
  

رهبری نظر خود را درست می داند و نظر دیگران را درست نمی داند و به من نیز:هاشمی رفسنجانی گفت:انقالب اسالمی باوجود این، نیم ساعت پیش از پایان مهلت اسم نویسی، او به . ت رهبری کاری از پیش نمی رودبدون موافق. اعتماد ندارد
اطالع داده است او با نامزد ریاست » بیت رهبری«سی از انتخابات بوده اند، تنها نیم ساعت پیش از پایان مهلت اسم نویسی، کگفته اند در همان زمان که دستیاران او مشغول تهیه بیانیه انصراف او از شرکت در . وزارت کشور رفت و اسم نویسی کرد آیا خامنه ای : کمتر وقر قائل شدن برای مردم اینست که او به مردم بگوید. جمهوری شدن هاشمی رفسنجانی مخالف نیست

شود؟ اگر ایران سقوط کرده است و او می خواهد آن را نجات بدهد، مسبب این سقوط جز او و خامنه ای چه کسی است؟ نظر خود را صحیح می داند، برفرض که مردم در دادن رأی شرکت کنند، بن بستی که او از آن سخن گفته است چگونه گشوده می نداده و همچنان تغییر رأی داده است یا او؟ اعتمادی که وجود نداشته است، چگونه بوجود آمده است؟ اگر خامنه ای تغییر رأی 
  .پرسشها یافته آیند در فصل اول، اطالع ها و نظرها امکان می دهند پاسخ بخشی از. نمی دانندایران، چنین نمایشی دادنی است، دلیلی جز این ندارد که هنوز ایرانیان خود را مسئول سرنوشت خود، مسئول تغییر و رشد خود ابر همزیستی در بن بست است و یا بنابر گشوده شدن بن بست؟ اگر تنها در کشوری چون برفرض رئیس جمهوری شدن او، بن

یم است ژدر فصل دوم، گزارشی را می خوانید که در بردارد شرح حال نامزدهای ریاست جمهوری را و بنوبه خود، کارنامه ر      
یم و گویای فقر کامل آن از نظر شخصیت ژهرچند نامزد شدن هاشمی رفسنجانی اعالن ورشکست ر. ها» شخصیت«در پرورش   .تهای سیاسی کار آمد اس

و در فصل سوم، وضعیت خارجی ایران، بخصوص در آنچه به توافق روسیه و امریکا برسر سوریه مربوط می شود و بلند       
   .سازی برای حمله نظامی به ایرانپروازی ترکیه یا هدفی که در آسیای مرکزی و خاورمیانه دارد و جنگ داخلی سوریه و حمله اسرائیل به این کشور، بمثابه زمینه 

ریاست جمهوری و در فصل » انتخابات«و در فصل چهارم، داده های اقتصادی گویای وضعیت اقتصاد کشور در آستانه      
  :پنجم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان می گذرانیم

  ۳در صفحه

 خرداد، بمناسبت صد و سُی امين ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٧٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یجمال صفر

مؤسس کتابخانه شورای ملی و پی گيری  ،ارباب کيخسرو

چگونگی قتل ارباب  ودکتر مصّدق، درپای گيری آن 

 کيخسرو به دست عوامل رضا خان
  

اي حذف فيزيكى ارباب كيخسرو شاهرخ، نمونه  به فصلدر اين 
 اشاره كرده ام و  ،اول بودبارز از تروريسم دولتى در عصر پهلوى 

  ماهنامه بخارا تحت عنوان مقاله اي در ايون درناصر تكميل هماما 
»  مطبعه مجلس ، در پاي گيري كتابخانه وپي گيري دكتر مصدق«

آغاز تأسيس نظام پارلماني در جهان، براي آگاهي  از: مي نويسد
و احوال سياسي و اجتماعي  به اوضاع )اشراف و عوام(نمايندگان 

از ساختمان، جايگاهي و انواع قوانين و مقررات، در گوشه اي  
اسناد و  براي نگهداري كتب و رسائل و روزنامه ها و ديگر 

مدارك ايجاد گرديد و به مرور به صورت مركز اسناد و كتابخانه 
مجالس بسياري از  هاي معتبر درآمد و هم اكنون كتابخانه هاي 

و كنگره هاي جهان از نوع با  )انگلستان و فرانسه (كشورها 
حراست اسناد و مدارك  بخانه ها و پايگاه حفظ و شترين كتاارز

     . به شمار مي روند) آرشيو(اقتصادي و فرهنگي  سياسي و
همان مجلس اول،  در ايران نيز پس از برپايي نظام مشروطيت، در

براي  نياز به اين امر پارلماني و فرهنگي محسوس گرديد و 
وابق علمي و نخستين بار مرحوم دكتر ولي اهللا خان نصركه س

، دردهم )سياسي رئيس مدرسه علوم (مطالعات سياسي داشت 
در مذاكرات )آغاز دومين سال پارلماني ايران (  قمري 1325شوال 

  :بدين سان اشاره كرد » كتابخانه «مجلس به لزوم تأسيس 
چون مرا براي كميسيون لوايح قانوني و معارف معين كرده اند، «

ن ها يك م كه در همه جا پارلماض را بكنالزم است اين عر
كتابخانه مخصوصي دارند كه در آن از تمام معاهده نامه ها و 

 . قانون نامه هاي دول هست
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15 صفحه رد

   ۳ص  :هشدار -چرا هاشمی نامزد شد؟ مسئله جانشینی؟ خمینی زدائی ◀
  نامزدهای ریاست جمهوری، دست پرورده های نظام والیت کارنامه ◀

   ۴ص  :مطلقه فقیه  
  جمهوری جدید؟ خامنه ای آماج » رئیس«توافق امریکا و روسیه؟ امریکا در انتظار ◀

   ۸ص  :یمژحمله ها در درون ر
   منفی می شود و چرخهای این اقتصاد از حرکت رشد اقتصاد ایران ◀
   ۱۰ص  :می افتد     
  ان در ردیف اول دشمنان آزادیرایرژیم ن، سرای دشمنان آزادی بیان گشته و ایرا◀

 ۱۱ص  :هستند    

  عذرا حسینی 
 

  اب در دقایق آخر حیاتبیاد و خاطره حسین نوّ
  
بعد از كودتا بر عليه بني صدر كه هم سلول آقاي حسين  60در بند در سال  مبارزي   

ياد  هبوده است خاطراتي را از آن زند 3نواب در زندان اوين، بند يك در اتاق شماره 
با اينكه از . حماسه آفرين در آخرين لحظات حياتش به رشته تحرير در آورده است

دت مت و رشابند نيز راجع به شهادر  ن زمانآو در  منابع ديگر، از چند زنداني آشنا
دقيق روشنم نبود كه او  اما آن جوانمرد تاريخ در آخرين لحظات حياتش شنيده بودم،

  در زندان چه گفته است و چه كرده است؟ 
من خود حسين نواب را از طريق مقاالتش كه در روزنامه انقالب اسالمي مي نوشت    

مقاالتي چند را از او خوانده بودم و بياد دارم . شنا بودممي شناختم و با او كم و بيش آ
پس از خواندن يكي از مقاالت او كه هميشه با يكي دو بيت از اشعار حافظ شروع مي 
شد، آنچنان شيفته رسائي قلم و بيان  روشن و محتويات پر بار و متهورانه و بي باكانه 

لي در دلم شعله ور گشت و آن شدم و تحت تاثير قرار گرفتم كه آتشي از خوشحا
 فوري شماره تلفن روزنامه را گرفتم تا با او صحبت كنم
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  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  ریشه درد

  
 مطرح   یجنابعال که ییزدا خشونت و خشونت ثبح با رابطه در  درود و سالم با .صدر یبن ابوالحسن دیس جناب خدا بنام

 طلب خشونت نظام کی جهینت او خشونت نکهیا ای خواهد یم خود ایآ آورد یم یرو خشونت به ناچار به یاگرفرد اصوال و ستین خشونت طرفدار یشرف با و آزاده انسان چیه که گفت دیبا دیفرمود
 خود به و ندیب یم باز خود یبرا را دانیم یهست گانهیب خشونت با که بفهمد طلب خشونت یوقت دیگو یم تجربه اما .طلبد یم پاسخ خواهانیآزاد جانب از که است یمهم سئوال است؟
 یم الیخ رسد یم گوشش به موضوع هم دور از که آنکس و دینما یم یپرخاشگر و یزبان بد به متهم را تو و شود یم هم طلبکار تازه یپرداخت خود از دفاع به که آنگاه و دهد یم را یکار هر اجازه
 و ابزارها همه. کند ینم غیدر یگرید یدیهرپل بردن بکار از زند یم دست یاخالق ترور و دروغ به یکس یوقت. است بازگشته مردم براه و برداشته یادیش و بیفر از دست ،ستمگر جاسوس که کند
 که است نیا یزبان بد اگر .بزند او به را یزبان بد برچسب نتوانست اگر و ردیبگ هم را آن اوست زبان و قلم که خواهیآزاد کی یدفاع زاراب تنها که است آن صدد در و دارد اریاخت در هم را ها لهیوس

 دوست را یزبان بد به برداشتن بانگ خداوند – ماً یعل عًایمس الله وکان ظلم من اال القول من الجهربالسوء الله حبی ال( نمود افتخار یزبان بد نیبرا دیبا یبپرداز خود از دفاع به و یکن رسوا را ستمگر
 دیدان یم ایآ اند؟ شده یساز جا هم خواب یها اطاق تا ها شنود ،یمردم ضد نظام کی در دیدان یم چیه ایآ.   )۱۴۸ نساء/ داناست یشنوا خداوند و باشد شده ستم او به که یکس نکهیا مگر ندارد

 ایشود؟آ یم استفاده اطالعات کسب و بیتخر منظور به یکیزیف ریغ یینامر یقوا از دیدان یم ایرند؟آیگ یم قرار سوءاستفاده اومورد میوتسل سکوت صدبق انسان کی مسائل نیتر یخصوص
  ۲در صفحه    رند؟یگ یم قرار ابزار و لهیوس چگونه یرو بایز زنان دیدان یم

Nr.828  20 Mai- 2 Juni  2013        
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 کـدها کـردن، گمـراه یبـرا انـتیخ چند یپ در مزدوران دیدان یم ایآ
 یبـرا یروشـ ازهرنوع دیدان یم ایآ کنند؟ یم انیب را یخود یوعالئم

 و دایـپ چه لمیف و عکس تنگرف یبرا همه نیا مزدوران چرا دیدان یم ایـآ شـود؟ یمـ اسـتفاده روزمـره یزندگ در مشکل جادیوا تیواذ آزار
 ترفنـد بـا سالها نیا درطول دیدان یم ایزنند؟آ یم وپا دست پنهان چه
 داشـتند؟ حضـور جـا کی در مزدور چند موارد یبرخ که ییجاها در آنهـم و کردنـد یمـ مشخص گرانیدرا  افراد کار محل مختلف یها
 و شـود یمـ دیـبازد یتیسا چه نکهیا و کنترل را ها لیمیا دیدان یم ایآ

 چــه دور و کیــنزد لیــفام افــراد از دیــدان یمــ ایــآ انــد؟ کــرده نصــب وترتیکـامپ یرو بـر یجاسوسـ افـزار نـرم یکـرد غفلت بار اگرچند
 و کـردن گمـراه یبـرا دیدان یم ایآ آورند؟ یم عمل به یابزار استفاده

 کیـ است حوادث دل در آنکه پوشند؟ یم عمل جامه نظرشان مورد یمنفـ کـار بـدان بعد و دهند یم انجام مثبت کار چند کردن، گم رد
 نـدیب یمـ یگـرید جـور اسـت حـوادث رونیب در آنکه و ندیب یم جور

 را یآهنـ شـما .کنـد افـتیدر هـم سـوخته اطالعـات اگـر بخصوص
 کوره به را آن نکهیا به رسد چه دارد یم بر یوخراش خط دیکن جابجا

" سـال چنـد" یاگرطـ آنهـم دارد خود یجا که انسان .دیآهنگربسپار و
 و شـرف نکـهیا مهمتـر و باشـد داشـته دست در را ابزارها همه مقابل طـرف ناعادالنـه نبـرد کیـ در یوقتـ .باشـد تیـاذ و وآزار نظر تحت
 را او کـه اسـت تیـواقع از بـدور باشـد گذاشـته رپایز راهم تیانسان
 هـر و بود شده کمحا ییروستا بر مردم تیرضا بدون یخان ندیگو     .میکن ییزدا خشونت به هیتوص
 دادن هیـروح یبـرا را خود وارفته یروهاین ها یامروز بقول یگاه از

 روز کی. دیبکن دنبال را خودتان کار شما دینباش ناراحت کردم دعوا و ریتحق را شما مردم یجلو اگرمن گفت یم آنها به و کرد یم جمع
 تـوپ خـود ینوکرهـا از تـا چنـد بـه مردم یجلو در و آمد مردم انیم

 روزیـد کاران انتیخ چرا است راست تشرها و حرفها نیا اگر گفت بـود اوبـرده یهـا لـهیوح هـا ترفنـد بـه یپـ کـه مردم از یکی .وتشرزد
 نـه بودنـد خـودت چـاک نهیس نوکران همان نهایا ینکرد مجازات را

 دایپ نیقی امتیق وبه یدار اگرصداقت است گور لب تیپا تو ؟یده یمـ سـرخرمن وعـده داردن خبر شیفردا از یکس یدار نوح مگرعمر یحسـاب مـرد گفـت شـخص آن دیصـبرکن گفـت خـان ؟یعاد مردم
 در یتوان ینم ینکن نیاگرچن. کن افشاء و  مجازات را کاران انتیوخ هــا قاتــل و دزدهــا - ۱: پــس یبــده حیتــرج دیــبا جــو ســلطه گانــهیب بخصـوص و فاسـد و دزد یمشـت از برتـرس را خدا از ترس یا کرده

- ۳ یچکارکن یدان یم بهتر و یشناسیم را آنها همه پس دارد سرکرده کی یا النه هر و دارد وجود تینوکرها النه یا محله هر در یدان یم کـه تـو - ۲ توانستم ینم ای نداشتم اطالع من که یبتراش انهبه امتیق
 گنـاه ردیبگ دهیناد را آنها وحقوق کند ستم برمردم هرکس پس نیا از کـه کـن اعالن - ۴ باشد داشته محرمانه تیشکا یکس دیشا .دیندار یجاسوس حق آمد من یبرا یقاصد و یکیاگرپ بگو خود ینوکرها به

 او بـه ایـ شده یمست او بر حتما نمود من به ییناسزا و یانتقاد یکس اگـر. دیشـو یمـ مجازات دیبکن یهرکار من از دفاع به و من بگوبنام آنهـا بـه و  نـدارم یتیمسـئول چیهـ ومن است خودش بگردن وخونش
- ۵ انـد کـرده بهانـه را تـو و کننـد یم فکر خود نجات و بقا به است چگونـه اوضـاع داننـد یم اکنون نهایا رایز  .بخشم یم اورا ای کنم یم مجازات ای خودم گفته دروغ اگر و اوست با حق که کنمیم یدگیرس
ــا تالشــت و کوشــش تمــام نکــهیا ــرا کــه باشــد نی ــدهیآ یب  مـن از بعـد هسـتم یرفتنـ کـه من نگو .باشد یم دوستانت و خودت پخـت دسـت روسـتا نیـا یخرابـ رایـز یده انجام یکار )شرفتیپ( روســتا ن
 یهرکار رایز. کند ینم یتفاوت چندان خراب ای باشد آباد روستا ندهیآ

 سـکید اردیـلیب کیـ زهانـدا بـه  DNA  گـرم کیـدر( شـود یمـ ثبت خـدا شـگاهیپ در نـدگانیآ یبـرا چه و ها یامروز یبرا چه یده انجام
ــو از بعــد). دارد وجــود اطالعــات وتریکــامپ فشــرده  روســتا مــردم ت
 یمـ اشـتباه انسـان بـاالخره .داد انجـام انییروسـتا یبـرا کارها یلیخ کـرده اشـتباه دیـفهم یوقتـ امرزدیـب را پـدرش خدا که گفت خواهند

 و اسـت یبزرگ لتیفض نیا برگردد خود اشتباه از یحاکم نکهیا .کند
 کـه هـا نیهمـ .ماند ینم تو ماتیتصم منتظر خیتار. است هنرنکرده چنـدان دینما سلوک یا درگوشه یکس اگر وگرنه ستین یهرکس کار
 اگرمجـازات انـد کرده بهانه را تو که ها نیوهم توهستند چاک نهیس

 زیـچ همـه کـه شوند یم لیتبد یلخا و خط خوش یمارها به و کنند یمـ عـوض رنـگ فـردا باز نشود دهیخشک آنها شهیر و نشوند وافشاء
 قـرآن هیـآ بـا را سـخن. میـدار تجربه مگرکم. شد خواهند    صاحب را
 اوست خود انیز به ردیگ شیدرپ بد یکار وهرکس اوست خود سود بـه کنـد شـهیپ سـتهیشا یکـار که هرکس: دیگو یم که برم یم انیبپا

           ۱۵ هیجاث/ دیشو بازگردانده پروردگارتان یسو به سپس
  روان دارد شرم کزو ژهیبو         توان تا گنه ارایشهر مکن  .دیباش رستگار و روزیوپ شاد  
ــ ــد وســود یآزار یب ــه     نیگــز یمن ــا ک ــیوآ فرهنــگ اســت نی  و نی
    یفردوس    /  نید

  :٭ بگذار تغییرت دهند
  

فکری که اصل الیتغیـر انگاشـته شـده و نوشـته پرسـش کننـده         
 در آغـاز. یر دهنده قـدرت اسـتتغی: گرامی ترجمان آنست، اینست

