ـا بـر سـر    او از قول كسي كه       در گفتگوه

 :مـي گويـد   ،چنين حمله اي شـركت دارد 
اين حمله  توسط هوايپماهاي بمب افكن و با 
حمايت هواپيماهاي بدون خلباني انجام بايد 

  . نها استآكه اسرائيل فاقد . بگيرد
اوباما تنها  ،هرگاه قول روثكف صحيح باشد    
روز وقت دارد تصميم بگيرد حمله امريكا  20

ـام      و اسرائيل چه وقـت و چگونـه بايـد انج
  .بگيرد

ـاد  ،منابع دبكا فايل      ور قـول  آقول او را ي
. مي دانند ،افرايم هالوي ،رئيس اسبق موساد

او پيش بيني كرده بود كه حمله  ،در ماه اوت
ـا   ممكـن اسـت    ،هفتـه  12به ايران از حاال ت

  .انجام شود
ـارم، اوال یـک  :انقالب اسالمي امر واقـع چه ـا قول بیش ن یست و ثانیا در مناظره بایدن ب

رايان، نه تنها بايد سخني از جنگ نگفت، بلكـه  
رايان را زير فشار گذاشت تا بگويد آيا مقصودش 
از فشار بيشتر به ايران جنگ است؟ حتي رايان 
نيز زير بار نرفت كه با حمله به ايـران موافقـت   

به سخن ديگر، هر چهار امـر واقـع، دروغ   . كند
نتان . ر تبليغات نتان ياهو مي آيندهستند و بكا

ياهو، تصميم به جلو انداختن انتخابات مجلـس  
ـار آينـده     ـات در به اسرائيل گرفته و اين انتخاب

بديهي است روانه كـردن  . آنجام خواهند گرفت
ـا دروغ   هواپيما به فضاي اسرائيل راست است ام
است كه صرف ورود آن به فضاي اسرائيل، ورود 

  .استجنگ با اسرائيل 
  
امريكا مـي پنـدارد ايـران عامـل      ٭

حملـه ســايبري بـه تأسيســات نفتــي   
  :عربستان و تأسيسات گاز قطر است

  
بـــه گـــزارش   ،2012اكتبـــر  12در  ◀

ـام   ،جيمس لوي ،خبرگزاري فرانسه يك مق
ـايبري بـه      :گفتـه اسـت   ،امريكائي حملـه س

ـازي     ـات گ ـتان و تأسيس تأسيسات نفتي عربس
  :در كار ايران است ،قطر

ـا  ،لئون پانتا ،اكتبر 11در  •  ،وزير دفاع امريك
ماده آبه تهران قاطعانه هشدار داد  كه امريكا 

حمله پيشگيرانه بـراي جلـوگيري از حملـه    
  . سايبري ايران است

كه براي وزارت خارجـه و   ،جيمس لوي •
ـار كـرده       ـا ك ـاتي امريك ديگر دوايـر اطالع

دستگاه اطالعاتي امريكا به  :مي گويد ،است
نتيجه رسيده است كه ايران است كه با  اين

به كامپيوتر شركت نفتي » شمعون«موشك 
رامكو در عربستان  و  تأسيسات گازي قطـر  آ

  . حمله كرده است
مقامات امريكا بر اين نظر هستند كه حمله  •

سايبري به تأسيسات نفتي و گازي عربستان و 
ـار ايـران بـوده اسـت     . قطر در ماه اوت ك

ـا   حتي حمله سايبر ـاي امريك ي اخير به بانكه
  .را نيز كار ايران مي دانند

ـازمانهاي   • لوي مي گويد از گزارشهاي س
تصـور   ،گاه اسـت و بنظـر او  آاطالعاتي نيز 

كردني نيست كه اين حمله ها بدون اطالع 
  . دولت ايران انجام گرفته باشند

ـا بـه ايـن نتيجـه           مقامات حكومت امريك
ـاال   ـ  ˝رسيده اند كـه احتم ران در حملـه  اي

ـات     ـايبري بـه تأسيس متقابل به حمله هاي س
ـا    ،اتمي و نفتي خود دست به اين حملـه ه

  . زده است
يك مقام حكومت امريكا كـه نخواسـت    •

به خبرگذاري فرانسه گفته  ،نامش برده شود
ـيج     :است ـاز خل حمله به غولهاي نفـت و گ

كــار يــك دولــت اســت و ايــران  ،فــارس
  . مظنون اول است

ـار  ،وزير دفاع امريكا ،پانتا •  ،براي نخستين ب
 :اشاره كـرد و گفـت   ،»شمعون«به ويروس 

بـزرگ   ،رامكـو آهزار كامپيوتر شركت  30
ـان   ـتان   ،ترين شركت نفـت جه را در عربس

ـايبري  . لوده كرده استآسعودي  حمله س
ـام گرفـت      ـاز قطـر انج ـات گ  ،كه به تأسيس

ـايبري  بـه      احتماال ويرانگر تـرين حملـه س
. بخش خصوصي بوده اسـت  مؤسسه اي در

وزير دفاع امريكا از حمله سايبري به برخـي  
ـا   ـالي امريك ـاي    ،از شركتهاي م در هفتـه ه

در همان حال كه او . نيز سخن گفت ،اخير
نگراني خود را نسبت به تهديدها بـه حملـه   
ـين     ـيه و چ هاي سايبري كه از سـوي روس

ـان كـرد كـه     ،متوجه امريكا است خاطر نش

ي ديجيتــالي خــود را ايــران توانــائي هــا
  . ورده استآبوجود 

در  ،او گفت امريكا بر توانائي فني خـود       
افـزوده   ،زمينه تشخيص منشاء حمله سايبري

ـاده  آوزارت دفاع امريكا   :او گفت. است م
نكه از آاو بي . حمله سايبري پيشگيرانه است

ـام را بـه    ،در واقع ،ايران نام ببرد انگشت اته
  . طرف ايران گرفت

ــر  14در  ◀ ــران« ،2012اكتب ــت » اي دس
ــه    ـايبري ب ــه سـ ــود را در حمل ـتن خ داشـ

ـاز قطـر   آتأسيسات نفتي  رامكو و تأسيسات گ
  .تكذيب كرد

  
ايران تهديد مي كند بـر   :اشپيگل ٭

ــت     ــي  از نف ــارس فرش ــيج ف خل
  :؟!بگستراند

  
ـپيگل ،2012اكتبــر  14در  ◀ مجلــه  ،اشـ
ـپاه پاسـداران    ،لمانيآ خبرداده است كه س

ستردن فرش نفت بر خليج فارس را طرح گ
ـتي   .  تهيه كرده اند با غرق كردن يـك كش

ـا شـدن     ـارس و ره نفتي بزرگ در خليج ف
جريــان نفــت از  ،ن بــر ســطح آبآنفــت 

طريــق دريــا قطــع مــي شــود و امريكــا و 
متحدانش ناگزير مي شوند مدتي طـوالني  

مجله كـه  . ب دريا بپردازندآبه پاك كردن 
ـا  ـاتي غـرب   اين خبر را از قول من بع اطالع

مي افزايـد كـه ايـن طـرح را      ،داده است
ـپاه و     ،محمد علي جعفري فرمانـده كـل س

 ،نآعلي فدوي تهيه كرده اند و هـدف از  
مجبور كردن غرب به لغو مجازاتهاي وضـع  

طرح به خامنه اي . است ،شده بر ضد ايران
ـائي را او مـي     ارائه شده است و تصـميم نه

  .گيرد
از دو ســو،  يــب،ترت نيبــد:  يانقــالب اســالم

ـات تحر ينا. شوند يم يدر پ يپ يكاتتحر  يك
 يدتشد ينهكنند، زم يتفاهم را آماده نم ينهزم

    :كنند يها و بسا جنگ را آماده م يمتحر
ــرب ــمژو ر غ ــار  ي ك

 يدرا به تشـد  ياروئيرو
ـ   يمجازاتها و جنگ م

   :توافق؟ ياكشانند و  
 

در همــان حــال كــه اروپــا : ياســالم انقــالب
كنـد، در كنگـره    يوضع مـ  يدجد ياتهامجاز
ـا  يزن يكاامر در دسـت   يـد جد يطرح مجازاته
گران،   يلتحل يدر همان حال، برخ. است يهته

انتخاب اوباما، توافق بر سـر   يدتجد برآنند كه با 
    :بعمل خواهد آمد يران،ا يپرونده اتم

توافق يا جلوگيري از توافـق  
با ايـران و وضـع مجازاتهـاي    

يـم  ژدف تغييـر ر شديدتر با ه
  :ايران؟

  
نظر خود را  ،پل پيالرد  ،2012اكتبر  5در    

در بـــاره توافـــق در دســـترس ايـــران و 
ـات رياسـت     ،1+5كشورهاي  بعـد از انتخاب

  :تشريح كرده است ،جمهوري امريكا
ـاره    سخنان مقام    هاي امريكا و ايـران در ب

 ،نزاع موجود بر سـر پرونـده اتمـي ايـران    
بـال   ،مشكل مي تواند زودنند كه آحاكي از 

ـا    ـاب اوبام حـل   ،فاصله بعد از تجديـد انتخ
ـار   ،اما محافظه كاران جديد.  گردد همه ك

ن در آمي كنند كه مجازاتها را تشـديد و از  
  :يم ايران سودجويندژتغيير ر

اشاره است بـه  (ور آبكار بردن گاز اشك  •
ـان    آبكار بردن گاز اشك  ور بـر ضـد بازاري

   ،برضد مردم گرسنه) صاب تهران در روز اعت
  9در صفحه

  

 درمانده ها
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ـاني بـه تغييـر ر    ،مي تواند يـم  ژمحرك كس
ـتند و هـزاران     ايران بگردد كه ايرانـي نيس

  .كيلومتر دورتر از ايران زندگي مي كنند
ـبش اعتراضـي در ايـران          اين امر كه جن

  .قابل پيش بيني نيست ،وسعت بگيرد يا نگيرد
نـژاد را  احمدي  ،هرگاه جنبش ادامه بيابد 

ـنش   ،در عـوض . در تنگنا قرار مي دهد واك
قابل پيش  ،ضد ايران ها در غرب و اسرائيل

واكنش باالفاصله كساني كه فكر . بيني است
ـاء مـي كننـد      ،حمله نظامي به ايـران را الق

ـا مـي گوينـد كـه        ـنش ه اينست كـه واك
ـازهم   ،بنا بر اين. »مجازاتها مؤثر شده اند« ب

اينگونـه افـراد   . زودبايد بر شدت مجازاتها اف
ـتن از    مي گويند اشتباه بزرگي اسـت كاس
ـار      فشار بر ايـران و الزم اسـت افـزودن فش

ـان   ژدر ايـن وقـت كـه ر   . برايران يـم مالي
يعنـي   ،خـر آمي بايد تا  ،متزلزل شده است
  .يم رفتژساقط كردن اين ر

ـا در        ـتن از تحريمه نمي بايد  زير بار كاس
اين نظر . رفتازاي تحصيل امتياز از ايران 
بــا ايــران  1+5در گفتگوهــاي كشــورهاي 

اميـد  . سبب شد كه گفتگوها پيشرفت نكنند
ـاي در  مـدن  آبه اين كه تحريمها سبب از پ

دليل تن نـدادن   ،بدون ترديد ،يم گرددژر
به كاستن از تحريمها در ازاي امتيازي بوده 

هراندازه . است كه ايران حاضر است بدهد
هران اميـد برانگيـز   تظاهرات در خيابانهاي ت

اصرار محافظه كاران جديد بـر تشـديد    ،تر
بـراي حكومـت    ،مجازاتها بيشتر و در نتيجه

تن دادن به توافق با ايـران بـر سـر     ،امريكا
  .مشكل تر ،مسئله اتمي

در  ،وزير خارجه امريكا ،هيالري كلينتون •
البته مجازاتهاي وضع شده « :گفت ،اكتبر 5

ـا ايـن   . ه انـد برضد ايران اثر گذار بـود  ام
مجازاتهــا در مــدت كوتــاهي مــي تواننــد 
ـاه دولـت ايـران       تخفيف پيـدا كننـد هرگ

و بقيه جامعه بين  1+5بخواهد با كشورهاي 
  .  »همكاري صادقانه كند ،المللي

سخن كلينتون توصيف خوبي اسـت از       
ـا  ـيح   . چگونگي بكار بردن مجازاته ـا توض ام

ين ا ،در گفتگوها 1+5نمي دهد كشورهاي 
  .مجازاتها را چگونه بكار برده اند

ـا و    ،در اينجا • نويسنده به روشي كـه امريك
اروپا با روسيه شوروي سابق بكار مـي بـرده   

مي پردازد و به اين جا مـي رسـد كـه     ،اند
بقصد رسيدن  ،بكار بردن انعطاف ناپذير فشار

در . در مورد ايران كار برد نـدارد  ،به هدف
انعطاف پذير باشـد  فشار مي بايد  ،اين مورد

تا كه دولت ايران سياست خويش را تغييـر  
 ،در مــورد ايــران ،بــا وجــود ايــن. دهــد

ـال مـي      ـاف اعم همچنان فشار بـدون انعط
بن بستي كه اين روش بوجـود   ،البته.  شود
به پاي امتناع ايران از حل مشكل  ،وردآمي 

ـال اينكـه  . اتمي گذاشته مـي شـود   در  ،ح
ـتگ   اه اداره حقيقت گوياي سـردرگمي دس
  . كننده سياست خارجي امريكا است

يـم  ژدلبستن به اينكه فشارها سبب تغييـر ر  •
بدين معني است كه به يـك رونـد    ،بگردد

ـيم   ـاد كن ـيله   ،در عـوض . نامطمئن اعتم وس
ـار رود    ،مهمي وجود دارد كه اگر نيـك بك

ـار   ورد كـه نگرانـي   آمي تواند توافقي را بب
  .ندهاي مشروع طرفهاي گفتگو را رفع ك

يم بهترين كاري باشد ژحتي اگر تغيير ر      
ـيدن جـدي      ،كه بتوان كرد ـاز  بـه انديش ني

ـياري از  . يـم دارد ژدرباره جانشين اين ر بس
يم مـي دهـد و مـورد    ژكارهائي كه اين ر

يم جانشين نيز انجام خواهد ژر ،پسند نيستند
ايـن  . برنامـه اتمـي   ،ن جمله استآاز . داد
ـاز  آاين برنامه را يم شاه بود كه اجراي ژر غ

ــد  ــوردار ش ــز برخ ــت ني ــرد و از حماي . ك
يــم ژكارهــاي ديگــري نيــز هســتند كــه ر

نها را خواهـد كـرد از جملـه    آجانشين نيز 
  .    مخالفت با سياست اسرائيل در منطقه

يم در عراق درس ژما مي بايد از تغيير ر      
وقتي قواي امريكا عراق را تـرك  . بياموزيم
رجا گذاشتند كه سـخت  يمي را بژر ،گفتند

فرقه گرا و بطـور روز افـزون اقتـدارگرا و    
  .جانبدار ايران است

هم نويسنده و هـم محافظـه   : انقالب اسالمي
ـاندگان   » ايرانـي «كاران جديد و هم دست نش

  :آنها از چند واقعيت غافل هستند
اگر جنبش همگاني نمي شود، يك دليـل   - 1

بزرگ آن همين مجازاتهاي اقتصادي سخت و 
. آشكار كردن قصد مداخله در امور ايران اسـت 

در شــرائط اقتصــادي ســخت، قشــرهاي كــم 
از ايـن رو،  . يم وابسته تر مي شوندژدرآمد به ر

ـا    كم نيستند كساني كه وضع اينگونـه مجازاته
ـان    ژرا، كمك به ر ـا مانـدن و در هم يم به برج

ـال، تطبيــق دادن هرچــه بيشـتر خــود بــه    ح

  . رب مي دانندتوقعات قدرتهاي سلطه جوي غ
يـم  ژهرگاه مردم ايران خود نباشند كه ر – 2

يــم جانشــين دســت ژرا تغييــر مــي دهنــد، ر
بنــابراين، . نشــانده، دموكراتيــك نمــي گــردد

رفتارهايش ربط مستقيم پيدا مي كند با يـك  
يم ژاز آنجا كه ر. يم استژخواست و آن بقاي ر

تك پايه باقي مي ماند، ناگزير به روابط قـوا در  
س جهان باز مـي گـردد و در آن زنـداني    مقيا

  .مي شود
ـاقط      – 3 ـار س ـا بك بنابراين، اينگونـه مجازاته

فرصـت رانـت   . يـم نمـي آينـد   ژكردن يـك ر 
خواري مافياها را افزايش مـي دهـد و در نظـر    
ـا و شـركايش را عامـل اول     مردم عادي، امريك

  .فقر روز افزون جامعه ايراني جلوه مي دهد
  
ماده آاروپا مجازاتهاي جديد كه  ٭

  :نها استآوضع كردن 
  
ــر  12در  ◀ ـاع 2012اكتب ــفيران، اجتمـ  س

اتحاديه اروپا، با وضع مجازاتهاي جديد بـر  
 : ضد ايران موافقت كرد

ممنوعيت واردات گاز طبيعي از ايـران و   •
ممنوعيت صادرات فلزات به اين كشـور از  

 .هاست جمله اين تحريم
ـاري  تمديد تضمين •  هاي كوتاه مدت تج

ضـمانت نامـه    .شـود  با ايران نيز ممنوع مي
ممنـوع شـده    ˝هاي ميان و دراز مدت قبال

  . بودند
ـاي ايـران       • ـا بانكه ـالي ب معامله پـولي و م

جز در موارد خريد مـواد  . ممنوع مي شود
ـال پـولي     غذائي و داروئي و يا نقـل و انتق
 ،اشــخاص كــه مــي بايــد مــورد بــه مــورد

 .رسيدگي شوند
خيره كننده نفت ايـران  بيمه نفتكشهاي ذ •

ـتكش بـراي حمـل     .نيز ممنوع مي شود نف
ـاره داده نمـي     نفت ايران نيز به ايـران اج

  . شود
شركت ايراني كه بطور  30اموال حدود  •

عمده در بخش نفت و بانك كار مي كننـد  
  . نيز توقيف مي شوند

ـابراتي   • ـامالت مخ از . قطع همكاريها و مع
ــ ،91مهــر  24 وني و فرســتنده هــاي تلويزي

ـاي    ژراديوئي ر يم قادر به پخـش برنامـه ه
ـات بـر ضـد    . خود نشدند علت واقعي تبليغ

اســرائيل و علــت صــوري تحريمهــا و بــي 
ـاي مكـرر و پارازيـت      توجهي بـه اخطاره
ـاي تلويزيـوني و    انداختن بر روي برنامه ه
راديوئي كه براي ايران برنامه پخـش مـي   

  .هستند ،كنند
ــر  15در  ◀ ــران اجتمــاع  ،2012اكتب وزي

خارجــه در لوكزامبــورك تشــكيل شــد و 
  .مصوبه سفيران را تأييد كرد

ــالمي  ــالب اس ــر  7در  :انق ــل 2012اكتب ، پ
پيالرد مقاله دومي نوشته است در ايـن بـاره   

  :كه معامله اتمي با ايران، شدني است
  
 ،بر سر مسئله اتمي ،توافق با ايران ٭

  :قابل وصول و نزديك است
  
براين نظر  ،گر سابق سيا تحليل ،پل پيالرد    

است كه حكومت اوباما در ترديد است كه 
ـاي  آ يا توافق با ايران را در واپسين  هفته ه

ـام    پيش از انتخابات رياست جمهـوري انج
ـاكي از   . دهد يا خير اما شواهد و داليـل ح

مصالحه  ،نند كه در صورت تجديد انتخابآ
ـام خواهـد داد   ايـران نيـز   . با ايران را انج

ـته   اينطو ر اظهار مي كند كه در برابـر برداش
شدن تحريم ها حاضر است فعاليتهاي اتمي 

  :خود را كاهش دهد
ـانجر در   • ــد سـ ــه داوي ــران ك ـنهاد اي پيشـ

ـايمز  آ ،نيويورك تايمز ن را در نيويورك ت
تصديق اين امر است  ،گزارش كرده است

كه توافق بر سر اتـم ايـران بسـي نزديـك     
  . است

الحه اي مـي نگرنـد   هر دو طرف در مص     
ن چشم پوشي ايران از غني سازي آكه پايه 

ـا  ــوم تـ درصــد در ازاي كــاهش  20اوراني
ـين تـوافقي   . تحريمهاي اقتصادي است چن

از . نگراني عمده دو طرف را رفع مي كنـد 
  .قابل قبول براي طرفين است ،اينرو

نگراني عمده غرب در باره برنامـه غنـي        
ت كـه ايـران بـه    سازي اورانيوم ايران اينس

ـافي اورانيـوم غنـي شـده بـراي       اندازه ك
اورانيـوم  . وردآساخت بمب اتمي بدسـت  

درصد بطور خاص موجب نگراني است  20
ـا  آزيرا امكان باال بردن ميزان غناي   90ن ت

كه بكار توليـد بمـب اتمـي مـي      –درصد 
  . بسيار بيشتر وجود دارد ،- يدآ

و نگراني عمده ايران خـالص شـدن از        
ـارت   تحريمهائي است كه به اقتصادش خس

ـاطر هـم    ،در واقع. وارد مي كنند بدين خ
  .حاضر به گفتگو شده است

مشكل مي توان مـواد اساسـي توافـق را     •
حتي وقتي كشورهائي  ،اين كار. تعيين كرد

.  سان نيسـت آنيز  ،با يكديگر گفتگو مي كنند
ـات    ـيار    ،هنوز توافق بـر سـر جزئي ـان بس زم

ـان   ،در حقيقت. طوالني مي برد اختالف مي
ـامل   ،بر سر برنامه هسته اي ،غرب با ايران ش

  :و اين در دو قلمرو. جزئيات نيز هست
ـازي    – 1 قيودي كه ايران در باره غنـي س

. درصد مي بايد رعايت كنـد  20اورانيوم تا 
 ،براي اينكه براي غرب قابـل قبـول گـردد   

ـا   ˝احتماال  20ايران مي بايد از غني سازي ت
بسا ايران نبايد اورانيوم . چشم بپوشد درصد

ـاه     ،درصدي را كـه دارد  20 نـزد خـود نگ
چرا كه در را بر روي غني سازي بـه  . دارد

. بيشــتر از ايــن انــدازه بــاز نگــاه مــي دارد
ـتر ايـن راه    ،خوشبختانه ايراني ها بخش بيش

درجه بـه سـوخت    20با تبديل اورانيوم  ،را
  .اندطي كرده  ،براي رآكتور اتمي تهران

نچه ايران آجزئيات توافق تنها شامل هر – 2
. نمي شـوند  ،بايد انجام دهد و رعايت كند

نچه كه طرفهاي توافق مـي  آبلكه شامل هر
بايد انجام دهند و رعايـت كننـد نيـز مـي     

بديهي است هـر يـك از دو طـرف    . شوند
ـاتي   گفتگو خواهد كوشيد هيچيك از جزئي
ـام دهـد و رعايـت     كه طرف ديگر بايد انج

  ...از قلم نيفتد ،كند
  

چرا ايـران آمـاج حملـه    
  :گشته است؟

  
ــر  7در     ــه   ،2012اكتب ــده ب يــك مــاه مان

ـا  تحليـل   ،انتخابات رياست جمهوري امريك
گران امريكا و نيز اسـرائيلي بـه ايـن نتيجـه     
رسيده اند كه با توجه به موضـع رامنـي در   

ـيش رو   ،قبال ايران اوباما سه راه كار بيشتر پ
ـات   -  1 :ندارد با و يا بدون اسرائيل به تأسيس

پاسخ صريح و  – 2و . اتمي ايران حمله كند
قاطع به نتان ياهو بدهد كه  جنگ با ايـران  

تــا انتخابــات رياســت جمهــوري  – 3نــه و 
ـار   ،از قـرار . امريكا هيچ كاري نكنـد  راه ك

ـيدن توافـق    چهارمي وجود دارد و آن رس
ـار  اما چـرا ايـن راه   . يم ايران استژبا ر ك

يـم  ژمطرح نمي شود؟ به ايـن دليـل كـه ر   
واليت فقيه متخصص فرصت سوزي اسـت  
ـتفاده   و هيچگاه نتوانسته است از فرصت اس

مي دانيم كه . كند چه رسد به ايجاد فرصت
مرتب صحبت از  ،پيش از گفتگوهاي مسكو

ـالحه بـود   ـياري مـي گفتنـد و مــي    . مص بس
ــه و      ـام گرفت ـالحه انجـ ــه مصـ ـتند ك نوشـ

. و جنبــه تشــريفاتي داردگفتگوهــاي مســك
ـته را در  آاوباما نيز  ،باوجود اين ن عزم بايس

  . انجام مصالحه نداشته است
يك ماه مانده به انتخابات رياست  ،اينك      

امنيت اسرائيل و خطر  ،نتان ياهو ،جمهوري
ايران براي موجوديـت اسـرائيل را زمينـه    
 ،عمومي تبليغات انتخاباتي خـود و حـزبش  

ــده در انتخابــات . كــرده اســت ،بهــار آين
بـر   ،مطبوعات اسرائيل از سه راه كار ايـران 

در صـورت مجهـز شـدن بـه      ،ضد اسرائيل
حمله اتمـي بـه    :بمب اتمي بحث مي كنند

اسرائيل كه سبب كشته شدن صـدها هـزار   
تن بگردد و يا استفاده از بمب اتمـي بـراي   
ـا     سلطه بر منطقه و يا حملـه الكترومانتيـك ي

سته اي در فضا كـه موجـب   انفجار سالح ه
ـان   ،تأسيسات برق كه بسته به شـدت آن  زم

ـا دراز   محروميت كشور را از برق كوتاه و ي
  .مدت مي كند

در كنگره امريكا قطعنامه اي در حال تهيه    
است كه مقرر مي كند حكومت امريكا مـي  

از جملـه   ،بايد حامي اسرائيل در قبال ايران
در . باشـد  در صورت حمله اسرائيل به ايران

 ،نآچنين وضعيت و موقعيتي و با توجه بـه  
ــي وار در آ( ــر   7نت ـتين  ،2012)اكتب جوسـ

در مقاله مفصلي به اين پرسش كه  ،ريموندو
پاسـخ داده   ،ماج حمله اسـت؟ آچرا ايران 

  :است
در صفحه اول روزنامه مشهور درج است  •

ــط    ــه توسـ ــورهاي خاورميانـ ــه كشـ كـ
ند و  ايـن  ديكتاتوريهاي نخاله اداره مي شو

» توليد اسلحه كشتار جمعي«يمها در كار ژر
ـا در     ،در علن. هستند تكذيب مـي كننـد ام

 ،زمايشـــگاه هـــاي زيـــر زمينـــي شـــانآ
اسلحه اتمـي  . دانشمندانشان سخت مشغولند

ـيم   زود  ،توليد مي كنند و هرگاه عمـل نكن
ـلحه اتمـي خـود تهديـد      است دنيا را با اس

  .خواهند كرد
ـار  ژه ايم كه اين رما از كجا دانست      يمها بك

توليد بمب اتمي هستند؟ يك گروه تبعيدي 
مي خوانند » زاديآمجاهدين «كه خود را 

ـام داده و روزنامـه پـر    » اطالعاتي«كار  انج
ـار   آخواننده  ن را در صفحه اول خـود انتش