، نظام خشونت طلب است که آدمی را خشونت طلب می کند نوشته
حـاکم گشـته  و در قسمت دوم نوشته، خانی که بدون رضایت مردم

طرفـه ایـن کـه، در . اسـت باور شـدهاست، عامل آبادی و یا ویرانی 
تغییر کـن تـا «ترجمان اصل که  پایان نوشته، آیه قرآنی آورده است

نمـی کنـی تغییـر داده مـی  تغییـر خـود«و ناقض اصـل » ییر دهیتغ
  .است» شوی

بسـا بخـاطر زیســت  -  راسـتی اینسـت کــه مشـکل جامعـه ایرانــی       
، نآبنا بـر  ،ایست که» اصل موضوعه«باور به  – طوالنی در استبداد

نــد و ندر تغییــر دادن خــود، بــی نقــش مــی دارا  خویشــتنایرانیــان 
را بـه سـامان  نهـاکـه  بیایـد زنـدگی آ هسـتندی همواره به انتظار کس

فکـری کـه انسـانها » تغییر نمی کنی و تغییـر داده مـی شـوی«. آورد
خود وضع و اصل راهنما کرده اند امـا مـی پندارنـد قـانون الیتغیـر 

اصـل «هم اکنون نیز گرایش های مختلف  پیرو ایـن . هستی است
  :هستند» موضوعه

، بر این دروغ بنا شـده اسـت کـه »ظهورمهدی«تلقی ایرانیان از • 
بسـیاری نیـز مـی پندارنـد در . انسانها به تغییر خـویش توانـا نیسـتند

زیرا زمان غیبت را طوالنی تر می . صدد تغییر کردن نیز نباید برآیند
  . کند

فراماسونهای تجدد طلب این دروغ را القاء می کردند و می کنند • 
پـس هـیچ . ر نـاتوان اسـتکه، به قول ملکم خـان، ایرانـی از ابتکـا

گذارد تـا او را بکاری نباید بکند جز این که خود را در اختیار غرب 
  .متمدن کند

تجدد طلبان غیر فراماسون، بی خبر از معنای مدرنیته در غرب،      
باز بر همان اصل که انسانها خود خویشتن را تغییر نمی دهند بلکـه 

در  .دد ایران می خواننـدتغییر داده می شوند، رضا خان را بانی تج
، عقل جمعـی را وی غرب، رهائی از سنت و خود مختاری عقل فرد

، تجـدد مـی )دموکراسـی(در وضع قواعد جدید برای اداره جامعـه 
  . خوانند

بدین قرار، وقتی جامعه خود تحول کرد و در جریان رشد، عقـل     
فرد و عقل جمع خود مختاری بدست آورد، جامعه متجدد گشته و 

استبدادی کـه . توان نو به نو شدن از راه رشد را بدست آورده است
جریانهــای آزاد اندیشــه هــا و دانــش هــا و اطــالع را یکســره ســد و 
سانسور کامل برقرار می کند و جامعه و اعضای آن را توانا بـه تغییـر 

تمدن (نمی داند و تجدد را در غربی کردن صوری  ،دادن خویشتن
لطنه هـدایت دومـین نخسـت وزیـر دوران بولواری بقول مخبر الس

بـا ایـن وجـود، نبایـد . ، ناچیز مـی کنـد، ضـد تجـدد اسـت)پهلوی
پنداشت که تنها رضا خان و استبداد او مقصر هستند، تقصیر اصـلی 

تغییـر : نادرستی است که ایرانیان در سر دارنـد» اصل موضوعه«در 
  . نمی کنی، تغییرت می دهند

، هابرمـاس، فیلسـوف »سـت هـای مدرنیتـهبن ب«با این وجود،        
آلمانی را برآن داشت که راه بیرون رفتن از بن بست هـا را عقلهـای 
در ارتباط، به قصد رها شدن از سلطه و  رسیدن به تفاهم و افزودن 

طـرح نیمـه تمـام «بر اشتراکها، بداند و برآن شود که بـدین روش، 
اصـل مشـارکت کامل مـی شـود و اسـتقرار دموکراسـی بـر » مدرنیته

  .میسر می گردد
گرفتن حق تغییر کن تا تغییر دهی و دادن قدرت و اختیار تغییر • 

دادن جامعه به حزب پـیش آهنـگ طبقـه کـارگر، توسـط لنـین، در 
همه جا، از جمله در ایران، اصل تغییرت می دهند، چه به خـواهی 

حـزب پـیش «و خواه نخواهی را راهنمای تشـکیل و فعالیـت هـای 
  . رداندگ» آهنگ

والیت مطلقه فقیه و انواع دیگر بیان های قدرت توتالیتر، تغییـر • 
و یـا حـزب صـاحب رسـالت » رهبـر«دادن را مطلقا در صـالحیت 

، درون و بیـرون هـر هادر ایـن نـوع اسـتبداد. تغییر دادن می دانـد
باید باشد تا تغییر چنان انجـام شـود  انسان نیز در مهار قدرت جبار

  .دکه جبار می خواه
ریاســت جمهــوری، محــور تبلیــغ » انتخابــات«هــم اکنــون، در • 
بــا رفــتن بــه پــای : بســود شــرکت در دادن رأی، اینســتیمــی هــا ژر

صندوقهای رأی، حماسه سیاسی بوجود آورید و دشمن را از حملـه 
سرراست سخن اینست کـه از تـرس . نظامی به ایران، منصرف کنید

ی صـندوق هـای رأی حمله نظامی و مجازاتهـای اقتصـادی، بـه پـا
ایـن . اسـت» رهبـر«بروید و به دشمنان بگوئید صاحب اختیـار مـا 

اما اساس . بخاطر تناقض هایی که در بر دارد، دروغ است» دلیل«
تن نـدهی و » رهبر«هرگاه به والیت مطلقه : همان اصل است ،نآ

او را تغییر دهنده خود نشناسـی، دشـمن تغییـر دهنـده تـو خواهـد 
  . شد
تحـت  :اسـتاین » دلیل«آشکار ترین تناقض موجود در این اما      

، ایران مجازاتهای اقتصادی را بـه خـود مـی »رهبر«والیت مطلقه 
: مـی گوینـد .بیند و به انزوا در می آید و تهدید بـه جنـگ مـی شـود

و قادر بر در دست گرفتن سرنوشت مردم ایران فاقد اختیار هستند 
المی ایـران را مجـازات مـی یـم جمهـوری اسـژو مـا ر. خود نیستند

اگر هم دست به جنگ بزنیم بخاطر اینست که سالح هسـته  .کنیم
، بر مجازاتهـا مـی افزاینـد و نیز مرتب .یم نیفتدژای در دست این ر

بنا بر این، رفتن به پای صندوقها، . اسلحه جدید را به رخ می کشند
اعتراف بـدون خدشـه بـر بـی اختیـاری خـویش و تصـدیق اختیـار 

 ،ایـن کـار ،پـس. اسـت کـه هـر کـار خواسـت بکنـد» رهبـر«ق مطل
تصدیق صحت استدالل قدرتهای مجازات و تهدیـد کننـده ایـران 

آقای امامی کاشـانی، در ) تناقض دوم(بخصوص که . به جنگ است
عادی  برای اختیار گفتگو: خطبه نماز جمعه، به صراحت می گوید

مـا، بنـا بـر فـرض، ا. کردن رابطه با امریکا با رئیس جمهوری نیست
در واقـع، ایـن . رئیس جمهوری را مـردم ایـران انتخـاب مـی کننـد

مردم ایران هستند که از حق حاکمیت، بنا بر ایـن، حـق گفتگـو و 
حـال مردمـی کـه، بـدین .  عادی کردن رابطـه بـا امریکـا را ندارنـد

صراحت، او را بی اختیار می خوانند، هرگاه به پای صـندوق هـای 
رأی دادن به بی اختیاری خـود، دو صـاحب اختیـار  رأی بروند، با 

  ؟و قدرتهای خارجی» رهبر«: ؟می اندازندنمطلق را به جان خود 
یـم ژی که آقـای خامنـه ای و تبلیغـاتچی هـای ر»دلیل«و اگر در     

ساخته اند، تأمل کنیم، هم آن را ترجمان بیان قدرتی می یـابیم کـه 
: رفته را زبان زور می یابیم والیت مطلقه فقیه است و هم زبان بکار

اندیشه راهنما، بیان قدرت است زیرا به مردم ایران می گوید میـان 
اصالت مطلق را . انتخاب کند) همان مدار بسته بد و بدتر(دو جبار 

زیـرا زبـان،  .رفته، زبـان زور اسـتزبان بکار . نیز به قدرت می دهد
به مردم ایران  .ترس از دشمن است» دلیل«زبان تهدید  و بن مایه 

آزادی ها برای برخورداری . نمی گوید صاحب حق انتخاب هستید
از این حق بطور کامل برقرار هستند، برای عمل به حق خویش، در 

بـه سـخن دیگـر، از حـق حاکمیـت، حـق . انتخابات شـرکت کنیـد
انتخاب، استقالل و آزادی انسان ایرانی، آزادیها یا امکانهای بایسته 

در . نیامـده اسـت» دلیـل«ی از حـق، یکـی هـم در برای برخوردار
سـاخته » دلیـل«حقیقت هیچیک از ایـن حقـوق وجـود ندارنـد و 

شده نیز تصریح می کند مردم نبایـد ایـن حقـوق را داشـته باشـند و 
  .می خواهد» رهبر«نها باید از ترس چنان کنند که آ. بکار برند

  
  :٭تغییر کن تا تغییر دهی

    
ن مردم به تحـریم انتخابـات، تحـریم بمثابـه در برابر، فراخواند• 

رأی به حق حاکمیت خویش و رأی به این که ایران وطن من است 
و در این وطن، تنها مردم ایران از حق حاکمیت برخوردار هستند، 
برانگیزنده افکار عمومی جهانیان به حمایت از ایـران و بازدارنـده 

بـازگو کننـده بیـان  .حمله نظامی به ایران اسـتقدرتهای بیگانه از 
در . اســتقالل و آزادی و، زبــان بکــار رفتــه درآن، زبــان آزادی اســت

حقیقت، دلیل آقای خامنه ای و دستیاران او بخاطر در بـر داشـتن 
 تناقض ها دروغ است و این استدالل  راست است به دلیل این کـه

  :تناقض در برندارد و
رد و بـه قـدرت جبـار اولی اختیار تغییر کردن را از انسان می گی – ۱

می دهد و دومی انسان را از بند قدرت جبار می رهد و او را فـرا مـی 
خواند به عمل به حقوق ذاتی خویش، به بازیافتن استقالل و آزادی 

تغییر کن «خود و در اندیشیدن و سخن گفتن و عمل کردن،  اصل 
ی تو تغییر نمی کنی قدرت تو را تغییـر مـ«را جانشین » تا تغییر دهی

  .کردن» دهد
ــدرت و بازشــناختن  – ۲ ــار از ق اســاس اســتدالل دوم، ســلب اختی

استقالل و آزادی انسان و، بـه یمـن ایـن بازشناسـی، بازیـافتن حـق 
  .صلح و برخوردار شدن از حمایت افکار عمومی جهانی است

بنا بر این کـه تحـریم وسـیع انتخابـات، رأی بـر ابطـال والیـت  – ۳
م زمان، رأی به اسـتقرار والیـت جمهـور مطلقه آقای خامنه ای و ه

ــتقالل و آزادی را،  ــران، در اس ــت ای ــظ موجودی ــت، حف ــردم اس م
بنا بر این، رابطـه دولـت هـم بـا مـردم و هـم بـا . واجب می گرداند

حفــظ موجودیــت ایــران در اســتقالل و : وطــن را تغییــر مــی دهــد
آزادی، ایجاب می کند استقرار دولت حقوقمدار، منتخـب جمهـور 

  .و در خدمت وطن و مردم را مردم
. زبان بکار رفته در استدالل بر تحـریم، نیـز زبـان آزادی اسـت – ۴

نقشی نمی دهد، نه تنها ایرانیـان را در ) زور(= زیرا نه تنها به قدرت 
مدار بسته بد و بدتر، نگاه نمی دارد تا که بی خبر از این واقعیت که 

» انتخـاب«دتر، بـد را در این مدار انتخاب وجود ندارد، از ترس بـ
کنند، بلکـه بـه ایرانیـان مـی گویـد بـه حـق خـویش عمـل کنیـد تـا 
شهروند بگردید و از مدار بسته رها و در مدار باز خوب و خوب تـر، 

گذار مداوم از خـوب بـه خـوب تـر و از خـوب تـر بـه که راه رشد را 
  .، در پیش بگیرداست خوب ترین

تو خود تغییر نمی «صل چون نیک بنگری، می بینی تمام وجود ا• 
کنی، رهبر، نخبه، حزب پیش آهنگ، حزب انقالبی، مـراد، قطـب 

رهبری تو با تو نیست، با . ، از قدرت است»تو را تغییر می دهند... و
مـا آشـکار  اسـت، بـه ترتیبـی کـه مثالهـای بـاال بـر... رهبر و نخبه و

نیست، رهبری با قدرت اسـت،  کردند، در حقیقت، رهبری تو با تو
تمام توجه را که جمع کنـیم، نیـک و روشـن در مـی . معنی می دهد

» عادی«، ناتوانی انسانهای »اصل موضوعه«یابیم، که بن مایه این 
(= توانـائی ادعـائی را قـدرت ناو چون، خالء . و جمهور مردم است

 :معنـی مـی دهـدتو خود را رهبری نمـی کنـی، پس پر می کند، ) زور
... و» نخبـه«و » رهبـر«بدین خـاطر،  .قدرت تو را رهبری می کند

کارگزاران قدرت و مأمور اداره جمهور مردم و تغییر دادن انسانها، 
  و  . بنا بر خواست، قدرت می گردند

یمهـائی کـه در آنهـا نخبـه هـا وظیفـه ژیمهای توتالیتر تـا رژاز ر – ۱
را برعهده گرفته اند و تمامی دین هـایی » رشد دادن مردم نادان«

ا اختیار دین از دست انسانهای باورمند به در رفته و در ید که در آنه
قرار گرفته اسـت و، بطـور همگـانی، در همـه جامعـه » بنیاد دینی«

هائی که در قلمروهای سیاسی و اقتصـادی و اجتمـاعی و فرهنگـی، 
  اختیار از انسانها ستانده و به بنیادهای گوناگون داده شده است، 

  
  16 ر صفحهد   

  

 ریشه درد
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شمي نامزد شد؟ چرا ها

ــيني؟  ــئله جانشــ مســ
 –خمينـــي زدائـــي  

  :!هشدار
  

٭ مهندســـی  انتخابـــات از یـــک 
ســال پــیش شــروع شــده اســت و 
نبود نامزد قابـل قبـول و معنـای 
مـی آیــم نمــی آیــم هــای هاشــمی 
ـــدن  ـــنجانی و خـــاتمی و آم رفس

  :هاشمی رفسنجانی
  
ـات« ☚ ـــ ــــی انتخاب ــــپاه » مهندس را س

ـا  ـال پـیش، ب تهیـه پاسداران، از تیر ماه س
پاسـخها . پرسشنامه ای آغاز کـرده اسـت

ــه پرسشــهای ایــن پرسشــنامه در دقیــق  ب
کردن مهندسی مـورد اسـتفاده قـرار مـی 

  .گیرند
بـدین سـو، در  ۶۰از کودتای خـرداد  ☚

ـا   انتخابــات هــای ریاســت جمهــوری، تـ
ـاتی« کـــــه در آن،  هاشـــــمی » انتخابــــ

رفســــنجانی رئــــیس جمهــــوری شــــد، 
از . ی بودبطور کامل فرمایش» انتخابات«

پیش معلوم بود چه کسی مـی بایـد رئـیس 
یکــی دو نــامزد دیگــر، . جمهــوری بشــود

  .بیش نبودند» فیگور«جز
ـات«در       ـــــــ ، ۷۶خــــــــرداد » انتخاب

ــد ــاحی ش ســال » انتخابــات«در . دوجن
اصـالح «، خامنه ای می پنداشت کار ۸۸

اما کار به تقلـب . را ساخته است» طلبان
ین بزرگ و جنبش مردم و شرکوب خـون

خــرداد  ۲۴» انتخابــات«. جنــبش کشــید
ــدگی ۹۲ ــه پراکن ــن ویژگــی را دارد ک ، ای

ـان مـی دهـدژدرونی ر . یم را آشـکارتر نش
حضــور دســت کــم ســه جریــان در ایــن 

گویای از دست رفتن بـیش » انتخابات«
بخصـوص . یـم اسـتژاز پـیش انسـجام ر

  که
ـامزد «نـــه خامنـــه ای و نـــه ســـپاه،  ☚ نــ

یـدا نکـرده یعنی هنوز کسـی را پ. »ندارند
اند که دسـت کـم گرایشـهای موجـود در 
سپاه، اشتراک نظر داشته باشند و یا اگـر 
ــر  ــرایش دیگ ــت، گ ــق اس ــی مواف گرایش

از دسـت رفـتن انسـجام . مخالف نباشـد
اصول گرایان و تن نـدادن خامنـه ای بـه 
تغییر، سبب شده است که خامنه ای نیـز 

» نــامزد نظــام«نتوانــد نــامزدی، بمثابــه 
  :کند وارد میدان

وضع سپاه از همه بدتر اسـت چـرا كـه • 
سال گذشته حـداقل احمـدي نـژاد  ۴در 

ــــي . را داشــــت ــــن دوره حت ـا در اي ـــ ام
كانديدايي كه بتواند جانـب او را بگيـرد 

ـال نتوانسـته اسـت پيـدا كنـد ـا . تا بـه ح ت
ـا حــدي  ــي تـ ــر روي جليل ــل ب ــدتي قب م

اما بعد بـه ايـن . سرمايه گذاري كرده بود
داقل رأی الزم بـرای نتيجه رسید کـه حـ

مهندســی کــردن آراء را نیــز بدســت نمــی 
  . آورد

ـاال صـحبت از زاكــاني اسـت      امــا او . ح
ـان انقـالب و سـيد  بيشتر به سـمت رهپوي
ــرادران طائــب و  ــه اي و ب مجتبــي خامن

نشـريه پنجـره و  وب . جليلي تمايل دارد
ـا اوالً همـه . سايت جهان نيـوز را دارد ام

موافــق نیســتند و گرایشــهای ســپاه بــا او 
ثانیاً حد اقل آرای الزم را برای مهندسـی 
. کــردن آراء بســود او، بدســت نمــی آورد

  . تحریم هم وسیع می شود
گفته مي شود با توجه به نبود فردي كه •

ــردم را بدســت آورد و آدم  ــد رأی م بتوان
ـال رو آمـدن  خامنه ای هـم باشـد، احتم

در باره واليتي، . قاليباف بيشتر شده است

ـات، و ــی انتخابـ ــترین مهندس ـا بیش ــو بـ ل
ــی  ــیار كــم داده م احتمــال موفقیــت بس

ـادل هـــیچ . شـــود ـاره حـــداد عــ ــ و در ب
  .احتمال موفقیتی داده نمی شود

با توجه به افشاگري هاي طرفين و بـه • 
خصــــوص احمــــدي نــــژاد، برخــــي از 
كانديداها كه احمدي نژاد در باره خورد 
ـاره  ــه اشـ ــردم ب ــروت م و بردهاشــان از ث

فته است، در تالش هستند اسناد سخن گ
یکـی از . و مداركي بر ضد او بدست آورند

احمـدي نـژاد او . آنها پور محمدي است
ميليارد پول برداشته  ۱۱را گفته است که 

ميليارد تومان را بـرده  ۲۰است و بيش از 
  . و خورده است

پور محمدی، دست به حملـه متقابـل       
ــی  :زده اســت ــو ۹متن ــه عن ــدی را ب ان بن

ـاجرای  میلیـون  ۴۵۰اسناد مربـوط بـه م
در . یورویی تاالرهای کـیش منتشـر کـرد

ایــن اســناد و مــدارک، پرونــده پــروژه 
المللــی کــیش بــه  احــداث تاالرهــای بین

اجالس سران کشورهای غیر متعهد ربط 
ـای . داده شده است همچنـین از نامـه آق

ـــی و  ـاد و دارای ـــر اقتصــ ـــه وزی ـــایی ب بق
ـالی  ـامین مـ ــون  ۴۵۰درخواســت تـ میلی

ـای  یورویی برای احداث مجتمع تاالره
ـابه  کیش و نامـه - المللی ایران بین ای مش

ریزی و نظارت راهبردی  به معاون برنامه
در . جمهـور، رونمـایی شـده اســت رئیس

ــه ــه واگــذاری ب ــدارک ب ــن اســناد و م   ای
صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت 
خانوادگی یحیی فیوضی اشاره شـده کـه 

ون تومــان ســرمایه بــه ثبــت بــا یــک میلیــ
  .رسیده است

همانطور که در شماره پیش نیز اطـالع • 
داده شد، باز خبر می آیـد کـه كانديـداي 
ـاني بـوده  برتر جناح اصولگرا علي الريج

احمدي نژاد به قصد خارج كردن . است
ـادق و محمـد  او از ميدان، اسناد فساد ص
جــواد، در مــورد بــردن و خــوردن زمــين 

در . قم را افشا كرده اسـتهاي ورامين و 
مورد برادر دیگـر، فاضـل، نيـز آن نـوار را 

در نتيجــه علــي . در مجلــس پخــش کــرد
ـات كـرد و  الريجاني را، با يك حركـت، م

  .هر سه برادر را زد
ـا توجـه  ☚ شنيده ها حاكي از آنست كه ب

به فشاري كه به خاتمي وارد شده و گفتـه 
هاي اخير برخـي از اصـولگرايان تنـدرو، 

ـامزد شـــود، از ســـوي او  برفـــرض کـــه نــ
شــوراي نگهبــان تاييــد صــالحیت نمــي 

ـا در برابـــر هاشـــمي، شـــوراي . شـــود امــ
ـان نمـــي توانـــد مقاومـــت كنـــد و  نگهبــ
احتمــال ورود او بــه صــحنه بيشــتر قــوت 
ـــياري از  ـــورت بس ـــن ص ـــه و در اي گرفت
كانديــداهايي كــه تــا بــه حــال ثبــت نــام 
كرده بودند كه امتيازي بـه دسـت آورنـد 

  .انصراف خواهند داد احتماال
با آنکه همسرش، عفـت هاشـمی گفتـه      

است انتخاباتی در کار نیست و مگر برای 
اینها کاری دارد، آراء را کم و زیاد کننـد و 

 ۱۹آقای هاشمی رفسنجانی نمی آیـد، در 
ـــی،  ـــظ طبس ـــول واع ـــت، از ق اردیبهش

نقل شـده » سلطان خراسان«معروف به 
ـا خامنـه  ای دیـدار است که او دو نوبت ب

کرده و بـه او گفتـه اسـت، بـدون آمـدن 
هاشـــمی رفســـنجانی، وضـــعیت کشـــور 

در همـین روز، محمـد . درست نمی شود
ـــمی  ـــر هاش ـــی اکب ـــرادر عل ـــمی، ب هاش
ــه اســت احتمــال نــامزد  رفســنجانی گفت

ــت ــده اس ــتر ش ــدن او بیش ــر الزم . ش اگ
  اما. باشد، او  برای حفظ نظام  می آید

: ه انـدهاشمی رفسنجانی و خاتمی گفتـ• 
بدون موافقـت رهبـری، نمـی آئـیم زیـرا 

ــی رود ــیش نم ـاری از پ ــی . کـ ــع م در واق
  :گویند و باز می گویند که

یم در بن بست اسـت و عامـل بـن ژر -  ۱
بست شخص خامنه ایست و بنا بر والیت 
مطلقـــه ای کـــه دارد و حـــزب سیاســـی 

ـانع  مسلحی کـه بـه کمتـر از کـل کشـور ق
ابـل نیست، بدون موافقت او، بن بست ق

  .گشودن نیست
ـانطور کــــه همســــر هاشــــمی  – ۲ همـــ

رفسنجانی گفته است، انتخابات، نمایشی 
بنا بر این، رأی آوردن شـرط . بیش نیست

موافقـت . رئیس جمهوری شـدن نیسـت
خامنه ای شرط رئـیس جمهـوری شـدن 

  .است
بنابر قول آنها، هریک از ایـن دو، بـه  – ۳

: یکی از دو صورت می توانند نامزد شـوند
تــزام بدهنــد کــه آلــت فعــل خامنــه ای ال

ـای تـن دادن . باشند ـا بمعن و یا آمدن آنه
ـا . خامنه ای به تغییر، باشد حالت اول، ی

درجا بر مـردم ایـران معلـوم مـی شـود و 
ـا  تحریم بازهم گسـترده تـر مـی شـود و ی

ـــوم نمـــی شـــود ـــن صـــورت، . معل در ای
ــدید و دردآور  ــیار ش ــب بس ــاس فری احس

در . دارد خواهــد شــد بــا پــی آمــدها کــه
ــه  ــت ک ــر اینس ـا ب ــاتمی، نظرهـ ــورد خ م
برفــرض دادن التــزام، بــاز خامنــه ای بــا 

زیرا قبال . نامزد شدنش موافقت نمی کند
کشـور را بـه «: با اشاره به او، گفتـه اسـت

. »دست شاه سـلطان حسـین نمـی دهـم
اردیبهشــت،  ۲۰واپســین اطــالع کــه در 

ـام نویسـی، کسـب  یک روز پایان مهلـت ن
خامنه ای با ورود هاشمی : شد، می گفت

ـاتی،  ــ ـای انتخاب ــ ـــه رقابته ـــنجانی ب رفس
ــت ــرده اس ــت ک ــد . موافق ــتر، محم پیش

خامنه ای، برادر بزرگ سید علـی خامنـه 
ای، هاشــمی رفســنجانی را عامــل امریکــا 

در حقیقـت، هـم او و هـم . خوانده بـود
ـانی  ـای پنه علی خامنـه ای، در معاملـه ه

شـرکت ) اکتبر سـورپرایز و ایـران گیـت(
و مصلحی، وزیـر واواک، او را . اشته اندد

  .خواند ۸۸بانی فتنه سال 
در آخــــــرین لحظــــــه، هاشــــــمی  – ۴

ـامزد . رفسنجانی نامزد شـد ـائی هـم ن مش
نــاجی «: گروهــی شــعار مــی دادنــد. شــد

بـرادر او هـم گفـت او بـرای . »ایران آمد
بـدین ترتیـب هـم . نجات نظام مـی آیـد

ــقوط  ــرض س ــران در مع ــم ای ـام و ه نظـ
گر خامنه ای عامل ایـن سـقوط ا. هستند

باشد، باز بنا بر قول هاشـمی رفسـنجانی، 
از . او خامنـــه ای را رهبـــر کـــرده اســـت

اعتراض ها به هاشمی رفسنجانی توسـط 
محمـــــد خامنـــــه ای و ری شـــــهری و 

ـأت » وزیـر«مصلحی،  واواک و دبیـر هی
ـــه و ـــت ... مؤتلف ـاتمی و عف ــ ـــول خ و ق

هاشمی همسر هاشمی رفسنجانی در باره 
بــودن انتخابــات کــه بگــذریم، از  قالبــی

ــنجانی  ــول هاشــمی رفس ــن ق ــدون «ای ب
موافقت رهبر، کار پیش نمی رود و آمـدن 

. ، نمـی تـوان گذشـت»من فایـده نـدارد
ــل،  ــی در حــد اق ـابطه اخالق ــت ضـ رعای
ایجاب می کند او به مردم ایران توضـیح 

آیــا بــا موافقــت خامنــه ای آمــده : بدهــد
کـه زود  است و یا بدون آن؟ بنا بر فیلمـی

سانسور شد، در پاسخ خبرنگاری که از او 
پرسیده است آیا با موافقت رهبری آمـده 

ـا . اید، با سـر پاسـخ مثبـت داده اسـت ام
ـاعت پـیش از  دختر او گفته است نـیم س
ــمیم  ــی، او تص ــم نویس ــت اس ـان مهل پایـ

اگـر چنـین . گرفته است اسم نویسی کند
باشد، تا نیم ساعت پیش از پایان مهلـت، 

موافقـت خـود را بـه او ابـالغ » یرهبر«
غالمعلـی رجـائی در . نکرده بـوده اسـت

ــد ــی نویس ـایت خــود م ــغول : وب سـ مش
ـای  نوشتن بیانیه چرا نامزد نمـی شـوم آق
ــه پایــان  ــیم ســاعت ب ــودیم، ن هاشــمی ب
مهلت اسم نویسـی مانـده، کسـی از دفتـر 
ـــری  ـــت رهب ـــالع داده اس ـــری اط رهب

اما یکی از اعضای دفتـر، . مخالفتی ندارد
خامنه ای نیست و مخالفتی ندارد غیـر از 

هاشمی گفته بود . است» موافقت دارد«
که خامنـه ای نظـر خـود را صـحیح مـی 

بـه . داند و نظر دیگـران را قبـول ندارنـد

مــن اعتمــاد ندارنــد و بــدون موافقــت او 
پــس مــوافقتی . کــاری از پــیش نمــی رود

ـار از «الزم بوده اسـت کـه سـبب شـود  ک
ـــرود ـــیش ب ـاری،  . »پ ــ ـــمی ب ـــر هاش اگ

آمــده » رهبــری«رفســنجانی بــا موافقــت 
است، موضوعات مورد موافقـت کـدامها 
ـا اگـر بـدون موافقـت آمـده  بوده اند؟ ام
است، آیا دروغ می گفت بدون موافقـت 
ـا راسـت مـی گفـت . رهبری نمی شود و ی

اگر راست می گفت چرا نامزد شد و اگـر 
دروغ مــی گفــت، چــه اعتمــادی بــه یــک 

ـا سـر دروغگو باید کرد؟  اگر پاسخ آری ب
راست نیست، پس او وارد صحنه نـزاع و 

اما چرا . رویاروئی با خامنه ای شده است
ـانی نـزاع دو ایـران گیتـی  باید ایـران قرب

یمـــی ژبگـــردد؟ چـــرا بایـــد بـــر ایـــران ر
حکومــت کنــد کــه صــحنه نزاعــی پایــان 
ناپذیر باندهای مافیائی با یکدیگر است؟ 

از خـود  پاسخ این پرسشها را مردم ایران
ـان خـود را : باید بخواهند تا وقتـی ایرانی

صــاحب اختیــار و مســئول تغییــر و رشــد 
ــر حــق خــود  ــی ب ـا وقت ــد، تـ خــود ندانن

  .نایستند، گرفتار این وضعیت می مانند
پیش از پایان مهلت نام نویسـی، گفتـه  ☚

در صـورتي كـه هاشـمي كانديـدا : می شد
ـال دارد از ســـوي شـــوراي  شـــود احتمــ

ائی نیز تاييد صالحیت نگهبان رحیم مش
زیرا او می تواند آرای بخشی از رأی . شود

. دهندگان به هاشـمي را از آن خـود کنـد
» مهندســی انتخابــات«در ایــن صــورت، 

ـا تقسـيم آراء . آسان تر خواهد شـد زیـرا ب
ـان هاشـــمي رفســـنجانی و مشـــايي و  ميــ
ــوان آراء را  ــه ای، مــی ت ــداي خامن كاندي

به » برره«طوری مهندسی کرد که نامزد 
ـــمی  ـــد و هاش ـــوری برس ریاســـت جمه
رفســـنجانی بـــرای همیشـــه از صـــحنه 

  . سیاست بیرون انداخته شود
امــا هــیچ معلــوم . هــردو نــامزد شــدند    

. نیست که هـردو تأییـد صـالحیت شـوند
در صورتی که مشائی رد صالحیت شـود و 
هاشمی رفسنجانی تأیید صالحیت شـود، 
یک وضعیت پـیش مـی آیـد و در صـورتی 

و تأییـد صـالحیت شـوند، وضـعیت هر د
  . دیگری پیش می آید

هاشمی رفسنجانی در همان حال کـه  ☚
مــی گفــت، بــا وجــود مخالفــت رهبــری، 
آمدن من فایـده نـدارد، سـخت مشـغول 
ــحنه  ــه ص ــدن ب ــرای آم ـازی ب ــه سـ زمین

ـاتی« ــ ـارزه انتخاب ــ ـــود» مب ـــه، . ب از جمل
حضور فرزندان او در جلساتي كـه حسـن 

معرفـي خـود، روحاني براي سـخنراني و 
ـا  ترتیب می دهد، بيشـتر بـرای مـذاكره ب
ــور  ــرای حض ـازی ب ــه سـ ــران و زمین ديگ

در حقیقت، اگـر . هاشمی رفسنجانی بود
هاشــمی رفســنجانی بــه تکــرار مــی گویــد 
هرگاه رهبـری نخواهـد، آمـدنش فایـده 
ـاطر اسـت کـه در   ندارد، یکـی بـه ایـن خ
ذهن مردم القاء کند او کسی است که در 

هوری، در برابر خامنه ای مقام رئیس جم
ـای صـندوقهای . می ایستد هرگاه مردم پ

یـم و ژرأی بروند و بـه او رأی بدهنـد او ر
اگـر . کشور را از بن بست خارج مـی کنـد

ـاعدی  هم خـود نتوانـد بیایـد، زمینـه مس
ـانده او و . ساخته می شود برای دست نش

ــرد ــی ک ــم نویس ــود او اس ــرین . خ در آخ
ری مـی رهبـ«لحظه کـرد یعنـی ایـن کـه 

  .  »خواهد
در باره فرجام کار ریاسـت جمهـوری  ☚

احمدی نژاد، کسی که ریاست خـود را از 
چشـــم رهبـــر «خامنـــه ای  جســـت و از 

،  ایــن اطــالع بســی عبــرت آمــوز »افتــاد
صدا و سيما به دستور بيت رهبري : است

و ســــپاه قــــرار شــــده كليــــه ســــفرها و 
ديدارهاي محمود احمدي نژاد را بدون 

ـال . ننـدهوادار پخش ک  ۸۸بـر خـالف س
نفر بود دهها هزار نفر نشان  ۱۰۰كه اگر 

ـا هــزار نفــر  ــد حــال اگــر دههـ مــي دادن

حضور داشته باشند، چند هزار نفر نشان 
ـــه، ذاكـــر . داده مـــی شـــود ـــرای نمون ب

در حاليکـه : استاندار اصـفهان مـی گویـد
ـان  جميعت فشـرده در ميـدان نقـش جه
اصفهان جمع شده بودند صدا و سيما از 

اشــيه ميــدان كــه خلــوت بــود تصــوير ح
و حقیقت اینسـت کـه . برداري كرده بود

در قسمتی هم ذاکـر مـی گویـد جمعیـت 
  .فشرده نبود و شمار حاضران کم بود

  
نـامزد ۀ ٭ تازه ترین خبرها در بار

ریاست جمهوری شـدن هاشـمی 
  :رفسنجانی

  
خبرهائی که ما دریافـت کـرده ایـم،         

بیشـــتر موقعیـــت دربرابـــر خامنـــه ای 
قرارگرفتن را بـه هاشـمی رفسـنجانی مـی 

بدیهی است کـه در ایـن موقعیـت . دهند
زیرا سبب مـی . قرارگرفتن، بسود او است

ـان گـرفتن  شود کسانی به امیـد واهـی پای
واهی . به او رأی بدهند... بحران اتمی و 

ـاطر کـه ـاه قـرار بـر دادن  به ایـن خ هرگ
امتیاز و حل کردن بحـران شـود، خامنـه 
ای امتیــاز انجــام ایــن کــار را بــه هاشــمی 