  .داده است
نخست وزير اسرائيل حاال مـي   ،نتان ياهو •

ن گويد فقط يك سال مانده است كه ايـرا 
بمب اتمي بسازد و وارد باشگاه كشـورهاي  

او همــين . داراي ســالح هســته اي بگــردد
سخن را يك سال پيش و يك سال پيش از 

  . مي گفت ،سال پيش
ـيم   • وضـعيت   ،هرگاه به سابقه رجـوع كن

ـات    ــراق و عمليـ ــعيت ع ـا وض ــران را بـ اي
ـات   » اطالعاتي« ـا عملي مجاهدين خلق را ب

بـري  اطالعاتي كنگـره ملـي عـراق بـه ره    
ـا  . همگون مي يابيم ،احمد چلبي اين فرقه ب

ـاطي از ماركسيسـم و اسـالم      مرامي كه التق
در خدمت صدام بود و  ،پيش از اين ،است

ـام       ـاه داده بـود بـراي انج صدام بـدو پايگ
ـتي در ايـران   ـالهاي  . عمليات تروريس در س

ـيعه جنـوب عـراق     ،1990 برضـد   ،وقتي ش
رها صدام اين مرسون ،يم صدام قيام كردژر
ـار گرفـت   آرا بر ضد ) سرباز مزدور( ـا بك . نه

وقتي هيالري كلينتون اعالم كرد كـه ايـن   
ـازمانهاي تروريسـت     گروه را از فهرسـت س

جبهه طرفدار جنگ بود  ،خارج كرده است
اين گروه بطور مداوم مأخذ . كه پيروز شد

  . مدارك جعلي بوده است
روزي نمي گذرد مگـر ايـن كـه فرقـه           

ـاگ  ـا    مدعي افش ـان و غوغ ري  اطـالع هيج
ـتار جمعـي   «برانگيزي در باره  ـلحه كش » اس
در صــفحه اول  ،همــه روز. ايــران  نگــردد

همان خبرها و همان سرمقاله ها  ،روزنامه ها
ـاره عـراق    ،را مي يابيم كه پيش از اين در ب

ــديم ــي  خوان ـال  . م ــه سـ ــون ب  ،2002چ
مي بينيم همين نقش را چلبـي و   ،بازگرديم

در خـدمت محافظـه    ،ق اوكنگره ملي عرا
گزارشـگر   :كاران جديد بازي مي كردنـد 

ـته    ،جوديت ميلر ،نيويورك تايمز يـك رش
ـار داد  ــه انتشـ ــن روزنام ــها در اي او . گزارش

اطالعات خود را از گروه چلبي گرفته بـود  
ـاران     ،كه در حكومت بوش ـا محافظـه ك ب

  .پيوند داشت ،جديد
 اما محافظه كاران جديد كيانند و چرا در •

تش جنگ با ايران هستند؟ آپي برافروختن 
اينان يك گروه كوچك اما بسيار پـر نفـوذ   

ـتند ـتهاي  . هسـ ـان را از تروتسكيسـ عقايدشـ
ـتالين و ر  يـم  ژمهاجر گرفته اند كه برضد اس

اال اينكـه  . او فكر و روش ارائه مـي كردنـد  
معتقد به روش سوسيال دمكراتهاي اروپائي 

ـار آبلكه بر. نيستند بـردن ارتـش    نند كه با بك
امريكا است كه مي بايد به هـدفهاي خـود   

در يك نوشته محافظه كار جديد در . برسند
 :مي خوانيم ،روزنامه معروف فاريني پاليسي

ـا مـي بايـد      ـارجي امريك هدف سياست خ
اين همان هدف . »هژموني بر جهان باشد«

ـا و ديگـر     ـازي ه است كه كمونيستها و نيز ن
  . ته اندسلطه جويان نخاله تاريخ داش

گرايش محافظه كاران جديد از چـپ        
امري است كه تاريخ  ،چپ تا راست راست

ـا  . مرتب به خود ديده است بسيارند چپ ه
كه وصلت خويش با شوروي را رها كـرده  
و با امريكا وصلت كرده اند بدون ايـن كـه   

ـان  «بخصوص  ،پايه هاي فكري خود را بره
ـند   » تحت يك قـدرت  ـا كـرده باش . را ره

ـان    ـاس جه بجاي انقالب كمونيستي در مقي
نها آ ،كه نظريه تروتسكي و طرفداران او بود

 ،مـده انـد  آكه از تخيالت ماركسيستي بدر 
ــك از  ـاطر   «اينـ ـاني بخــ ــالب جهــ انقـ
ـا كـه   آيكي از . دم مي زنند» دموكراسي نه

ايـن فكـر را    ،نطقهاي بوش را تهيه مي كرد
  .در سخنراني او قرار داد

ز حزب دموكرات خارج محافظه كاران ا •
ريگان را كسي يافتند كه مـي توانـد   . شدند

انقـالب  «از . نها قرار گيردآدر خدمت فكر 
چــون ريگــان بــه . ســخن گفتنــد» ريگــان

امداد ملـي  «اينان  ،رياست جمهوري رسيد
ـا در  . راه انداختنـد »  براي دموكراسـي  ام

  .وارد حكومت نشدند ،دوره ريگان
ــه زودي      ــروه ر  ،ب ــك گ ـنفكر از ي وشـ

سوسيال دموكرات به محافظه كاران جديد 
بدل شدند و با ضد كمونيستهاي حرفه اي و 
ـازار   محافظه كاران اجتماعي و طرفداران ب

ــدند ،زادآ ــد ش ــي از . متح ــز آبرخ ـا ني نهـ
  ...سوسيال دموكرات ماندند

ـان مـي شـود   آ     يكـي   ،نچه سبب وحدتش
نفرتشان از استالينيسـم و بسـط دموكراسـي    

در دوران جنگ . لو به زور استدرجهان و
ـيا از وجـود    ،سرد ـا بـراي سـد نفـوذ     آس نه

ـتفاده مـي    شوروي سابق در چپهاي دنيا اس
بخالف محافظه كاران سنتي كه انزوا .  كرد

اينان معتقد به دخالت هرچـه   ،طلب هستند
محافظه كاران . بيشتر امريكا در امور جهانند

جديد به زودي رهبري گرايشهاي راسـت  
ـاي خيريـه   آت را بدس وردند و مهار بنياده

ـا را صـرف تحقـق     آبدست  وردنـد و پوله
  .هدفهاي گرايشهاي راست كردند

چون شوروي سابق از ميان رفت و  قرار  •
مداخلـه گـري    ،داد نظامي ورشو باطل شد
طرفدران خود  ،در بيرون از مرزهاي امريكا

جمهوريخواه ها انزوا طلب . را از دست داد
به رياست ) پسر(بوش  ژرژي اما وقت... شدند

ـيد  ـاران جديـد     ،جمهوري رس محافظـه ك
ـياري از   ــدند و  بسـ ــوادار او ش ـا در آه نهـ

پل ولفوويتز و  :مقام جستند ،حكومت بوش
ــوت    ــن و الي ــوت كه ــرل و الي ـارد پ ريچـ

و شماري ديگر از . برامس و دوگالس فيثآ
ـا   آنها به فعاليتهاي مطبوعاتي مشغول شدند ت

ـنهادي  كه جو را با عملي ش دن سياست پيش
ــد آ ـا مســاعد كنن ــل   :نهـ كســاني چــون بي

سـرمقاله نـويس    ،پسر ايروينـگ  ،كريستول
تحليل گـر   ،ويكلي استندارد و ماكس بوت

پيشين سيا كه در كامنتري مگزين مقاله مـي  
نها كـه در مؤسسـه اينترپرايـز    آنوشت و نيز 

ـاران جديـد در   . كار مي كردند محافظه ك
ـا   وزارت دفاع و شوراي امني ت ملـي امريك

ـار تهيـه   . مقام و نفوذ جستند اينان دستور ك
دستور كاري كه دستور كار بـوش  . كردند
  :گشت

محافظه كاران جديد دشـمن جديـدي       
ـابق   براي امريكا يافتند و جانشين شوروي س

سرنگون كردن  –افغانستان و عراق . كردند
بخشي از  ،- نها بود آيم صدام هدف اول ژر

مي دنياي اسـالم دشـمن   تما. دشمن بودند
ـاي اسـالم مـي     ،نهاآاز ديد . بود تمامي دني

عرب مـي  » طرز فكر«. بايد دگرگون شوند
اسالم مانع رشـد   ،نهاآاز ديد .  بايد تغيير يابد

نها شـده اسـت و مـي بايـد از آن     آتمدن 
ـاران   .  برهند بدين سان بود كه محافظـه ك

  ...وردندآجديد فاجعه را ببار 
غاز در شمار هدفهاي اول بـود  آايران از  •
ـار ر  ،يكي از سه محور شر(  ـاي  ژدر كن يمه

برنامـه  ). ايـران بـود   ،صدام و كره شـمالي 
نكـه  آدست آويزي شد بـراي   ،اتمي ايران

ـاران جديـد و    ايران هدف اول محافظه ك
بخاطر نفوذي كـه محافظـه   . اسرائيل بگردد

ـاتي رامنـي و      ـتاد تبليغ كاران جديـد در س
در شمار چند  ،»مسئله ايران« ،خود او دارند

ـاتي    ـات انتخابـــ ــوع اول تبليغـــ موضــ
 گـروه مجاهـدين  . جمهوريخواهان اسـت 

در خدمت محافظه كاران جديد و  ،خلق
  .هستند ،اسرائيل

مثلث زورپرسـت تقیسـم  :انقالب اسالمي     :چه می کند؟» دشمن«اقتصــاد ایــران و خــدمت بــه هــدفهای اسرائیل را بازی می کند اما جز تضعیف ش ضــد امریکــا و را تصــرف کــرده و نقــو اسرائیل هستند و یک رأس هم دولـت دو رأس آلت فعـل امریکـا : کار کرده اند
  ۱۰در صفحه
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ــت در   ــش حكومـ نقـ
افزايش نرخ طـال و ارز  
ــر زنــدگي  و اثــر آن ب

  :مردم
  
  

ـاره    :انقالب اسالمي گزارش زير از ايـران و در ب
اين  يم در افزايش قيمت دالر و ارز و اثرژنقش ر

 :افزايش در زندگي روزمره مردم كشور است
اما در رابطه با افزايش قيمت ارز و طـال از      

ـاز   زماني كه دولت پرداخت يارانه ها را آغ
كرد به تدريج بازي افزايش و كاهش قيمت 
ارز و طال وارد بازار گرديد چرا كه هر زمان 
دولت به زمان پرداخت يارانه ها مي رسيد و 

هزار ميليارد تومان يارانه  30ود ميبايست حد
ـانع ورود ارز   ها را پرداخت نمايد، دولت م
ـازار مـي شـد و در     ناشي از فروش نفت به ب

ن آنتيجه به دليل كاهش ميـزان ارز قيمـت   
باال مي رفت و در نتيجـه قيمـت طـال هـم     

دولت مقداري هم سـكه   .افزايش مي يافت
وارد بازار مي كرد و در طول چنـد روز ارز  

طال را به صورت قاچاق در بازار به فـروش  و 
وردن ســود آميرســاند و بعــد از بــه دســت 
زاد بار ديگر آفروش ارز و طال به قيمت بازار 

ارز و طالي دولتي را صادر مي  عرضهفرمان 
در اين  .ن را كاهش مي دادآكرد و قيمت 

بين اين مردم بودند كه به دليل نياز به خريد 
ـا   دانشـج  –ارز جهت مسافرت  ويان خـود ي

خارج، مجبـور بـه    از خريد كاالهاي ضرور
. خريد كاالها به قيمت ارز آزاد  شده بودند

ـاهش ارزش  به دليـل تـرس از    كساني نيز ك
، مقداري ارز و طال را خريداري كرده ريال

و ذخيره مي نمودند تا در صـورت افـزايش   
 . قيمت ارز و طال كمتر زيان كنند

ترفند براي كسـب  از اين  يمژر همواره،     
 .درآمد نامشروع از ملت استفاده مـي كـرد  

ـاي   درسال گذشته  نزديـك بـه عيـد    روزه
 –عيدي  –نوروز و اجبار به پرداخت حقوق 
 حكومــت پــاداش كاركنــان و كــارگران، 

ـادي ارز را بـه    مجبور شد بار ديگر مقدار زي
ـاند و در   آقيمت  زاد در بازار به فـروش برس

ا افزايش داد و بعـد  و  طال ر نتيجه قيمت ارز
ـا وارد كـردن ارز بـه      مجددا تالش كـرد ب

ـاهش  آقيمت دولتي در بازار قيمت  ن را ك
بود كـه   حكومتن زمان نيز اين آدر  .دهد

 .دزديداز جيب مردم مقداري  پول 
ـا موجـب شـد        ه امسال كه فشار تحريم ه

ــت  ــواد   اس ــت و م ـادرات نف ــروش وصـ ف
 مدهايآپتروشيمي به شدت كاهش يابد در

، بـراي  حكومـت دولت نيز كاهش يافـت و  
پرداخـت   وجبران كسري شـديد بودجـه   

ــزايش حقــوق كــارگران و   ــه هــا و اف ياران
كارمندان كه تا مرداد ماه به تاخير افتاده بود، 
مجددا مجبور شد دسـت در جيـب مـردم    

 .كندنان دزدي  آكند و از داشته هاي 
به دليل نياز  حكومتدر چند هفته گذشته    

ـا    شديد   وبه پول جهت پرداخـت يارانـه ه
ـاردي برگـزاري    هزينه هاي چند هزار ميلي

ـأمين اجالس سران جنبش غير متعهـدها    و ت
كسري شديد بودجه كه گفته مـي شـود در   

درصد بوده است  100شش ماه اول بيش از 
چاره اي نديد بـه جـز    ،)خزانه كامال خالي(

ـازار فـروش ارز   »رهبر«اينكه با تاييد  ، وارد ب
به همين دليل، ابتـدا مـدتي از    .چاق شودقا

ـازار خـودداري    ارايه ارز به نرخ دولتي به ب
باال  يمژركرد تا قيمت ارز تا ميزان مورد نظر 

 3700تومان بـه حـدود    1800رود و از زير 
وقتي بازار را گرم ديد دزدان خود را  .برسد

ـانكي را بـه    وارد بازار كرد و ميلياردها دالر ب
ـان  آغير قانوني در اختيار صورت قاچاق و  ن

زاد بـه  آنها در بازار بـه قيمـت   آگذاشت تا 
 20 ،مجلس» نماينده«به قول . فروش برسانند

هــزار ميليــارد تومــان حاصــل ايــن دزدي 
نكه نرخ براي آ .حكومت از جيب ملت است

ارز حكومت اطاق  ،جديد ارز را تثبيت كند
در ايـن   مقـرر كـرد كـه   را به كار گرفت و 

 قيمـت در  ز را دو درصـد كمتـر از  اق، ارطا
بازار به فروش مي رسانند با ايـن عمـل هـم    

زاد را افزايش داد و هم آقيمت ارز در بازار 
ميليون ها دالر به قيمت دو درصد كمتـر از  

ـا  . بازار دراختيار واردكنند گان قـرار داد  ام

 حكومتوقتي وارد كنندگان متوجه شدند 
، خـود  استها نآكنترل  ،قصدش از اين كار

ـاخته و   را از اين بازار دو درصدي خارج س
اين امـر  . وردندآزاد روي آبار ديگر به بازار 

 2900 نخسـت بـه  موجب شـد قيمـت دالر   
سكه تا  تومان و قيمت 3500و سپس به تومان 
ميليون و يكصد و چهل هزار تومان 1حدود 

  . دنافزايش ياب
ـال        قيمـت  حكومـت   ،1390در تيرماه س

تومــان در اختيــار  1060 قيمــت هدالر را بــ
در آن  .مسافران و دانشجويان قرار مـي داد 

روزهــا، قيمــت دالر در بــازار آزاد، حــدود 
ـا، قيمـت ارز    .تومان بود 1450 اما اين روزه

ـا دولتي را  ـا    1226 ت ـان و دالر آزاد را ت توم
ـا بـر   بنابراين،   .تومان باال برده است 2900 بن

ت، در طـول  ، دارايي هاي ملنرخ اطاق ارز
ارزش خـود را از  درصد  58حدود يكسال، 

 ،و هرگاه به نرخ بازار آزاد. دست داده است
. دارائـي مـردم ثلـث شـده اسـت      ،بسنجيم

بديهي است هرگاه مردم بخواهند دارائـي  
مقـدار دالري   ،خود را به دالر تبديل كننـد 

درصد بنا بـر نـرخ    42 ،ورندآكه بدست مي 
ي خواهـد  درصـد دالر  34اطالق و حدود 

ـتند بدسـت      شد كه با نرخ قبلـي مـي توانس
 بخشي از ايـن ثـروت را دولـت از    .  بياورند

 . دزديده است جيب مردم
 7حـدود   يـم ژر :سر دوم قضيه اين است •

ـاال دارد و   ميليارد دالر واردات غير قاچاق ك
ميليارد دالر قاچاق كاال توسـط بـرادران    21

قاچاقچي يا دزدان اطالعات كـه هـر دوي   
اين واردكنندگان قاچاقچي و غير قاچاقچي 
كاالها را به قيمت بازار ارز روز به فروش مي 

كامال در جريان امر مي باشـد   يمژررسانند و 
چــرا كــه واردكننــدگان قاچــاقچي و غيــر 
قاچاقچي همه از وابستكان به واليت مطلقـه  

در اين  . واليت مي باشند پاسدار سپاه فقيه و 
ـان مـي   ، مردم هستند كميان ه چند  سره زي
 :بينند

ـال  آارزش دارايي هاي   - 1 نان نسبت به س
گذشته به نصف تقليل يافته و بر نا اميدي انان 

 .افزوده شده است
ـازار     - 2 مجبور هستند تا كاالها رابه قيمت ب
زاد ارز كه توسط حاكميت وارد بازار مـي  آ

 .شود خريداري كنند
ندك نهابه نسبت تورم اآافزايش حقوق   - 3

از مواد  كاستنمي باشد و به اجبار مجبور به 
 .غذايي و دارويي مورد نياز ميباشند

شنيده شده بسياري از دانشجويان ايراني  - 4
ـيل     كه در خارج از كشور مشـغول بـه تحص
بوده اند به دليل گرانـي شـديد ارز و عـدم    

نها ي آتوانايي خانواده در پرداخت هزينه ها
ن آيران شده  يا در يا مجبور به بازگشت به ا

ـاي   كشورها با تعطيلي تحصيل خود به كاره
مد مشـغول شـده انـد تابـه ايـران      آكم در

بازنگردند و در اين بين خانواده ها به شدت 
تحت فشار عصبي قرار گرفته و شاهد شكست 
تــالش هــاي خــود بــراي ادامــه تحصــيل 

و اين در حالي است كـه  . فرزندان بوده اند
 –سوداني ها  –بناني ها برخي از جوانان از ل

بحريني ها و ديگر  –افريقايي ها  –سوري ها 
ـتند در   كشورهايي كه مورد تاييد ايران هس
ـيه    برخي دانشگاههاي ايران عالوه بـر بورس

 .تحصيلي از امكانات رايگان برخوردارند
معلمــان ايــن روزهابــا كــاهش حقــوق  - 5

ـنيده   مشخص شده خود روبرو شده اند و ش
ـان مبلـغ سيصـد    شده ازفيش حق وقي معلم

هزار تومان كسر شده و قرار است هر ماهـه  
يكصد هزار تومان كاهش يابـد و از حقـوق   
ـاوره و    ـايي و مش اساتيد دانشگاه  حق راهنم
داوري پايان نامه هاي كارشناسـي ارشـد و   

ده و گفته شده كه فعـال پـول   شكسر  ادكتر
همچنين  .كافي براي پرداخت وجود ندارد

ـاتي دانشـگاهها   بسياري از پر وژه هاي تحقيق
تعطيل شـده و جالـب تـر اينكـه برخـي از      
ــراردادي در مجلــس شــوراي  نيروهــاي ق
ــدگان و    ــه برخــي نماين ـا دسيس ــالمي بـ اس

نهــا در آمســئوالن مجلــس لغــو گرديــده و 
ـاهده    ـاز مش شرايط سختي به سر مي برند و ب
ـات بـراي ادامـه      شده كه برخـي كارخانج

را با مبلغـي   حيات مجبور شده اند كارگران
كمتر از حداقل حقوق و بدون قـرارداد بـه   
كار گرفته تا بتوانند به توليدات اجباري خود 
ادامه دهند و اين كارگران نيـز مجبـور بـه    
ـتند      ـين حقـوق انـدك هس ادامه كار با هم

نها مختل آچراكه در صورت بيكاري زندگي 
خواهد شد و اين در حالي است كه فرمانده 

ـالي    سپاه پاسداران با  –قدرت از حمايـت م
ـاي    اقتصادي و مستشاري اين نهاد بـه نيروه

لبناني سخن مي گويد در حاليكـه   –سوري 
در كشور خود ميليون ها نفر زير خـط فقـر   
مطلق قرار دارند و بااين وضع وخيم مـردم  
ـاندهنده خوشـي و لـذت      ـاوير نش ايران تص

ـاب  آمردم لبنان در كنار درياها و گرفتن  فت
از پــول بيــت المــال بيــت  گــرم هســتند و

استفاده مي كنند و البته برخي از  "رهبري"
ـا دريافـت حقـوق      رزمندگان حـزب اهللا ب
دالري  از ايران در كنار نيروهاي قـدس در  
سوريه پاداش كشتار ملت سوريه را دريافت 
مي كنند و بسيار هم راضي هستند چون اين 

ـان  "مبلغ از بـه عنـوان    "رهبر مسلمين جه
 .نها پرداخت مي شودآدستخوش به 

نظام حاكم بر ايـران و   "رهبر"گستاخي      
تحـت  اطالعاتي و امنيتي  –نهادهاي نظامي 

ـا از حضـور      امر او ـيده كـه علن به جايي رس
نظامي خود در سوريه سخن مي گويند و از 
ـان و سـوريه نيـز و      كمك هاي مالي بـه لبن
كمترين واهمه اي از اعتراضات آتي ملـت  

دليل فقـر بـه روي خـود نمـي     ايران كه به 
ورند ندارند  زيرا دلشان خـوش اسـت بـه    آ

ــه مخصــوص    100 ــي ك ـام عل ــردان امـ گ
 400ســركوب اعتراضــات شــهري تهــران و 

ـا مـردم   آگردان  ماده ديگر كه براي مقابله ب
ـا مـي     دارند و مي پندارند كه با ايـن نيروه

ــر  درصــد ملــت مخــالف  90تــوان در براب
ان نوع توهمات مقاومت كرد كه البته از هم

وي نشات مي گيـرد كـه   لمحمد رضا شاه په
  .خدا ازاو حمايت مي كند شتمي پندا
ـا هفتـه نامـه     ،91مهر  22در  ◀ در مصاحبه ب

احمـد تـوكلي گفتـه اسـت      ،تجارت فـردا 
ـازار را خـود جـوش نمـي دانـد      . تعطيل ب

اما نمي خواهد . سازمان داده شده مي داند
ش داشته و ن نقآسپاه در  ˝بگويد كه احتماال

او مي گويد كـه  . قصدش تصرف بازار است
احمدي نژاد است كـه بـه بانـك مركـزي     
ـازار عرضـه نكنـد و     دستور مي دهد ارز به ب

ـاال  . هدفش باال بردن قيمت ارز است هنوز ب
ـان     ،رفتن قيمت ارز اثر تـورمي خـود را نش

با يـك تـب تـورمي     ،بنا بر اين. نداده است
  .روبرو خواهيم شد

مهر اطالع داده است كه  ،91ر مه 18در  ◀
ـارگران را    ــزد كـ ــداقل م ــت ح  400دول

اما همين مـزد  . هزارتومان معين كرده است
ــد   ــز بســياري از كارگاههــا نمــي توانن را ني

ـال . بپردازند ـا     ،در همان ح قرضـه هزينـه ب
  .روز به روز افزايش مي يابد ،مدآدر
  
  

سانسورچي سانسور مي 
شود و سانسور مي كند 

بـه حقـوق   و در تجاوز 
ــر ــتاخ تـ ــان گسـ          انسـ

  :مي شود
  
  
بـــه گـــزارش ايلنـــا،  ،91مهـــر  10در  ◀

ـارج   دانشجويان عازم و در حال تحصيل خ
هاي  ياندر مقابل مجلس در اعتراض به نابسام

 . ارائه ارز تجمع نمودند
ـبز      ،91مهر  10در ◀ بـه گـزارش نـداي س

آزادي، براساس گزارشهاي رسيده نيروهاي 
هجـوم بـه روزنامـه مغـرب     لباس شخصي با 

سردبير روزنامه را مورد بازجويي قرار داده و 
مدير مسئول روزنامه مهدي امامي ناصري را 

 .با خود برده اند
به گزارش موكريان، شعبه  ،91مهر  11در ◀
ديــوان عــالي كشــور حكــم اعــدام دو  31

ـاي ابـراهيم    شهروند اهل سردشت به نام ه
 .يـد نمـود  عيسي پور و سيروان نژاوي را تأي

اين دو شهروند پيشتر از سوي دادگاه انقالب 

ـاد فـي     اسالمي مهاباد به اتهام محاربـه و افس
االرض و عضــويت در يكــي از گروههــاي 

بـه اعـدام محكـوم شـده     ... مخالف نظام و 
   .بودند
نفـر   150، به گزارش مهر ، 91 مهر 12در  ◀

تعطيل بازار و اجتماع مردم براي در جريان 
ـتگير شـدند   ،تهـران مركز  در اعتراض، . دس

ـاكي از      ـيده ح ـاي رس همزمان گـزارش ه
ــه   ـار و غيرمودبان ــونت بـ برخوردهــاي خش
ـا      ـان ويـژه پاسـداران ب ماموران امنيتي و يگ
مردم در جريان وقايع روز چهارشنبه تهـران  

 .است
ـين زارع   ،91مهر  12◀ به گزارش ايلنا، حس

ـاه، خـدمات و     ـازمان رف صفت مديرعامل س
اجتماعي شهرداري تهـران از  هاي  مشاركت
ـار در  15افزايش  درصدي تعداد كودكان ك

موضـوع   : وي گفـت  .سطح شـهر خبـر داد  
اجتماعي با برخورد مكانيكي قابل حل نيست 

 .و بايد مانع از شكل گيري آن شد
بــه گــزارش موكريــان،  ،91مهــر  12در ◀

ع كه از اهالي روستاي  - ع و احمد  - سامي 
در آذربايجان غربي  عين رو از توابع اشنويه

ـايي بـه اعـدام       بودند از سـوي مراجـع قض
ـام افـراد    .محكوم و حكم آنها اجرا شـد  اته

ـال را در زنـدان    5اعدام شده كه حدود  س
ـايي،   سپري كرده بودند از سوي مراجع قض
جرائم مربوط به مواد مخـدر عنـوان شـده    

 .است
بــه گــزارش هرانــا، ســه  ،91مهــر  14در ◀

طاهر "منان به نامهاي شهروند بهايي ساكن س
ـبحاني "، "اسكندري ـا  "و  "افراسياب س پوي
در دادگاه تجديـد نظـر بـه تاييـد      "تبيانيان

ـاه   9رسيد و ايشان مجموعا به  سال و شش م
 .حبس تعزيري محكوم شدند

بـه گـزارش بـه گـزارش      ،91مهر  16در ◀
ـان       ـان اهللا اماني سايت مجـذوبان نـور؛ احس