ــد ــی ده ــنجانی نم ــذکر، . رفس ــن ت ـا ای بـ
  :اطالعها دریافت شده می گویند

هاشــمی رفســنجانی، در بیانیــه مــورخ   ☚
ـامزد  ۹۲اردیبهشت  ۲۲ که بـه مناسـبت ن

شــدن خــود انتشــار داد، در ایــن بــاره کــه 
ــری«ع موافقــت موضــو ـا نــامزد » رهب بـ

ـاورد . شدن او چه بوده است، کلمه ای نی
در بیانیــه دوم خــود نیــز هــیچ توضــیحی 

ـاد داشـته باشـند او . نداد خوانندگان به ی
بدون موافقت رهبری ایـن «: گفته است

پس رهبـری . »وضعیت اصالح نمی شود
می باید با سیاست او موافقت کرده باشد 

ـا مزد شـدنش را تا او، به قـول خـودش، ن
اما او هنوز بـه . مفید تشخیص داده باشد

اقتضای اخالق سیاسی و حداقل توقـع و 
حق مردم به توضـیح، کلمـه ای توضـیح 

  .نداده است
شخص اصلی مورد نظـر خامنـه ای و   ☚

ضـعف عمـده . سپاه، سعید جلیلی اسـت
او اینســت کــه نمــاد ادامــه بحــران اتمــی 

اسـت   برای رفع این ضعف، قـرار . است
ر مــذاکرات پــیش رو بــا خــانم اشــتون د

امتیازاتی بدهد و امیدی ایجاد کند تا که 
بعـد هـم . را به سـود او برگرداننـد" جو"

ــاد برنــده اعالمــش کننــد دو   . بــا آرای زی
ـام   منبع این خبر برآننـد کـه  موضـوع تم

ـا آمـــدنش،  ــ اســـت و رفســـنجانی هـــم ب
ـا . خودش را بـی مقـدار کـرده اسـت آنه

ان بـــه هـــم نخواهنـــد گذاشـــت بازیشـــ
و بـــه هـــر قیمـــت هاشـــمی . بخـــورد

  .رفسنجانی را بر زمین خواهند زد
مالک صحت خبر اینست کـه پـیش از       

انتخابات، گفتگو انجام بگیـرد و تـوافقی 
، در ۹۲اردیبهشــت  ۲۵در   .بــه عمــل آیــد

استانبول، جلیلی با آشتون گفتگو کـرد و 
اما . اشتون گفتگوها را مفید ارزیابی کرد

ـاد آیا این ا ندازه کافیسـت جلیلـی را از نم
بن بست به نماد گشایش بـن بسـت بـدل 

  کند؟
از متصـدیان ) نفـر  ۲۰تا  ۱۰(گروهی ☚  

ـال تهیـه  ـای اطالعـاتی، در ح دستگاه ه
هــدف . »رهبــر«گزارشــی هســتند بــرای 

که ثابت کنند سن و بنیه هاشمی    اینست 
امکــان تصــدی ریاســت   او  بــه  رفســنجانی

تبـی خامنـه مج  . جمهموری را نمیدهـد
ای محــرک ایــن گــروه در تهیــه گــزارش 

امــا اگــر ســن هاشــمی رفســنجانی . اســت
مانع از تصدی ریاست جمهـوری باشـد، 
سن و بیماری خامنه ای نیز مانع تصـدی 

ایـن . رهبری با اختیار مطلق نیـز هسـت
  .خبر نیز به سود هاشمی رفسنجانی است

  
  4 ر صفحهد   

  

نزاع در بن بست
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نامزد شدن هاشمی رفسنجانی در کار   ☚
آشـفتگی بوجـود » اتانتخابـ«مهندسی 

کسانی که خواسـته انـد   از  او  .آورده است
بسود او کناره گیری کنند، خواسته است 

  .تا تأیید صالحیتها این کار را نکنند
اردیبهشـــت  ۲۶خبـــر دیگـــر کـــه در   ☚

ــد ــی گوی ــي : دریافــت شــده اســت، م عل
ـاي امنيتـــي  خامنـــه اي و ســـپاه و نيروهــ
نزديــك بــه او، كانديــداي مطمئنــي تــا بــه 

افرادي . حال پيدا نكرده يا رو نكرده اند
ـام بـرده مـی شـود،  ـا ن ـا امـروز از آنه كه ت

ـاي الزم را    نتوانســته انــد همــاهنگي هـ
ـاي امنيتـي و ميان سرداران سپاه و ني روه

روشن اسـت . اطالعاتی را به دست آورند
که نامزد مورد نظر میان کسانی است کـه 

اینها، تـوان رقابـت . اسم نویسی کرده اند
ـائی  در (با هاشمی رفسنجانی و رحـیم مش
را ) صـــورت تأییـــد شـــدن صـــالحیت او

مگــر اينكــه بــا تاييــد صــالحیت . ندارنــد
ـان از  ـان آنـ ـا و راي شــکني ميـ همــه آنهـ

ـــ ـــی از س ـــتن یک ـــواب رف ـــه خ وئی، و ب
ــد ســال (نامزدهــای اصــلی،  کــه  ۸۴مانن

کروبی یک ساعت خوابید و چون بیدار 
شد، از نفر اول به نفر سوم سـقوط کـرده 

ـا ) بود کسی چون واعظ زاده خراسـاني ي
ـاف دوم  ـا قاليبـــــــــ واليتــــــــــي يـــــــــ

ـار  .شود بکشـد و از راه   مرحلـه دوم   بـه  ک
 مهندسی آراء، نام نامزد مطلـوب خـود را

 ۲۵هرچند در . از صندوق بیرون بیاورند
ــخنان  ــوار از س ـار دو ن ــت، انتشـ اردیبهش

  .قالیباف ضربه سختی بر او وارد کرد
ـاي   ☚ در حقیقت، در ميان افـراد نيروه

نظــامي كــه نــامزد شــده انــد، هيچکــدام 
نتوانســته انــد يکدســتي كامــل را در ميــان 

به دست اورنـد » حافظ نظام«نيروهاي 
  :از جمله

ـان  • ـامي زاكــ  –ي از جملـــه افســـران نظــ
امنيتــي وابســته بــه ســيد مجتبــي و عضــو 
برجسته رهپويان انقـالب اسـالمي اسـت 

او . كه سوابق جنايتكاريش معلـوم اسـت
ـا  آراي اكثريت سرداران سپاه و امنيتي ه
ــم از  ـافي ه ــدارد و راي كـ ـار ن را در اختيـ

  سوي مردم به دست نخواهد آورد
ـاف، معـــروف بـــه •  ـاقر قاليبــ محمـــد بــ

خاليباف، از جمله سـرداران سـپاه اسـت 
ـادل و  كه هنوز جنگ ميان او و حـداد ع
واليتي به پايان نرسيده كه يکي از آنها بـه 

در سپاه در مورد او اختالف . ميدان بيايد
 ۹۲اردیبهشت  ۲۵در . شديد وجود دارد

دو نوار از سخنان او، مربوط به سـرکوب 
ــر  ۱۸خــونین دانشــجویان در  ، ۱۳۷۸تی

خود   د که در یکی، سرکوبگری پخش ش  
را می ستاید و در دیگری مـی گویـد بـه او 
ـا او  دســـتور تیرانـــدازی داده بودنـــد امــ

اولـــی ســـخن او در . نپذیرفتـــه اســـت
ـا و دومـی را سـخن او  اجتماع بسیجی ه

   .در اجتماع دانشجوها هستند
  

ــــــات«٭ در  ــــــت » انتخاب ریاس
ـــوری  ـــز  ۹۲خـــرداد  ۲۴جمه نی

ــینی  ــئله جانش ــلی، مس ــئله اص مس
  :خامنه ای است

  
ـات«در  ☚ ــلی۸۸» انتخابـ ــئله اص ، ، مس

صـحبت . مسئله جانشینی خامنه ای بـود
بیمــاری او بــود و ســپاه آمــاده بــاش داده 

ــود ـا، در . ب ــزرگ و کودتـ بعــد از تقلــب ب
جمع احمدی نژاد، صحبت از این بـوده 
ـا آخـر  است که ممکن اسـت خامنـه ای ت
. دوره ریاست جمهـوری او، زنـده نمانـد

در روزهــای اول، بــاز نشــاندن احمــدی 
مهـوری، ربـط نژاد بر کرسـی ریاسـت ج

داده می شد با تدارک اسباب رهبر شدن 
  .مجتبی خامنه ای فرزند دوم خامنه ای

و در روزهائی که هاشمی رفسنجانی و  ☚
خــاتمی مــی گفتنــد مــی آئــیم اگــر رهبــر 
ــئله  ــد، هــیچ صــحبتی از مس ــق باش مواف

کــار بــه آنجــا . جانشــینی خامنــه ای نبــود
کشید که خاتمی اظهار خوشـحالی کـرد 

ـال  ـــ ــــمی از احتم ــــدن هاش ـامزد ش ـــ ن
ـامزد شـدن او : هم او گفـت. رفسنجانی ن

وضــعیت را بــدتر مــی کنــد و تــازه همــان 
ــد بنــام نــامزد  تعــداد رأی را کــه بخواهن

ـایت امـروز . اصالح طلب مـی خواننـد س
خبـر داد کـه دو مرجـع ) اردیبهشت ۲۱(

ـات اللـــه سیســـتانی و وحیـــد  تقلیـــد، آیــ
خراسانی از هاشمی رفسـنجانی خواسـته 

ـا . د شـوداند نامز وحیـد خراسـانی در ج
در مورد سیستانی نیز، خبـر . تکذیب کرد

  .راست نبوده است
ـات واعـظ     پیش از آن نیز، خبـر دو مالق

طبسی با خامنه ای در باب نامزد ریاسـت 
جمهـــوری شـــدن هاشـــمی رفســـنجانی 

مســموع نیــز شــد کــه . انتشــار پیــدا کــرد
هاشمی رفسنجانی همه گونه تضـمین بـه 

است که اگـر بـه ریاسـت  خامنه ای داده
ـا را  جمهوری برسد، از خـط رهبـری او پ

ـا وجـود ایـن، . بیرون نخواهد گذاشت ب
گفتــه شــد کــه . خامنــه ای کوتــاه نیامــد

علــت عمــده کوتــاه نیامــدن خامنــه ای، 
مجتبـی خامنـه . مسئله جانشینی او است

ای، بــرغم ضــربه هــا کــه خــورده اســت 
احمــدی نــژاد و حکــومتش را آشــی مــی (

او پختــه و پــیش روی پــدرش  داننــد کــه
ـــت ـاده اس ــ ـــدارک )نه ـان در ت ــ ، همچن

ـا وجـود . جانشین پدر خود شدن است ب
ـام ریاســـت  هاشـــمی رفســـنجانی در مقــ
جمهوری و پیش آمدن مرگ خامنـه ای، 
مجتبــی بــه احتمــال نزدیــک بــه یقــین، 

  .   جانشین خامنه ای نمی شود
  

٭ خمینــی زدائــی بــر همــان روش 
  :اربرداست که استالین با لنین بک

  
، گروههايي كه ۹۲از نیمه اردیبهشت  ☚

بايد براي ايجاد تشنج و شعار دادن به لـه 
يا عليه برخي مقامات در مقبره خميني به 
راه بيفتند توسط نيروهاي سـپاه و بسـيج 
و بيت رهبري آماده شده انـد در حاليکـه 
هنوز بيش از يك ماه به تاريخ سال مـرگ 

ه گـزارش تا تهی. خميني باقي مانده است
  :تفصیلی، بدانیم که

ــی •  ــد خمین ــی، احم ـانواده خمین از خـ
ــد او را کشــتند و هــیچکس دیگــر از  فرزن

ـای ر یـم ژاین خانواده در مقامی از مقامه
انتظار می رفت حسن خمینـی در . نیست

شرکت کند،  ۹۲خرداد  ۲۴» انتخابات«
به او اخطـار شـد سـرجای خـود بمانـد و 

  . وارد معرکه نشود
هـا کسـی در مقـامی » مـامی خط ا«از • 

ـــت ـــده اس ـــهای . نمان ـــان گرایش در می
، کسانی رانده شده انـد »اصالح طلب«

مـی » عصـر طالئـی«که دوره خمینی را 
ـــــد او را  ـــــه ای و بان ـــــد و خامن خوانن

، می »خط امام«واقعی از » منحرفین«
  . دانند

در دانشگاه ها، دفتر تحکـیم وحـدت • 
چه گرایشی که جانبدار دموکراسـی شـد 

خــواه گرایشــی کــه همچنــان خــود را  و
، مــی خوانــد، از هرگونــه »خــط امــام«

ــد و حضــور و  ــوع شــده ان فعالیــت ممن
  .فعالیت سازمانی ندارند

ــداران •  ــپاه، طرف ــام«در س ــط ام » خ
چند نوبت تصـفیه شـده انـد و در حـال 
حاضــــر، کســــی از آنهــــا در مقــــامی از 

  .مقامهای فرماندهی نیست
ایـران  ،۱۳۸۸خـرداد » انتخابات«تا • 

ــدیگر  ــزاع رودرو بــا یک گیتــی هــا در ن
ـــد ـــانی . نبودن ـــهای پنه ـــر (سازش اکتب

ســورپرایز و ایــران گیتهــای امریکــائی و 
انگلیســــی و فرانســــوی و پرتقــــالی و 
اسپانیولی و ایتالیائی و اتریشـی و آلمـانی 

. را با هم انجام داده اند...) و سوئدی و
ــی  ــاور امنیت ــارلین، مش ــک ف ــه م ــم ب ه

ــام  ــان، پیغ ــه در صــورت ریگ ــد ک دادن
اطمینــان از حمایــت امریکــا، حاضــرند 

ــورت  ــم ص ــند و ه ــم بکش ــی را ه خمین
ـــر  ـــزون ب ـــه رو« ۱۰۰۰اف ـــه » میان را ب

سرهنگ نـورث، عضـو شـورای امنیـت 
و هم، کودتای برضد . ملی امریکا دادند

منتظری را انجام دادند و هـم بـا جعـل 
نامــه از ســوی خمینــی و تحــت فشــار 

ای مجلــــــس خامنــــــه «قــــــراردادن 
. ، خامنــه ای را رهبــر کردنــد»خبرگــان
بدین سـو، ایـران » انتخابات«اما از آن 

. گیتی ها با یکـدیگر رو در رو گشـته انـد
اینکــه  گفتــه اســت هاشــمی رفســنجانی 
عامل امریکا است، عقده حقارت کهنـه 
او اســت کــه اینــک مجــال یافتــه اســت 

وقتــی حضــور هیــأت مــک : ســرباز کنــد
شـد و افتضـاح فارلین در تهران بر مالء 

ایـران گیــت در شـرق و غــرب جهــان از 
 ۷پرده بیرون افتاد، محمد خامنه ای و 

ـــر از  ـــن دیگ ـــدگان«ت ـــس » نماین مجل
سئوالی در باره آمدن هیأت مک فارلین 

ـــت، از  ـــران گی ـــاح ای ـــر«و افتض » وزی
ــت  ــه وق ــروز (خارج ــامزد ام ــی، ن والیت

خمینـی بـر . کردنـد) ریاست جمهـوری
پرسش کننده » نماینده« ۸آشفت و این 

ــا ایــن . خوانــد» پــوچ«را  از آن زمــان ت
اظهار نظر، محمد خامنه ای، عموماً در 

با این که در سازشـهای . بند سکوت بود
ــز شــرکت داشــته  ــه ای نی ــانی خامن پنه
است، برادر او، هاشمی را عامـل امریکـا 

امــا هاشــمی رفســنجانی را . مــی خوانــد
عامــل امریکــا خوانــدن، اعــالن جنــگ 

  .است
ال حاضر، از خمینی، یک مقبره در ح• 

همـانطور » کیش خمینی«باقی است و 
ــاقی  ــین، جــز ایــن ب کــه اســتالین، از لن

همه استبدادها از ایـن نـوع، . نگذاشت
ــد ــانون . همــین کــار را کــرده ان ــرا ک زی

جدیــد، » رهبــر«تمرکــز قــدرت شــدن 
ــــا و  ــــتن شخصــــیت ه ــــاقی نگذاش ب
گروههای مهار ناشدنی متعلق بـه بنیـاد 

  . سته به او را ایجاب می کندگذار و واب
  

ــتفاده  ــه اس ــدار ب ــم هش ــاز ه ٭ ب
کننـــدگان از کـــامپیوتر در بـــاره 
روشــــهای تخریبــــی دســــتگاه 

  :یمژاطالعاتی ر
  
در بــاالترین بــا اســتفاده از ای دی  - ۱

کسی که آدرسش هک شده  رای منفی و 
  .یا مثبت میدهند

از طریق آدرس فرد مورد نظرشان و  - ۲
ــــامپیوتر و ــــا ای دی ک ــــها و ی ی عکس

فیلمهای مستهجن همراه با نامـه هـای 
مســتهجن بــرای اعضــای خــانواده وی 

یعنــی وانمــود مــی کننــد کــه . میفرسـتند
طــرف مــورد نظرشــان در واقــع قربــانی 
ــای  ــها و فیلمه ــا اهــل ارســال عکس آنه
مستهجن است و سهواً به جـای ارسـال 
آن عکــس بــرای رفــیقش، بــرای همســر 
ــدین وســیله ایجــ اد خــود فرســتاده و ب