ل اجـراي  درويش گنابادي از سوي شعبه او
 50احكام دادسراي گناباد براي اجراي حكم

ـبس و يـك     5ضربه شالق تعزيري و  ـاه ح م
 50سال تبعيد احضار و پس از اجراي حكـم  

ـبس    5ضربه شالق بـراي گذرانـدن    ـاه ح م
 .روانه زندان شد

به گزارش نـداي آزادي،   ،91مهر  17در ◀
شيباني وكيل سام محمـودي سـرابي دبيـر    

ـاي    پيشين گـروه انديشـه، گ   فتـه اسـت، آق
ـاع و     ـام اجتم محمودي سرابي پيشتر بـه اته

ـام،    ضدتباني بر  امنيت كشور، تبليغ عليـه نظ
قصد تشويش اذهان عمومي و  نشر اكاذيب به

ــه رهبــري در شــعبه  دادگــاه  28تــوهين ب
عمومي و انقالب تهران بـه رياسـت قاضـي    

ـال   4سال زنـدان تعزيـري،   4صلواتي به  س
منوعيـت از كليـه   سال م 10زندان تعليقي و 

 .هاي مطبوعاتي محكـوم شـده بـود    فعاليت
نگار سرانجام پس از ارجاع  حكم اين روزنامه

به دادگاه تجديدنظر تأييد و به شعبه اجراي 
 .احكام زندان اوين ابالغ شده است

ــه گــزارش ايلنــا،  ،91مهــر  18در ◀  200ب
ــل   ــران در مقاب ــده شــركت واحــد ته رانن

خيابان بهشت  ساختمان شوراي شهر واقع در
اند در ارائـه   رانندگان مدعي. تجمع كردند

مزاياي شغلي ميان پرسنل ايـن مجموعـه و   
 .رانندگان تبعيض وجود دارد

به گزارش كلمه، سه تن از  ،91مهر  19در ◀
 19اعضاي خانواده بهنود رمضاني، دانشجوي 

ساله رشته مكانيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني 
در  مراســم  89بابــل كــه اســفند مــاه ســال 

سه شنبه هاي “چهارشنبه سوري كه با يكي از 
همزمان شد، جان باختـه بـود بـه    ” اعتراض

اتهام تالش براي برگـزاري مراسـم تـرحيم    
ـبس    20براي پسر خود محكـوم بـه    ـاه ح م

 .تعزيري شدند
ـا، حـدود    ،91مهر  19در ◀ به گزارش هران

هاي زندانيان محكوم بـه   تن از خانواده 200
پيگيري وضعيت فرزندان خـود   اعدام براي

ـتور      ـان پاس در مقابل بيـت رهبـري در خياب
ـتار لغـو محكوميـت      تجمع كردنـد و خواس

 .اعدام نزديكان خود شدند
به گزارش هرانا، مأموران  ،91مهر  19در ◀

به چندين منزل مسكوني در كرج و  واواك
ـاعت  . شهريار يورش بردند اين يورشها  از س

ـاعت  بامداد آغاز و تا  07:00 ادامـه   09:30س
منـزل مسـكوني    4به  ليورشها حداق.داشت

منازل مسكوني كـه مـورد   .  صورت گرفت
ــرار   ــورش مــأمورين وزارت اطالعــات ق ي

 :گرفت  عبارتند از
منزل جانباخته راه آزادي مردم ايران اميـر   

ـاه   منزل صـميمي،  حسين حشمت ساران، ش
  .رضايي  و هومن  مي باشد

راه آزادي اميـر  يورش بـه منـزل شـهيد        
ـتگيري     حسين حشمت ساران  منجـر بـه دس

ـين  قصـد    26بابك ساران  ساله شد و همچن
دستگيري بهادر ساران را داشتند ولي در آن 

  .زمان در منزل نبود
در يــورش بــه منــزل خــانواده صــميمي      

ــانواده  31مهـدي صــميمي فرزنــد   ــاله خ س
پـس از آن بـه منـزل يكـي از     .دستگير شـد 

به نام هومن يورش بردند و او جوانان كرج 
  .را هم دستگير نمودند

ـايي بـه        در ادامه به منزل خانواده شاهرض
ـاه   قصد دستگيري فعال دانشجويي احمد ش
رضايي يورش بردند اما به دليل اينكـه او در  
ـتند    حال انجام خدمت سربازي بـود نتوانس

 .وي را دستگير كنند
 شهيد، گزارش سوم احمد ،91مهر  20در ◀

ـيدگي   گزارشگر ويژه سازمان ملل مأمور رس
. منتشر شـد   ،به وضعيت حقوق بشر در ايران

يم بـه حقـوق   ژتجاوزهاي ر ،بنا بر گزارشگر
 . انسان گسترده تر و فراگير تر گشته اند

ـا      ،91مهر  20در  ◀ ـا، رض بـه گـزارش هران
ـابق      ـئوالن س ملك زنـداني سياسـي و از مس

ندان را سال ز 12كه تاكنون بيش از  واواك
ـال   2پشت سر گذاشته است مجـددا بـه    س

 .زندان به اتهام توهين به رهبري محكوم شد
به گزارش بـي بـي سـي،     ،91مهر  21در ◀

مجيد صديقي، برادر سعيد صـديقي كـه بـه    
اتهام قاچاق مواد مخدر بـه اعـدام محكـوم    
شده، ساعاتي پس از گفت و گو با بـي بـي   

 .سي فارسي بازداشت شد
به گـزارش ميـزان خبـر،     ،91مهر  22در ◀

ـاه بـدوي در شـعبه     ـاه   15حكم دادگ دادگ
ـلواتي،  مهنـدس    انقالب به رياست قاضي ص
محمد توسلي رييس دفتـر سياسـي نهضـت    

ـنج    11آزادي را به  سال حبس تعزيـري و پ
سال محروميت از حقوق اجتماعي محكـوم  

نخستين شهردار تهران بعـد از   ،توسلي .كرد
ادگاه بدوي حاضـر  ، ماه گذشته در دانقالب

به دفاع از خود نشد و پرونده خود را فاقـد  
وجاهت قانوني و حقوقي دانست كه توسط 

نتيجـه آن از   كهنيروهاي امنيتي تنظيم شده 
  . پيش معلوم است

مهندس توسلي در اليحـه اعتراضـي خـود    
ـات     ـارنظر در مـورد محتوي عنوان كرد؛ اظه

پاسداري «پرونده برخالف تعهدش نسبت به 
هاي اصيل انقالب و منافع  اصول و آرماناز 

اظهار نظر در «: است و افزود» و مصالح ملي
اي كـه وجاهـت    خصوص مطالب پرونـده 

 اي امنيتي آن قانوني و حقوقي ندارد و اراده
را تنظيم كرده و نتيجه آن از پيش مشـخص  

ـلحت نمـي    دانـم و   گرديده است را بـه مص
  ».وكالي بنده نيز دفاعي نخواهند داشت

نيز، در بازداشتهاي دسته 1380او در سال      
ـاي      ـاي ملـي مـذهبي و اعض جمعي نيروه

ـلول انفـرادي     11نهضت آزادي  ـاه در س م
سال زندان  9سپاه زنداني بود و به  59زندان 

  . محكوم شد
فريد طاهري، داماد و دو دختر مهندس  ◀

ـلي جـزو بازداشـت      ـيال توس توسلي سارا و ل
 88انقالب سال شدگان و محكومان دادگاه 

سال خود  3هم اينك فريد طاهري .هستند 
 .گذراند  مي 350را در زندان اوين بند 

ـيش از    ،91مهر  22در ◀ ـا، ب به گزارش ايلن
هاي صنايع فلزي يك و  كارگر كارخانه 600

ــه   ــراض ب ــران  در اعت ــزي اي دو صــنايع فل
ــي تــوجهي مســئوالن دولتــي و مــديران  ب

ـات و  كارخانه در خصوص پرداخـت مطال  ب
ــوقي ــل وزارت  معوقــات حق شــان، در مقاب

 .تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند
ـا، بيسـت     ،91مهر  22در ◀ به گـزارش هران

روز از اعتصاب كارگران شركت بنيان ديزل 
تبريز دراعتراض بـه تهديـدات مـديريت و    
مالك كارخانه به انتقال و اخراج ايشان مـي  

  .گذرد
ـا   شركت طرف ،91مهر  24در  ◀ قرارداد ب

دست . فرستنده را قطع كرد 16 ،صدا و سيما
آويز تحريمهاي وضع شده بـر ضـد ايـران    

روزالم پسـت  ژبنابر قول  ،باوجود اين. است
تبليغات ضد اسرائيلي يكـي  ) 2012اكتبر  15(

 ،هرگاه در غرب. از داليل اصلي بوده است
زادي آ« ،ناسـزا بگوينـد  ) ص(به پيامبر اسالم 

 ،اگر برضد اسرائيل تبليغ شود است اما» بيان
 !فرستنده را قطع مي كنند 16 ،درجا

    
  

 درمانده ها
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درآن هنگامه كه  تضاد مشروعه طلبان و مشروطه خواهان باال گرفته بـود،  

هـا هـم    بودند تعداد انجمـن   يطلب يرقدرتدرگ   ياسيس يوهمه نهادها
ازانـدازه   يادز يزآم متضاد واختالف   يوخواسته ها يافت يروزبه روزفزون

 يشبـا افـزا  « است ؛ مقوله و رفع  اشكاالت آن نوشته  يندرا يتآدم. شد 
ـ  »  يانجمن مركز« شمارانجمن ها    يبه وجود  آمد و قرار بود هـر انجمن

. آنجـا حاضرباشـند  » انجمن هـا   روح تمام «   به آن بفرستد كه  يندهدو نما
 يارنيزخواندهس ن برپا گشت  كه آن  را انجم»  انجمن رابط «دررقابت آن

  منطــق. درآن داشـته  باشـد   يا ينـده نما انـد ومقرربـود كـه هــرانجمن    
درامـور مشـترك    يجمع يريگ يارتصميموس يمركز دو انجمن  يوجود
 يوةبلكه  ش يامداستواردرن  يادي،كدام  به صورت بن  يچباشد ، اما ه يعموم

مورد نظرش گفت و گو درمطلب  يبرا يبود كه هرانجمن ينا يجعمل را
  اقعودرو ينندكرد كه ظاهراً به مشورت نش يانجمن ها  دعوت م  ياز برخ 

مهرحاضـران   جرگه  به  ينمصوبات  ا. گرداند يشخو   يرأ يكآنها را شر
 يمنحوتصـم  ينا. كردند يم اعالم » ملّت  يرأ« و آنرا به عنوان  يدرس يم
 ينـدة مـن نما انج چنـد    ينـه آرا .  بـود  يقـت ازحق يغلط  وعـار  يريگ

ـ  يآرا ةمنعكس كننـد  ياول  يقبود ونه به طر يتختپا يافكارعموم   تملّ
  )  III ( »يابدتوانست جلوه   يم يمجلس ملّ ملّت تنها درمصوبات  يورأ

محلّه   – يجانيهاآذربا( آمده  كه به انواع و اقسام  تندرو  يدپد يها  انجمن
طرفداردربار  يحتّ ...)  و  يتانسان،  يمظفّر( معتدل  و ...)  و دروازه  قزوين

 يفكـه وظـا  ( » دولت سـاخته  «  يانجمن ها ييها  يتوسلطنت و به روا
بـا خـود    ازيكسـو انجمـن هـا     ينمنقسم بودند ا) برعهده  داشتند يگريد

نبودنـد   يكـدل  يملّ يمجلس شورا يگرباد ياختالف  نظرداشتند و ازسو 
و نهاد سـلطنت عنـاد  داشـتند و     شاه  يمحمد عل ازآنها با  يوهمزمان برخ

  .برقراركرده بودند با شاه وقزّاقخانه   ياز آنها درخفا روابط  يبرخ
  :نوشته است   يمستوف  عبداهللا

بـا برنامـه و     يـك شده  و هـر    يلو هفتاد انجمن درطهران  تشك يكصد « 
هـم بـا     ينمستبد. كوشد يم يآزاد يشرفتپ مخصوص خود در  ةنظامنام
 ينـي با خبـر چ  شوند و  يم  يافتانجمن ها   يندرا يمشروطه  طلبتظاهر 

ـ    يرا از افكار ومقاصد آزاد يشخو يخود رؤسا يها  يطلبان خبـر دارم
و تـرور اتابـك    يالديم  1907قراردار  ةمسأل يطشرا يندرچن )  IV (».سازند

و  يتـوز  ينـه كـرده  بـود،  ك   نابسامان  تر  السلطان ، اوضاع  را  يناعظم ام
كـه نشـان    تـر شـد    يـان خصامانه  ازهر طرف نما يو بر خوردها يگستاخ
 ياجتمـاع   يهايو ناهمسـاز   يهـا ناهمĤهنگ و  ياسيس يها ينا آگاه ةدهند

كـه   يعـده ا  يـزي پس از دفن عباس آقا تبر  ةهنگام مثال در  يبرا.  ودب
 او را ازجالل السـلطنه  گور   ينشان. كردند  يم يمعرف  يخود را هوادار و

گـور آن مـرد     يجـان گرفته و بـه نـام انجمـن آذربا   »  يهكل نظم يسرئ« 
و   يدنـد نام»  راه وطـن   يدشـه « را  يگـل بـاران كردنـد و و    را   يزيتبر

در آن مكـان داد سـخن     ياصـفهان  و آقا جالل   ينمرحوم ملك المتكلّم
ـ    ينوالتحسبن الـذ «  يفهشر يهوآ دادند   را» ..اهللا امواتـاً  يلسـب  يقتلـوا ف

 يعوقا شاه و  يازسوء قصد به محمد عل يگرپسدرشأن او دانستند، و زمان د 
 يـه عل وسـي ر يشاه  مستبد  با كمك قزّاق هـا   يكودتا و »  التوب  يوم« 

متفاوت، گور عباس   ياحساس ها شدند با   يداپ يينظام مشروطه ، گروه ها
آتـش    بـه   آن مرحـوم  را  يرا شكافتند واسـتخوانها   يزيصرّاف تبر يآقا
 يدنكش ينهدر خشم و ك يآدم از رفتار « بود  يا يوهش يانگركه نما يدندكش
  ) V ( »يوانگيو د

ـ   »يونافراط ةجبه« مجموع چند انجمن را با عنوان  آدميت بـرد   ينـام م
بـه عـالوه     »  يروس يدموكراس يالمرام سوس با   يانقالب« آنها را   يتوهو

عالوه عناصر مجاهد  ه عالوه  چند انجمن به ، ب يونعام -  يونگروه اجتما ع
محـدود،    كـاري با هم  يني، به عالوه  منفرد يجانيو آذربا يقفقاز ييو فدا

واحـد   يمرّكب ازعناصرگوناگون بـدون رهبـر   «يو آن را ائتالف دانسته  
 يمعمده به قاعده مشورت تصم مسائل   كه در  يجمع ياما با همكار ي،حزب

  )  VI . (آمد، شناسانده است ياجرا درمشد و به  يگرفته  م
موضوع  و « :و موضوع  آن آورده است  يمل يمجلس  شورا ةدر بار وي

درنظـام   يدموكرات  يارهايانجمن ها دفاع از مع مشخّص مجلس نسبت به 
ـ  كـه   يپرانتقـاد واعتراضـ  . بود يمشروطه پارلمان وارد آوردنـد،    يانمجلس

ـ     ينگشـت شـمار  چند انجمن وافراد ا يقاعدگيبرب  ةبـود كـه  درون جبه
 يـده تن يتشـان كـه فعال  يانجمن ها وعناصـر . گرفته بودند يجا  يونافراط

را در منطـق   يشروش  خـو  و  كه مرام  يبود وجبهه ا يدرحركت افراط
 يجهنت  يبه درست يتآدم)    VII (»بود  يافتهدر ياسيوخشونت س يپرخاشگر

 يسـم و دموكرات يبـه آزاد  يدمتنه خ يونافراط جبهه : كرده است  يريگ
  يحوادث روش منطق يرداشت  كه در مس ياسيخرد س و   يرتكرد،  نه بص

از منزلت  يخواهجامعه  آزاد و  يسبب در مجلس  مل  ينبه هم   يردگ  يشپ
  )   VIII (برخوردار نبود  ياسيواعتبارس

ه بود، نوع انجمن ها قرار گرفت  ينا يها يتفعال ةمصدق  در مخمص دكتر
را مـن اداره    يتانسان( جلسات مجمع « : نوشته است كه خود  يو به طور

ـ   يشدر خارج پ يو هر وقت هم كه كار كردم يم از  يا عـده  آمـد،  يم
 ينكـه انجـام دهـد، تـا ا    آن را  يگـر د يسرئ يبنا كردند يم يشنهادحضّار پ
در  واقـع  يشاه از شهر به باغ شاه رفت و انجمن مظفّـر  يمحمدعل  روزي
پدرسـردار   يرازيالمك  شـ   يحمس مرحوم  منزل  ( بهارستان  يدانشمال م

خود را بـا    يندةها دعوت كرد هر كدام نما از عموم انجمن) فاخرحكمت
 يبـرا  يشـنهادي پ يچكسمرتبـه هـ   ينكنند كه ا مهر انجمن به آنجا اعزام 

 يـن ا ننمود و حضّار تقاضا كردند كه)  معزالسلطان(يسرئ  يبآن نا تخابان
  .  انجام دهم كار را هم من 

  : آن دكتر مصدق افزوده است يتدعوت  و قصد ن  يمورد  چگونگ در
به شاه نوشته و درخواست كرده بود خـود را از   يا نامه ي،مظفّر انجمن« 

آن  يرنمايندگانسـا  مثل  يزمراجعت كند كه من ن ملت جدا نكند و به شهر 
 يتموضوع را در جمع  يندگاناز نما كيسپس قرار شد هر . را مهر كردم

كـه در   يماتيتصـم  يبرا يدائم  يندةنما يكخود طرح كند و هر انجمن 
  )   IX (» .ينداتّخاذ شود، انتخاب نما بايست يروزها م آن 
خود  انتخاب  كرد و  يطاق  نما  در مسجد سپه ساالر  برا يك يانجمن هر

صـاحب   هـم   يتو مجمـع انسـان   در آنجا قرار داد دفتر و دستك خود را  
سـربازان  . آن بـود    يريهـاي گ يميشد كه در واقع  مركز تصم ييطاق نما

نـام   دنبـر   ةآماد   ياز انجمن ها. هم مسلّحانه در آنجا  اقامت داشتند يملّ
 يحيي، انجمن  تشكّر،  انجمن  امامزاده   يهآباد ، انجمن  فاطم انجمن  شاه 

  يخي، دراسناد  تار يتاسنان مجمع   و   ينمجاهد، انجمن   ييه، انجمن  وفا
نبـرد   ةآمـاد  كه رسماً    يافراد  يتآمده است و از مبارزان  انجمن  انسان

نام هـا شـناخته     ينشاه بودند، ا يمحمد عل طرفدار    يقزّاقان  روس  يهعل
  :شده اند

   يانيآشت  يعباسعل  يرزاخان ولد  م  يحيي  ميرزا
   يخان گركان  ينحس  يرازم  
 ياطخ يقاسم آقا  
 يحسن تفرش  يمشهد  

 محمد حسن بقّال
 محمود  پاره  دوز  

محمـد   يـرزا م ةآنان برعهـد  ييو راهنما يتكه هدا»  فراّش يرضا ميززا
عنـوان    الممالـك  فقـط      يمستوف)   X . (است السلطنه بوده  يتخان هدا

مصدق السلطنه و (   او بودند  و دو تن كه  به ظاهر  معاون . داشت   ياستر
و  انيسـازم   يكارهـا  ، در واقـع همـه   ) يالملك معز السلطان تفرشـ  يمن
« مجمـع در   ينـدة دكتـر مصـدق بـود واو بـه عنـوان نما       ةبرعهد  ينظام
ـ   شبستان   كه محل  آن هم در » حرب  يسيونكم  يمسجدبود،  شـركت م
  )   XII . (كرد
دفاع  از مشـروطه آمـاده    يبرا يبازان ملّسر ةهم يسيون،كم يمتصم برپاية

سـربازان   در روز بمبـاران مجلـس ،    يپنهان يا  يسهشدند اما براثر  دس يم
بسته  شده بـود  از   از انجمن ها مرخص شده بودند و دفتر آنها  يبعض يملّ

ـ   به  يتمجمع انسان ينظام يزاتدفتر و تجه  يانآن م ( دوم  اوندسـتور مع
خارج از مسجد انتقال داده شده بود و بـه قـول  دكتـر     به)  السلطان  معز 

وارد بـود   ياستاز من در س يشب  يگر،د  يسرئ يبنا«مصدق معلوم شد كه 
  )    XIII (» !و از همه جا اطّالع داشت

كه عازم  مسجد  سپه ساالر و مجلـس بـود، هنـوز بـه      يمصدق  زمان دكتر
 يدهبهارستان شـن   ةوپ از منطقت يكشل يصدا ،  يدهچهار راه الله زار  نرس

برابر  1326االول    يجماد 23( شاه   يشوم محمد عل  يشد و كودتا يم
 ةسـركرد  يـاخف ل  يفرمانـده  بـه  )   1287مـاه   يـر ت 2م،   1908ژوئن  23

در قفقاز  بـود،    يهروس يكه تحت  نظارت  فرامانده  يشاهنشاه قزّاقخانه 
  .كرد يم يداتحقّق پ

 
   يانيپا سخن

 
  يو دفاتر واسناد و تابلوها يهاز اثاث ياريبس. شد  يرانو يمل يشورا مجلس

و  يخواهانآزاد مشروطه كه  يننظام نو)  XIV . (شد گرانبها  به غارت  برده 
« شـد و   يـل بودند،  تعط   يدهآن مرارت ها كش  يجاددر ا  يشروپ يانروحان

ـ   »يراستبداد  صـغ  ـ . يـد آن گرد  ينجانش و   زاديخواهـان آاز  چنـد    يتن
به اسارت درآمدند كـه سـران آنهـا در     يكشته شدند و گروه  يندگاننما

فـرار كردنـد  و ازآن  چنـد        يعده ا.. باغشاه  ناجوانمردانه  اعدام شدند
 يدرگوشه وكنار شـهر متـوار   يهپناه بردند و بق  يسانگل  ةبه سفارتخان  يتن

  .بودند 
مجلـس  « كـرده و از   يراز كودتا  را تحربعد   يعمصدق صادقانه وقا دكتر
  يـت درا خودش در آن مجلس  با كمـك و    يتوعضو »   يدولت  يشورا

  :نوشته است  ينچن آورده و  يانحشمت الدوله والتبار سخن  به م
ـ  يمحلّ بعـد  يد،در عمارت خورش يدولت يشورا مجلس  يوزارت دارائ
. يـد گرد  يلشـك الملـك ت  عبـدالوهاب خـان نظـام     يـرزا م ياسـت تحت ر

نداشـت،   يا برنامـه  صدراعظم آن را افتتـاح نمـود و چـون     يرالسلطنهمش
  ...كرد يم يهركس بمذاق خود صحبت

 ينـان و چـون اطم  يافـت خاتمـه   يبترت ينبه ا يدولت ياول شورا جلسة
كـردم و   مرتبـه اكتفـاء    يـك به آن  شوند ينم حاصل شد كه متعرّض من 

صـدور  . كـنم  فـراهم   يلتحص يرا برا مسافرت خود يلگرفتم وسا يمتصم
دست سناتور واالتبار  كار هم به  ينبه اجازه داشت كه ا ياجاحت يزتذكره ن

  )  XV )  ( 494 -  497صص ) (  1  .  ( انجام گرفت
 

كه  در »  مصدق و نهاد مدني« خليل موحد  بنام  ةمقال بخشي از  ◀ 
ـ   يبـرا  ينجـا در ا »  جامع آدميت«مصدق و   ةبار  يخواننـدگان م

  :آورم 
 

بـه نـام    يآن درآمد، تشكّل يتكه مصدق به عضو يردولتينهاد غ يننخست  
 1318  ـ   1240( يـت خـان آدم  يعباسـقل  يرزام  يبه رهبر »يتجامع آدم«

ـ   1211(شـاه    ينپس از قتـل ناصـرالد   يكه اندك يتجامع آدم. بود) ش
متأثّر  يشكم و ب ، شد يلكشور تشك ياسياز رجال س يباحضور برخ) 1275
ــاراز ا ــرزام  فك ــه   ي ــاظم الدول ــان ن ــم خ ــذاربن) 1287ـ   1212(ملك  يانگ

 ينـي و ع يتدارك ذهن و در  بود  »يتمجمع آدم«و سپس » فراموشخانه«
  .داشت ينقش مهم يتمشروط يانقالب ضد خودكامگ

بعد  يت،مشروط ةو مقدم يكتاب فكر آزاد يسندهنو يت،آدم يدونفر دكتر
بـا   يت،مشروط نهضت  ياسيو س ياجتماع يدرآمدها  يشپ يليتفص نيااز ب
داشته، به  ياردر اخت »يتآدم جامع « يكه درباره  يبه اسناد و مدارك يهتك

 گاه،انعكاس گسـترده خاسـت   معرّفي بنيانگذاران و رهبران جامع آدميت و 
د در قبال دستگاه سـتم و اسـتبدا   يتو عملكرد جامع آدم يشهمرامنامه، اند 

  .پرداخته است يران،ا خواهان   يآزاد يزشو خ يقاجار
خـان در   يعباسـقل  يـرزا و م يتاز نقش مثبت جامع آدم يتآدم فريدون

 يـت آدم كرده وافراد وابسته به جامع  ياد  يتمشروط يتاز يكّهجنبش ضد 
ـ . داند يروشنفكر م ةرا از طبق  يرانقالبـي غ  يكـه مسـلك   يروشـنفكر  ةطبق

حاكمان  »يتمحدود و  يتمشروط«آن ها بر  ياسيس ةلسفف يانداشتند و بن
ـ     آن ها . بود شـامل دو مجلـس    يهوادار سـلطنت مشـروطه، پارلمـان مل

ـ    مجلس  ملت و  يمتشكل از وكال يشوراس مل و  ينسـتاد متشـكّل از كمل
بودن  مسؤول  ي،از استقرار حكومت انتخاب ينهم چن. بودند يدانسف يشر

  .كردند يم يتقضات حما قالل و پاسخگو بودن وزرا، و است
و  ياسـي س يسـات تأس ييو برپا ياز اصالحات عموم يتجامع آدم رهبران
ـ   براساس  يننو ياجتماع  يياروپـا   يو بـه سـبك كشـورها    ياصـول علم

 ييكه نهضت رهـا  و تند  يانقالب ياتو عمل يكاليسمكرده، اما با راد يبانيپشت
، مخـالف  .منحـرف كنـد   خود  يعيو طب ياصل يررا از مس يتبخش مشروط

  .بودند
 

و چنـد نفـر از طبقـات     يصددر انجمن مذكور س يت،دكتر آدم يتبه روا  
  :داشتند يتعضو  يرمختلف مردم به شرح ز

نفر، شـاهزادگان   135نفر، رجال و سرشناسان  15مجلس اول  يندگاننما  
نفـر، افـراد     13نفر، تجـار   12 ياننفر، نظام 3هنرمندان  نفر،  11نفر، اطبا  20
  )1.(نفر 14 يوننفر، روحان 90متوسط  ةطبق

ملّامحمـد علّامـه مجتهـد بـار     : عبـارت بودنـد از   يونروحان يناز ا يبرخ  
 يـرزا م  يي،ابوالقاسم طباطبـا  يدس يرزاالعلما، م  يفاهللا شر يول يدفروش، س

 ي،محمدباقر مجتهد آمل  يرزام ي،زرند يعل يخش ين،امجد الذاكر يمصطف
   )  2. (يمازنداران يصدر المعال ين،الذاكر يعبد درضايس
 

 يو در حـال  يسالگ 25، در سن 1286سال  يرماهدر روز دهم ت يزمصدق ن  
شـاه در   ينمظفّرالد توسط  يتصدور فرمان مشروط از  يكسالكه كمتر از 

بـه   يـت، سوگندنامه جامع آدم  يگذشت، با امضا يم 1285مرداد ماه  14
ـ  يوست؛پ يننهاد مد ينا ـ   حضـورش در   يول گفتـه چنـدان    يشتشـكّل پ

  )3.(يوستپ يگريد يتو آن نهاد را ترك كرده و به جمع يافتن  يدوام
 

كـم   يبـه انـدازه ا   يت،مستعجل مصدق در جامع آدم يتموضوع عضو  
انتشـار    يسـند مكتـوب   يچسال بعد، در هـ  54  رنگ بود كه تا  يو ب يتاهم

 ةقسم نام 1340  بار در سال  يننخست يبرا يتآدم يدونكه فر ينتا ا يافت،ن
بـه   كاسناد و مـدار  با استفاده از  يگر،د ةمصدق را به همراه چند قسم نام

بـه   يتمشروط ةو مقدم يدر كتاب فكر آزاد يت،از جامع آدم مانده  يجا
  ) 4.(چاپ رساند

ان مخالف يبرخ يامكان را برا ينا يت،مصدق به جامع آدم ةتعهدنام چاپ
 يخيكشف تار  يكفراهم آورد، تا آن را به عنوان   يرانا يرهبر نهضت مل

  ..در بوق  و كرنا كنند
ـ  يبالفاصله بعد از انتشـار كتـاب فكـر آزاد       يت،نهضـت مشـروط   ةو مقدم

عنـوان   كـرده و آن را تحـت    يشـه سـوگندنامه را كل  فرمان، متن  ةروزنام
ـ . منتشر كـرد   »يونفراماس«مصدق در دستگاه  يتعضو ةسوگندنام  ةروزنام
 يتمصدق به جامع آدم  ةبود كه به چاپ تعهدنام يا يهنشر يگرد يزآژنگ ن

  ) 5.(اقدام كرد 
بـار   يـت، مصدق در جـامع آدم  يتموضوع عضو) 1347(هفت سال بعد   
 1298( يينرا  يلبار اسماع ينا. ها سر درآورد از كتاب  يكياز درون  يگرد
فراموشـخانه و  «  خـود بـه نـام     ياز كتاب سه جلـد  در جلد اول) 1358ـ 

بـه همـراه    يـت، آدم مصدق را به جـامع   ةتعهدنام »يراندر ا يفراماسونر
ـ  1251( يفروغ يمرزبان و محمدعل يلمانند دكتر اسماع يافراد  عهدنامةت

 يرسـ «: ماننـد  ييكتاب هـا  يسندةنو رضاشاه و   يرنخست وز ينآخر) 1321
  .چاپ رساند به » حكمت سقراط و افالطون« و» حكمت در اروپا

متن قسـم  «: تعهدنامه نوشت يردر ز ي،اخالق يارهاياما با عبور از مع رايين
بـودن   يكسان كه به رغم  ي؛ در حال»محمد مصدق دكتر  ينامه فراماسونر

 ةقسم نام يلدرصدر و ذ »يفراماسونر«   ةعبارات قسم نامه ها از كاربرد واژ
دل  مصـدق،  خوانـدن   بـا فراماسـون    يينرا) 6.(كرد يدارخود  يفروغ

 يـدافترا از كـارزار پل  يديجد ينابه دلخواه، آغازگر مرحله  ياخواهانه و 
 يزهمخالفان عجول و ست يكوبيپا و اسباب رقص و  يدگرد مصدق  يهعل يزن

  .        مصدق رافراهم كرد يجو
ـ  فراماس يفمصدق را در رد يطيدر شرا يينرا   دهـد كـه    يونرها قـرار م

و جـامع   ملكم خان  يرزام يتفراموشخانه و مجمع آدم  يخود، ضمن معرّف
نكتـه كـه    ينا يانو ب يفراماسونر شبه  ياسيبه عنوان سه سازمان س يتآدم

 نسرگردا  يكرده ها  يلآرمان ها و افكار جوانان و تحص«سازمان ها  ينا
ـ  يحتصـر » نمودند يم يرا رهبر يدهو ظلم كش  يالتتشـك «كنـد كـه    يم

شناخت و  ينم يترا به رسم  يتفراموشخانه و مجمع آدم  ي،جهان يماسون
 يو بـه اصـطالح ماسـون    يرمجـاز غ  يهـا و فرقـه هـا    يتآن ها را از جمع

) Clandesten  (مي شمرد.«  
ملكم خان  يرزااز نظام و مرام م يتجامع آدم يرويبه رغم پ يين؛به باور را  

ــ يتو عضــو ــا از  يبرخ ــران آن در لژه ــد،  يرهب ــا و هن ــازمان  اروپ س
از  يـدي صـرفاً تقل  نداشـت و   يجهان يبا فراماسونر يرسم يبستگ«مذكور

  )7(»...او بود ةگذشت  يكارها يبملكم و تعق يالتفراموشخانه و تشك ينا
رجـل   ينمبرّزتر«ملكم خان به عنوان  يپس از معرّف يزن يتآدم يدونفر  

عامل  ينمؤثّر«  كه  يمكتب يانگزارو بن» شاه قاجار  نيروشنفكر دربار ناصرالد
ـ    بـود،   »يـران در ا يو تجددخواه يآزاد يشةنشر اند  يندربـاره رابطـه ب
ـ  با ملكـم خـان    يتخان، مؤسس جامع آدم يعباسقل زا يـر م«: يسـد نو يم
ـ  يحيي يدگاناز بركش خان  يعباسقل بـود و توسـط او بـا     يرالدولهخان مش
 يجو در مقـام تـرو   يدگرد محشور  ملكم  يارانو  خواهان روشنفكر يآزاد

  ».يوستپ ملكم  ةق به فراموشخان. هـ  1300افكار او برآمد و در سال 
از  ينـه شـعبه ا  ] ملكـم [ ةفراموشـخان «: است كه يدهعق يناما بر ا يتآدم  

را كرده و  لژ فراماسون  يلتشك يآن ادعا ينه بان فراماسون بود و  يالتتشك
لـژ   يتالبتّه او بعدها به عضو لژ را داشته است،  يستأس ةلكم اجازنه اساساً م

  )8(».فراماسون فرانسه درآمد
 يجنبش ها و تكاپوها يختار«در كتاب خود به نام  يزن يحائر يعبدالهاد  

نحله  يدايشپ  ي يخچهبعد از ذكر تار »ياسالم يدركشورها  يفراماسونگر
 يطبقه نوپـا  ينسه گانه ا يشعارها  در غرب و اشاره به يو گروه فراماسون

ـ  يو آزاد يبرابـر  ي،بـرادر  يعني ي؛بورژواز  ايهـ  انجمـن  : يسـد نو  يم
 يآزاد ياسي،و س يمذهب يتهفئودال يوغاز  يآزاد«خواهان  ي،فراماسونر

حقـوق   ينـة خواست در زم يو م . بود ييانباشتن دارا و  يدر كار، بازرگان
ـ اشراف وابسـته بـه     يگرد  ةا دو طبقب ييو قضا ياقتصاد ي،اجتماع ياسي،س
  »...و دولت ـ برابر باشد  ياستو اشراف حاكم بر س يساكل

 يمـداران، نويسـندگان و سـازمان هـا     ياسـت سپس متفكّران، س يحائر  
 ييننقش تع بوده و  يماسون يشهاند يدارا  يبرد كه همگ يرا نام م يمختلف

   .داشته اند يياسو س يفرهنگ يدادهايرو  يدر برخ يكننده ا
  12در صفحه

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 يبرخـ  يو معرف يراندر ا يفراماسون يشهاند يشينةپ يانپس از ب يسندهنو ينا  
 يوسـف  يـرزا و م ) 1276ـ   1220( ياسدآباد ينالد  يدجمالس: افراد از جمله

 يـرزا م يسـي تأس يمورد نهادها به عنوان فراماسون، در  يزيمستشارالدوله تبر
ـت  يتعضـو  بـه  «: كند يم يحتصر يروانش،ملكم و پ ـا  يدوس ـار   دقانهص  يسپ
. شناخته نشد و مستقل بـود  يتبه رسم يرانفراموشخانه اش در ا يدرآمد ول

ـاه،   ينشد و سپس بعد از كشته شدن ناصرالد »يتآدم مجمع «  پس از آن  ش
 يك يچها ه ينا. يدگرد يلتشك يتآدم خان  يتوسط عباسقل يتجامع آدم

  ».نبودند يفراماسون ينجها يوابسته به سازمان ها 
 يدبه آن نهاد نبا يوستگيتنها به خاطر پ يتجامع آدم ياعضا« يبه باور حائر  

سرشناسان مانند دكتر  از  يكه برخ يينرا يلشوند و اسماع فراماسون خوانده 
وانمـود كـرده    يفراماسونگر ياعضا از  يلدل ينمحمد مصدق را تنها به هم

  )9(»آورده است ينگر  يختار و يگر يخيدور از تار يسخن
ـا  يطكند محمد محـ  يم ييدمذكور را تأ يدگاهكه د يمحقق يگرد    ييطباطب

ـار هـم    يابتـدا  ملكم از «: يسدنو يباره م ينا او در . است) 1371ـ   1281( ك
وجـه از   يچو بـه هـ   نبوده  يسالك منظّم مسلك و مرام فراماسون يكهرگز 

ـ   شرق اعظم فرانسه و يطرف محفل ها را  ياقـدام  يناسكاتلند، رخصت چن
كه او پنجاه سال قبل از عنوان فراماسـون   ياستفاده ا يقت،و در حق نداشته 

خـود كـرده،    ياسيمجامع س يبافكار و ترت يمتنظ در  به صورت فراموشخانه 
بـوده   ياز عنوان فراماسـون   يرمجاز و بخشش ناپذ يرابتكار و با  استفاده غ يك
  )10(  . است

ـامع آدم  يبرخ ةاما دربار يياطباطب    ينانـه بدب يـدگاهي د يـت، از رهبران ج
مجلس توسط  به توپ بستن (باغ شاه  يكودتا داشته و معتقد است كه بعد از 

 يتروزنامه آدم يرمد  يزديعبدالمطلب  يرزا، م)شاه مطلق العنان يمحمدعل
صـر  عنا يشبدخواه و بدانـد  يت،آدم مؤسس جامع  ينيخان قزو يو عباسقل

  .مشروطه شدند 
و  يـت آدم يـدون ماننـد فر  يبا آن چه افراد ييطباطبا يطمح يدگاهد ينا  

گفته  يتآدم جامع  يسرئ يدرباره  يراييكت به نام محمود  يگريپژوهشگر د
  .دارد يرتمغا ياند به كل

 
ـامع  «نكته كه بعد از به توپ بستن مجلس،  ينبعد از ذكر ا يراييكت   طومار ج

ـ   يدرباره سرنوشت عباسقل» شد  يدهنورد در هم يتآدم ـامع   يسخان، رئ ج
ـا پـس    يسرئ«: يسدنو يم يتآدم ـ [از آن  جامع تا سال ه ـبان م ةحمل  يرغض

ـان   يمجلس و سـركوب آزاد  به  1287 يرماهشاه در دوم ت يمحمدعل خواه
ـا ب  يوناليستناس ياو مرد... زنده بود] استبداد يناخدا توسط  ـان بود و ب  يگانگ

ـامگ  ياو در راه آزاد يكارپ ...   نداشت  يداد و ستد و  يو در افتادن با خودك
 يشخود در خور ستا يشهباور  اند او در گفتن  يباك يو ب يارتجاع يروهاين

  )11(  . است
ـان بـر برخـ    يكه عباسقل يرسد انتقادات يبه نظر م   ـان راد  يخ ـال مخالف  يك

ـ  يةو توص كرده  يشاه وارد م يمحمدعل ـا  گـرفتن   يشاو به در پ  يروش ه
 يطماننـد محـ    يرا در نـزد بعضـ   يـت ذهن ينا يت،در مقابل حاكم ياعتدال
هـواداران   يـف در رد را  يـت جامع آدم يسبه وجود آورد كه رئ ييطباطبا

  .قرار دهد شاه ضد مشروطه 
ـا  يـت گروه ها و جمع يرـ مانند سا  يتالبته تشكّل جامع آدم   و  ياسـي س يه

 يشد و افـراد  و تفرقه  يخود، دچار دو دستگ يرسم ـ در   يراندر  ا ياجتماع
 ينـده نما) 1314به سال  در گذشت (محمود خان احتشام السلطنه  يرزامانند م

ـل   ) 1322ـ   1255( ياسـكندر   يـرزا م يماندر مجلس اول و دوم مشـروطه، س
و ) 1319ـ   1227( كمال الملك نقّاش  يمحمد غفّار ي،اسكندر يرزام يحيي 

ـل  ) 12.(يدندرب مصدق از آن  داد و  يلانجمـن حقـوق را تشـك    يـرزا م يمانس
 يا يهنشـر . كرد يچاپ م يو برابر  يبرادر ي،روزنامه حقوق را با شعار آزاد

و  يآزاد  يـه شاه عل يمحمدعل يبود و عمرش تا كودتا يهفتگ كه انتشارش 
  )13.(ادامه داشت يتمشروط

 
حـزب   يانگـذاران از بن مجلس بـود و بعـدها   يلچند دوره وك يرزام يمانسل  

از دو  يشخودش، ب هم به گفته  يتانجمن آدم حضور مصدق در . توده شد
ـته،     يرجبه ا  1344آذر ماه  12كه در  ياو در نامه ا. سه جلسه نبود ـار نوش افش

 يتآدم معحضور خود در جا ةسابق و  يتدوران مشروط يانجمن ها ةدربار
شد و  يم يلتشك يتدر بدو مشروط كه ييراجع به انجمن ها... «: يدگو يم 

 يـرزا است مرحوم م ينكه دارم ا يبود اطّالع يتآدم  از آن ها انجمن  يكي
ـ    يلانجمن را تشك ينخود ا يدر خانه  يعباسقل  يداد و هر كس هم كـه م

 يمبالغ كند و  رفياز اعضا او را مع يخواست عضو انجمن بشود الزم بود كس 
من  ةبه خان يمحترم از روزها، شخص  يكيبپردازد و  يتهم بابت حق عضو

در بعدها در دو سه جلسه بنده . دعوت نمود و با خود به انجمن برد آمد، مرا 
الممالـك   يمرحوم مستوف ياستتحت ر   يتحاضر شدم و چون مجمع انسان

ـا و   گرگانيها،  يانيآشت يانشد و مركب بود از آقا يلتشك ـا  يتفرشـ  ه  يه
ـ  يابـت هم به سـمت ن  ساكن تهران و بنده را  ـاب كردنـد د   يسرئ  يگـر انتخ

  )14(»...حاضر شوم يتآدم نتوانستم در انجمن 
مصـدق، بـه    ةقسم نام يردر ز يفراماسونر ةسو با قرار دادن واژ يكاز  رايين

دگر سو در جلد  شكند و از  يدهان مخالفان مصدق م در  ياصطالح تخم لقّ
قبـل   ي،فراماسـون  يگروه ها  يتاز ضد يسوم از كتاب خود به ذكر موارد

دولـت    كـردن سـرنگون   يآنان برا  ي، با مصدق و برنامه ها32مرداد  28از 
  .پردازد يم يمل

گفت و «از  يدندكوش يم »يونهما« يعناصر لژ فراماسونر يين،را يتبه روا  
 يكـي در حضور  » سقوط دكتر مصدق يكارها يحتشر و  ياسيگو در امور س

. كننـد  يمصدق داشته است خوددار با  يكه حشر و نشر جوان لژ ياز اعضا
 ولـت د علـت كـه    يـن عضو به ا محاكمه و مجازات و اخراج آن  يشنهاداما پ

ـتگاه   يرا مأمور كسب اطّالع از لژ خواهد كـرد، از سـو   يگريشخص د دس
به آن  يگربار د يدوليمرداد از لژ اخراج گرد  28بعد از  او . لژ رد شد يرهبر

  .گشتمحفل باز 
 

 يجـواهر  يلمحمـدخل  ةآن به عهد يـ كه رهبر  يونلژ هما ين،افزون بر ا  
ـ تصم  رفراندوم و موافقت با  از اعضا حق شركت در  يك  يچگرفت ه يمبود 

 يانمردم خواسته بود از م كه مصدق در آن از  يرفراندوم. دولت را ندارند
بـه    32 دادمـر  12ر مردم د. انتخاب كنند را  يكيادامه كار دولت و مجلس، 

  .دادند يانحالل مجلس را
 

ـ در مخالفت با   يـ كه محل اجتماع اعضا  يونلژ هما   آن باشگاه حافظ بود 
خود به نام شـهاب    ياز اعضا يكيرفت كه  يشپ رفراندوم مصدق تا آن جا 

ـ   ي،خسروان علّت بازخواست . يدرا به محاكمه كش يخسروان ـاپ عكس از  يچ
ـ  ؛اسـت  يدر حال دادن رأ داد او  يبود كه نشان م در روزنامه ها يو  يول
گفته مربوط  يشكه عكس پ يدمشخّص گرد ي،حزب يجلسه دادرس ياندر پا 

  )15.(يدتبرئه گرد يخسروان يجهدر نت  گذشته بود و  يبه سال ها
 

ـال   يشاهنگپ 1305لژ آبادان، موسوم به لژ  يين،را يتبه روا    1301كه در س
شـده   يستأسـ  1302  و اهواز كه در سال  يمانلژ مسجد سل  يزشده و ن يلتشك

ـال    يسيصنعت نفت و اخراج انگل شدن  يملّ يانبودند و تا قبل از جر ـا فع ه
ـا و   يسيانگل  ةبودند، با خارج شدن صنعت نفت از سلط ـان   خـراج ا ه كاركن

  )16. (يدگرد يلآن ها تعط يتصنعت نفت، فعال يتانياييبر
ـا     يانگرب يزاسناد ساواك ن   ـاعد لژه در  يفراماسـون  ياوضاع نـه چنـدان مس

 يانگـذاران بن از (اسناد از قول دكتر جعفر جهان  در آن . دوران مصدق است
 يالتمصـدق، تشـك   در زمان صدارت دكتر محمـد  «: آمده كه) لژ هخامنش

 مينز يرجلسات خود را در ز  يسخت تحت كنترل بود و ما به سخت يماسون
ـا   ...  يمدر زحمت بود يتو نها يمداد يم يلتشك  ـات م در زمان مصدق جلس

كـه   يـي چه بال يماز ما ماسون هست يكيشد   ياحساس م سرد بود و اگر  ياربس
  )17(»... .آوردند يبه جان ما م

ـا عرضـه    يليرا خ يندگاناما جو يينرا... «   يدر حالت انتظار رها نكرده و ب
ـان نان پاآ يذهن يشبه تشو كوشد  يقاطع م يپاسخ  يـن منظـر ا  از . دهـد  ي
ها و سمبل  يسيبه انگل  يجهو در نت يبه جوامع ماسون ينماد ناوابستگ يسنده،نو

  .لويرضاشاه په جز  يستن يآن ها، كس يها يشهمبارزه با اند
ـا   يكه طوق برادر يرانالوزراء ا يسرئ يننخست ير،قرن اخ يمدر ن«   ماسن ه

ـپه اعل  رضاخان سـردار   يد،رس مقام ينا و به . ينداختبه گردن ن  يحضـرت س
ـا فراماسـن     يـد فق يحضـرت اعل. بود) يدشاه فق( نشـد بلكـه در دوران    نـه تنه

  )23(».به آن ها نداد  يتفعال ةسلطنتش، محافل ماسن ها را بست و اجاز
 يچاست كـه هـ   يتنها كس) 1323ـ   1256(تصور شود كه رضاشاه  يدالبته نبا  

قـدم   يزن يگريد زمامداران  يين،اشته، بلكه به گمان راند با فراماسن ها  ينسبت
  .رضاشاه گذاشته اند يپا يدر جا

ـنج    1320 يوردر حوادث بعد از شهر«: يسدنو يباره م يندر ا يينرا   فقـط پ
ـان بـه پا  يمهم كه دوران صدارتشان با حوادث  يرانا الوزراء مشهور  يسرئ  ي
ـاج  ) 1328ـ   1281(   يرهژ ينعبدالحس... فراماسن نبودند يدرس ـپهبد ح  يعليس

اسداهللا علم   يانو آقا) 1348ـ   1272( يسپهد زاهد) 1329ـ   1280(رزم آرا 
ـال قبـل فراماسـون     ). 1371ـ   1284( ينيو دكتر ام) 1357ـ   1298( چنـد س
برادران فراماسـن در   ةكنند تا در حلق يم اسداهللا علم دعوت  از  يرانا يها
ـ   يكفقط دست  يادن من در : يندگو يدر جوابشان م يشانا. يدآ  ينفـر را م

ـابرا . است و بس يرانا بوسم و آن شاه  ـل  يـت تـوانم عبود  مـي ن ينبن  يمو تس
  )24(».يرمبپذ يمطلق شدن را در محافل فراماسونر 
ـ كه از او تحت عنوان   يشعالوه بر ستا يينرا    يـد فق يحضرتاعل«از رضاشاه 

ـ  كند، با  يم ياد «يركب رضاشاه يحضرتاعل  ياو  »يررضاشاه كب از  ينقل جمالت
و با ) 1359ـ   1298( يمحمدرضا شاه پهلو وطنم نوشته  يبرا يتكتاب مأمور

ماننـد   يـز كـه او را ن  است  ينا يتكاپو در » مهر ياشاهنشاه آر«كاربرد عنوان 
ـ  ينوكران اجنب«ضد فراماسون و مخالف  يپدرش، عنصر  »ينو عمال متفق

  )25.(نشان دهد 
اگر به طور كوتاه مـدت و   يهر كس حتّ  يين،را يدگاهرسد از د يبه نظر م  

ـا  يزهبا انگ محافـل   بـه   يسـرك  يـز طلبانـه ن  يخواهانـه و برابـر    يآزاد يه
ـاي بر يـژه و به  يگانهب يها ياستس ةباشد دلباخت يدهكش يفراماسون  يـر كب يتاني
كـه   يسلسله پهلو هانشا را بپردازد؛ اما  يوابستگ ينا ينةتا ابد هز يدبوده و با

بوده  يوصل نبوده اند، به حتم ضد خارج يفراماسونر يظاهر با گروه ها به 
ـا     ينسبت  يچها ه  يسيو به خصوص با انگل نداشتند سهل است كـه در اصـل ب

  !بوده اند يزو نبرد ن يزدر ست يسانگل ياسيمحافل س
 يراماسـونر فراموشـخانه و ف  يبه چاپ كتاب سه جلد يينكه را 47از سال   

ـا   يفراماسـون  لژها و محافل  يرونيو ب يمسائل درون دست زد و  يراندر ا را ب
بـه   يرانا يو دولت ياسيمحافل س را در  يمنتشر كرد و جنجال يلعكس و تفص

ـته    هچگون يينكه را يدگرد طرح  يبرخ يپرسش برا ينوجود آورد؛ ا توانس
اداره  يكـه از سـو   يـن ا و بـدون  يافتـه اسناد عموماً محرمانه دست  ينبه ا

و سانسور و قلع و قمع  يزيدستگاه مم يدبخوان(  فرهنگ و هنر  نگارش وزرات 
ـا مـوانع  ) ساواك( يتحاكم و سركوب گر  يتيو نهاد امن) كتاب رو بـه رو   يب

ـتگاه   تحـت كنتـرل    يـ كه همگ  يداخل يرا در چاپخانه ا گردد، كتاب  دس
ـ به چاپ برسان يتيامن يدوزخ   .دبوده اند 

 
از  يبعضـ  يمعاصر كه مستند به گفته ها يخمحققان تار يبرخ يپژوهش ها  

اسـت   يگراسناد د  يدوم و اسناد ساواك و برخ يپهلو صاحب منصبان عصر 
ـار پهلـو   ييناست كه را ينا يانگرب ـاه     و  يخود با درب ـا ش شـخص محمدرض

ـناد سـر   يـن ا او، در تعامل مثبـت بـوده و    ياطالعات يستموس  ينـدها با ياس
ـت     يارساواك در اخت ياز سو ي،فراماسون  ـا پش ـاب ب  يبانياو قرار گرفتـه و كت

ـات   يلهساواك، به وس يسرئ  يرينص اسداهللا علم و نعمت اهللا  ـتگاه اطالع  يدس
چاپ شـده  ) چاپخانه داور پناه(  كه مورد اعتماد ساواك بود  يدر چاپخانه ا

  .است
 

ـادها    ينر  اپژوهش گران، چاپ و انتشا ينبه باور ا   ـاب، محصـول تض  يكت
ـا   يتدرون حاكم يسيانگل و  يكاييآمر يجناح ها بـوده و در    يگـر د يـك ب
درون ساختار قدرت ماننـد    يها يكوفيلامر يضد حمله از سو يواقع، نوع
ـاس ام  يـر نظ يشخـو  يلانگلوف يبه رقبا يريعلم و نص ـ   1298( يـدا هو يرعب

ـ    يـران ا يردوم نخست وز يسال در دوران پهلو 13كه  يـ كس) 1358   بـود 
  .باشد يم
دانست كه بـه مـدد    يكتاب بود م ينهوادار پر و پا قرص چاپ ا«علم كه   

ـ  ياگو. لكّه دار خواهد شد دشمنانش  ياسيآن، دامن س كـرده   يهتوصـ   يحتّ
  ».كنند يستدر يزكتاب را در دانشگاه ن ينبود كه ا

ـاب بـه    يـن ا يـرا آور بود؛ ز يعلَم، شاد يكتاب برا ينچاپ ا يامدهايپ   كت
قرار  ياندربار از  يگرد يو برخ) يفرح پهلو(ملكه  شاه و  ةگفته او مورد مطالع

ـاره     كتاب  يننسبت به ا يزن ها يكاييآمر. گرفت ـاس شـده و درب آن  يحس
 يـران ا در  ياسـ  وراناز مأم  يمتقابل، فهرست يدر واكنش. كردند يهته يگزارش

  )27.(يدپخش گرد يزن

دكتـر محمـد    يفراموسـونر  ةمتن قسم نام«به نوشتن عبارت  ييناقدام را..« 
فراماسـون،    يـك مصدق بـه عنـوان    ينامه و معرف آن قسم  يلدر ذ» مصدق

ـا  ـاي ن ياز سـو  يواكنش ها و اعتراض ه  يمصـدق و برخـ   هـوادار   يروه
انتقادات، عملكـرد خـود را     يندر پاسخ به ا يينرا. يختپژوهش گران برانگ

ـين، شاه، بـه گفتـه مكـرر را    يدستگاه اطالعات. فشار ساواك دانست  معلول  ي
ـارت   يرفتپذ يينصادر كرد كه را را  چاپ و انتشار كتاب  ةاجاز يهنگام عب

نوشتن  يينرا . كند يدق يت،مصدق به جامع آدم ةتعهدنام يينمذكور را در پا
  .دانست يپاسپورت انتشار كتاب خود م آن جمله را 

ـ  يينرا يراراديو يا غ يبه هر حال عمل اراد اما    ةدر اضافه كردن آن جمل
مصـدق،   ةدربار  يمصدق و كاربرد لفظ فراماسونر  ةنام يمانپ يردر ز ييكذا