  .اختالف خانوادگی می کنند
ــا ای دی طــرف  - ۳ ــر فایلهــایی ب در زی

قربانی مبادرت به نوشـتن کامنـت هـا و 
مواضع عجیب و غیر منتظـره و خـالف 

خصوصـا کـه . مواضع سازمانی می کننـد
مطلعنــد فــرد مزبــور فعالیــت فیســبوکی 
ــاد از  ــا فاصــله هــای زی ــدارد و ب مــدام ن
 آدرس فیسبوکی خود استفاده می نمایـد
تا . و امکان کنترل برایش موجود نیست

اینکه وی با اعتراض دوسـتانش مواجـه 
  .شود
ــا  - ۴ روابــط فــرد مــورد نظــر خــود را ب

ــا  دوســتان ســازمانی و خــانوادگیش را ب
ارســال ایمیلهــای منحــرف کننــده بهــم 

  .میزنند
ــن از - ۵ ــن دوســت م ــورد ای ــک م در ی

برادرش شنیده که حتی با دریافت یـک 
دف یـک دانشـجو در ایمیل که خبر تصا

خــــارج را بــــرای پــــدر وی در ایــــران 
فرستاده اند باعث سکته وی شده انـد و 

همین مساله برادر این دوسـتم را کـه بـا 
لشــکر ســایبری تــا کنــون همکــاری مــی 
کرده در فکر فرو برده و برای بـرادرش 
درد دل کرده که این امر نامردی کامـل 
است و دیگر حاضر به همکاری نیستم و 

د با زدن خود به بیماری از زیـر میخواه
وی گفتـه . تعهدی که داده بیرون بیایـد

است که مـاموران اطالعـاتی حاکمیـت 
  .به آنها آموزشهای الزم را میدهند

حتی ارتش سـایبری صـدای فعـاالن - ۶
سیاسی را در مصاحبه ها و برنامـه هـای 
رادیویی و تلویزیونی ضـبط مـی کننـد و 
ــــبانده  ــــم چس ــــات به ــــد قطع همانن

ذهای پاره شـده در سـفارت امریکـا کاغ
ـــبانند  ـــی چس ـــم م ـــور دلخـــواه به بط
وجمــالت دلخــواه خــود را میســازند و 
آمــاده نگــاه میدارنــد تــا بتواننــد آنــرا در 
هنگام خراب کـردن فـردی در انترنـت 

در واقع صدا نیـز اصـالت . پخش نمایند
دارد چون مستقیم از برنامه های رادیـو 

  .و تلویزیونی ضبط شده اند
انگونه که به دروغ برای پرونـده هم- ۷

سازی زرافشـان اعـالم کردنـد در منـزل 
وی مواد مخدر و مشروبات الکلی یافتـه 
انــد و جاســازی کــرده بودنــد از طریــق 
اسکایپ های کنتـرل نشـده و بـاز نگـاه 
ــاالن سیاســی  ــزل فع داشــته شــده از من
. خارج و داخل کشور عکس مـی گیرنـد

و یـا در آنهم در لباسهای راحتی و پیژاما 
ــا در  ــانی و ی لحظــات عریــان شــدن قرب
حین ادای صحبتهای خصوصی آنان را 
ضبط می کنند و نگاهداری می کننـد تـا 
زمانی بطور آشـکار و یـا بطـور خزنـده و 
ــا  پنهــان علیــه وی بــرای دوســتانش و ی
اقــوامش ارســال دارنــد و یــا در انترنــت 

  .پخش نمایند
ــوان - ۸ ــه عن از طریــق ارســال ایمیــل ب

ــ ــدار خ ــه طرف ــراد رابط ــازمانی اف ط س
دوستی و آشنایی بـا فـردی بـر قـرار مـی 
کنند و اطالعات در مـورد دوسـتان وی 
از او بطور تدریجی کسب می کنند و بعد 
آن اطالعات را از طریـق نـامی مجعـول 
بــا ارســال ایمیــل و یــا در فیســبوک و یــا 
باالترین و تویتر علیه دوسـتان سـازمانی 

ــراد خــانواده وی ب ــا اف ــی وی و ی ــار م ک
  .گیرند

و حتی شده که برای برخی دعوتنامه - ۹
بــرای شــرکت در جلســه ای جعلــی را 
ارســال میدارنــد و یــا بــه نــام وی و از 
آدرس وی و یــا اســتفاده از ای دی و ای 
پی  وی پاسخ مثبت به دعوتی در جلسه 

  .ای را جعل می کنند
حتی موردی را برادر دوستم برای  - ۱۰

ه بـرای برادرش تعریـف کـرده اسـت کـ
فــردی از یــک ســازمان چــپ تقاضــای 
عضویت در سازمان مشـروطه خواهـان 
را جعــل کــرده انــد و بعنــوان افشــاگری 
علیه وی به اسمی جعلی با ایمیـل بـرای 
برخی از دوستان سازمانی وی فرسـتاده 

  .اند
مــورد آخــر نیــز ســعی ایــن ارتــش  - ۱۱

سایبری اسـت کـه بـه حسـابهای بـانکی 
وی اطالعـات افراد خـارج از کشـور از ر

ضبط شده بـر روی کامپیوترهـا از قبیـل 
ــــه  ــــول را ب ــــد و پ پاســــوردها راه یابن
حسابهایی متعلق به افراد حاکمیت در 

  .کشورخصوصا هلند انتقال دهند
 VPNوی پی ان های «حاکمیت -  ۱۲

ــار »  ــازل در اختی ــت ن ــه قیم ــراوان ب ف
ایرانیان داخل کشور قـرار میدهـد ولـی 

جاسوسـی همین امر راهی اسـت بـرای 
همـه وی پـی . ایرانیان خـارج از کشـور

ان ها کنترل شده می باشند و هر ایرانی 
در داخل که از آنها اسـتفاده مـی بـرد بـا 
استفاده از آن روابط دوستی و سـازمانی 

  .خود را لو میدهد
ــانی اینـک ببینـیم نامزدهـای : انقالب اسالمی ــه کس ــوری چ   :دهستند و چه کارنامه ای دارناصــلی ریاســت جمه

ـــه نامزدهـــای  کارنام
ریاســـت جمهـــوری، 
ــرورده هــای  دســت پ
نظــام والیــت مطلقــه 

  :فقیه
  
گفته مي شود  مهمترين دوره انتخابات    

یم والیت مطلقه ژرياست جمهوري در ر
است كه ولي  ۱۳۹۲فقیه، انتخابات سال 

مطلقه فقيه در گـل فـرو رفتـه و هـر چـه 
بيشتر تقال مي كند بیشتر در گـل فـرو مـی 

ر ايــن بــين، ســيد مجتبــي همــان د. رود
كسي كه اين مصيبت را براي پدر خود به 
ـار را گـرد  وجود آورده همه اعـوان و انص
ـا هـم فكـري  خود جمع نموده تا همـه ب
كنند و مانع از حضور نامزداحمدي نژاد 

  :و پيروزي او در انتخابات شوند
  

  :٭ مشکل مشائی و گروه احمدی نژاد
  
خـدا : تچندي پيش، سرداري مي گفـ    

لعنـت كنـد رحـيم مشـايي را كـه آمــدن و 
ــراي انتخابــات مصــيبت آور  نيامــدنش ب
است چـرا كـه اگـر رد صـالحيت شـود و 
اجازه حضور پيدا نكند مشکل ساز اسـت 
ـاورد  و اگر حضور هم پيـدا كنـد و راي ني

مــي شــود و اگــر پيــروز  ۸۸هماننــد ســال 
ـان بـه  ـار آخونـدها و برخـي نظامي شود ك

ــابراين بايــد بــا . پايــان خواهــد رســيد بن
ـانع  اتخاذ شيوه النصر بالرعـب قـديمي م
ـان احمـدي  از حضور او و حمايت حامي

  .نژاد شد
همان سـردار در جلسـه خصوصـي گفتـه 
بــود بــدبختي ايــن اســت كــه اگــر رحــيم 
مشايي به هر دليلي اعالم كنـد كـه قصـد 
ـاور  ـات را نـدارد كسـي ب شركت در انتخاب

بـري نخواهد كرد و همه ميگويند كه ره
مانع از حضور وي شـده اسـت و آن هـم 
ــه  بــراي خــودش مشــکالت بيشــتري را ب

  .وجود خواهد آورد
آنگونــه كــه تــا بــه حــال مشــخص اســت 
ـات  افرادي كه خـود را كانديـداي انتخاب

ـاريخ   ۲۳رياست جمهوري نموده اند تا ت
فروردين هيچکدام افـرادي نيسـتند كـه 
در برابر حضـور احتمـالي رحـيم مشـايي 

زيـرا راي بـه . بـت داشـته باشـندتوان رقا
رحيم مشايي در شرايط فعلي نـه راي بـه 
برنامه رحيم مشايي كه راي بـه مخالفـت 
با رهبري و نظام است و رحيم مشـايي را 
ـالف  ـام مـــي داننـــد و مخــ ـارج از نظــ خــ

  .رهبري و روحانيت
كانديداهاي معرفي شده تا كنون به نظر 
ــي راي  ـا حت ــه برخــي از آنهـ ــي رســد ك م

و وابستگان خـود را نيـز كسـب خانواده 
ـازار گرمـي بـه  نخواهند نمود تنها براي ب
ميدان مي آيند و در واقع هيزم هاي گرم 

  .كردن انتخابات آينده هستند
ــي مختصــري از     ــه معرف ــم ب قصــد داري

ـام  سوابق كانديداي مورد نظر و تاييد نظ
ـاد . بپردازيم نظامي كه با روش کـردن فس

ـاوز و جنايــت و خيانــت و اعــدام  و تجـ
استوار گشته، نيروهاي باقيمانده و مـورد 
ـاني باشـند  ـان كس تاييدش نيز بايـد از هم
كه روش جنايت و خيانت و فساد را بکار 

احســاس «اینــان . بــرده انــد و مــی برنــد
ـا بـه ميـدان گـذارده . می کنند» تكليف پ

ـاره اي بـراي  اند تا شايد به زعم خـود چ
نجات كشتي سوراخ شـده و بـه گـل فـرو 

  . ته نظام واليت مطلقه پيدا نمايندرف
  
  

  5 ر صفحهد   
  

نزاع در بن بست
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ـــي  ـــر معرف خـــواهیم کوشـــید عـــالوه ب
كانديــداها، اعــوان و انصــار و وابســتگان 

  :آنها را نیز بشناسانیم
  

  :٭ كانديداهاي نظام واليت مطلقه
  
از پــيش از انقــالب بــدین ســو، تنهــا، در    

ـات آزاد رياســــت  ـــ ــــورد انتخاب ــــك م ي
ـاي جمهوري صـورت گرفـت و د ر آن، آق
از آن بـه . بني صدر منتخب مـردم گشـت

بعد بود كه، هر بار، نظام تالش مـي كـرد 
ــم جــنس و دســت  ــوری ه ــيس جمه رئ

ـار آورد در يـك . نشانده خـود را بـر سـر ك
مورد، انتخاب آقاي محمد خاتمي دچار 
ـام  ـال پيـــه تمــ اشـــتباه شـــد و هشـــت ســ
مشکالت را به تـن خريـد و اسـتخوان در 

ـا ـا هـر ضـرب و زوري  گلو منتظر ماند ت ب
ـاند از تـرور مخالفــان . آنـرا بـه پايــان برس

ــركوب  ـار و س ـا انفجـ ـارجي تـ ــي خـ داخل
دانشـــجويان و حملـــه بـــه دانشـــگاهها و 
ــردان و  ــدگان و م ـا و نماين ــخنراني هـ س
ـا حملـه بـه  زنانی که اجتماع می کردند ت

و از نامـه ...مراجع و حوزه هاي علميه و 
ـا تحصـن  نگاري سرداران قدرت طلب ت
نماينــدگان و ارســال نامــه هــايي بــه نــام 
حکـــم حکـــومتي از ســـوي خامنـــه ای، 
کارهائی بودند بـراي كنتـرل آن دو دوره 

  .  رياست جمهوري
با گذشت و اتمـام دوره خـاتمي، خامنـه   

ــه خصــوص تــالش كــرد تــا دولــت  ای ب
اسالمي را بر كشور حاكم نمايد به همين 
ـا  ـار ب دليل با هر تقلـب و راي دزدي و فش

سپاه، نيروي نگهدارنـده اسـتبداد  كمك
ـــژاد را بـــه عنـــوان  مطلقـــه، احمـــدي ن
ـان بـه ملـت  ـام زم فرستاده و منتخـب ام

ــل کــرد ــد كــه او . تحمی ــري نپايي ـا دي امـ
ــي كــه مــدعي  ــد شــخص ســيد عل همانن
ــود، مخالفــت  پرچمــداري امــام زمــان ب
ـاز نمـود ـا پـرچم دار مطلقـه را آغ . خود ب

، در اين بين. كار به وضعیت کنونی کشید
تنها سيد علي خامنه اي است كه به طـور 
ـاطر آبـــروي نداشـــته، از  علنـــي، بـــه خــ

اظهار پشـیمانی نکـرده  ۸۸كودتاي سال 
وگرنــه همــه دســت انــدركاران و . اســت

حاميان و مسئوالن تقلب انتخاباتي سال 
علني و غير علنـي گفتـه انـد از اشـتباه  ۸۸

ـا ايـن پشـيماني . خود پشـيمان هسـتند ام
ــدارد ا كــه  ضــربه اي کــه چــر. ســودي ن

ــت  ــي و والي ــيد عل ــه س ــژاد ب ــدی ن احم
مطلقه و حاكميت زده است، کمر شـکن 

  . بوده است
ـا حـدي      با توجه به كانديـداهايي كـه ت

خود را مشخص نمـوده انـد بـه نظـر مـي 
ــب  ــراي كس ـا ب ـا تنهـ ــي از آنهـ ــد برخ رس
امتيازات بعدي به ميـدان آمـده انـد و در 
ـا ــه ســود كســي كــه احتمـ ل زمــان الزم ب

پيروزي مي دهند كنار مي رونـد و بعـد از 
پيــروزي امتيــازات الزم را بــه دســت مــي 

ـا بـه طـور . آورند مانند دوره هاي قبلي ام
كلي به نظـر نمـي رسـد كـه كانديـداهاي 
ــد رحــيم  ــرادي مانن ــر اف موجــود در براب
مشايي و سيد محمد خاتمي و حتي سـيد 
حســـن خمينـــي و علـــی اكبـــر هاشـــمي 

ــه ميــد ان بياينــد اميــد رفســنجانی اگــر ب
كوچکترين موفقيتي داشـته باشـند البتـه 

  .تا كنون و با اين جوجه كانديداها
  

٭برخـــي از كانديـــداهاي ریاســـت 
  ۹۲جمهوری در انتخابات سال 

  
ـان  -  ۱ ـــــــــ ــــــــــطفي كواكبي از  –مص
ــدگان« ــل مجلــس دســت » نماين دور قب

ـــــريه  ـــــئول نش ـــــدير مس ـانده و م ــــ نش
مردمساالري و روزنامه محلي پيام اسـتان 

ان كه به اصالح طلب بدلي معـروف سمن
ــه دانشــگاه امــام . اســت او دانــش آموخت

ـا . صادق مي باشد تحصیالت طلبگـي را ت
دوره ســـطح، در آن دانشـــگاه گذرانـــده 

او در اوان جواني در بسيج سمنان . است

ـال  ـا در س ـام اجـراي كودت بوده و به هنگ
شصت با ديگر بسيجيان با شعار مرگ بـر 

ن به تهـران آورده بني صدر شبانه از سمنا
ــي صــدر  ــر ضــد بن ـا ب ـا در كودتـ شــدند تـ

يکــي از داليــل انتخــاب او . شــركت كنــد
ــي  ــد او م ــعار دادن، صــداي بلن ــراي ش ب
ـا بـدون بلنـدگو  باشد كه در مجلس باره

وي با شعار دولت اخالق . شنيده مي شد
به عرصه انتخابات آمده است تا موجـب 
ــد  راي شــکني اصــالح طلبــان شــود مانن

ـــين در د ـــيمع ـــورد ايـــن . وره قبل در م
كانديداي رياست جمهوري بايـد گفـت 
ـافي  كه او در انتخابات مجلس هم راي ك
نیــاورد چــه رســد بــه انتخابــات رياســت 

  !جمهوري
محمد سعيدي كيا متولـد اصـفهان،   -  ۲

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد دانشـگاه 
ـاي  امير كبير وزير راه و ترابري دولـت ه

رفسـنجاني  مير حسين موسوي و هاشمي
و وزير جهاد دولت محمد خـاتمي و نيـز 
وزير مسکن دولت اول محمود احمـدي 
نژاد بود كه رابطه اي نزديك با سيد علـي 
خامنه اي دارد و آمده تا تنور را تا حـدي 

ـاه دارد هنـوز معلـوم نيسـت كـه . گرم نگ
  .قصد او از كانديدا شدن چيست

ــرد  -  ۳ ــوترابي ف ســيد محمــد حســن اب
ل مجلــس مافیاهــا دوره نايــب رئــيس او

وي . قبل و نايب رئيس دوم مجلس فعلي
  .از دوره ششم نماينده مجلس بوده است

بعد از انقالب، مسـئول سياسـي عقيـدتي  
ـاي  ـاع گشـــت و در جبهـــه هــ وزارت دفــ
. جنــگ مشــغول فعاليــت تبليغــاتي شــد

بعدها نماينده ولي فقيه در دانشـگاه بـين 
م المللي قزوين و دانشگاه تهران شد و ه

ـارز  اكنـــون در جامعـــه روحانيـــت مبــ
ـات حــــل  عضــــويت دارد و عضــــو هيـــ