ـترد   57بهمن  انقالب  يروزيبار پس از پ ينسال ها بعد و ا ـتقبال گس ـا اس  ة، ب
مصدق با   ياطافر ندسته از منتقدا  ينا. مصدق قرار گرفت يمخالفان مذهب

ـ   يو يت،او در جامع آدم ةقرار دادن قسم نام يزدستاو  يرا آماج حمـالت ب
اهللا  يـت آ يـت اثبات حقّان يبعضاً به گمان خود برا داده و  خود قرار  يپروا
ـا   يدندو مصدق، به جـد كوشـ   او  يندر اختالفات ب) 1340ـ   1262( يكاشان ب

ـامع آدم   يتموضـوع عضـو   علم كردن  ـ مصـدق در ج ـارك   تي و زدن م
و برزن، به  يخبر بر هر كو يناو و جار زدن ا يشانيبر پ ينامقبول فراماسونر 
  .يندازندب ينسرزم ينرا از چشم مردمان ا زعم خود، مصدق  
ـامع آدم   يتكه موضوع عضو يسندگانياز نو يكي   ـا   يـت مصـدق در ج را ب

ـنده دركتاب خود ذكر كرده اسـت نو  شاخ  و برگ  يانبوه ـام    يا  يس بـه ن
  .است يليبهمن اسماع

 يروتاز دانشگاه ب يو علوم اجتماع يخكه خود را دكتر و استاد تار يلياسماع  
ـام    يكرده در كتاب  يمعرِّف يشگانو م ـ  يزنـدگ «بـه ن ـلطنه    ةنام » مصـدق الس

برخالف آن چه كـه   يتآدم مصدق با جامع  يكند كه همكار يم يپافشار
ـ  ننـد، ك يادعا م» السلطنه مصدق  ينكنو يوننام و حوار يايچند جو«  ينم
 يكه به رموز ماسـون  يكسان«: يليبه گفته اسماع يراتواند كوتاه مدت باشد، ز 

ـا    يكامل دارند م  ييآشنا  يجهان يها يتولو ر ـتعفا در لژه  يدانند كـه اس
ـا    و ماسون وارد ... يستن يحوجه صح يچبه ه يماسون ـتاد   يشده بـه لـژ پ اس

ـادار بـوده و    يبه ماسـون  يشههم يرد،م يكه م يتا روز بوسد  ياعظم را م وف
  »...دهد يگاه هم استعفا نم  يچه

است كـه اگـر هـر     يدوزخ يلژ فراماسون يسنده،توان گفت به زعم نو يم  
وجـود نخواهـد    او  يبرا يوارد شود راه بازگشت هم در آن  يكس لحظه ا

ـ كـه در    در  يلياسماع! داشت بلكه در آن جاودان خواهد ماند كتاب خود 
ـار نظـ   يگرـ در د  يستن  ينشر آن خبر يخآن از نام ناشر، مكان و تار  رياظه

خودش ناسازگار بوده و ناخواسته اسباب منزلت افـراد   ياتكه با مدع يبعج 
ـ  كه  شود  يم ييها يتو جمع ـا مـورد حملـه قـرار داده      ياو آن هارا ب مهاب

لــژ «و  »يــتآدم امع جــ«، »فراموشــخانه ملكــم«اســت، معتقــد اســت كــه 
ده از يو پوشـ  يـك تار ياز پناهگاه ها يران،ا يداريب وابسته به  »يفراماسونر

قاجار توطئه و  ينسالط يهعل يخانواده قاجار بوده كه همگ يرمز اعضا راز و 
رحم قاجار  يپادشاهان ظالم، جبار، ستمگر و ب كرده و دشمن سرسخت   يامق

  !!كرده اند  يم يتتمگر فعالس يسلطنت ةسلسل ينبوده وبر ضد ا
 

ـار   يـن آن گاه به رغم اذعان به ا يلياسماع    يـت فعال يـف كـم و ك  ةكـه درب
به  يست،دست ن در  ياثر مكتوب يچه »يماسون لژ «مصدق در به قول خودش 

ـ   اصغر  يكه مصدق را در قتل عل يناحتمال، به قصد ا ـان ام ـلطان   ينخ الس
  .كند يكاتابك اعظم، شر

را بـه شـركت    يتجامع آدم ياعضا يت،با قاطع يخيمستندات تاربرخالف   
  .كند يشاه متّهم م يمحمدعل در ترور صدراعظم 

مندرجات آن دو، مصـدق را   يهبر پا يليكه اسماع ياست هر دو منبع يگفتن  
ـلطان   ينترور ام در  يتباورندكه جامع آدم ينا خواند، بر  يفراماسون م الس

  )29.(نداشته است ينقش) 1286 يورشهر 8(
ـتبداد  «مخالفت  يانمخالف و منتقد مصدق، ضمن ب يسندةنو ينا   دستگاه اس

ـ  »يماسون  يلژها يلو تشك ياسياجتماع س با هر گونه فكر،  يشاه  يـد گو يم
ـال و ب  ينخوشنام تر عضو از  320در حدود  يتكه در جامع آدم  يسـت رج

ـ . بودنـد  جمـع شـده   نفر از شاهزادگان دربار قاجار گرد هم   رادو در آن اف
خواه و پاكدامن به همراه عناصر مستبد و سـودجو دور هـم جمـع     يآزاد 

  .شده بودند
ـأن ا   يلي،به حتم، به پندار اسماع   را نخواهـد داشـت كـه از     يـن مصـدق ش

ـ . باشد يتپاكدامن انجمن آدم خواه و  يافراد آزاد يقمصاد ـتعداد    يول اس
ـتبد و سـودجو   عن يرا دارد كه از نمونه ها ينا جماعـت بـه    آن  ياصـر مس

  .يدحساب آ
ـارادا  يكبخش از نوشته خود  يندر ا يلياسماع   ـ  يمپ ـاور    يشو پ فـرض و ب

سپس ابر . است است كه مصدق فراماسونر  ينا فرض  يشدارد و آن پ يقطع
ـتندات    يردگ يو فلك را به خدمت م يدو باد و مه و خورش تا با رو كردن مس

  .اثبات كند يزن يگراند  يخود را برا ينفرض ذه يشپ يني،ع
ـاندن     يكوشش مصدق بـرا : عبارتند از يلياسماع يادعاها   بـه قـدرت رس

ـلطنت،     ينعضدالسلطان، فرزند مظفرالـد   يرزاابوالفضل م ـاه بـه س  يبرخـ  ش
ـت     يرزامثبت مصدق نسبت به م يها يدگاهد ـا آش ـاد رض  يانيملكم خان و انتق

ـ ي به كار گماردن  مجلس از مصدق به جهت  دور شانزدهم يندهزاده نما  يك
مصدق  يوزرا يبرخ يلهبه وس يدر فراماسون يتاز دو نفر از متّهمان به عضو

   )30.(يرمعاونت وز در پست 
  

ـا كـرده     يتنه فقط انتساب مصدق به جامع آدم يلياسماع   را در بـوق و كرن
و زبر كـردن    يرخود، با ز يصفحه ا يستدو يبتقر بلكه در سراسر كتاب به 

ـانوادگ  ي،شخصـ   يمصدق، سراسـر زنـدگ   يو اجتماع يفرد ياتح و  يخ
ـ  يدهكش  يرو وحشت زا به تصو ياو را چنان ظلمان ياسيس  يناست كه در جب

ـابفرد  يـن مصـدق در ا . شود ينم يدهد ينور رستگار ينكمتر آن  بـه   يكت
 يس،انگل يتماباف، مورد ح يباف، منف يالخ  ي،خرافات  ياكار،كمال و تمام ر

ـتاد دانشـگاه ب   يـن ا از منظـر  . شـده اسـت   يمعرف يكاو آمر يهروس  يـروت اس
 يرنـگ، ن مصدق، جز  يها، گفتارها و كردارها يشهاند ةهم در پس  يشيگان،وم

ـا، آمر يـز و توطئه آم ياستعمار يبرنامه ها يغلّ و غش و اجرا ي،ناخالص  يك
   .دوجود ندار يگريد يتواقع  يچروس، ه و  يسانگل 

  13در صفحه
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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بـه   ينگاه«در كتاب  يت،چند روزه مصدق در جامع آدم يتموضوع عضو  
ـته   »ياسالم  ينمجاهد يعراق و نقش علما 1920   يانقالب اسالم يختار نوش

ـاب     يو شده است  ييبازگو يزن يمحمدصادق تهران در قسـمت سـوم از كت
 درس  يبه نظر م ن،يراعراق در ا  يمذكور، تحت عنوان بازتاب انقالب اسالم

ـان     يشترب ـاً حـب كاش ـار د  ي،به بغض مصدق و نـه الزام  يكهنـه قبالـه    يگـر ب
و با چاپ قسـم   يدهكش يشپ يينرا يلاسماع به نقل از  مصدق را  يفراماسونر

ـاط او   يـد ترد يجا«  رسد كه  يقاطع م ي يجهنت ينمصدق، به ا ةنام در ارتب
است   يراندر ا ها يسيانگل يجاسوس كه سازمان يفراماسونر  ةبا شبك] مصدق[
  ».گذارد ينم يباق

ـبت بـه مصـدق، از موضـوع تحل     يتهران    يـل كه از شدت مخالفت خود نس
فراماسـون    يعنـي ربط به آن؛  يب يبه مسئله ا يمهسراس عراق،  يانقالب اسالم
خـود، از   يادبن يب ياثبات ادعا  يآورد، برا يمصدق، سر در م يبودن وهم
  .يدجو يمدد م يزحسن خواجه نوري نسناتور م

ـاه انقـالب در مهـر      ةخواجه نوري در هنگام محاكم   ، 1358خـود در دادگ
ـابق   ينا،ابن س يفراماسونر علّت حضور خود را در لژ   يتعضـو   ةحضـور و س

 يگاناز بلنـدپا ) 1326  ـ   1244( يتقـو  يدنصـراهللا س يدجمال،مانند س يافراد
 ي هدانشـكد  يسمجلس و رئ وره اول و دوم د يلو وك يرانا ييدستگاه قضا

  )31. (و مصدق در آن لژ دانست) ياتاله(معقول و منقول  
در لژ ابـن   يمصدق و تقو يدجمال،س يتبرعضو يسخن خواجه نوري مبن  
ـته   يرااست؛ ز يهپا  يسست و ب يسخن ينا،س ـين را لژ مذكور به نوش ـال   ي در س

دشـوار   يطخواجه نوري در شرا  اگر)32.(شده است يستأس 1341/ م  1962
 ينسـخن برهنـه از كمتـر    ينتا ا حفظ جان خود مجبور بوده  يدادگاه برا

ـا از شـ  . نتوان چندان بـر او خـرده گرفـت    يدكند، شا يانرا ب واقعيت   يخام
 يـه علم يحوزه ها يكتاب، در برخ ةآننوشت  كه بنا به  يتهران يمحمدصادق

ـته اسـت،      يو اقتصاد اسالم يرتفس ياسي،فقه س يسدر قم، به تدر ـتغال داش اش
صدق آن  كه يننفر متّهم را بدون ا يكاساس  يب يكه ادعا  يستن يرفتهپذ

ـ    يبـرا  يبـه ابـزار   يايد،ب يخيكتب تار يالبال را در  ـتّهم كـردن و حتّ  يم
  .كند يلمخالفان خود تبد يتمحكوم 

 
سال  65 يعنيش  1276كه در سال  يدجمالاست س يدهاز خود نپرس يشانا  
تواند عضو لژ ابـن    يگفته، چگونه م ياتبدرود ح يناس لژ ابن  يساز تأس يشپ
ـته    يساز تأس سال قبل  15كه  يطور تقو ينباشد؛ و هم يناس آن لـژ درگذش

دوران  و  هساله بود 80 يبزمان به تقر گونه مصدق كه در آن  يناست و هم
  .استگذرانده  يمحنت بار خود را در احمدآباد م يدتبع

 يو مصدق و تقـو  يدجمالس يخود، پا ييرها يخواجه نوري اما چرا برا  
ـين  بـه   يكاست، به گمان نزد يدهكش  يانرا به در دادگاه به م ـ  يق تـوان   يم

در  يتكه اگر عضو كند  ياداوريگفت خواجه نوري قصد داشته به دادگاه 
ـان از ا    ينفالن لژ، جرم است، پس همه افراد ولو ا ـ كـه دستش ـا دن ني هـم   ي

ـام      ياو آ. محكوم شوند ياباًاخالقاً و غ يدبا كوتاه باشد  ـاه حاضـر بـه انج دادگ
  )33(است؟ يكار ينچن

به نقد مصدق پرداختـه   ياز كاشان يكه از موضع هوادار يا يسندهنو يگرد  
 يكرمان ييمظفّر بقا  يكانـ كه از نزد  يتآ. است) 1360  ـ   1317( يتحسن آ

ـاه   يمصدق به شمار م مخالفان سرسخت  از) 1366ـ   1291(  يرفـت، در نگ
ـتار   و  يذهن ةاندوخت كه تمام  يستبا كار يرانگر،و و يمطلقاً منف  يتـوان نوش

نمـوده، او را بـه    ياهسـ  ياركرده تا مصدق را تمام ع يغبل يخود، جد و جهد
  .اعتبار ساقط كند از  يكلّ

 ياسـالم  ياز حزب جمهـور پرد يهسابق نظر يمرژ يكه بعد از فروپاش يتآ  
ـانون اساسـ    يشد و در مجلس بررسـ  ـار   يق ـا همك ـ  اهللا  يـت آ يب  ينعليحس

ـانون اساسـي    110  اصـل   يبدر طرح، تنظيم و تصو ينقش مهم ي،منتظر ق
ـان همفكـران خـود، اسـماع     ـادق  يليداشت، به س ـ   يو ص موضـوع   ي،تهران

به سبك  را يمصدق و ةطرح و قسم نام يتدر جامع آدم رامصدق   يتعضو
  )34.(است به چاپ رسانده  يينرا يلاسماع

 
مصدق را به نقـل از   ةنام يمانپ يزن) ياهللا كاشان يتفرزند آ( يمحمود كاشان  

ـ   با آب و تاب مفصل، مصدق را «  نقل كرده و  يينكتاب را  يفراماسـون معرّف
  )35(»كرده است

ـ  مسلمان نبوده اند كه ق يسندگاننو يفقط برخ يناما ا   مصـدق بـه    ةسـم نام
از عناصـر    يبرزن جار زدند، بلكه تك و تـوك   يرا در هر كو يتجامع آدم

ـار  مهـم   يـدة پد يـن به ا ينگاه يمهن يزن يستچپ ماركس ـته انـد   ! يخيت داش
ران يپرداز حزب توده ا  يتئور ينو مشهورتر يدئولوگـ كه ا  ياحسان طبر

از  يكژ راهه خاطرات«م خود به نا ياز كتاب ها يكيرفت در  يشمار م ـ به 
ـارم حـزب      يلذ در  »يرانحزب توده ا يختار مسائل مطروحه در پلنـوم چه

 يـن بـه ا  ي،و كاشان موضع حزب در برابر مصدق  يتوده، بعد از ذكر چگونگ
ـبت بـه مصـدق از ضـد     يدگاهد رسد كه  يم يداور  نامو دشـ  يتحزب نس
 يقضاوت بعدها به شكل افراط ينبوده و ا ييراز او، در حال تغ تا انتقاد  ييگو

  )36(» .شد يحمصدق تصح به سود 
مصدق، باعـث شـد    ةمثبت حزب توده دربار يافراط يداور يبه باور طبر  

ـ ... در فراماسون مصدق  ةنقش گذشت«كه  و مصـدق   فرامـوش شـد    يبه كلّ
  ».يدگرد يپاكدامن معرف يعنصر ملّ

دهـه   يـك از  يشكه پ يگرشد حزب توه، در اثر يمركز يتهعضو كم ينا   
ـام برخـ      بعد از كتاب كژراهه،  از افـراد    يانتشار داده اسـت، بعـد از ذكـر ن

ـا   ـ   يحتصـر  ي،فراماسـونر  يشاخص مرتبط با انجمـن ه هرگـز  «: كنـد  يم
و كمال ] يفراهان الممالك [ يبمانند اد يكسان يتو شخص يزندگ يستروان
  »...زاده نهاد يرا در كنار تق  كالمل

 
كه در  »يو اجتماع يفلسف ينوشته ها«فلسفه در كتابش به نام  يدكترا نيا  

لـژ  «بـه   يوستهفرد پ شود هر  يباور است كه نم ينبه ا  يافته،انتشار  1359سال 
 يـ كه رساله دكتـرا   يطبر. دانست  »ياليسمعامل استعمار و امپر«را  »يماسون

از  يـده بر مورد افراد  درـ گرفت   يشرق مالصدرا از آلمان  ةخود را در فلسف
ـاب كـژ    يعرضه م يدگاهيد يزن يتجامع آدم كند كه با نظرگاهش در كت

  .است راهه ناسازگار 
 

راه مخالفت  ،»يتجامع آدم«از همان  يتافراد با حسن ن... « يطبر ةبه گفت  
ـال نقـش راد  و پس از آن  يتبعدها در مشروط و  يرندگ يم يشرا در پ و  يك

ـ  يكن  يطبر) 37(».كنند يم يفاا يپرستانه ا يهنم دانسـت كـه مصـدق     يم

  .است  يتاز همان افراد با حسن ن يكي
 

 ياسـالم  يمأموران جمهـور  يورشتا قبل از  يجاست كه طبر ينجالب ا  
ـتگ  61  به حزب توده در بهمن سال  رهبـران و   كـردن   يو زنـدان  يريو دس

مصـدق و   يانم تضاد آن، در چهارچوب تفكّرات حزب توده، در  يكادرها
ـان ب    متفكّر  ينكرد؛ اما ا يم يتاز مصدق حما يكاشان  ينـي نامعتقـد بـه جه
كلّ سابق حـزب   يردب يانوردي،ك ينزندان به قول نورالد ةبا معجز  بي،مذه

 يـدگاه و د يـد گرد يلتبـد ) 38(»آتشـه   مسلمان دو « يكتوده، در زندان به 
  .جا به جا كرد يمصدق و كاشان ةخود را دربار يها

، با 1334مرداد، در سال  28بود بعد از كودتاي  يستكه كمون يزمان يطبر  
ـ  «به مناسبت سقوط  يباييز خود، شعر   يصدا دكتـر محمـد     يحكومـت ملّ

ـ  ييدرا تأ »يملّ حكومت « يزن 1357سرود و در سال » مصدق بعـد   يكرده ول
ـ  انقـالب  يكزندان، با  خود، در  يو در دوران مسلمان 62از سال  بـه    ريفك

خود درباره او را بـه   يو داور) 39. (يوستمصدق پ يارصف مخالفان تمام ع
  )  2( » آلوده كرد،  نامنصفانه   ياسياغراض س

 
بـودن   "فراماسـون  "« تحت عنـوان    يدرنوشته ا يرزادهم وحيد ◀ 

ـ   ينگونها  »يخي؟تار يتواقع  يكو  ياسيمصدق ، دشنام س  يشـرح م
  :كند  

 
 يلةبـه وسـ   يتجامع آدم«  : معتقد است يتلگار در مورد جامع آدمحامد ا   

ـام    ينا. يدگرد  يستأس  ينيخان قزو يعباسقل طـول مـدت    سازمان در تم
 يعنيانجمن  يناصول ا  يقرار گرفت و او حتّ يو يخود تحت رهبر يبقا
به   بنا  يدگرچه  سازمان جد .  يدخود برگز يرا به عنوان نام خانودگ يتآدم

ـت   يـد گرد يلملكم  تشك يبتصو  ـارت وسرپرس خـود را بـر آن    يو از رم نظ
ـ ) در رم بـود  يـران ا يرملكم خان  سف زماان  درآن ( داشت  ياعمال م  ي، ول

ـ    خان صـورت   يآن بنا به ابتكارعباسقل يانگذاريبن آن  يگرفـت وخـط مش
 يگرپژوهشگر در اثر د ينهم. »يدگرد يم ييندرتهران تع خود او  يلةوس يزبهن
  .آورده است يتو در جنبش مشروط يشرپ  يونخود با عنوان نقش روحان 
وابسته به شـرق اعظـم در دوران    يكه مجمع فراماسونها يدرواقع هنگام «   

ـان    ةفراموشخان معلوم شد كه . شد يسشاه تأس  يحكومت محمد عل ملكـم خ
ـا ند   يفراماسونر با مجامع   يگونه ارتباط  رسم يچرسماً ه ـته اسـت  اروپ . اش

را اخـذ   – يغتبل و  يمخف يالتتشك  تكنيك  –ازهمه  شكل  يشملكم از آنان ب
ـادي شك شباهت ز يود كه بكرده ب ـنّت  ا   ي ـا س ـباهت   . داشـت  يرانـي ب ش

ـا  يكه منشأ فراماسونر ييفقط  آنها نه  -   -   يمحافل  سرّ ـبه فراماسـونر   ي  يش
ـ  ينفـوذ مـذهب    يالتتشـك  به  اشكال سنتي –داشتند  ـام انقـالب   آنه ا را هنگ
 يتمشروط در جنبش   يشروپ يتنقش روحان( ».داد ياربس  يشافزا   يتمشروط

ـارت طـوس،    ي،دكترابوالقاسم سـر  ة، پرفسور حامد الگار، ترجم ، 1359  انتش
  )  262ص 

 يـن در ا يـران در ا يدر كتاب فراموشخانه و فراماسـونر  يزن ينرائ يلاسماع  
 يـت، آدم ملكـم ومجمـع    ةشكسـت فراموشـخان  از  پس «  : يدگو يارتباط م

ـام   كه بـه   يرانا يشبه فراماسونر ياسيسازمان س ينسوم ـامع آدم «ن  »يـت ج
ـ   ةفراموشـخان  .  ملكم بوجـود آمـد   يروانپ يلةشد، به وس يم يدهنام «  م،ملك

ـازمان س  »يتجامع آدم«و »يتآدم مجمع  ـا     ياسـي سه س بودنـد كـه آرمانه
 يم يرا رهبر يدهسرگردان و ظلم كش   يكرده ها يلوافكار جوانان و تحص

را بـه   يـت آدم فراموشخانه  و مجمـع    يجهان يماسون يالتاما تشك... نمودند
اصـطالح   همجاز و ب يرغ يوفرقه ها يتهاوآنها را ازجمع شناخت  ينم يترسم
 يفراموشخانه و فرماسـونر   -  ينرائ.( »شمرد يم)       landesten (   يماسون

  )   632 -    635، صص   1ج  – يرانا در 
 يداريب يلژ فراماسونر« با   يتجامع آدم يدر ادامه  آن به اختالف ودشمن  
 يـداري ب« فراماسـونر   اوان لـژ   يـن درا»  :يسدنو يم پردازد و  يم»   يرانيانا
وشروع  يافته يلتشك يراندر ا فرانسه ، رسماً  "يانگراند اور"ازطرف »  يرانا

ـ ا يفراماسـونها  كـه   يـن لب اجا. به كاركرده بود ـ   ي  ين لـژ در دو جبهـه م
 يـر غ ينوع فراماسون يككه آن را   يتطرف با جامع آدم يكاز . يدندجنگ 

ـ  يگركردند و ازطرف د يسرسختانه مبارزه  م  شمردند  يم يقانون  يتالش م
بـه دسـت  گـرفتن     يمشروطه را بـرا   يانقالب ةدست يتكردند تا اداره وهدا

ـ . »ينـد نما را اجرا  ژل يخود منحصركنند وخواستهاهمچنان به  قدرت   ينرائ
ـام   گرچه  يتجامع آدم: دارد   يحكتاب  تصر يناز ا يگريدر بخش د از نظ

ازسرجنبانان آن در  ينمودند  و عده ا يم يرويملكم  پ ةفراموشخان و مرام  
 همانطور كه قبالً گذشت شده بودند، معهذا     "ماسون "اروپا و هند  يلژها

 يـدي نداشـت، وصـرفاً تقل    يجهان يفراماسون با يرسم يسازمان مزبور بستگ
ـا  يـب وتعق ملكـم   يالتفراموشخانه وتشـك  ينازا ـته بـود   يكاره  يـن ا. گذش

را  يسو گروه يكاز  يجهان يماسون ياز سازمانها يتجامع آدم يختگيگس 
ـا  يبرخ يگرد يوازسو يدكشان   يآن م يتبه عضو ـامع را از آن   ياز اعض ج

و كم كم  يدگردان يم يلمتما  يداريب رلژد يتگردان كرده وبه عضو يور
ـ   ينشد كه هم يدهبه آنجا كش كار  ـاز       ةگروه  زمزم ـا جامعـه س ـالف را ب مخ

  .»كردند 
ـ  يلمذكورمتأسفانه اسماع يالتتفص ينبا تمام ا   ـ   ينرائ ـاف  يمرتكـب ب  يانص

ـ  سـم  ق يرمتناوتصـو . مصـدق شـده اسـت    نسبت به دكتـر    ينابخشودن  ةنام
ـ     يلدكترمصدق و دكتـر اسـماع   ـان و محمـد عل ـ   يمرزب  يرا بـرا   يفروغ

مصـدق آورده   دكتـر   ةقسم نام يرچاپ كرده و ز يتدرجامع آدم يتعضو
قسـم    يل، اما در ذ» دكترمحمد مصدق  يفراماسونر  ةقسم  نام  نمت « است 
  يلكتـر اسـماع  د ةنوشته است قسم نام نوشته است   يمرزبان و فروغ ينامه ها

ـافه     . ذكاءالملك  يفروغ يمحمد عل ةمرزبان و قسم نام ـا اض ـاب ب مؤ لف كت
ـ يراخغ  يقسم نامه ضمن اقدام ةكلم يدرجلو  يفراماسونر ةكردن واژ  يالق

ـا  ـ   يعمالً سند مزبور را مخدوش نموده است و خالف  ادعا ه خـود    يقبل
  .است كرده  برخورد 

 يعبا داشتن اطالعات وس ينرائ يچرا آقا سئوال مطرح است كه ينحال  ا  
ـ  يراندرا  يوفراماسونر يتمربوط  به جامع آدم  ي يادرخصوص قضا  ينچن

ـئواالت   يـن را مرتكـب شـده اسـت؟ ا    يخبط ـالها   س ـات  در س  يواعتراض
ـارا ـالها  ينانتشـ ـاب در سـ ـا از  1348و  1347 يكتـ ــو بارهـ ـان و  يس محققـ

ـاداران راه مصـدق     عالقـه م  ينو همچ يرانا يخپژوهشگران تار  نـدان و وف
ـتم ، مـورخ    ( شـماره   يـران ا  يملّ ةجبه ةخبر نام  يةدر نشر. مطرح  گشت هش

ـ   يلاسـماع  ( كتاب  يسندهنو« : آمده است )  1348 يرماهت در برابـر  )    ينرائ
مكـرر   در مكرر  يالنهاعمال دور از شرافت و رذ گونه  ينا يهموج اعتراض عل

ـازمان امن  "پاسپورت انتشار كتاب بوده است كار ينا ": گفته است   يـت و س
البتـه  .  »تعهد  نامه كـرده اسـت   يرآنمنوط  به آن جمله درز را  انتشار كتاب 

ـناد  مقاالت  است  اما   با توجه  به  انتشار آن   ينقد مربوط  به سالها  ينا   ياس
ـ   يلاسماع  يتد ماهيبا يبه دست  آمده  م  يراًكه اخ   يرد بررسـ مـو    ينرائ

  .يردمجدد قرار گ
اطـالع    يداشته كه برا  يرابطه  حسنه ا يبا شخص محمد رضا  پهلو  رائين

ـ  توان بـه   يم  يشترب ـامبرده بـه     ةنام ـان نصـرت اهللا مع « ن ـ  »  يني دفتـر   يسرئ
ـاه      يحواشـ  و  1355/  2/  30  يخمخصوص  شاه در تار آن نامـه  توسـط  ش

ـاه از  اقـدامات      يتمادر آن نامه  ح.  ،مراجعه كرد ـ   يقـي تحق ش بـه     ينرائ
آنها بنا به آن  نامه حداقل  بـه   ةحسن رابط ةداده شده و سابق يحوضوح توض

ـ   1337  قبـل از    يسالها ـ . رسـد  يم ـاب      ينهمچن ـبد فردوسـت دركت ارتش
ـ »     يامام يفجعفر  شر« خاطراتش نقل كرده كه  ـا   يننسبت به  ارتباط رائ ب

ـام   يفشـر   يتبه عضو  هو با توج معترض  بوده  يمرژ  يمقامات باال در  يام
نام خود درهراس بـوده كـه لـب بـه      يازافشا يا، گو يفراماسونر  يالتتشك

ـاي، درگ  يـن هر چنـد د را  . است اعتراض گشوده  ـا   يريه  يرقابـت گروهه
  .       از نظر دور داشت  يددرون حكومت  افرادرا نبا

 
سدان را منتشر كرد و در آن بـه   ةكتاب اسناد  خان  يندر دوران انقالب  رائ  

ـ  رهبـر نهضـت    ةچهـر  يـب و تخر ييبقا از مظفّر  يدو تمج  يغتبل  يـران ا يمل
 يـن خصـوص ا  يـن ا در  يگـر د  يتحائز اهم ةنكت. مرحوم مصدق  پرداخت

ـال   يـك حدود   يعني   يديخورش  1286است كه دكتر مصدق  در سال  س
چند جلسـه هـم     يبو قر يوستهپ  ياسيگروه س ينا به يتانقالب  مشروط از  
كـه  »   يتمجمع انسان« درهمان  سال به  نگرده و  در آن جامع شركت  يشترب

ـان  ازجملـه     ياناز رجال  آشت يتوسط  گروه ـتوف  و گرك الممالـك    يمس
ـامع آدم  يگرو د يوستپ شده بود،  يلتشك ـ   يـت در جلسات  ج  دهحاضـر نش

ـار  ا   يبه آقا 1344آذر  14 ةمورخ ةر نامآن مرحوم  د خود . است   يـن افش
  .كرده است ييدموضوع را تأ 

ــريدوران نخســت وز در ــه لژهــا  ي ــر مصــدق عوامــل  منتســب ب  يدكت
سـخت    مقـدمات سـقوط  آن     يةدولت  و ته   يفدرجهت تضع يفراماسونر

ته از طرف لژ وابس كه   يونتوان اقدامات لژ هما ينمونه م يبرا. كوشا بودند
ـا   يانبه گراند اور  يـن قـرار گرفتـه بـود و ا     ييدر سراسر جهان مـورد شناس

در متـون   . شد، اشاره كرد يان محسوب  م يبرا يبزرگ  يتموفق موضوع  
« و» سقوط دكتر مصدق  يكارها يحتشر « از  لژ  به صراحت   ينمربوط  به ا

ندوم انحالل  شركت در رفرا از اعضا حقّ  يك يچكه ه ينبرا يلژ مبن يمتصم
را  و موافقت  با دولـت   ) دولت مصدق   يانيپا  يدر روزها مجلس هفدهم 

  .نام برده است»  نداشتند
ـالها  گفتني ـار      ياست درس ـاب انتش كـه   يافتنخسـت پـس ازانقـالب دوكت
ـت  يكـي . نمودند تكرار  ينرائ يلاسماع يدرادعا ـادق  دكترمحمـد   ةنوش  يص
ـاء    عـراق و    1820 ينقـالب اسـالم  ا يخبه تار يبه نام نگاه يتهران نقـش  علم

 يگريود) 1358سال  انتشارات دارالفكر قم ، منتشرشده در (اسالم  ينمجاهد
ـان    يـر ت 30 يرانملت مسلمان ا   يامكتاب ق فرزنـد  (  ياز دكتـر محمـود  كاش

ازهردو كتاب سند چاپ  شده  در  . 1359   يردر ت)   ياهللا كاشان يتمرحوم آ
رافراماسـون كـرده    ده شده و با آب و تاب  مفصل  مصدق آور ينكتاب رائ

ـاب  تحق     ينپاسخ  به ا كه در  يگركتاب د. است ـا منتشـر شـد كت  – يقـي ادع
ـنده مصدق فراماسون بود ، كه نو يامحمد  تركمان  با نام آ يآقا   تحليلي   يس

ن تحت فشار سازما  ينرائ ياگر آقا« : كند  يرا مطرح  م يسئوال كتاب   ينا
ـ    1347شاه در سال  يتيضد امن ـتن چن  يـر ز در  يجملـه ا   ينمجبور بـه نوش

ـان آقا گـردد،  يم  يرانا ينهضت مال يشوايپ  ةنام يمانپ ـادق   ي  يمحمـد ص
عمـل زشـت و     يـن ا يجبر و فشار  يرچهدر ز يمحمود  كاشان يدوس  يتهران

ـتر ب يراب»  !كنند ؟ يتكرار  م  1359و   1358  را  در سال ... و يضد اسالم  يش
الزم  به ذكر   يو محمود كاشان   يتهران  يصادق يانروشن شدن نظر سوء  آقا

ـ    وفوق  را هر د ةاست كه مقال   15از   يشنفر مطالعه فرموده انـد، نفـر اول  ب
ـ  ةخبر نام يةنشر بوده و   يرانسال خارج  از ا ـ  ةجبه كـه پاسـخ      يـران ا يملّ
نموده است و نفـر   يم  يافترا  در داه است ينرائ يآقا   يمستدل  به ادعا

بـدون  ذكـر مأخـذ     ... »  يرانا ملّت مسلمان    يامق«  188 ةصفح در  يزدوم  ن
  .يدسف ينرائ  يآقا يرو  يبه راست. مقاله  نموده است  ينبه ا  يا شارها

ـا   يسـت ن يدهفا يب يلاطالع خوانند گان تذكّر ذ جهت ـادق  يكـه آق  يص
ـا   ازباند   يچهل   همراه با گروه  ةده  يلاوا  يدر سالها يتهران  ييمظفّـر بق

انحـراف    يبرا)  سابق كاخ  (  ينفلسط  ياباندر خ يتازجمله  دكتر  حسن آ
ـان     يآزاد و در تقابل  با نهضـت   ياسيازمسائل س ياندانشجو كـه در ان زم

ـاه  بودنـد اقـدام  بـه تأسـ       يمرهبران آن در زندان  و تحت فشار رژ   يسش
 يتنكته  بنا  به اعتراف حسن آ ينا نمود كه     »يعكانون  تش« نام  به يتيجمع

منتشر شذه، آمده است   ييبقا ياسيس ينامهكه در كتب زندگ ييدر نامه به بقا
ـا بـه      قمدر  يانقالب مدرسه ا شخص مذكور پس از .  احداث كـرد كـه بن

  .يدگرد  يلتوسط دولت تعط  يليدال
ـاب      ييافراد جانبدار مظفّر بقا يزازن يدكترمحمود كاشان     اسـت كـه  در كت

ـا   نام   يبارها از و ييبقا ـته ه ـانه ا  متعـدد   يبرده  شده و نوش  يـة عل يمغرض
  يداور يواندرد يرانا  يندةنما   ياو مدت.  از او منتشر شده سات ينهضت ملّ

سـمت   ينا ر بود كه بعداً از يالجزا يانيةب مربوط به   يالهه در خصوص  دعاو
ـامزد ر   1364بركنار شد و در سال  داوطلـب   يجمهـور  ياسـت به عنـوان ن

  .نداشت ينهزم  يندر ا  يقيكه توف يدگرد
ـاه    يتسازمان امن يبه تكرار ادعاها  ياتاز نشر يبرخ يزن  يراخ يماهها در ش

ـان  يتقـوا   يتو رعا يقگونه تحق يچزحمت ه پرداخته اند  و بدون   و  يانس
را مطرح نمـوده   ياسيس يدشنامها وبا  يتّهامات واههمان ا  ياخالق  اسالم

   )   4.( اند
  

 ادامـة ايـن   ي،انقالب اسـالم  يهبعلت محدود بودن جا در نشر  :يحتوض
         .متن خواهد آمد همراه با  يانقالب اسالم يتبخش در سا

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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    )3(توليد برق و استراتژي انرژي 
  :خورشيدي/نيروگاه بادي

مشكل نيروگاه بادي يكي قيمت ساخت . كنيم مياول با نيروگاه بادي شروع 
براي مثال در سـوئد  . آن است و ديگر اينكه حد ميانگين ضريب كاركرد آنها

ساعت در سال  3000كه از مناطق باد خيز نسبتاً خوبي برخوردار است، حدود 
ـادي   بيشتر نيست، در ضمن اينكه در حال حاضر روشهاي ذخيره برق كه اقتص

توان سياست انرژي متكي به انرژي  از اين جهت فقط نمي. باشد وجود ندارد
تمامي توربينهاي بادي مي بايد يك منبع توليـد بـرق ديگـري را    . بادي باشد

همراه داشته باشد تا وقتي كه باد مناسب نمي وزد اين منبع به سهولت و سريع 
ـادي شـود   ـا      . جايگزين توربينهاي ب ـنعتي از بـرق آبـي و ي در كشـورهاي ص

ـا   نيروگ ـاي ب اههايي كه سريع بتوانند در چرخه توليد در بيايند مثل نيروگاهه
گوينـد بـراي هـر     بطـور متوسـط مـي   . شود سوخت گاز طبيعي استفاده مي

كيلووات ساعت برق بادي مي بايد همان ميزان برق با توليدي ديگر در اختيار 
ـاد   سريعاً جايگزين توربينهاي برق بادي كه به دليـل    داشت كه بتواند  نبـود ب

                         .مناسب از كار افتاده اند، بشود
توان به اين  تراوات ساعت است كه مي 10در ايران برق توليد سدها حدود  

ميزان برق بادي داشت، اين در صورتي است كه بخواهيم فقط متكي به برق 
ينهاي گازي توان تورب اما مي. حاصل از توربينهاي برق بادي و برق آبي باشيم

ـادي در   . را بعنوان نيروگاههاي پشتيبان استفاده كرد براي تعيين ميزان بـرق ب
سبد انرژي عالوه بر مشكل باال، مي بايد مناطق بادخيز كه باد مناسـب دارد را  
شناسايي كرده و هزينه ساخت زيرساخت راهها و شبكه برق رساني را بررسي 

ـاد    ـبد انـرژي گرفـت   كرده تا بتوان تصميم به ميـزان بـرق ب بـراي  . ي در س
كشورهايي مثل اسپانيا و آلمان كه متكي به واردات سوخت هستند هر چنـد  

ـا   كه نيروگاههاي بادي گران هستند اما اين تصميم گيري ساده تر است زيرا ب
ـاني سـوخت      اصل استقالل كشور و محيط زيست هـم خـواني دارد و در ث

م گيري را بهتر مقرون به صـرفه  وارداتي آنقدر گران است كه اين نوع تصمي
ـيار ارزان اسـت و    . در ايران وضع برعكس است. مي كند ـاز بس براي مثال گ

ـاظ  . ساخت اين نيروگاهها هم ارزان در نتيجه هم به لحاظ سرمايه و هم به لح
استقالل كشور كه سوخت در خود ايران تأمين است ساخت نيروگاههاي گاز 

ـيط زيسـت   سوز با اصول سياست دراز مدت انر ژي همخواني دارد، اما با مح
بنابر اينكه تمامي جوانب را در نظر بگيريم و نه فقط گاز گلخانه اي را در تضاد 

  . است
اگر هزينه نيروگاه پشتيبان را درنظر نگيريم و اول از نيروگاههاي آبي و بعد از 
ـيم در ايـن صـورت     نيروگاههاي گازي به عنوان نيروگاه پشتيبان استفاده كن

ـاً فقـط      . دالر هزينه الزم است 1800براي هر كيلووات  ـاه تقريب اما هـر نيروگ
بنابر اين اگر فرض را بر اين . تواند درست كند ساعت برق در سال مي 3000

تراوات ساعت برق بتوانيم از طريق برق بادي توليـد   15بگذاريم كه به ميزان 
ات ساعت الزم است مگاو 2توربين با قدرت عملي  2500كنيم در اين صورت 

  . سال خواهد بود 15ميليارد دالر در ظرف  9كه هزينه ساخت آن حدود 
ـان      ـادي گرانتـر اسـت و هم نيروگاه خورشيدي در حال حاضر از نيروگاه ب
ـاعاتي كـه     مشكالت نيروگاه بادي را به همراه دارد با اين مزيت كه تعـداد س

ـا حـدود    اين ميتوان به اين وسيله برق درست كرد بيشتر است و  مي تواند ت
شود كه هزينه توليد برق با نيروي  حدس زده مي. ساعت در سال باشد 4000

ـاه    . خورشيدي تا حد نيروگاه بادي پايين بيايد نكته مثبت ديگـري كـه نيروگ
خورشيدي نسبت به نيروگاه بادي دارد ايـن اسـت كـه در ايـران بـرعكس      

رشيدي با حداكثر بار مصرف اروپاي شمالي حداكثر امكان توليد نيروگاه خو
حداكثر بار مصرف در ايران به دليل خنك كردن در چهارماه . همراهي دارد

  .شود فصل تابستان است و حداكثر مصرف روزانه هم در روز واقع مي
به هر صورت هم نيروگاه بادي و هم نيروگاه خورشيدي در بسياري از مواقع 

اگر فقط گاز گلخانـه اي  . تر استاز بديل نيروگاه با سوخت گاز طبيعي گران
توليد شده را بخواهيم معيار مقايسه براي محيط زيست بگيريم، بهتر است كـه  
بجاي ساخت اينگونه نيروگاهها به تعويض نيروگاههاي گازي با نيروگاه سيكل 
ـاهش   تركيبي اقدام كرد تا به اين صورت ميزان بيشتري گاز گلخانه اي را ك

  . دهيم
  

  :نيروگاه اتمي
تامين برق از طريق نيروگاه اتمي با هيچ يك از اصولي كـه سياسـت انـرژي    

ـابقي روشـهاي   . كنند همخواني ندارد يك كشور را تعيين مي هم گرانتر از م
ـيار   معمول است و هم هزينه اي كه اين نيروگاه براي ايران برداشته است بس

ـال   گرانتر از روش توليد برق در نيروگاه خورشيد گرمايي اسـت كـه   در ح
ـتقالل    . حاضر يكي از گرانترين روشهاي متعارف توليد برق است ـا اصـل اس ب

كشور خوانايي ندارد، زيرا كه ما اوالً سوخت اورانيوم در كشور نـداريم و بـه   
ـتگي   . اين لحاظ همواره وابسته به كشورهاي ديگر خواهيم بود ـاني وابس در ث

ـاه بـه     تكنيكي براي ساخت و اداره اين كشـورهاي ديگـر پيـدا    گونـه نيروگ
كند  به لحاظ محيط زيست هم هر چند كه گاز گلخانه اي توليد نمي. كنيم مي

ـام    اما آلودگي اتمي كه اين سوخت چه در برداشت سوخت و چـه در هنگ
ـيط   كاركرد اين نيروگاه و چه در مورد زباله اي كه درست مي كند براي مح

نيروگاه دچار حـوادث   تازه اين در صورتي است كه. زيست بسيار مضر است
  . نشود... بابت زلزله و يا ندانم كاري پرسنل و يا

در زير نتيجه مطالعه مقايسه قيمت بين برق توليد شده توسط گاز، زغال سنگ 
و يا سوخت اتمي را كه توسط ارگانهاي مختلف انجام گرفته است بصـورت  

ـا    تمامي اين تحقيقات مي. دهد نمودار نشان مي ـاند كـه نيروگ ه اتمـي از  رس

  .  نيروگاه با سوخت گاز گرانتر تمام مي شود
  

  :نيروگاههاي حرارتي
  

ـاز و بـه ميـزان كمتـر گازوئيـل       سوخت اين نيروگاهها عمدتا نفت كوره، گ
مانده پااليشگاه است كه قابليـت   براي مثال نفت كوره آخرين باقي. باشد مي

ـايي كـه     استفاده از اين ماده مقرون به صرفه اسـ . احتراق دارد ـا ج ت زيـرا ت
ها  در گذشته در حمام خانه. شود نويسنده خبر دارد از آن مصرف ديگري نمي

ـيم مـي  . شد و نانوائيها استفاده مي خـواهيم تصـميم در مـورد     حال فرض كن
به لحاظ استقالل . استفاده كردن و يا نكردن از اين سوخت در نيروگاهها بكنيم

ليشگاهها اسـت و در داخـل توليـد    كشور سوختي است كه فراورده جانبي پا
شود براي همين استفاده از اين سوخت با استقالل سوخت كشور مغايرت  مي

شويم راهي  با اقتصاد هم همخواني دارد، زيرا اگر نسوزانيم مجبور مي. ندارد
براي نگه داري آن پيدا كنيم كه در حال حاضر خود مستلزم مخارج اسـت،  

ـال  . ارزان استدر ضمن به عنوان سوخت بسيار  اما سوزاندن اين ماده در ح
زند از جمله گاز دي اكسيد كـربن   حاضر ضررهاي بسيار به محيط زيست مي

كم يا بيش . باال نسبت به گاز طبيعي و گوگرد حاصل سوزاندن اين ماده است
ـا راهـي موجـود اسـت كـه بتـوان       . سوزاندن گاز به همين ترتيب است آي
ـاند  آلودگيهاي حاصل از سوخت اين . مواد فسيلي را به حداقل و يا صفر رس

تكنيكي نسبتاً ارزان موجود اسـت  .. در مورد موادي مثل گوگرد و نوكس و 
كه بخش عمده اين آلودگيهاي را گرفت اما در مورد گاز دي اكسيد كـربن  

يك روش در غرب امتحان شده اسـت و آن  . وضع به صورت ديگري است
قيمت . به حفره هاي خالي زير زميني استجدا كردن اين گاز و تزريق گاز 

درصد  30تواند حدود  هر كيلووات ساعت برق توليدي اين نيروگاهها را مي
توان از اين گاز بعنوان گازي كه در  براي كشوري مثل ايران مي. افزايش دهد

ـاز گلخانـه اي    . شود استفاده كرد مخازن نفت تزريق مي اما به هر حال ايـن گ
ـفر     كاري كه مي توليد شده است و كنيم اين است كه آنـرا نگـذاريم وارد اتمس

  . بشود
ـال   بطور كلي مي توان گفت كه نيروگاههاي حرارتي با سوختهاي فسيلي در ح

  . حاضر ارزنترين روش توليد برق براي ايران است
   

  :ديگر انواع نيروگاههاو 
ـ    براي نمونه مي ـتفاده از زبال ـا اس ـا   توان از روش زمين گرمايي و ي ـانگي و ي ه خ

ـها اگـر از آن     . كارخانه ها و يا استفاده از انرژي موج نام برد بعضـي از ايـن روش
ـين   استفاده نشود ضرري متوجه محيط زيست نمي شود مثال استفاده از روش زم

ـتفاده از زبالـه      . گرمايي و يا استفاده از انرژي موج اما در بعضـي ديگـر مثـل اس
ـان و زنـدگي او      اگر فرض بر ا. كند موضوع فرق مي ين باشـد كـه فعاليـت انس

كند، اين زباله چه بخواهيم و چه نخواهيم بخش  الجرم يكسري زباله درست مي
ـان     بزرگي از آن به اصطالح شروع به گنديدن مي ـاز مت كند كه حاصـل آن گ

حال يا بايد ايـن زبالـه را   . گاز متان، گازي با اثر گلخانه اي بسيار باال است. است
دار زيادي انرژي است مورد استفاده براي مثال براي توليـد بـرق   كه حاوي مق

ـاز       كرد و يا در جايي كود كرد و بگذاريم اين رفته ـا توليـد تـدريجي گ رفتـه ب
ـتفاده كـردن از ذبالـه     . گلخانه اي محيط زيست را آلوده كند در اين مـورد اس

ـي  . خواند براي بدست آوردن انرژي با استقالل سوخت كشور مي ط بـراي مح
  .زيست خوب است اما نسبت به نيروگاهها با سوخت فسيلي گرانتر است

  :مصرف و استراتژي انرژي
هم مصرف سرانه برق نسبت به بافـت  . مشكل مصرف برق در ايران مضاعف است

اقتصادي ايران زياد است و هم بخش عمده اين مصرف در بخش غير توليـدي  
دم كه بخش عمـده بـرق   توضيح دا 1389در بخش مصرف برق در سال . است

حال سؤال اين است كـه اوالً ايـن ميـزان    . شود صرف مصرف غير توليدي مي
توان از تلف شدن برق در نـزد مصـرف    مصرف معقول است، ثانياً چه ميزان مي

كننده كاهش داد و ثالثاً در كدام بخش از چرخه توليد تا مصـرف بايـد هزينـه    
  .م كندكنيم كه اتالف برق را به بهترين وجهي ك

ـيم؟    بگذاريد با اينكه چه ميزان اتالف برق در نزد مصرف كننده است شـروع كن
ـاعت از اتـالف در مصـرف      30توان  فرض را بر اين گذاشتم كه مي تـراوات س

شود از اتـالف در   و گمان نزديك به يقين دارم كه بسيار بيشتر از اين مي. كاست
  .نزد مصرف كننده بكاهيم

كنيد كه مناطق گرمسير بيشترين مصرف خانگي برق را  ميمشاهده  12در نمودار 
اند و اين به دليل استفاده از بـرق بـراي خنـك كـردن      به خود اختصاص داده

تـروات   28همانطور كه قبالً توضيح دادم اين مصـرف قريـب بـه    . اماكن است

ـاور مـن در      ساعت برق براي خنك كردن ساختمانها استفاده مي شود، كـه بـه ب
توان از طريق ديگر كه احتياج زياد بـه   مواقع اين خنك كردن را مي بسياري از

  . برق ندارد تهيه كرد، براي مثال از انرژي خورشيدي
ـتن شـرط نـزد         ـا نگذاش ـا حت عالوه بر اين بسياري از اتالفها بر اثـر كهولـت و ي

ـعيت بخـش   . سازندگان وسايل برقي است كه باعث باال بودن اتالف اسـت  وض
تراوات ساعت رقم غيـر قابـل دسترسـي     30از اين رو . بهتر نيستصنعتي از اين 

گمان دارم كه همه متفق القول هستند كه جلوي اتالف را بايد گرفت اما . نيست
ـيلش ايـن اسـت كـه       به راستي چرا اين جلوگيري صورت نمي گيرد؟ يـك دل

ـال عـوض    . جلوگيري از اتالف در بسياري از مواقع سرمايه الزم دارد بـراي مث
كنند با وسايلي كه بـرق كمتـر    ردن وسايل برقي كهنه كه برق زياد مصرف ميك

البته در بعضي از مواقع براي رسيدن بـه  . كنند احتياج به سرمايه دارد مصرف مي
بـراي  . اين هدف احتياج به سرمايه نيست بلكه احتياج به مديريت درست اسـت 

ـارجي كـ   ـايلي كـه   مثال گذاشتن شرط براي توليدكنندگان داخلي و خ ه وس
شوند بايد چنان استانداردهايي را  ها كه وارد ايران مي شود و حتا آن ساخته مي

  . داشته باشند كه مصرف برق را پايين بياورند
ـاب را    اما اگر حتا ايران رژيمي مدني و حقوق مدار مي داشت باز بايد ايـن انتخ

ـتر   مي ـا بيش ـازدهي را  كرد كه اين ميزان معين پول را در كجا صرف كند ت ين ب
  . بدهد

كنيد بـه ازاي هـر واحـد جلـوگيري از      مشاهده مي 13همانطور كه در نمودار 
اتالف برق نزد مصرف كننده بيشترين جلوگيري از اتالف سوخت را در چرخـه  

يك واحد كم كردن از اتالف نـزد مصـرف كننـده ارزش    . دهد توليد برق مي
ـابر ايـن   . ف در نيروگاهها اسـت برابر نسبت به كم كردن اتال  1,4برابري آن   بن

مقرون به صرفه است از اتالف انرژي نزد مصرف كننده در وهله اول جلوگيري 
  .شود

  
ـيار    اما همانطور كه توضيح  دادم سهم مصرف غير توليدي براي جامعه ايـران بس

 16نگاهي به نمودار . باال است مخصوصاً سهم توليدي كه براي صادركردن باشد
چهار . وضعيت مصرف برق در استانهاي مختلف به چه منوال است رساند كه مي

در جامعه هاي پيشـرفته  . درصد از كل برق را مصرف مي كنند 47شهر قريب به 
ـا در ايـن كشـورها اوالً      مي تواند مصرف برق در شهرها به اين صورت باشـد ام

ـ  د اسـت و  شهرها در بيشتر مواقع مراكز توليدي هستند، ثانياً چون جامعه ثروتمن
تر از جامعه هاي فقير است بنابر ايـن ايـن مصـرف قابـل      بخش خدمات بزرگ

ـيش    توجيه مي تواند باشد، اما در جامعه ما شهرها كم يا بيش مصرف كننـده اي ب
. نيستند و اين توازن را بايد عوض كرد و مصرف برق را به جهت توليد سوق داد

جا كه اين موضوع در حـوزه  البته اين جزء سياست كالن كشوري است و از آن
  .كنم تخصصي من نيست از نظر دادن در مورد آن خودداري مي

  
  براي بيرون آمدن از اين بحران هست؟آيا راهي 

  
همانطور كه مشاهده كرديد در حال حاضر انرژي بطـور عمـوم و بـرق بطـور     

شود كه سهم بسيار ناچيز از توليـد   خصوص در بخشهايي از جامعه بكار گرفته مي
و اين مصرف رشدي دارد كه ادامه آن در يك آينده نـه  . براي صادرات دارند

ـاال    . چندان دور غير ممكن است ـيار ب عالوه بر اين اتالف نزد مصرف كننـده بس
عوامل باعث شده است كه مصرف سرانه برق نسبت به رشـد    مجموع اين. است

  . اقتصادي كه جامعه دارد بسيار باال باشد
ـايين   در خصوص توليد ب ـارايي پ ايد گفت كه برق در نيروگاههاي حرارتي با ك

ـاب    . شود توليد مي حتا اگر اتالف در بخش توليد سوخت و مصـرف را بـه حس
ـيش از    درصـد از انـرژي تلـف     62نياوريم فقط در بخش توليد و توزيع بـرق ب

ميليون بشكه نفت  287تراوات ساعت يعني معادل  418اين اتالف معادل . ميشود
 CHPحتا اگر در توليد از روش . ميليارد دالر در سال است 29زش تقريبي به ار

درصـد را در نظـر    50استفاده نكنيم و  همان سيكل تركيبي با كارايي حـداقل  
ـادل      10بگيريم و در توزيع افت برق را به  ـانيم در ايـن صـورت مع درصد برس

ـتيم   ميليارد دال 10ميليون بشكه نفت در سال به ارزش تقريبي  100 ر مـي توانس
  . پس انداز داشته باشيم

ـهرها و       ـاد دادن هسـت و نيسـت جامعـه، ش اين مصرف لجام گسيخته عالوه بر ب
دهنده  ها را سخت آزار  روستاها را چنان آلوده كرده كه زندگي كردن در آن