او امام جمعه . اختالف سران قوا ميباشد
ــت ــز هس ــزوين ني ــت ق ــداي . موق در ابت

حکومت احمدي نژاد بـه شـدت از او در 
برابــر ديگــر نماينــدگان دفــاع ميکــرد تــا 
زمــاني كــه محمــود احمــدي نــژاد حتــي 
تقاضــاي او را بــراي مانــدن در مجلــس و 

از . ادن پاســخ بــه نماينــدگان نپــذیرفتد
آن به بعد، دچار همان تغييـري شـد كـه 

وي عـالوه بـر نماينـدگي . ديگران شـدند
مجلس مدرس حوزه علميـه قـزوين مـي 
باشــد و بــه نظــر مــي رســد دكــوري پــيش 

  .نباشد
  

  :قالیباف و شبکه خانوادگی او• 
  
محمد باقر قاليباف متولد مشـهد و از  - ۴

ي جنگ و فرمانـده فرماندهان جبهه ها
نيروي هوايي سپاه پاسـداران و فرمانـده 
نيروي انتظامي تهـران بـزرگ و شـهردار 

كانديداي رياسـت  ۸۴تهران كه  در سال 
جمهوري شد اما بنا بـه داليلـي احمـدي 

ــه جــاي وي منصــوب شــد ــژاد ب او در . ن
ـا «حال حاضر بنا بر شعار  شهر ما خانه م

، اكثــر خــانواده هــای وابســته بــه »اســت
ـاء مختلـف بـه شـهرداري  خود را به انح

  .برده است
قاليبــاف از جملــه ســرداراني بــود كــه در   

دوران خاتمي با نوشـتن نامـه اي، وي را 
او . تهديــد بــه دخالــت در امــور نمودنــد

ـاق  ـا قاچ ـارزه ب بعدها به رياست سـتاد مب
محمد . كاال و ارز در دوران خاتمي رسيد

ـان سرســـخت  ـاف از مخالفــ ـاقر قاليبــ ــ ب
ح طلبان ميباشد كه در اين دوره در اصال

ـا حـداد  ـافه يـك همـراه ب گروه دو به اض
عادل و واليتي گروهي بـراي كسـب ايـن 

ــد ــام تشــکيل داده ان ــاد در ميــان . مق فس
ـاف هماننـد ديگـر  فاميل و نزديکان قاليب
ـان  مسئوالن مـوج ميزنـد از جملـه نزديک
وابســته بــه وي كــه درامــور شــهر تهــران 

ـام دخالت دارند مي تـوا ن از افـراد زيـر ن
  .برد

ـاف كـه مسـئوليت  هما مشـير همسـر قاليب
- بــانوان شــهر تهــران را بــر عهــده دارد 

ــهرداري  ـانوان ش ــل بـ ــدير ك ـاور و م مشـ
  . تهران است

ـا  مريم قاليباف دختر او، مشاور خانم هم
ـانوان  ــ ـادر خـــويش در امـــور ب مشـــير مــ

  .  شهرداري تهران است
مور الياس قاليباف، پسر شهردار، مسئول ا

  . جوانان شهرداري تهران
ـــد ديگـــر او، در  ـاف، فرزن ــ اســـحق قاليب

  . شهرداری مشغول است
ـاقر  ــد بـ ـاق محم ــي، باجنـ محســن بهرام
ـاتي و  ــ ـــتاد انتخاب ـــئول س ـاف، مس ــ قاليب
ـاوران  ــيس مشـ ســخنگوي قاليبــاف و  رئ

  شهرداري تهران  
ـــدباقر -  ـــر محم ـاق ديگ ــ ـــان، باجن نوري

ـامي  قالیباف، سردار سپاه در نيـروي انتظ
ــــ ـاعي ب ـــ ــــت اجتم ــــئوليت معاون ه مس

شهرداري تهران رسيد و مدتها مسئوليت 
موسسه فيلم نيروي انتظامي را در اختيار 

او ســپس . خــود و گــروه نظــامي داشــت
ـاران ســپاهی خـــود را بــراي تاســـيس  يـ
ـاور گسـتر  بـه  موسسه غير انتفاعي مهر خ

  :شهرداري آورد از جمله
ســرهنگ شــهرايي، ســرهنگ نيــروي  - 

ـات   انتظامي دوسـت ـان و عضـو هي نوري
ـاور  رئيسه و مـدير عامـل موسسـه مهـر خ

  . گستر
ســـرهنگ ملکـــي، ســـرهنگ نيـــروي  - 

انتظــامي دوســت نوريــان و عضــو هيــات 
رئيســه موسســه غيــر انتفــاعي مهــر خــاور 

  . گستر
سرهنگ روزبهـاني، سـرهنگ نيـروي  - 

ـات  انتظامي و دوسـت نوريـان، عضـو هي
رئيســه موسســه غيــر انتفــاعي مهــر خــاور 

  . گستر
ـان   ـان جري ـايلي ماننـد هم مدتي ديت س

ـا  موسسه كرج در ايـن مـورد بـر سـر زبانه
قاليباف عضو بانـد مشـهدي . افتاده است

ـام واليــت مــي باشــد كــه در  ـاي نظـ هـ
ـات بـه  بسياري از مراكز و نهادها و موسس
صورت باندي عمل مـي نماينـد از جملـه 

ـایش صـــورت . روزنامـــه همشـــهري رقبــ
مــانی نشــریه میلیــارد تو ۱۶حســاب زیــان 

  . های همشهری را انتشار داده اند
ـا بــر ادعــائی کـه خــود کــرده اســت و      بن

بنــابر حضــور مــرتبش در صــدا و ســیما و 
تا ایـن لحظـه، او ... دیدارش با مراجع و

بــرای بــاردوم، نــامزد مــرجح خامنــه ای 
  . است

  
ــان •  ــر«فالحی پیشــین واواک » وزی

کــه همچنــان تحــت تعقیــب پلــیس 
  :تبین المللی اس

  
علــي فالحيــان » حجــت االســالم« -  ۵

كانديداي متوهم و خود شـيفته رياسـت 
ـال  ـان متولــد : ۹۲جمهــوري سـ فالحیـ

ـاد اســـت او تحصـــیل کـــرده . نجـــف آبــ
ـانی اســت و تربیــت شــده  مدرســه حقـ

قدوسی  –جنتی  –اساتیدی چون بهشتی 
  . مصباح یزدی است  –

ـــوابقی چـــون ـــرع : دارای س ـاکم ش حــ
ــادان،  دادگــاه هــای انقــالب اســالمی آب

ــه  ــده کمیت ـان و فرمان ـاختران و خراسـ بـ
های انقالب اسالمی و مسئول اطالعـاتی 

ــرادرش در ایــن دوره نیــز در گــروه . آن ب
ـا بـود ـام . اطالعاتی این کمیته ه ـائم مق ق

  .واواک در دو دوره وزارت ری شهری
ـان : نظــــر ریشــــهری در مــــورد فالحیـــ

خــوب در کــوران حــوادث پیچیــده ...«
ـادی  ای بودیم و وزارت اطالعات هم نه

ـا  ـازه تاسـیس بـود و خیلـی ه انقالبی و ت
ــنگ  ــن راه س ــیر ای ــه در مس ــم موذیان ه

ـای . اندازی می کردند ترورهـا، توطئـه ه
ـادی هـم  ـات زی داخلی و خارجی و جنای

ــود ــه وجــود کســی . ب ــه ب ــود ک ــی ب طبیع
احتیــاج داشــتیم کــه هــم اقتــدار الزم را 
داشته باشد و هم جسارت و هم توان کار 

عاتی که به نظر مـن بهتـرین فـرد در اطال
ـان را  آن زمان آقای فالحیان بود کـه ایش
ــرای پســت قــائم مقــامی وزارت کــه در  ب
اصــل ســتون ســازمان وزارت اطالعــات 

  )۱(»....بود برگزیدیم
ـان رئـــیس دفتـــر بازرســـی   ـاز فالحیــ و بــ

فرمانــدهی کــل قــوا و دادســتان ویــژه 
ــــر واواک در دو دوره  ــــت و وزی روحانی

می رفســـنجانی بـــوده و حکومـــت هاشـــ
ـان رهبـری از  اینک عضـو مجلـس خبرگ

فهرسـتی . حوزه انتخابیه اصـفهان اسـت
  :از سوابق کاری او

راه انـــدازی بازداشـــتگاه مخـــوف  -  ۱
امنیتی توحید برای بازداشـت و شـکنجه 

  .مخالفان جمهوری اسالمی
حاکم شرع و مأمور ارتکاب جنایات  - ۲

  . و بعد از آن ۶۰در سال 
عید امامی و گماشـتن او بـه کاشف س -  ۳

معاونت وزارت و برنامه ريز جنايت هاي 
ـان و  ـان فالحيـ ــه فرمـ ـاز ب ــيار ويرانسـ بس

  .فتواي شاخه فتوای سازمان ترور
ـای  -  ۴ از عوامل فتوا و فرماندهی تروره

  . و بعد از آن ۷۶سیاسی تا سال 
فرمانــدهي و مــديريت در طراحــی  -  ۵

لــه بســیاری از انفجــارات در ایــران از جم
انفجار مسجد  –انفجار در حرم امام رضا 

اهل سـنت زاهـدان و ميـدان آب مشـهد 
  ...و
حــاکم شــرع واواک و یــار نزدیــک  -  ۶

  .   محمدی ریشهری در زمان وزارت او
ویــران کننــده واواک بــا وارد کــردن  -  ۷

ســربازان گمنــام امــام زمــان بــه واواک و 
ـالي ـامالت مـ ــركتها و معـ ــيس ش ــه . تاس ب

ـان وجود آورنـده گـ ـان و مفتی روه حاکم
ــر  ـاد دفت ــق ایجـ ــناس از طری ــبی ش ناص

  . بررسی ها
ترورهای سیاسـی، از جملـه تـرور در  – ۸

او هم اکنون . رستوران میکونوس برلین
ـأمور  تحت تعقیب و پلیس بـین المللـی م

  .توقیف اواست
طراحی جنایتهای سیاسی شـنیع کـه  – ۸
مـی » قتل های زنجیـره ای«یم آنها را ژر

این جنایـت، پـور محمـدی و  در. خواند
  .   حسینیان و همکاران او بوده اند

ـاظر آن  -  ۹ عضو برجسته قوه قضاییه و ن
  .  قوه در واواک

  .  عضو شورای خبرگان رهبری -  ۱۰
مدیر موسسه امیرالمومنین و عضـو  -  ۱۱

بنیــاد همگرایــی اندیشــه از اعضــای بانــد 
سیاسـی  –اقتصادی  –امنیتی  –اطالعاتی 

  ...و 
ـا حضـــور در       ــ او از ابتـــداي انقـــالب ب

محــاكم شــرع و دادگاههــاي انقــالب بــا 
ـان وضـوي تكليفـي گرفـت و  خون جوان
ســپس در كميتــه انقــالب اســالمي و قــوه 
ـات مـورد  قضاييه و واواک در كليـه جناي

 –هاشــمي  –خامنــه اي  –تاييــد خمينــي 
ــــت ...  خوشــــوقت و –مصــــباح  دخال

بـي مستقيم داشت اما خود را بري از هر 
عدالتي مي داند و مدعي است كه موسسه 
اميرالمومنين را تاسيس نموده تا عـدالت 
ـان تشـيع و اتحـاد  علي را در سراسـر جه

  ! جماهير اسالمي گسترش دهد
ـارانش همــواره •  ـار او فاميــل و يـ در كنـ

  :كمك كار جنايت او بوده اند از جمله
 –- حسین  حجت االسالم  - فالحیان  - 

ـان  ـاونین وی در برادر علی فالحی و از مع
  .دوران وزارت او

ـان  ــ ـــن    –فالحی ـــی  –محس ـــد عل فرزن
ـــل در  ـــراد دخی ـــه اف ـان از جمل ــ فالحی

  . جنایات سیاسی و اقتصادی
حجـــت االســـالم،  –اكبـــر  –معصـــومي 

شــوهر خــواهر علــي فالحيــان و مســئول 
  .اقتصادي وزارتخانه در آن دوران

ــر     ـان وزی ــد فالحیـ ــرار ش ــه ق ـانی ک زمـ
اشـمی رفسـنجانی گفـت واواک بشود، ه

بــا مجموعــه بررســیهایی کــه کــردیم :....
ـای  ـان آقـ ــه نظرمـ ــرد ب ــرین ف مناســب ت

ــه خــاطر ســوابق . فالحیــان آمــده اوال ب
ـا  طوالنی ایشان که تقریبا بعد از انقالب ت
ــئولیت  ـار مس ــن کـ ــره در ای ــروزه یکس ام
داشته اند و در جاهای مختلف بـه گونـه 

ـائل امنیتـی ـای ٬های مختلف با مس  نیازه
تهدیــدها و نیروهــایی کــه دارنــد  ٬کشــور

ـاید  کار می کنند آشنایی کامل دارنـد و ش
یکی از ارکان این وزارت در گذشـته هـم 

ـان بـوده انـد از . یعنی مهمترین رکن ایش
لحــاظ صــالحیت شخصــی بنــده خــودم 

ــم ــی شناس ــوب م ـان را خ از دوران . ایشـ
طلبگی تا به امروز، عالقه ای که ایشان به 

ـان بدهـد انقالب دارد و  حاضر اسـت ج
برای اینکه این تهدیدها را از اسـالم دور 
ـا  بکند، برای ما روشـن اسـت و مخصوص
ـان را مسـئول بازرسـی  این اواخر من ایش
ویژه فرماندهی کل قوا کرده بودم که کار 
. کردن ایشان برای من بسیار جالب بـود

یعنی جزو زیباترین کارهایی که ارائه مـی 
ـای  ـا کارهـــ ـان شــــد در حــــوزه مـــ ایشـــ

ـان بعـــد از ). ۵(»...بـــود علـــی فالحیــ
ســخنان هاشــمی رفســنجانی خــود را بــه 

  : این صورت معرفی کرد
من به همه این اطمینان را مـی دهـم ....

که در صورتی که بنـده بـه عنـوان وزارت 
ـا  ـاب بشــــوم در آنجـــ ـات انتخـــ اطالعـــ
همانگونه که امام امت فرموده اند، هیچ 

نفــــوذ ) در واواک(گــــروه و دســــته ای 
نداشته باشد و برادران ما با کیفیتی که در 
ـار  ـات هســتند و ســابقه کـ وزارت اطالعـ
ـای  اطالعاتی دارند و کسانی که اندیشه ه
بلندی دارند در آنجا اینها با بی طرفی به 
ـاس  خدمت خودشان ادامه بدهنـد و اس

  »... قضیه هم این بوده
بنــده عــرض : و او در مجلــس گفــت     

تــی و اجتمــاعی کــردم کــه در مســائل امنی
ـا هسـتم اگـر بنـده بـه عنـوان ...بنده توان

ــــوم و  ـاب بش ـــ ـات انتخ ـــ ــــر اطالع وزی
ـاد  نماینـدگان محتـرم بـه بنـده رای اعتم
بدهنــد ایــن را بداننــد کــه آینــده ای کــه 
تاریک می شود آینده ضـد انقـالب اسـت 
که همین االن هم تاریک اسـت و آینـده 
ـای  ـاریکتر خواهـــد شـــد و نـــه جــ اش تــ

نــه مقابلــه هــم اینطــوری در زمی... دیگــر
نیست که فقط مسئله بگیر و ببنـد باشـد و 
ــی  ـا متهمــی را کــه دســتگیر م در همانجـ
کنـــیم بیشـــتر در مواضـــع سیاســـی اش، 
مسائل ایدئولوژیکی اش، مسائل اخالقـی 

ـار مــی شــود ایــن همــه . اش رویــش کـ
مصاحبه هایی را که برادران عزیـز دیـده 
ـایی کـه وزارت  ـا کاره اند از متهمـین و ی

ــردها ــه ک ــن زمین ـا ...طالعــات در ای اینهـ
بیانگر این است که در همانجا هـم بگیـر 

یعنی ذهنیـت بگیـر و  ببنـد . و ببند نبوده
  ). ۶(»....وجود ندارد

امــا چــون بــر ســر کــار آمــد، در ادامــه     
کارهای ریشهری، نیازهای رهبر و رئیس 
جمهــور و رئــیس مجلــس بــه جنایتهــا را 

  :مرتکب شد جنایات بسیاری را.  برآورد
ـازمانهای  -  ورود افـــــراد واواک در ســــ

  . جاسوسی کشورهای دیگر
  . قتل های بیشمار- 

  :در این باره، حسینیان چنین می گوید
ـاد داشـــت کـــه ....« ـامی اعتقــ ســعید امــ

مخــالفین جمهــوری اســالمی بایــد از دم 
تیغ گذرانده شوند و در این زمینه ها هـم 

ـال کسـی بـود کـه . تجربه داشت به هر ح
ـات مسئ ول امنیت کشور بود، صدها عملی

  »....برون مرزی موفق داشته
  . انفجار های بیشمار-  

  . اعتراف گیری های بیشمار - 
ـا ســعيد    ـار آمــد ب ـان كــه بـر ســر ك فالحي

امــامي و ديگــر دوســتان آنچنــان امنيتــي 
  یم واليت مطلقه به وجود ژبراي ر

  
  6 ر صفحهد   

  

نزاع در بن بست



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

  1392خرداد12ارديبهشت تا30  828شماره  2013ژوئن   2مه  تا20

 

ـا  آوردند كه سيد علي خود را مـديون آنه
مي داند چرا كه ايـن بانـد دسـت بـه هـر 

یـم و سـود خـود ژجنايتي بـراي حفـظ ر
ـات . ميزد ـاه از اعتراف ـايي كوت به گوشه ه

  : سعيد امامي توجه کنیم
ـامی ــعيد امـ ــل داريــوش : "س ــتور قت دس

ــه روال  ــکندرى را ب ــه اس ــر و پروان فروه
االســالم علــى  معمــول هميشــگى حجت

ـاير . فالحيان به من داد احکـام اعـدام س
ـان م ـان وزارت فالحي حاربين قبال در زم

از مدتها پيش قرار بر اين . صادر شده بود
بود که عوامل مـؤثر فرهنگـى وابسـته کـه 

ـاده   توطئه تهاجم فرهنگى را در ايران پي
کردند و جمعا صد نفـر بودنـد اعـدام  مي

نفر از نويسندگان  ۲۹حکم حذف . شوند
ــبالً  از مــدتها پــيش مشــخص و احکــام ق

تـن از آن  ۷بـود کـه در مـورد صادر شـده 
ـام در دوره وزارت علــــى  عناصــــر احکـــ

وقتــى حکــم . فالحيــان اجــرا شــده بــود
اعدام فروهر به ما ابـالغ شـد، پرسـيديم 
ـاى  که تکليف احکام معطل مانـده اعض

ـا  کانون نويسندگان چه مي شود؟ حاج آق
درى گفتنــد هرچــه ســريعتر اقــدام شــود 

ـام اين بار نيز مثل ماقبـل ان. بهتر است ج
شد با فـرق اينکـه بجـاى ابـالغ از سـوى 

ـاج  ـا درى  فالحيان، امـور از طريـق ح آق
  . شد آبادى هماهنگ مي نجف
آيــا ايــن قتــل هــا توســط اوامــر : ســئوال

ــم  ــود و حک ـان ب ــد فالحيـ ــرادی مانن اف
  عمومی حفظ نظام را داشته است يا نه؟ 

فالحيــان بــا وجــود آنکــه : ســعيد امــامی
ـا معمـ والً و در خود حاکم شـرع بـود، ام

ـان را  موارد حساس، احکام حذف محارب
او اين احکام را از . کرد شخصاً صادر نمي

ــه خوشــوقت، آيت آيت ــه مصــباح،  الل الل
ـا  الله خزعلي، آيت آيت اللـه جنتـى و گاه

ـــز از حجت ـــنى اژه ني ـــالم محس اى  االس
ـا مـي دريافت مي ـا . داد کرد و بدسـت م م

ـات  ــ ـار و اطالع ــ ـان اخب ــ ـــه آقاي ـــط ب فق
ــد هــم منتظــر دســتور رســان مي ديم و بع
  . مانديم مي
: سعيد امامی در جايی ديگر مـی گويـد    

ــاخبر شــديم کــه حــاج ..., ــی ب ــثال وقت م
ـات خصوصـــی بـــه  ـا در جلســ احمـــد آقــ
ــه واليــت امــر  مســئوالن نظــام و حتــی ب

ــت مي ــد اهان ــم و . کن ــاع دادي آن را ارج
بالفاصــله دســتور آمــد کــه همــه رفــت و 

گيريــد و از آمــدهای ايشــان را زيــر نظــر ب
ـان نـوار تهيـه  ـای ايش مکالمات و مالقاته

ـار را . کنيد ما هم بمدت يکسال همـين ک
ـا بـه راه . کرديم ـاج احمـد آق متأسفانه ح

يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت 
وقتی دستور حذف حاج احمـد . نداشت

ـان بـه مـن ابـالغ کـرد  ـای فالحي آقا را آق
ــه ترديــد فــرو  مضــطرب شــدم و حتــی ب

ـــتم ـای  دو. رف ــ ـا آق ــ ـــراه ب ـــد هم روز بع
ـان بـــه ديـــدار آيت اللـــه مصـــباح  فالحيــ

ـان محســــــنی اژه ای و  رفتــــــيم، آقايـــــ
بادامچيــان هــم آنجــا بودنــد البتــه بعــداً 
ـا خوشـبخت هـم از بيـت آمدنـد  حاج آق
آنجا و نظر جمع بر اين بود کـه نبايـد بـه 
کسانی که با ولی امـر مسـلمين خصـومت 

  ... کنند، رحم کرد  مي
ـامي د ــ ـــعيد ام ـــل س ـــرور و قت ـــورد ت ر م

فروهرها و جريانات بعـدي اينگونـه مـي 
ـاش : گويد ـاده ب از روز قبل مـن تـيم را آم

ـازی  داده بودم و شـب قبـل هـم شـبيه س
عمليات را انجام داديم، کار در سه گـروه 

گروه اول را خودم سرپرستی : انجام شد
کــردم و در خيابــان ظهيرالســالم مســتقر 

ای خالف شديم و زاپاس بوديم تا مسئله 
گـروه دوم بـه . برنامه ريزی اتفـاق نيفتـد

 –مصطفی کـاظمی  –سرپرستی مصطفی 
ـايش در  - معاون امنيت  ـا نيروه بود کـه ب

اطراف خانه متمرکز شـده بـود و رفـت و 
گـروه سـوم را . آمدها را زير نظـر داشـت

ـاون  –مهرداد عاليخانی  –سيد صادق  مع
سرپرستی می کرد که به داخل  - عمليات 
قبال ما کروکی خانـه را . فته بودندمنزل ر

داشتيم و مشکلی نبود و تلفن خود منزل 
را هم چک کـرده بـوديم و مـی دانسـتيم 

ـار . که فقط آن دو نفر در خانـه هسـتند ک
حدود يک ساعتی طول کشيده بود، قرار 
ـا  بر نيم ساعت بود که من نگـران شـدم ب
ـا  سيد صادق تماس گرفتم و علت را جوي

شت برای انتقال پروانه شدم که اظهار دا
ـار . فروهر به باال، مقاومت می کـرد ـا ک ام

تمام شده و االن داريم خانـه را جسـتجو 
بعـد از گذشـت يـک ســاعت، . مـی کنـيم

سيد صادق تماس گرفت و گفـت االن در 
مـن بايـد بـه سـتاد . راهيم و کار تمام شد

ـاعاتی  ـا س برمی گشتم چون معلـوم بـود ت
به استعالم  ديگر حتما خبر از طريق ناجا

بعــد از انجــام قتــل بايــد . مــا مــی رســيد
فــردای آن روز . گــزارش کــار داده ميشــد

ـانم دوشـنبه بـود و طبـق روال هـر  به گم
دوشــنبه در وزارتخانــه مــا شــورای عــالی 

اتفاقــا يــا ... وزارت داشــتيم کــه از طــرف 
) مــن اطالعــی نــدارم(طبــق همــاهنگی 

آمده بودند که در آنجا من و آقا مصـطفی 
ـات را و سي د صادق رفتيم و مشروح عملي

شرح داديم، منتها طبيعی بـود کـه چـون 
ــر وزارتــی در آن جلســه  ــروی غي ــد ني چن

ـا مـواردی را ... بودند و  ـا بـود م هـم آنج
ـانروز ــر همـ ــه عص ــرديم ک ــر نک در  - ذک

ـا دری و  ـاج آق ـا حضـور ح جلسه ای که ب
ـازی  حاج آقا فالحيان در دفتر آقای حج

د و حتــی تشــکيل شــده بــود، تمــام مــوار
ـای  کشفيات از منزل را ذکر کرديم که آق
حجــازی عنــوان کردنــد مويــد باشــيد و 

  ." برای مابقی کار آماده شويد
  

مصـــطفی پـــور محمـــدی معـــاون • 
  :فالحیان در جنایت های بزرگ

  
مصــطفي پورمحمــدي از نمادهــای  -  ۶

جنایت  و اینک نامزد رياست جمهـوري 
ـانی کـه . یم خون و جنايت اسـتژر از زم
ش از بیســت ســال نداشــت بــه عنــوان بــی

ـای  ـاکم شــرع و دادســتان دادگاههـ حـ
  :انقالب اعدام جوانان را شروع كرد

دادن حکم اعدام بیش از چند صد نفر  - 
در استانهای  ۶۰در جریان کودتای سال 

  . خوزستان و کرمانشاه وبندر عباس
ـال  -  ـای س دخالت مسـتقیم در اعـدام ه
عـدام هـزار نفـر ا ۴که در آن بـیش از  ۶۷

  . شدند
در اين رابطـه، آیـت اللـه منتظـري مـي     

به آيت الله موسوي اردبيلـي كـه « : گويد
ـالي قضــايي  ــيس شــوراي عـ آن زمــان رئ

ـام دادم هاي شـما  مگـر قاضـي: بودند پيغ
اينها را به پنج يا ده سال زنـدان محکـوم 

... اند؟مگر شـما مسـئول نبـودي؟ نكرده
زه خواندنـد، رو حتي افرادي كه نماز مـي

آوردنــد بــه او  گرفتنــد، طــرف را مــي مــي
گفتنــد بگــو غلــط كــردم، او هــم بــه  مــي

 گفــت، مــي خــورد نمي شخصــيتش برمي
گفتند پـس تـو سـر موضـع هسـتي و او را 

در همـين قـم يکـي از ! كردنـد اعدام مـي
ـايي آمــد پــيش مــن و از  مســئولين قضـ

كــرد كــه  مســئول اطالعــات قــم گلــه مــي
از شرشان  گويد تندتند اينها را بکشيم مي

گويم آخـر پرونـده  راحت شويم، من مي
هــاي اينهــا را بررســي كنــيم يــك تجديــد 

گويــد  نظـري در حکــم اينهــا بکنـيم، مــي
ـا فقـط  ـادر كـرده م ـام ص ـا را ام حکم اينه

بـه بعضـي . بايد تشخيص موضـع بـدهيم
او هـم ! گويند تـو سـر موضـعي؟ افراد مي

ــرار اســت  نمي ــد كــه قضــيه از چــه ق دان
برنـد اعـدام  فوري او را مـيگويد بله،  مي
اول محــرم شــد، مــن آقــاي ... كننــد مــي

نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي 
ـاون  ـاي رئيسـي مع كه دادسـتان بـود و آق
دادستان و آقاي پورمحمدي كه نماينـده 
اطالعــات بــود را خواســتم و گفــتم االن 
محــــرم اســــت حــــداقل در محــــرم از 

ها دســت نگهداريــد، آقــاي نيــري  اعـدام

ـاه نفـر را :"فتگ ما تا االن هفتصد و پنج
ايم، دويست نفـر را  در تهران اعدام كرده

ــه جــدا  ــوان سرموضــع از بقي ــه عن هــم ب
كلك اينها را هم بکنيم بعد هر . ايم كرده

  چه بفرماييد
ـاطرات آیت(  ۱اللــــه منتظــــری،ج خـــ

  ) ۶۳۵و ۶۲۸،صص
دخالت مستقیم در ترور و قتـل اشـرف  - 

همسـر پسـر برقعـی   - فاطمـه  –السادات 
عمویش در قم به خاطر افشای قتل سـید 

  . احمد خمینی نزد خانواده او
ـای  -  دخالت مستقیم و سرپرستی تروره

ـاون  ـانی کــه معــ ـارج از کشــور در زمـ خـ
ـــین  ـــود ب ـات ب ــ ـارجی وزارت اطالع ــ خ

  . ۷۶تا  ۶۸سالهای 
ـا سـعید  -  ـاری ب دخالت مسـتقیم و همک

امــامی در ترورهــا و بمــب گــذاری هــای 
ز جملــه بمــب گــذاری در داخــل کشــور ا

حــرم امــام رضــا و مســاجد اهــل تســنن و 
  . شیعی در زاهدان

ـان  -  فرماندهی حمله به اتوبوس بازرگان
 –که جواد وعیدی  ۷۸امریکایی در سال 

ــــت  ـای واواک، بخــــش معاون از اعضـــ
خارجی و مسئول صفحه خارجی روزنامه 
ـات مـذاکره کننـده  همشهری و عضو هی

ـانی هسته ای ایران در دوران علـ ی الریج
  . مسئول تیم حمله بود

ـات  -  برنامه ریزی جهت تجمیـع انتخاب
ـات گســــترده در  بــــرای تضــــمین تقلبـــ

  . انتخابات کشور
ـازمان  -  ـا واواک و س همکاری گسترده ب

  . زندانها جهت سرکوب مبارزان
دســتور تعطیلــی احــزاب و گروههــای  - 

  . سیاسی مخالف داخلی و بی خطر
ل نشـریات دستور تغییر مـدیران مسـئو - 

ـاندن بـه امنیـت  تحت عنوان آسـیب رس
کشور در مورد روزنامه شرق ایـن دسـتور 

وی به همراه حسـینیان و  - را داده است 
ـانی از برنامـه  شریعتمداری و علـی الریج
سازان فیلم چراغ صدا و سیما در رابطـه 

  . بود» قتل های زنجیره ای«با 
ـار دیـرینش  -  در حال حاضر بـه کمـک ی

ــنی اژه ای ــزی  محس ــه ری ـال برنام در حـ
ـارجی  برای شروع ترورهای داخلـی و خ

  . است
از سرپرستان تهیه فیلم های اعترافات  - 

  .در مورد مبارزان می باشد
پروژه اعترافات جهـانبگلو توسـط او و  - 

محسنی اژه ای و دری نجف آبادی تهیـه 
  . شده بود

ـامی بــرای  -  بـه دسـتور او نیروهــای انتظ
ـان از تعــدادی  از دختــران ســرکوب زنـ

شاغل در بسـیج الزهـرا اسـتفاده کـرده و 
ـامی  ــروی انتظـ ـان در نی ــتخدام آنـ ـا اس بـ
ـارزان زن  شــرایط را بــرای ســرکوب مبـ

  . ایجاد کرده است
ـاد  -  ـــــدهی در ایجــــ ـــــرکت و فرمان ش

ـارات در کشــور از جملــه اهــواز و  انفجـ
  ...شیراز و 

  :سوابق وی در کشور بدین گونه است
ســتان، دادســتان انقــالب اســالمی خوز- 

ـالهای  بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از س
  ،۶۵تا  ۵۸

ـال  -  ـا  ۶۵رئيس اطالعات خارجی ازس ت
۷۸.  

ـاور رياســـت دفتـــر و مـــدير گـــروه -  مشــ
ـال  ـام رهبـری ازس سياسی و اجتماعی مق

  . تاکنون ۸۱
ـا  ۷۹استاد دانشگاه امام صادق از سال -  ت

  .به اکنون
ـال  -  معاون و جانشين وزيـر واواک ازس
  . ۷۸تا  ۶۶

نماينده ریشـهری وزيـر وقـت واواک و - 
يکی از مجريان قتل عام زندانيان سياسی 

  . ۶۷درسال 
ـارجی  پورمحمــدی معاونــت بخــش خـ
ـان و  واواک را در دوران علــــی فالحيـــ

ــل  ـادی در اواي ـانعلی دُری نجــف آبـ قربـ
را بـر عهـده داشـت و در دوران  ۷۰دهه 

دری نجف آبادی نيز همچنان مـرد دوم 
ــود ــپس . واواک ب ــی از س ــوان يک ــه عن ب

ـات و امنيـت  مسئوالن دفتـر ويـژه اطالع
  . خامنه ای منصوب شد

ـاد  برای بهتر شناختن این شخص کـه نم
جنایتکاری است، به نوشته های عبدالله 

  :شهبازی توجه کنیم
الزم بــه ذکــر اســت کــه آقــای شــهبازی    

ـای امنیتــــی و  ـان نیروهـــ ـالها در میـــ ســـ
 اطالعاتی در کنار حسین شریعتمداری و
دیگــران در کــار تــواب ســازی و اعتــراف 
ـازگی  گیری از مبارزان بوده اسـت و بـه ت
ــه  ــروع ب ــز ش ــز از مرک ــوه گری ــر ق ــر اث ب
ـاگری در مـــورد برخـــی از دوســـتان  افشــ
سابق خود نموده است البته به نظـر مـی 
رسد که جهت تطهیر رهبـری دسـت بـه 
ـای وی  این کار زده است اما  افشاگری ه

  .مفید هستند
نيان احتماالً از اتومبيـل پـژو آقاي حسي..