در معيار جهاني، بسياري بر اين باور هستند كه گازهاي گلخانـه اي  . كرده است
ـا ايـن مصـرف و اتـالف       . هوا هست سبب تغيير آب و در اين صـورت ايـران ب

تغييري كه بنابر كارشناسان براي . سوختهاي فسيلي يكي از مسببان اين تغيير است
ـان خواهـد داشـت    ـال راه گريـز   . بخش بزرگي از ايران خشكسالي به ارمغ ح

  چيست و چه بايد كرد؟
لسوز و حقوق مدار بر فرض را بر اين بگيريم كه فرداي ايران رژيمي كاردان و د

  . مشكالتي كه دولتمردان درپيش خواهند داشت به قرار زير است. سر كار باشد
  

 يهسرماكمبود - 1 
 بلند مدت و كوتاه مدت يهدفها ينضاد بت  - 2 

 
 يمو مصرف برق را ترسـ  يعو توز يدتول ياو  يانرژ يبتوان استراتژ ينجادر ا اينكه

   ينا يراز. است يال حاضر شدناست و نه در ح يساده ا يكرد، نه كار
  

15در صفحه  
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ها جان سالم بدر  يماز تحر يخامنه ا
  نخواهد برد

ـه   يعل يدس يبه رهبر ياسالم يجمهور يممسئوالن رژ يو ناتوان يسر درگم خامن
ـان ا و  يرانا ياست كه آنان برا ييدر حل بحران ها يا ـاد ا يراني ـرده انـد   يج . ك

 يـن ا يمسئول اصل. قرار داده اند يخطرناك ياربس يطرا در شرا يرانكه ا يبحرانهائ
او عهـده   يقانون اساسـ  110 صلطبق ا يرااست ز يا خامنه  يبحرانها شخص آقا

با مجمع   از مشورت  پس  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام  هاي كلي سياست  تعيين   دار
  .باشد يم  نظام  كلي  هاي سياست  اجراي  بر حسن  و نظارت  نظام  مصلحت  تشخيص 

ـزا  ياز پرونده هسته ا يناش يرانا ياقتصاد يها تحريم  يشبطور مدام در حال اف
ـ  هاي يماجرا شدن تحر . در حال سقوط است يماست و اقتصاد ورشكسته رژ  ي،نفت

ـان  يو برنامه ها ياتم يروگاههايكشور كه به خاطر ن يو ارتباط يبانك ي،صنعت  يپنه
ـل    يرا يهبرعل هيمطلقه فق  يتنظام وال يهسته ا ـران   يان وضـع شـده، عامـل اص بح

ـان     يمهائيتحر. كشور است ياسيو س ياقتصاد ينحلال ـروع ش كه بارها قبـل از ش
ـه ا   يژهو بـو  ياسالم يجمهور يرتبهمقامات عال  ـ  يشـخص خامن جمهـور   يسو رئ

ـر عل  يمـي و تحر يگفتند كه قعطنامه ا يدلبندش م ـه ب ـران ا  ي صـورت نخواهـد    ي
ـا چنـد   . گذارد ينم يرانبر ا ياثر يچه يشدت گرفتن گفته مبعد از صور.  گرفت ت

ـه   ياسـالم  يجمهـور  يمو درشت رژ يزدولتمردان ر همه  ينروز قبل از ا از جمل
ـر    - او بعنوان يكه،بطور. آن بودند يمنكر اثر گذار يخامنه ا يعل يدشخص س رهب
ـا  يمتحر نياصولگرا، بارها و بارها، نه تنها اثرات ا يها و جناح ينظام والئ ـار   ار ه انك

ـر   يراخ هاي يمتحر  يانه،گرا گفتمان آرمان يككرده، بلكه در  ـاي  يمو اصـوالً تح  ه
ـ  يرس يالخ ينآنان درا   . اند دانسته يخداداد يرا نعمت يرانا يهغرب عل كردنـد   يم
ـاد   ينمقاومت در داخل كشور شده و ا يموجب سازمانده  ها، يمكه تحر امر اقتص
به  ها يغرب يرت يتنها كرده و در  يترا تقو) يكوپن و يبند يرهج ديبخوان(  يمقاومت

ـ   يجنگ اقتصاد ينو باالخره در ا يخوردسنگ م ـه ب ـام     ينك ـرب و نظ ـان غ جه
  . گردد يمغلوب م غرب است كه  ينگرفته، ا در ياسالم
 يخود همواره اين جمله را يادآور يها و موعظه ها يدر سخنران يخامنه ا آقاي

ـا راه    در ما نداشته بلكه ملت ما  يحريم ها اثرميكند كه ت را مصمم تر كرده اسـت ت
ـ  1390 يد 19روز شنبه  يكهبطور. را انتخاب كند يدرست ـ  يدر پاسخ به بهمن  يسرئ

دشوار شعب  يطگذاشته است و ما در شرا اثرها بر ما  يمبود  تحر كه گفته  يبانك مل
ـريم بـدر و خ ما در دوران  يرگفت خ. يمبر يطالب بسر م ياب ـزار  . يب ـر   يخبرگ مه

ـر  : اعالم كرد ـروز در  : كردنـد  يـد تاك يمرهبر معظم انقالب با اشاره به بحـث تح ام
  .يمهست »يبرخ«و » بدر« يطشرا در  يستيم؛ن» طالب يشعب اب« يطشرا

نفت، ظهر دوشنبه در پايان  يروز يبه گزارش خبرنگار ايلنا، رستم قاسم 1391 يرت 12 
بر ايران  يها تاكنون هيچ تاثير تحريم : جمع خبرنگاران اظهار كردسفر به شيراز در 

  .نداشته و از اين پس نخواهد داشت
ـر دالر و د يمـت ق يشانتظار افزا يرقابلاوائل مهر در برابر سرعت غ  در ـا  يگ  يارزه

ـلم   ، حجـت   يرنادر بازار، به گزارش خبرنگار ا يخارج محمـد   "يناالسـالم والمس
ـام  ياسيس يدتيدر سازمان عق يخامنه ا يندهنما  "پور يبهشت يهاد كشـور   يانتظ

ـام  ينظام يروهايجمع ن مهر ماه در  8روز شنبه  ـز مهر يو انتظ ـزد  - ي ـ  ي : يـد گو يم
ـر  يچدشمن ه يدهايها و تهد يمتحر ـام      ياث ـا در انج در اراده ملـت و دولـت م

  .بزرگ خود ندارد و عاقبت شكست خواهند خورد يها يتاهداف و مامور 
ـال مثـل      ينژاد يشده اند احمد يرگذارها تاث يماكنون كه تحر اما ـه هفـت س ك

ـه    يسخن م ها  يمارزش بودن تحر ياثر بودن و ب ياز ب يخامنه ا گفـت و قطعنام
ـفندماه  .خوانـد  يرا ورق پاره م يتامن يشورا يها ـر 1385او در اس ـاي  يم، تح  ه
ـرده بـود   يفوصـ ت "ورق پاره"را  يرانا يا بر سر برنامه هسته  المللي ينب ـا  . ك  يآق

ـا  يمكردن تحر يفتوص يتاهم ي، با ب1386در اسفند  يننژاد همچن ياحمد  يه
 يجهـو " يـدات تهد يـن ا يبرا ياعالم كرده بود كه كس يرانا يهعل يتامن يشورا 

ـه بـود   يالملل ينب ، خطاب به جامعه 1387و در آذر  "كند يهم خرد نم آن ": گفت
  ." دان شما پاره شودتا قطعنامه  يدقدر قطعنامه بده

 يدر ماه ها.يدگو يها م يماز موثر بودن تحر يدرجه ا 180 ييربا تغ يكبارهاكنون   
ـاد  ها را بر مشكالت  يمتحر ينا يراتتاث يراخ ـران ا ياقتص ـته و     ي ـه دانس قابـل توج

     . قرار داده است يدرا مورد تاك يبحران ارز يجادمشخصاً، نقش آن بر ا
 يمهر در سفرش به بجنورد اعالم م 19در  يهان، جناب خامنه اج ينامر مسلم ولي

ـ   : افزودنـد   يرهبر انقالب اسـالم « . اند يانهها وحش يمدارد تحر ـه دروغ م ـا ب  يآنه
ـته  ياز انرژ يرانكه اگر ملت ا يندگو ـر    يا هس ـرفنظر كنـد، تح ـا  يمص ـته   ه برداش
ـاي  ريمتح يناعمال ا ياصل كه علت  يدر حال شود يم ـه نـوع   يرمنطقـي غ ه  يك

  . »است يرانآنها از ملت ا ينهبغض و ك آيد، يبه حساب م يزن يگريوحش
ـر  ينا: يدگو يدر شهر بجنورد م يدر همان سخنران يا خامنه ـا  يمتح در واقـع   ه

جنگ هم مغلوب ملـت   ينا دشمنان در  ي،اله يقملت است اما به توف يكجنگ با 
  .خواهند شد يرانا

باشد و  يجنگ م ينو ا يانهوحش يها يمسبب تحركه خود م يدگو ينم يا خامنه
مطلقه خودش  يتحاصل حاكم شده  يجادا يو بحرانها يرجبران ناپذ يخسارت مل

سر جنـگ نـدارد    يرانبا مردم ا يقدرت يچو ه يچكسه! يخامنه ا يآقا. باشد يم
ـردم ا  34 ياسالم يجمهور شما حاكمان  يول ـران سال است كه با م در جنـگ   ي

ـاه  يرانا يرانيو ياصل يو بان و باعث يدهست ـان ا يو تب  يـق طر از . يـد شـده ا  يراني
ـرائ   يو هشت سال ادامه دادن به جنگ يريگروگانگ ـرب و اس  يلكه در خدمت غ

 يداعدام نمود يانسل را  يكو  يدكرد وارد  يراندالر خسارت به ا يلياردم 1000بود 
ـاز   يدتا استبداد مطلقه آخون ختيدجنگ نابود سا يدر جبهه ها يا ـا س و در  يدرا برپ
  . يداقدام نمود يچپاول ثروت مل آن به  يپ

ـه   يرانسركوب و فشار بر احاد ملت ا ي،باراقتصاد يبتاوضاع مص   ايجاد از آن جمل
آنان، سركوب  يكردن حقوق انسان  يمالو پا يتيو جنس يمذهب ي،قوم يها يتاقل

 يو جوانان و كشتار و زنـدان  يسندگاننو يان،روزنامه نگاران،دانشجو يدو اختناق شد
حاكم  يو بوروكراس يتبلور فساد ادار هك يليارديم يهايدزد يشان،دگراند كردن 

و بقـول   يالمل ينب يها  يمتحر يدنظارت شماست و اكنون تشد يرز يبر دستگاهها
ـ   يانهوحش يها يمخودتان تحر ـ  يـن شـده و ا  يكه عامل غـول گران ـار   يگران آث

ـه در آ  برجا  يانيرانا يبر زندگ يهولناك ـه چنـدان دور   ينـده گذاشته است ك  ين
ـا     يشمه ا ينا يآر. خواهد كرد مواجه يكشور را با قحط كوتاه از جنـگ شـما ب

  .باشد يتان م يمطلق و آخوند يتو حاكم يرانا مردم 
ـا ا  يرانا ياسالم يجمهور يدبدان«: يدگو يدر بجنورد م يخامنه ا يعل سيد  يـن ب

ـار د  بر مشكالت  يو به فضل اله يدآ يمشكالت از پا در نم ـر غلبه خواهد كرد و ب  يگ
  .»خواهد گذاشت يراندشمنان را در حسرت شكست دادن ملت ا

جمله اعتراف به شكست است و نشاندهنده شكسـت مفتضـحانه    ينا يخامنه ا آقاي
 يمشو ينم يمما تحر يدگفت يم  يكه همگ يروزتا د. باشد يها م يمشما در برابر تحر

ـر   يدكرد يانب يرانرنگارنگ حاكم بر ا ياهايخود و ماف و بعد ـه تح ـر   يمك ـا اث  يه
 يمتحر. يدگوئ يو مشكالت سخن م يانهوحش يها يمو تحر اكنون از جنگ . ندارند

شـما   يدباشـ  هم اثر گذاشته است و مطمئن  يها بر شما اثر گذاشته است و بدجور

ـرا برد ز يدمهلكه جان سالم بدر نخواه ينو از ا يدپاش يفرو م ـاتالق  ي ـار   يدر ب گرفت
  .يدكه خود بوجود آورده ا يدشده ا
ـ  يمتحر يخامنه ا آقاي كننـد و بصـورت    يها بمثابه اسلحه صدا خفه كن عمل م

ـا   يـد كرد يشما تصور م. باشند  يتان م يمرژ يدر حال فروپاش يوستهپ يآهسته ول ب
ـاد ب يول. دشما نخواهد ش يها عامل فروپاش يمتحر يه،و روس ينبر چ يهتك  يĤوريـد ب ي

ـر    امصد يمبه جنگ شد و رژ يمنته عراق  يها يمتحر ـاخت، تح ـرنگون س  يمرا س
ـ   يها يمتحر. شد يجنوب يقايافر يدآپارتا يممنجر به محو رژ يها  يصربستان منته

ـه    يجنگ يتكاربعنوان جنا يلوزوويچبه حمله ناتو به آن كشور شد و م ـاه اله در دادگ
چون و  يب يمباعث تسل يبيل يها يمشد، تحر دق مرگ  و در آنجا يدمحاكمه گرد

ـل   يمشد و تحر يشرط معمرالقذاف و يدق يچرا و ب ـه تس ـه رژ  يممنجر ب  يـم آبرومندان
 يـن ا يمتحر يجهنت. را به زانو درآورد يمبايوهها رابرت موگابه ز يمبرمه و تحر  ينظام

ـان  مصلحت نظام  يصتشخ يشده است كه در نشست اضطرا ـته   در ماه رمض گذش
اروپا،  يهاتحاد ينفت ايه يمپس از تحر« : نفت اعالم دارد يروز يپاسدار رستم قاسم

 يعنـي  يـن از ا يشپ. شده است يدچار كاهش قابل توجه فروش نفت ما  يتوضع
ـكه در روز بـود     يصدو س يليونم 2ما  يديماه قبل، نفت تول 4حدود  ـزار بش ـه   ه ك

ـر    يافـت هم كاهش فروش  يمتر شد يكها نزد يمهرچه به تحر ـال حاض و در ح
ـه رقـم     ينما ا ينيب  يشو پ سيدهبشكه ر يليونم يك يرما ز يدينفت تول ـه ب است ك

معناست كه صادرات نفـت   ينجمله بد ينا. »هزار بشكه در روز خواهد رسيد800
ـان آور دولـت ا   يدهرس به دوسوم  يرانخام ا ـران است و نفت كه ن اسـت قابـل    ي

  .يستفروش ن
و عضـو مجمـع    يآستان قدس رضو يتتول  « يت  عباس واعظ طبسنشس درهمان

ـ ! ينيحس يآقا :  گويد ياقتصاد م يرمصلحت، خطاب به وز يصتشخ از  يشروزانه ب
شود كه از  يها به دفتر من در مشهد ارسال م  ياز گران يتدر شكا يهزار نامه مردم

 يـن ا. صد اسـت در 22 تورمنرخ  يگويددولت هم كه م. عاجزم به آنها  ييپاسخگو
درصـد   22تـورم   هزار تومان شده و  7 يلويياست كه مرغ آن ك يچه نرخ تورم

ـرخ تـورم    : اقتصاد پاسخ داد يروز يست؟است؟ فرمول محاسبات شما چ ـا ن حاج آق
درصد 126 ينرخ واقع. تا آسمان تفاوت دارد  ينتورم از زم ياعالم شده با نرخ واقع

ـا  يند با توجه به جو رواننژاد دستور داد ياحمد ياست اما آقا  يهمچنان رقم ه
ـرا   ينا يالبته نظر مقام رهبر. يمدرصد را اعالم كن 24 يرز  ـه در ش ـ  يطبوده ك  يفعل

كه ظاهراً خود  يخامنه ا يآقا».يمكن عبور  يطشرا ينتا از ا! اعالم نشود يآمار واقع
ـال نفتكش ها ان يمزند حتماً مطلع است كه تحر يم يرا به نفهم ا دشـوار  نفـت ر  تق

 يابدكاهش  يراندالر از درآمد نفت ا يلياردم 5باعث شده اند ماهانه  ساخته است و 
ـر  يعني. يشودم كاسته  يرانا يدالر از درآمد نفت يلياردم 60قرار، ساالنه  ينو بد  يمتح
 يدرصـد از درآمـدها   60صادرات آن را با مشكل مواجه ساخته و حـداقل   ي،نفت
مخرب  يتبازار ارز كشور و وضع ينا بسامان. است داده  را كاهش آناز  يناش يارز

ـاه     يبصورت يردگ يجا سرچشمه م ينآن از ا ـر از دو م ـه در كمت درصـد ار   55ك
ـر م  يمتماه ق 6و در عرض  يابد يكاهش م يالر ارزش  ـازه  .  يشـود دالر دوبراب و ت

  . اول كار است
ـا   سازمان ملل متحـد، از  يجمهور فرانسه در مجمع عموم رئيس  يوضـع مجازاته
ـا سپتامبر آمر  25و بدنبال آن در . خبر داد يرانبر ضد ا يدجد ـه    يمـدع  يك شـد ك

ـائل     يدوابسته به سپاه است و با يرانوزارت نفت ا ـانروز وس مجازات شـود و در هم
ـا     اروپا خبر  يارتباط جمع ـه اروپ دادند كه فرانسه، آلمان و انگلستان، در كار آننـد ك

ـترش   يمهاوضع كند؛ پس تحر يرانا يهعلبر  يديجد يمجازاتها . انـد  در حال گس
ـركت    يكهبطور ـته ش ـزرگ  -  "يـن مرسـك ال "در هفته  گذش ـر   ب ـركت   ينت ش
ـان  ياييونقل در حمل ـه ا    - جه ـه خـدمات ب ـران ارائ ـرد   را  ي و طبـق  . متوقـف ك

مواد  ينرهايونقل كانت حمل يها واسطه رينت شركت از مهم ينا يتر،رو يخبرگزار
ـار . بود  يرانبه ا يهنقل ليو وسا ييغذا ـا ا   يقطع همك ـران، مرسـك ب ـر واردات   ي ب

در فوق اشاره شد به  يكهخواهد بود و همانطور يرگذارتاث يرانبه ا ياساس يكاالها
  .خواهند بود يبانو كمبود دارو دست به گر يمردم با قحط يزود 

ـه امور خارجه اتحاد يرانوز 2012اكتبر  15مهر برابر با  24 دوشنبه ـا در ب  ي ـه اروپ  ياني
نقل و انتقاالت  يتمام يتممنوع اروپا موافقت خود را با  يهاتحاد": خود گفته بودند

ـ  يرانا يها بانك ينب ـه ا   كنـد،  يو اروپا اعالم م ـر آن ك ـادالت دال  يـن مگ  يـل مب
ـر  يعني "دالئل بشردوستانه"مگر  يدداشته باش وجهت    ". بشردوستانه داشته باشند  يمتح

  .يو فاجعه انسان يسراسر يآن قحط يره همه جانبه و در پو محاص يرفراگ
 يداپ يبانك و موسسه خارج يچكه عمالً ه يدافتاده ا يشما در مهلكه ا يخامنه ا آقا
ـ . انجام دهد و انتقال ارز شما را  يتا مبادالت خارج يدكن ينم ـرا  يحت  يـد خر يب

ـند م يهائ يمتحر يجهنت ينهاو ا يدپناه ببر ياهبه بازار س يدهم مجبور يدكيلوازم   يباش
ـ   ي،اقتصاد يو ورشكستگ پوليبحران . اند نداشته  يكه اثر ـا، ب  يبسته شدن مغازه ه

ـا و    يمتها،ق يدشد يشافزا ي،ارزش شدن پول مل ـه ه ـات   بسته شدن كارخان موسس
ـهرها، احـوال مصـ    يكاريو توسعه ب يو خدمات يديتول ـاد   يبتدر ش ـار اقتص و  يب

قدرت  ياهايروز افزون اختالفات ماف دولتمردان و رشد  روزمره يو دعوا يآشفتگ
  .است يممحتوم تحر يجهخود نت كمحا

ـا  ياسـت شده چون به شما و اقتصاد كشور و س يدهبه پرتگاه كش مردم ـان   يه خانم
خود  ينگيكنند و نقد يخارج م خود را از بانك ها  ياعتمادند، پولها يبراندازتان ب

ـ . كنند يم ليتبد يرا به طال و ارز خارج  ياقـت ل يعدم اعتماد مردم به حاكمان ب
 يرهرا ت يندهشده است چون آنان آ نها و طالفروشا يبه صراف موجب هجوم آنان 

 يچشـم انـداز   خود و فرزندانشان  يبرا يروز ياهو جز فالكت و س ينندب يو تار م
ـ  ها هستند آنوقت شما در بج يمنشانگر موثر بودن تحر ينهاا يتمام. ندارند  ينـورد م
ـزرگ  ها يمتحر دشمنان تالش دارند موضوع : يدگوئ ـا  را ب ـفانه    يينم كننـد و متأس
ـان  يهمه م. شوند يدر داخل با آنها همزبان م هم يبرخ ـل   يدانند ب ـبب اص  يو مس
ـه ا  يشخص عل يرندبا آن در گ يرانكه مردم ا يبار كنون فاجعه  يتوضع و  يخامن
 يمهمه كاره رژ  يخامنه ا يعل يدس ياساسباشند و طبق قانون  ياو م يحام يانجان

ـته  يخارج ياستاست، س يرانحاكم بر ا در  ي،اسـالم  يجمهـور  يا و پرونده هس
ـام و هـدا    دولت  گيري يمتصم يتقلمرو صالح ـر نظ او  يتنبوده و تحت نظر رهب

مهر     26      ينهزم ينمجلس در هم يمل يتامن يسيونكم يسخنگو يكاظم جالل.است
كشور  يو اساس يدر موضوعات اصل«  يدگو يم يندر گفتگو با خبرآنال )اكتبر  17(

   . »    نظام است يرهبر يت،شخص ينتر ياصل
ـه ها كه عمـالً همچـون مور   يمتحر يدمنجر به تشد يخامنه ا ياسيس يادامه مش  يان

ـابي و شدت  يشوداضمحالل آن م موجب  يخورد و بزود يرا از درون م يمرژ  ي
ـه    يرانيانو ا يرانا يرا برا يخطرناك يتفقر در جامعه وضع بوجود آورده اسـت ك

ـرا  راحـي او انكار شـده و فرصـت ج   يكه دردها است  يماريب يهشب ـرل   يب كنت
 يداخل  يدر اندامها يمبدخ يها غفلت، سلول يجهرا از دست داده و در نت يماريب

  .قرار داده است يكرده اند و آنرا در معرض مرگ حتم يشهآن ر
  : اوضاع و نجات خود سه راه دارد ينبرون رفت از ا يبرا يمنه اخا آقاي

 ياسيس يانكند و با آزاد كردن زندان ياعالن وفاق مل يابدحضور  يزيوندر تلو -  1 
ـرون   ياسيو س ياجتماع يها  يتاحزاب و شخص يو مطبوعات و رسانه ها و آزاد ب

ـابود   ـانع ن ـران ا يو درون مرز م ـان و ا ي ـار دسـت هم . شـود  يراني ـرف    يك ـه ط ب
ـران ا يتعال دراز كند و در راه  يشاندگراند ـر دارد   ي ـام ب ـ  . گ ـه چن ـ  ينالزم  يعمل

 ينآشكار كرده است كه ا يرانشجاعت و شهامت است كه متاسفانه تجربه به ملت ا
كنند شجاعت خـود را از   يكه احساس حقارت م يكسان يراز. فاقد آن است  يدس

  .پندارند يرا دشمن خود م يگراندهند و د يدست م
توانـد باشـد    يم يخامنه ا يدعليانتخاب س يگرد ي،خودكش يآر. يخودكش -  2 

 يدر فوق گفته شد، انسانها به شجاعت دارد و همانطوركه  ياجعمل هم احت ينكه ا
  .و فاقد شجاعت اند يرزورگو حق

 يعل يداست كه س يتنها راه حل ينا. چون و چرا يب يمجام زهر و تسل يدننوش -  3 
ـاره ا   ينيهمچون مرادش روح اله خم يخامنه ا ـز   يانتخاب خواهد كرد و چ ج

  .نوش جان كردن جام زهر ندارد
 يـب فر يـد نبا يرانيانما ا يول.  كند ينم ينيزد عقب نش ياددر بجنورد فر يا خامنه

ـه ا يژهبـو . يـم جنـگ را دار  و  يريما تجربه گروگانگ. يماو را بخور يرجز خوان  ينك
ـه   . است يدهبه استخوان او و نظامش رس ها يمكارد تحر ـال ك چرا كه در همان ح

ـتق  يربلند غ يبا صدا كند، ينم ينياهدافش عقب نش از  يماست رژ يمدع ـه   يممس ب
ـ  آنها به "گفت  يو حت يمكن يم ينيگفت عقب نش ينتوناوباما و خانم كل  يدروغ م

ـته  ياز انرژ يرانكه اگر ملت ا يندگو ـر    يا هس ـرفنظر كنـد، تح ـا  يمص ـته   ه برداش
دست  يهسته ا ياز انرژ يمو حاضر يمهست ما  يدگوئ ياگر راست م يعني   ". شود يم

او  ييرخواهد مطمئن شدن از عدم تغ ياز غرب م يكه خامنه ا يضمانت تنها. يمبدار
  . شود يمحاضر است تن به مصالحه بدهد و تسل يو گرنه به راحت است 
ـ  يانيبا نقطه پا يمخواه يم هرگاه ـنا شـو    كي ـتجو  يـد با يمرخـداد آش  يدر جس

آن رخـدادها را   يجنتا. يمنمائ  يداآنرا پ يتا المثن يمآن باش يخيمشابه تار يرخدادها
كمتر . يمنائل آئ يمكن يم يستكه در آن ز ياز رخداد يحيتا بدرك صح يابيمدر

ـا   تركمانچايگلستان و  يعقد قراردادها از دويست سال از   يميگـذرد، قرارداده
ـا   . بودند! كه مسؤلين آن ها روحانيون عاليقدر يينننگ ـه ه ـه بهان  يفتـوا   يواهـ  يب

ـ    ـردم، ويران ـه ا    يجنگ  ميدادند و از كشته شـدن م ـه آن واهم  يكشـور و تجزي
  . نداشتند

ـرفتن   يكاسال قبل با اشغال سفارت آمر 33  ـايي، امر 52و به گروگان گ  ينـي خم يك
ـا غول آمر و  يمجام دادبزرگ تر از انقالب اول ان يگفت ما انقالب ـت  يك و  يمرا شكس

در پنهان با  يو رجز خوان يبكارياما بعد از آنهمه فر. يديمرا به خاك مال يكاپوزه آمر
ـان ر وردنروز قسم خ سازش كردند و  يگانر ـلوات      يگ ـا سـالم و ص ـا را ب گروگانه

ـه خم   . دادند يههد يگانكردند و به ر يماسوارهواپ ـان عمـل خائنان و  ينـي بعلت هم
ـ   يرانكه ملت ا يفراوان يانهايچماقدارانش چه ضرر و ز   يتا به امروز پرداخـت م

ـال جنـگ      تجربه جنگ است كه  يخيتجربه تار ينچهارم. كنند بعـد از هشـت س
ـر    ينيخم يابدبه قدس ادامه  يدنصدام و رس يبنا بود تا سرنگون كهخانمانسوز  ـا س ب

 يـك از  يهمگ! يقدرعال قدرت پرست يكه آخوندها جام زهر نشان داد  يدنكش
ـام     يو برا يندگو يم يآب وگل اند و همه نوع دروغ حفظ قـدرت خـود از انج

  . كنند ينم يغدر يتيو جنا يانتخ يچه 
ـه از آن   يبازماندگان همان آخوند ها به نام خدا و دين يگرو د يخامنه ا اكنون ك

ـردم را  و منافع كشور و  يرانبيگانه بوده و هستند، خاك ا ـال و    ثروت م ـه امي بازيچ
ـر را خواهنـد     يخود كرده اند، برا يخواسته ها ـام زه حفظ جان و نظام شان ج

ـ   يدق يب ليمجز تس يمحاصره است و راه  يخامنه ا. يدنوش  ينو شرط نـدارد و هم
ـرد  نظام نامقدس او نخواهد شد و جان سالم هم بدر  ييرهم مانع تغ يمتسل . نخواهد ب
 Fa_rastgou@yahoo.com  .بوده است يرشده فراگ  يمتحر يمهايعمر تمام رژ يانينقطه پا ينا

  
   )3( يانرژ يبرق و استراتژ يدتول

  
ـا بعضـ  . نباشد يگانهاقتصاد ب يگرد يبخشها با  يدبا يم ياستراتژ از خطـوط   يام

در قلمرو توليد برق بـراي   . كرد يمترس ياستراتژ ينا يبرا توان يرا م ياصل
ن بخش از انرژي را كه با استقالل و اقتصاد و محيط مثال در سبد انرژي بايد آ

نمونه بارز آن انرژي اتمي . حذف كرد  زيست در تزاحم است هر چه زودتر
از آنجا كه ايران . است كه هر چه زودتر بايد از سبد انرژي ايران برداشته شود

سوخت فسيلي ارزان در اختيار دارد تمامي بديلهاي ديگر توليد بـرق گرانتـر   
اي كه با كمبود سرمايه مواجه است و بـراي   جامعه. شود اي جامعه تمام ميبر

اي ندارد كه در كوتاه مـدت   اينكه كارخانه ها چرخش به گردش بيفتد چاره
در ضمن ايران با دارا بودن منابع غنـي بايـد در   . از اين سوختها استفاده كند

ت منفـي ايـن   حوزه تحقيق براي پيدا كردن راه حل جهت از بين بردن نكا
ـازي   . سوختها اقدام بكند براي مثال پيدا كردن روشهاي ارزانتر بـراي جداس

  . گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن
ـادي بايـد      ـيدي و ب در مورد انرژيهاي تجديد پذير بخصوص انرژي خورش

گفت كه درست است كه بطور كلي اين نوع توليد گرانتر از سوخت فسيلي 
ـيلي باشـد   اقع مياست، اما در بسياري از مو . تواند ارزانتر و بهتر از سوخت فس

براي مثال مناطقي كه از شبكه برق رساني به دور هستند و يا احتياج به انـرژي  
تواننـد   ها دارنـد، مـي   با اكسرژي پايين مثل گرم كردن و يا سرد كردن خانه

ـبكه حاصـل از سـوختهاي      انرژي تجديدپذير جايگزين خوبي براي بـرق ش
ـابع     . دفسيلي باش عالوه بر اين از آنجا كه ايران دسترسي بـه هـردوي ايـن من

ـا     ـاوب آن ب انرژي تجديد پذير را دارد، بخصوص انرژي خورشيدي كـه تن
الگوي مصرف ايران همخواني دارد بايد هر پروژه احداث نيروگاه اين نـوع  

ـا در مـوردي    . انرژي جزء بديلهايي باشد كه مورد بررسي قرار گيرد  چـه بس
اين بديل بهتر با ساخت برنامه دراز مدت اقتصاد ايران همخواني داشته خاص 
  .  باشد

توان گفت كه مي بايد جهـت مصـرف را بـه     در بخش مصرف بطور بارز مي
ـاال   . توليد بازگرداند ـيار ب در ضمن ياد گرفت برق كه مرغوبيت انرژي آن بس

و وسيله براي د. است در مواردي كه مرغوبيت كم احتياج دارد استفاده نشود
ـايي كـه بتواننـد      اينكار بيشتر در دسترس نيست، يكي قيمت و ديگـري ارگانه

براي مثال اگر قيمت برق را در بخشـهاي توليـدي   . حافظ استانداردها باشند
بيش از حد پايين بياوريم در آن صورت ميل اقتصادي به صرفه جـويي را در  

ـتند كـه    رگانهاي بياين ا. اين بخشها به مقدار زيادي پايين آورديم طرف هس
مي بايد دائم به هدفهاي گذاشته شده براي صرفه جويي با تعيين استانداردها 

  . رسيدگي كنند
ـائل اساسـي در زمينـه     اميدوارم خوانندگان را در اين مقاله كوتاه متوجه مس
ـا     ـا ب توليد برق در ايران كرده باشم و اين هشدار را درك كرده باشند كـه م

نيك واضح اسـت  . آميزي در ايران در اين زمينه روبرو هستيموضعيت فاجعه 
ـات را     ـان و آزادي گـردش اطالع كه راهها حل تنها در نظامي كه آزادي بي

اميـدوارم ايـن مطلـب باعـث شـود      . تضمين كند امكان عمل پيدا مي كنند
  .بحثهاي جدي با ديدگاههاي مختلف در باره سياست توليد انرژي آغاز شوند

  محقق مجيد محمدي
mohaghegh.majid@gmail.com 

2012/08/02 
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! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !فرمائيدمالی خود ياری  ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک

 يشيدن؟به دل اند
  

اجتماعی و سرانجام تضاد نظام اجتماعی بـا نیروهـای محرکـه مـی 
شوند  کشاند، عقلهای توجیه گر ما، از عیبی که درما است غافل می  

هایمان بکار  و بیان یا بیانهائی را مقصر می گردانند که ما در توجیه 
حقوق انسـان بـا  نکه، در یک چند از جامعه ها، تضاد چنا. می بریم

دموکراسـی . اسـت قدرت در شکل اسلحه، بطـور نسـبی حـل شـده 
ارتش نقـش سیاسـی  در ترکیه، هرگاه . های غرب از این نوع هستند

یکی از مهمترین دست  خود را بطور بازگشت ناپذیر از دست بدهد، 
ــران، از دوران در ا . آوردهــای اردوغــان و حــزب او خواهــد شــد ی

کـه زنجیـره ای را  اساطیری، از جنبش کاوه بـدین سـو، جنبشـهائی 
انسان حقوقمنـد بـوده  تشکیل می دهند، برای حل این تضاد بسود 

عوامل مساعد با حل آن  گرچه هنوز تضاد حل نشده است، اما . اند
بمثابه بیـان اسـتقالل و آزادی  مقایسه نقش اسالم . تدارک شده اند

مردم  گل بود، با کودتای خرداد  ب ایران که، در آن، سالح در انقال
تردیـد بـاقی نمـی گـذارد کـه بیـان  و از آن بدین سـو، جـا بـرای  ۶۰

هـا بـا بیـان توجیـه گـر اسـلحه  توجیه گر حاکمیت اسلحه بدسـت 
و ) زبان زور یکـی اسـت(محتوا یکی  بدستهای دوران پهلوی ها، در 

  .در شکل متفاوتند
بسود  قرار، مسئله ای که باید حل شود، تضاد حق با قدرت بدین       

کـه  هرگـاه جامعـه ایـران، ایـن واقعیـت را همـان سـان . حق است
توانـا  هست ببیند، درجا، اندیشه راهنمائی که او را به حل این تضاد 

  .  می کند، در دسترس خواهد یافت
و ولـ ، »فرهنگ جهان شمول غـرب«اما تجربه جانشین کردن  – ۴ 

وضـعیت  به زور، در ایـران و ترکیـه انجـام گرفـت و حاصـل آن، دو 
  .است، یکی وضعیت ایران و دیگری وضعیت ترکیه

در  در غرب، از قرون وسطی تا امروز، نقد دیـن از خـود بیگانـه  – ۵ 
 –مسیحیت  بیان قدرت، دست کم این نتیجه را ببار آورده است که 

حقوق انسـان و  هم  –نتالیست غیر از دو دسته انتگریست و فونداما
  با وجود این، . هم دموکراسی را پذیرفته است

از ایـن رو، اسـالم .  غرب گرفتار بن بست اندیشه راهنمـا اسـت – ۶ 
  :دهد ستیزی و اسالم هراسی دو کار عمده را برای غرب انجام می  
. نیاز غرب بمثابـه قـدرت مسـلط را بـه دشـمن تـأمین مـی کنـد.۶/۱ 
ر گرایشــهای راســت بلحــاظ اندیشــه راهنمــا، آنهــا را بخصــوص فقــ 
یمهـای کمونیسـتی از ژپـس، اینـک کـه ر.نیازمند دشمن کرده است 
و  » اسالم رادیکـال«: میان برخاسته اند، نیاز به دشمن جدید است 

  ... و» تروریسم اسالمی«
بن بست فکری غـرب، ایجـاب مـی کنـد کـه بیـان اسـتقالل و . ۶/۲ 
که  اینست . گری سرمایه ساالری، سانسور شود آزادی مزاحم سلطه 

اسالم  تمامی دستگاه تبلیغاتی غرب، در مقام توجیه اسالم ستیزی و 
با لعاب  هراسی، آن بیان قدرتی را که جز بیان قدرت ساخت غرب، 

خصـوص  بـه . ، نیست، بمثابه تنها بیان این دین تبلیغ کند»اسالم«
ناچیز کـرده  را در بیان قدرت که اسالم » اسالم گرا«که گرایشهای 

سـلطه کـم درد سـر  اند، وقتی هم بر سرکار می آیند، کار غرب را در 
  . بر کشورهای مسلمان آسان می کنند

سانسـور  مشاهده روزمره اسالم ستیزی و اسالم هراسـی غـرب و         
بیــان  اســالم بمثابــه بیــان اســتقالل و آزادی و تبلیــغ اســالم بمثابــه 

انسـان  ، مـی بایـد هـر ...وق انسان و ضد رشـد و ضـدقدرت ضد حق
ــغ  ــرین کارهــا، تبلی ــد کــه ضــروری ت ــان  آزاده ای را متقاعــد کن بی

  .استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است
دو  در ایران دوران معاصر، دین از خود بیگانه در بیان قـدرت،  – ۷ 

ه یکــی بــر اصــل ثنویــت تــک محــوری، از را: نــوع نقــد شــده اســت
این  غرب را محور فعال شمردن و سازکار کردن دین با » مدرنیته«  

بـا آن  را محور فعال گردانـدن و دیـن را » چپ انقالبی«محور و یا 
آورده  این دو نـوع نقـد را عقـل توجیـه گـر بـه عمـل . انطباق دادن

اسـت بـه  نقد نوع دیگر بر اصل موازنـه عـدمی انجـام گرفتـه . است
نقـد سـبب  ایـن . بمثابه بیان اسـتقالل و آزادیقصد بازیافت اسالم 

میزان عـدالت  شد که اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی و رشد بر 
نقـد ادامـه یافـت و  . اجتماعی، اندیشه راهنمای انقالب ایران گردد
اجتماعی نیمه بـاز بـه  امروز، این بیان می تواند بکار تحول از نظام 

کـردن دموکراسـی هرچـه  ر و برقرار نظام اجتماعی باز و تحول پذی
  .پیشرفته تری بیاید

تجربه های موفـق و تجربـه هـای نـاموفق بـه انسـانی کـه درپـی       
بازیافتن خویش بمثابه انسان خـود انگیختـه و حقـوق و کرامتمنـد  
  .    است، می گویند راه کدام و بیراهه کدام است 
   ،  

 ي،مردم يوسازيآلترنات يبرا اي يلهوس
 قسمت اول. يركن چهارم دموكراس

  
هيچكدام از رويدادهاي مهم تاريخ بشري، بـه تاثيرگـذاري مـوج اخيـر،     

ـا و   يعني انقالب در وسعت و سرعت سير انتقال و گردش اطالعات و انديشه ه
فضاي مجازي، اينترنت، كامپيوتر، تلفنهاي همراه، ماهواره . خبرها، نبوده است

ا، كه هرروزه شاهد پيشرفت آنها هستيم، سهم غير مربوط به آنه هاي آوريفنو 
  . قابل انكاري در رويدادهاي بيش از دو دهة اخير داشته است

تر شدن روابط اجتماعي انسانها  با افزايش جمعيت در سراسر جهان، و با پيچيده
ـاعي،    اتو ملتها، نقش مردم و اهميت نظر شان، در رويـدادهاي سياسـي، اجتم

ـان را  . بيشتر و بيشتر گشته است... ظاميفرهنگي، اقتصادي، ن افكار عمومي جه
  . ابرقدرت جهان دانستو تنها ترين  به درستي ميتوان پرتوان

ـان         بيش از يك قرن پيش، انقالب مشروطيت نويد دموكراسـي را بـه ايراني
، ايران اولين كشوري بـود كـه اينگونـه در    "كشورهاي جنوب"بين  در. داد

بيش از  نيم قرن از روزي كه مصدق . دم پيش گذاشتجهت مردمساالري، ق
مجلس را ترك و براي ارتباط مستقيم با وجدان جمعي ايرانيان به ميان مردم 

استعمارگران دنيا در باالترين سطوح خود و عملة آنها در پائين . ميگذرد ،رفت
ترين سطوح انسانيت، در داخل كشور ، با موفقيـت، كمـر بـر شكسـت دادن     

بيش از سه دهه از پيـروزي  . اند خواهان ِ آزادي، رشد و استقالل بستهجنبش ِ 
مردم با دست خالي ِ خود و با اعتماد به نفس خود، و با  گل بر گلوله ميگذرد و

ـتند كـه     شعارهاي ِ انقالبي ِ استقالل و آزادي و رشد ، طومار رژيمـي را بربس
جنبش ايرانيان سرمشـق   . لقب گرفته بود» جزيرة ثبات«و »  ژاندارم منطقه «

 سوال. جنبشهاي خود جوش در شمال افريقا و خاورميانه و ساير نقاط دنيا شد
اينست كه چرا اين چنين مردمي در قرن بيست و يكم، در چنين مرز و بومي، 

ميكنند و با  "زندگي"خواهي چنين  هنوز در قهقراي نظام واپسگراي تماميت
ـاي    هاي سرنو هايي كه در بزنگاه تصميم شت ساز ميگيرند، ندانسته بـه ادامـة بق

ـتقالل و    . مستبدان و سركوبگران عصر خود كمك ميكنند ـاي اس گـوهر پربه
نفس ه آزادي و رشد را چرا و چگونه به اين ارزاني از دست ميدهند؟ اعتماد ب

و باور به خويش ِ بايستة اين مردم كجاست كه در صـحنه بماننـد و از حقـوق    
چگونه است كه هالة سـحابي را در روز بعـد از فـوت    حقة خود دفاع كنند؟ 

سپاري وي، در انظار عموم، به قتـل   پدرش و در مراسم سوگواري و به خاك
ميرسانند و سوگواران لب به اعتراض باز نميكنند؟  چه عوامل و ساز و كارهايي 
ـان و   در كارند كه مردم، منفعل و كارپذير ميشوند و در مقابل مستبدان و ظالم

ـنفكران     وبگران، در حد يك نظارهسرك گر سقوط ميكنند؟ گفتـه ميشـود روش
ـين   . اند معاصر هر انقالب، سالها از مردم ايران جلو بوده ولي بر فرض كـه چن

ـتقالل،   قولي صحيح باشد، آيا اين روشنفكران و تالشگران آزادي و رشد و اس
يا اينكه آنها  اند و از امدادهاي غيبي برخوردار بوده جنس خدايگان بوده و از

هم چون سايرين، انسانهايي خاكي بوده ولي صرفا ً از امكان انتقال ِ پيغامشان به 
ـا      تعداد كافي از ساير مردم قاصر مانده ـات خـود، ب ـان حي اند تا آنها را در زم

  خويش همراه كنند؟ 
ـا   1357اگر در اوان انقالب       ، امكان ارتباط با مردم، فقط  به چند روزنامـه، ب

تنگناهايي چـون جيـره بنـدي كاغـذ و غيـره و در جـو سانسـور و تـرويجِ         
ـاي جمعـي صـوتي و تصـويري،      خودسانسوري، محدود نميشد، اگر رسانه ه

ـا ايـن روشـهاي     رايميتوانستند بحث آزاد، تبادل نظر،  زني، را ادامه دهند ت
ـالمت آميـز را        ـا بيفتـد و روشـهاي مس پسنديده، در جامعه تمرين شـده و ج

عقيده اي بگردانند، اگر در ايران، كـه   مخالفين خشونت و حذف هر جايگز
به نظر صاحب نظران ِ حتي غير ايراني و بخصوص امريكايي، از موقعيت بسيار 
ـا و   استثنائي و فوق العاده مهمي، نه تنها در منطقه، كه در دنياي اسالم خصوص

م در انقالب در كل جهان عموما، برخوردار است، شعارها و خواسته هاي مرد
عمل در مي آمد، ه ، ب...از جمله مردمساالري استقالل و آزادي و رشد و 1357

، در ايران، 1953اگر در سال . بوديم ما و شما و وطنمان، در موقعيتي ديگر مي
ـائي    ـاي آمريك ـا كودت - در قلب خاور ميانه و  دنياي اسالم، حكومت مصدق ب

افتاد و آن حكومت مردمي، بر  از كار نمي "عمليات آژاكس"انگليسي تحت 
اساس سياست موازنة عدمي، از طريق توان گرفتن از مردم و  ساالري مردم   

همگاني با مـردم   هاي به كار خود ادامه ميداد، و ميتوانست با استفاده از رسانه
ـاني حتـي     ارتباط بجويد، پديده اي به نام خمينيسم و واليت مطلقة فقيـه امك

ـندة     . پيدا نميكردبراي بوجود آمدن را  ـتيون كينـزر، محقـق و نويس قول اس
از زيادگويي كامال بدور است اگـر  . هم همين است» همة مردان شاه«كتاب 

  . بگوييم نه تنها منطقة خاورميانه، بلكه دنيا، نيز دنيايي ديگر مي شد
آميز ِ فعلي فقط در جـو   راديكاليسم ِ اسالمي با ابعاد مشمئز كنندة خشونت     
بود كه توانست پايه بگيرد و قـوت   ها مردم و سانسور رسانه و سركوب فقانخ

ـالبان  تلخِ خشونتبگيرد و منجر به مسابقة  ـامـت ط م خواهان ددمنش  ها و ـت
ـا در اوان   . آنها در ايران و ساير نقاط دنيا شود ـانهاي دني زير انظار ناباورانة انس

قدرتمداران شـرقي و غربـي    گر جنايتهاي واكنشي ِ قرن بيست و يكم، نظاره
اگر دكتر مصـدق  . از نوع يازدهم سپتامبر و تجاوز به افغانستان و عراق شديم

ـتن  توانست به ميان مردم رفتن مي ـا را در   ها را و آنها را در صحنه نگاهداش ه
ـار آزادي         ـيع ادامـه دهـد، اگـر افك ـادي وس ـا ابع خواهانـة   تمام ايـران و ب

ـا   و شهيد فاطمي ها هايي چون دكتر مصدق نمونه ـانه  توسـط .... ه ـاي   رس ه
هاي آزاد  گرفت و مجالي براي بحث جمعي  در اختيار تودة مردم قرار مي

ـال هـزار و      و پرداخت شدن در جريان آزاد انديشه ها، پيـدا ميكـرد، در س
آمد كه به بيست و هشتم  سيصد و سي و دو، بيست و پنجم مردادي پيش نمي

ـيج كـرد؟    ها"خم ن بيشعبا"مگر . مرداد بيانجامد سـ در نهايت چند نفر را ـب
ـاه  اي ها و توده ها و آقاي بقايي آقاي كاشاني طرفدارانمگر  ـتان   ها و ش پرس

همگي در مجموع چقدر عده و عده را داشتند كه با اعمال و موضع گيري 

ـاي خـود    كشيدن هاي خود و يا با از صحنه كنار ـاي حـزب تـوده    (ه اعض
ـاني ربـع   ) ز سرنوشت ساز،  در صحنه حضور نيابنددستور داشتند در آن رو ب

قرن استبداد محمد رضا پهلوي شوند؟  رژيم پهلوي البته با بستن راه انديشـه  
و انديشيدن،  بر سر كار آمد و ادامة حياتش، بـدون آن حتـي متصـور هـم     

ـائل   ولي اگر، بر فرض محال، شاه، بجاي سانسور و خفقان، توضيح. نبود المس
ـثال جزئـي از واحـدهاي درسـي       و يا نظرية واليت فقيه آقاي خمينـي را م

كرد، آيا بعـد از فروپاشـي رژيـم پهلـوي،       اجباري دبيرستانها و دانشگاهها مي
ـام «هاي مردم براي زيارت  صف گروه ـا ديـدن    در مدرسـة علـوي و  » ام ي

ـان طـول      ـاه و ريـش وي در الي قـرآن، چن پيـدا   طـويلي  عكس او در م
مشتري بماند و  ل و آزادي و رشد، كاالئي نيست كه بيكرد؟ متاع استقال مي

ست اين متاع در بازار فكر و انديشه، امكان عرضـه شـدن پيـدا    ا فقط كافي
ـازار  . كند تا مشتريان، اين كاالي پر ارزش را، سر دست ببرند مسلما ً در اين ب

ـيله    ـتفاده از هـر وس ـاحبان  خواهنـد   اي، مـي  رقيباني هم هستند كه با اس ص
ولـي  . را از صحنة رقابت بـدر كننـد  هاي حقوقمدار و  دموكراتيك  هانديش

ـنس ِ    هرآينهچون بخوبي ميدانند كه  عرضه آزاد و انتخاب ممكن باشـد، ج
بنجل و وازده استبداد و خفقان و خشونت روي دستشان باد خواهـد كـرد،   

ـيله  . برند تمامي روشهاي سانسور استقالل و آزادي و رشد را بكار مي چه وس
ـير سانسـور در      اي موثرتر از وسايل ارتباط جمعي و چه تيغـي برّاتـر از شمش

  گروهي؟  هاي رسانه
دومين «وجدان جهاني . خوانند آمريكا را اولين ابرقدرت روي زمين مي     

نويسنده، خوب كه بنگري، واقعيت، به  باوربه . است شده خوانده» ابرقدرت
ـ   بدون شك، توانائي . درستي، خالف اين است ـاني و ب ه از آن وجـدان جه

ـين  . نوبه خود، افكار عمومي آمريكا است اين توانائي است كه در نهايت تعي
با مردم دهكدة جهاني، »  اول ابرقدرت دنيا«كننده سازوكارها و روابط اين 

ـايي مـي   شـود و آن را تحـت تـأثير خـود قـرار       از جمله شهروندان آمريك
وص آنها كه در امريكا زندگي هايي كه همه، بخص بدون جوسازي. دهد مي

ـاممكن بـود      ـتان و عـراق ن . ميكنند، شاهد آن بوديم، تهاجم و اشـغال افغانس
ـيار   متاسفانه تعداد  رسانه هاي همگاني مستقل بسيار معدود و دامنة عملشان بس

آنها هم كه هستند در تنگناها و حتي مخاطرات فراوان، امروز . محدود است
ـا بـه      جاي تعج. كنند را فردا مي ـان يورشـهاي آمريك ب نيست كـه در جري

ـبكة الجزيـره، در پـي حمـالت         ـان و مخبـران ش افغانستان و عـراق، كاركن
ـا،    » غيرعمدي«يا  و» اشتباهي« نيروهاي اشغالگر امريكايي و انگليسـي بـه آنه

ـاي جمعـي     متاسفانه، با بودن قسمت عمدة رسانه.  بيشترين تلفات را دادند ه
عمل آمد، ه هايي كه به اين جنايات ب ص، اعتراضدنيا در دست گروهي خا

ـيد . به جايي راه نبرد ـان  . در خود امريكا، كمتر به گوشها و چشمها رس در زم
آقايان چيني، معاون بوش و رامسفلد وزير جنـگ  تجاوز به افغانستان و عراق، 
ـازوي القاعـده    رسانة وي، بيشتر خصومتها را با الجزيره نشان دادند و آن را ب

ـا بـدور اسـت و بـرغم     . ندندخوا تا به امروز، اين رسانه، از انظار مردم امريك
ـايو و   خواست عمومي، فقط در چند نقطه مثل واشنگتن و بعضي مناطق اوه

ـان  جنبشـهاي مردمـي    . ورمانت در تلوزيونها قابل مشاهده است ولي در زم
ـال مرد  مـي را  مصر و تونس، رجوع ميليوني به سايت اينترنتي اين رسانه، اقب

خبرنگار الجزيره بعد از فروپاشي دولت . ها بار ديگر نشان داد به اينگونه رسانه
يك نفر به پائين آمد و هشتاد ميليون نفـر  «: مصر تحت واليت مبارك گفت

با اين همه دارندگان قدرت و واليت مطلقه در غرب، مـردم  »  !به باال رفتند
ان مشاركت بيشتر مـردم را، در  را از سير آزاد جريان اطالعات، محروم و امك

  .  اند مردمساالري، سلب كرده
ـا   . بدون شك، رژيم جمهوري اسالمي به هيچ وجه مانـدني نيسـت      ديـر ي

ـان آزادي و     ـاي خروش ـته و دري زود، قطرات مقاومت و اعتراض، بهم پيوس
ـار     . رشد و استقالل، بنياد استبداد ديني را بر خواهـد كنـد   ـا ايـن ب ولـي آي

ـات رشـد بـراي     توانيم مي دموكراسي، تحمل عقايد ِ يكديگر، آزادي، امكان
همه، استقالل و عدم اصالت زور، رعايت حقوق همة ديگران و حتي حقوق 
دشمني كه حقوق ما و بقيه را زير پا گذاشته است، حذف خشونتهاي فيزيكي 
 و غير آن، را در وطن، بنياد كنيم و پيوسته و مدام در راه تكامل آن بكوشيم،

گوي توفيق و كرامت در : آن را پاسدار باشيم و پايدار كنيم؟ به قول حافظ
نسل لياقت اين كرامت را دارد و موفق خواهد شد اين آيا . اند ميان افكنده

ـاره، بعـد از     اين توفيق را در دفتر تاريخ بنام خود ثبت كند؟ و يا اينكـه دوب
ـاكم   گذشت چند سال، استبدادي با شكل و رنگ ديگـري بـر وط   ـان ح نم

خواهد شد و استعدادهاي نسل ما و چنـد نسـل ديگـر زنـداني در ايـران و      
ـاه، واليـت فقيـه نشسـت؛       آواره در تبعيد، نفله خواهند شد؟ بجاي واليت ش
قدرتمداران بعدي با چه عنواني بر مردم واليت خواهند جست و بر اريكـة  

ـاب   قدرت خواهند نشست؟ بجاي زور در بـي  ـابي، زور در باحج ـان  حج ي زن
استدالل كنندگان بر اصالت قدرت و  تئوريسينهاي بعدي جباريـت،  . نشست

ـاي شـكنجه بـراي        چه پوششي را براي مردم طراحـي خواهنـد كـرد؟ بج
ـاب   گشودن دروازه هاي تمدن بزرگ، حد و تعزير براي فتح ابواب اسالم ن
ـا چـه كـاله      محمدي  نشست؛ زندانبانان ِ حيوان خوي و ساديست بعـدي ب

و منزلـت   حرمتو  بشرو ايدئولوژيكي، بي اعتناء به كرامت و حقوق  شرعي
  ، مشغول به كار خواهند شد؟ انسان
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