متعلـق (کنند و اتومبيل زانتيا  استفاده مي
هــاي  را در خيابان) بـه کمپــاني ســيتروئن
ـاً از . انـد تهران فـراوان ديده ـان قطع ايش

ـا  ـاز ايـران ب قراردادهاي بزرگ نفـت و گ
ـال  کمپاني ــل و توتـ ـال داچ ش ـاي رويـ هـ

ــد؛ و احتمــاالً، از طريــق  فرانســه مطلع ان
ي و ديــرين خــود، آقــاي دوســت صــميم

ــين  ـاون پيش ــدي، معـ مصــطفي پورمحم
ـام  اطالعات خارجي وزارت اطالعـات، ن
کمپــاني کلينــورت بنســون، بــه عنــوان 

تـرين هيئـت  دهنده سـفر بزرگ سازمان 
اقتصادي انگليس به جمهـوري اسـالمي 

سـفر ايـن هيئـت بـه . اند ايران را شـنيده
ايران پس از حمله به اتوبـوس گروهـي از 

ان غيرسياسي آمريکايي در تهران بازرگان
ـان  ۲۹نيمه شـب ( ، بـه دسـتور )۱۳۷۷آب

آقاي پورمحمدي و توسط تـيم عمليـاتي 
ـــدي  ـاي جـــواد وعي ــ ـــتي آق ـــه سرپرس ب

ــه گــود عربــان ( ــده از محل همشــهري بن
ـان کارمنـد شـرکت نفـت  شيراز که پدرش

  ....، رخ داد)در آبادان بودند
توانــد بــه روزشــمار  آقــاي حســينيان مي    

ـان مراجعـه کننـدوقاي خواهنـد . ع آن زم
 ۱۳۷۸آبــان  ۲۳ديــد کــه در روز يکشــنبه 

قــرارداد بــزرگ ايــران بــا کمپــاني رويــال 
داچ شل منعقـد شـد، در فـرداي آن روز، 

ــان، مجلــس اليحــه ۲۴دوشــنبه  اي را  آب
ـــق آن  ـام «تصـــويب کـــرد کـــه طب انجــ

هاي مربوط به عمليات اکتشاف،  فعاليت
نقـل  استخراج، پااليش، پخش و حمل و

هاي اصـلي و فرعـي  مواد نفتي و فرآورده
ــت اصــل  ـا رعاي ـانون اساســي  ۳۲آن بـ قـ

ــي ـاز شــد» توســط بخــش غيردولت . مجـ
ـاد، شـــماره ( ـار اقتصــ ، ۵۶روزنامـــه اخبــ

ـان  ۲۵شـــنبه  سه ــ ـــي ) ۱۳۷۸آب ـــن يعن اي
ـاز «شــروع فعاليــت  ـاي نفــت و گـ مافيـ

ـانکي ۱۳۷۸و در آذر . »ايران ، مجتمـع ب
HSBC ـانون ، متعلــــق بــــه همــــين کـــ

ـان ص هيونيستي، فعاليت خود را، که از زم
انقـالب متوقــف شـده بــود، در تهــران از 

  .سر گرفت
ـان عضـو سـتاد حقـوق  ناگفته نمانـد ايش
ـار محمـــد جـــواد  ــ بشـــر اســـالمي در كن
الريجاني زمينخـوار ورامـين مـي باشـد و 
مـــــدتي مســـــئوليت وزارت كشـــــور در 
حکومت اول احمـدي نـژاد را بـر عهـده 

بعـد . ستعفاء شدداشت و بعد مجبور به ا
ــل  ــي ك ـازمان بازرس ــناد سـ ــرقت اس از س
كشور، از سوي خامنه اي سرپرسـت ایـن 

ـازمان شــــد ـابقه او در امــــوري . ســـ ســـ
سـرقت  –ترور  –اعدام  –مانندجاسوسي 

همکاري با اخـتالس گـران  –اختالس  –
ــرهن  ــه قــول خودشــان مب مشــخص و ب

  . است
  

  :حداد عادل پدر زن مجتبی• 
  
 -  ۱۳۲۴ل متولدغالمعلی حداد عاد -  ۷

تحصــيل كــرده مدرســه علــوی و پــدر 
ـای خامنـــه ای و كانديـــدای  عـــروس آقــ

ــرای  رياســت صــدا و ســيما و دارای دكت
فلســفه از دانشــگاه تهــران و از افــرادی 
اســت كــه دارای مشــاغل زيــادی بــوده و 

ــز هســت ــه نماينــدگی . اكنــون ني از جمل
ــس  ـالی  - مجل ــورای عـ ــيس ش ــب رئ نائ

و موسس عضو  - آموزش و پرورش كشور 
ـــوزی  ـــش آم ـای دان ــ ـــو  - المپياده عض

مـدير  - فرهنگستان زبان و ادب فارسـی 
ــرة المعــارف اســالمی   - عامــل بنيــاد داي

عضــو شــورای عــالی ســازمان فرهنــگ و 
ـات اســالمی  ـات (ارتباطـ ـاون ارتباطـ معـ

عضــو شــورای عــالی انقــالب  - )ســازمان 
ــی  ـاد  - فرهنگ ـای بنيـ ـات امنـ عضــو هيـ

ـای ا - ايرانشناسی  نجمـن عضو هيات امن
عضــو مجمــع  - آثــار و مفــاخر فرهنگــی 

ـام  ـات  - تشخيص مصلحت نظ عضـو هي
ـای مجمـــع جهـــانی اهـــل بيـــت   - امنــ

ـای  نماينده فعلـی مجلـس و عضـو هياته
بســــــيار ديگــــــر و در ضــــــمن دارای 
ــه و  ـاعی دختران ــر انتفـ ــتانهای غي دبيرس
پسرانه است که توسط وابسـتگان بـه او و 

  . همسر و دختر او اداره می شوند
ــ ــه مــوش حــداد ع ادل كــه خــودش را ب

مردگي ميزند از جملـه سـرمايه دارتـرين 
افراد در كشور به دليل وابستگي بـه بيـت 

  و. رهبري مي باشد
ـادل و  -  طيبه ماهروزاده همسر حـداد ع

ــه  مــادر همســر مجتبــی خامنــه ای کــه ب
همراه خواهر آقا مجتبي، بشری خانم و 
ديگــر وابســتگان، دبيرســتان دخترانــه 

. را اداره مــی کننــدمجموعــه فرهنــگ 
ــردان  ــادل، و م ــه حــداد ع ــه ک همانگون
نزديک به او، دبيرستان پسـرانه فرهنـگ 

  . را صاحب هستند
ـادل فرزنــــد   -  فخرالــــدين حــــداد عـــ

غالمعلی حداد عادل که سالهاست مدير 
  . مسئول نشريه همشهری جوان است

ــــواهر زاده   -  ــــر خ ــــنديان همس خرس
ـــدای   ـادل و کاندي ــ ـــداد ع ـــی ح غالمعل

ــد ــيراز اســتنماین ـاق . گی از ش وی باجنـ
ـای  نجابت نماينده سابق شيراز و از اعض
ـام  ـامی نظـ ـادی حـ ــد سياســی و اقتصـ بان

ـانواده . واليت فقيه می باشد در مـورد خ
  . نجابت گفتنی ها گفته خواهند شد

سوســن حــداد عــادل خــواهر حــداد  - 
عادل كه در دوران قبـل از انقـالب چنـد 

  .روزي به زندان افتاده بود
فرزنــــد دوم و  –ي خامنــــه اي مجتبــــ- 

ـاد  مصيبت ساز سـيد علـي خامنـه اي دام
ــي باشــد ـالي . اوم ــياري از امــور مـ در بس

ـادل از  ـاري و كمـك بـه حـداد ع فرمان ي
در مــورد ســيد . ســوي او صــادر مــي شــود

مجتبي مصيبت گفتني ها بسيار است كـه 
  .فرصتی دیگر می طلبد

  
ــــاهنر•  ــــد رضــــا ب ــــبکه  محم و ش

  :خانوادگی او
  
ـاهنر : مد رضا باهنرمح -  ۸ برادر دکتـر ب

ـای  ــد از کودتـ ـائی بع ــر رجـ ــت وزي نخس
به دليل همان بـرادری . است ۶۰خرداد 

ـا و فاميـل وی در  با او بود کـه محمـد رض
او . رژيم واليت فقيه، مقام هايی جسـتند

ـادی مجلـس بـوده  نماينده دورهای متم
 ۹۹است و از نمايندگان وابسته بـه گـروه 

به حرف خمینـی  نفره می باشد که گوش
هم اکنون نيـز نماينـده مجلـس . ندادند
  .است

ـاهنر عضـو ارشـد جامعـه       محمد رضا ب
ـاونين مجلـس  اسالمی مهندسـين و از مع

  در به صحنه آوردن . مافياها است
  

  7 ر صفحهد   
  

نزاع در بن بست
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محمود احمدی نژاد خود و کل فاميلش 
با رياسـت جمهـوری . نقشی موثر داشتند

ـانواده مح ـا احمــدی نــژاد، خـ مــد رضـ
در . مقامهــای بســياری را صــاحب شــدند

ــط شخصــی  ـارعنکبوت رواب ــن تـ ــر اي زي
  :قدرت نيز معرفی می شود

حجت االسالم محمـد حسـين موسـی  - 
ــئوالن  ــور و از مس ــر کش ـاون وزي ــور معـ پ

او شوهر خواهر محمـد . انتخابات است
ـان پـور محمـدی . رضا باهنر است در زم

مســئوليت نظــارت بــر کــل انتخابــات را 
در همــان زمــان همســر يکــی از  .داشــت

ـان  ـاهنر نيــز در همـ ـای بـ بــرادر زاده هـ
وي بعـدها . وزارتخانه با وی همکار بـود
  .استاندار قم شد اما بركنار شد

مجتبــی هاشــمی ثمــره معــاون ارشــد  - 
احمــدی نــژاد و معــاون ســابق گــزينش و 
حراست وزارت امـور خارجـه و نماينـده 
 تام االختيار احمدی نژاد و مسئول سـتاد
ـات  ـان انتخابـــ ـاتی او در جريـــ انتخابـــ
هشــــتمين دوره نماينــــدگی مجلــــس و 

او . دهمين دوره رياسـت جمهـوری بـود
. خواهر زاده محمد رضا باهنر مـی باشـد

ــام  ـالها در مق ــره سـ ــی هاشــمی ثم مجتب
نمايندگی رهبری در صدا و سيما مشغول 

او از جملــه افــرادی . بــه کــار بــوده اســت
ــه اســت کــه تنهــا آيــت اللــه مصــباح ر ا ب

عنوان مرجع می شناسد و فکـر مـی کنـد 
ـام زمــان بـه زودی ظهـور خواهــد  کـه ام

ــالب . کــرد ــل از انق ــره از قب هاشــمي ثم
همواره وردست احمدي نـژاد بـوده و از 

او دو باجناق دارد بـه .او جدا نشده است 
  .نامهای مددی و زريبافان

داوود مــددی ريــيس ســازمان ســرمايه  - 
رســت گــذاری شــهرداری تهــران و سرپ

سازمان تعاون و از مـديران بلنـد پايـه در 
ـاق . حکومت احمدی نژاد اسـت او باجن

دوطرفه مجتبی هاشمی ثمره و زريبافان 
  .مي باشد

عليرضا مددی مديرکل وزارتـی وزارت  - 
ـاق  تعاون، بـرادرزاده داوود مـددی باجن

  .معروف هاشمی ثمره و زريبافان
ـاون احمـدی نـژاد  -  مسعود زريبافان مع

ست جمهوری و مسئول سـفرهای در ريا
استانی وی همواره در کنار احمدی نـژاد 
ـای فـراوان  ـا و تـراول چـک ه با پـول ه
قرار دارد و به دستور او، به هر فـردی کـه 

ــد ــول پرداخــت مــی کن در . الزم باشــد پ
ــــئول  ســــفرهای آخــــر دور اول، او مس
ـال بــه  ـای بيــت المـ پرداخــت پــول هـ
  .ستادهای انتخاباتی در شهرستانها بود

ـاران      ــ ـان و برخـــی از ي مســـعود زريبافــ
احمدی نژاد بعد از شکست در انتخابات 
ـات  شـــوراها ديگـــر وارد صـــحنه انتخابــ

او از افراد رده باالی گروه رايحـه . نشدند
ـار  خــوش خـــدمت ميباشــد کـــه در کنــ
مجتبــی هاشــمی ثمــره و محصــولی ايــن 

مســـعود . گـــروه را راهبـــری مـــی کننـــد
ی هاشـمی زريبافان از باجناق های مجتب
  .ثمره و داوود مددی می باشد

ـان بــــرادر مســــعود  -  محمــــود زريبافـــ
ـــدهای  ـــه بان ـــتگان ب ـان از وابس ــ زريباف
اقتصادی و سياسـی احمـدی نـژاد و پـدر 
زن سيد محسن نبوی فرزند سيد مرتضی 
نبوی از اعضای شـورای مرکـزی جامعـه 

  . اسالمی مهندسين است
ـات مـديره  -  سيد محسن نبوی عضـو هي

او . ه گذاری خارجی اسـتشرکت سرماي
دامــاد محمــود زريبافــان و پســر مرتضــی 
نبوی از مشاوران جـوان احمـدی نـژاد و 
. نزديکان به رايحه خوش خدمت اسـت

او و پســـر عـــزت اللـــه ضـــرغامی گـــروه 
  . کوچکی را تشکيل داده اند

محمــود هاشــمی ثمــره بــرادر مجتبــی  - 
ـا  هاشمی ثمره و خواهر زاده محمـد رض

م االختيار احمـدی نـژاد باهنر نماينده تا
ـای وابسـته  در کاروان راهيان نـور از اعض

  .به سپاه پاسداران است
ـــرادر  -  ـــره ب ـــمی ثم ـــد هاش عبدالحمي

مجتبــی هاشــمی ثمــره و خــواهر زاده 
محمــد رضــا بــاهنر معــاون وزيــر صــنايع 

اما وزير اين وزارت خانه، خـواهر . است
  .زاده احمدی نژاد، محرابيان است

بــرادر مجتبــی  مهــدی هاشــمی ثمــره - 
ـا  هاشمی ثمره و خواهر زاده محمـد رض
. باهنر مدير کل وزارتی وزير نيـرو، اسـت

  .وزير فتاح می باشد
قند فروش مشاور خانواده وزيـر کشـور  - 

  . و زن  هاشمی ثمره است
قند فروش خواهر ديگر همسر هاشمي  - 

ـاس در  ـان لبــ ثمـــره ازمـــديران و طراحــ
  .كشور ميباشد

ـــوه -  ـــديش، ش ـــی خيران ـــواهر عل ر خ
هاشمی ثمره که از اعضای باند اقتصادی 

ـازی . رژيم مافياها بود وی در کار بـرج س
بنا بر تصميم قرار شد که طرف قرار . بود

داد بزرگترين معامله گازی و نفتی ايـران 
ـارد دالر باشـد ۱۰۰با چين به مبلغ  . ميلي
نام دارد " NIOC LNG"اين قرارداد که 

و گــاز بزرگتــرين قــرارداد صــنعت نفــت 
  . کشور است

  
منوچهر متکـی از تصـدی تـرور تـا • 

وزارت و از وزارت تا نامزدی ریاسـت 
  :جمهوری

  
. اسـت ۱۳۳۲منوچهر متکـی متولـد  - ۹

او تحصيالت خود را در دانشگاه بنگلـور 
ـام داده اســـت در راه . هندوســـتان انجــ

انـــــدازی اولـــــين انجمـــــن اســـــالمی 
ـال بـوده  دانشجويان ايرانی در بنگلور فع

از . نماينده دوره اول مجلـس بـود .است
ـال . دوســـــتان اکبـــــر واليتـــــی در ســــ

ـال . سفير ايران در ترکيه بـود۱۳۶۴ از س
ـال سـمت معاونـت  ۱۳۶۹ بمدت سـه س

. امور بين الملل وزارت خارجـه را يافـت
 ۵۹۸او از افراد دخيل در قبول قطعنامـه 

ســفير جمهــوری ۱۳۷۲در ســال . اســت
ــن شــد و در ســال  ــران در ژاپ اســالمی اي

ـاور وزيرامورخارجــه درامــور  ۱۳۷۹ مشـ
ـال  ۱۳۸۰از . بين الملـل گشـت ـا بـه ح ت

ـازمان فرهنــگ و  ـات سـ ـاون ارتباطـ معـ
ـا و  ارتباطات اسالمی، مسئوليت رايزنی ه
ـــورهای  ـــگ در کش ـای فرهن ــ ـــه ه خان

ايــن . مختلــف جهــان را عهــده دار بــود
  .شخص زياد در ايران نبوده است

از عوامــل كشـــتار در گنبـــد و نماينـــده  –
ــران در  –بق مجلــس اســ ســفير اســبق اي

ـارزان را دسـتگير و بـه ايـران  تركيه كه مب
ـازمان  ــ ـــه س ـــتاد وي ســـپس ب ـــي فرس م
ارتباطات اسالمي رفت و معاونت آنجا را 

ــت ــده گرف ــر عه ــت . ب ــپس در حکوم س
ـا بـه دسـتور بـه  محمود احمـدي نـژاد بن
وزارت امــور خارجــه رســيد امــا در واقــع 

ر امـور وزير رهبري و سپاه بـود و بيشـتر د
ـال ســــالح  –تروريســــتي  آزادي  –ارســـ

ـاي قـــدس و  بازداشـــت شـــدگان نيروهــ
نهضــتي هــاي لبنــان كــه در كــار تــرور و 
ـال بـود و در نهايـت بـه  اسلحه بودنـد فع
همــين دليــل از ســوي محمــود احمــدي 

  .نژاد بركنار گرديد
ـام مسـئوليت در وزارت امـور      او به هنگ

ه خارجه تقريبا كليه فاميل و دوستان را بـ
ـان را بـه سـوي  ـا جه اين وزارتخانه برد ت

ــه . اســالمي شــدن فــاميلي ســوق دهــد ب
برخــي از وابســتگان ايــن وزيــر معــزول و 
ـاه  كانديداي مضحك توجه فرماييد و آگ

ـاال . باشيد اگر رئيس جمهـور شـود احتم
كل فاميل و همشهري ها رادر راس امـور 

متكي به محض حضور در . قرار مي دهد
ـار  ايـــن وزارتخانـــه حســـين شـــيخ عطــ

تروريست و برادر او و نيز همسـرش را بـه 
  .اين وزارتخانه آورد

ــوچهر  -  طــاهره نظــری مهــر همســر من
متکــی کــه بــه ايــن وزارتخانــه بــه عنــوان 

ـان نمـود او کارمنـد . معاون وزير نقل مک
سازمان بهزيستی بود که به همراه همسـر 

حســين شــيخ عطــار بــه ايــن وزارتخانــه 
ارد که به دستور طاهره دو برادر د. آمدند

همسر مقتدر به اين وزارتخانه نقل مکان 
  :نموده اند به نام های

ــی  -  ــرادر زن متک ــر ب ــری مه ــواد نظ ج
او رايزن امور کار در سفارت ايـران . است

در بحرين است كه هـم اكنـون نماينـده 
  مجلس شده است 

ــی  -  ــرادر زن متک ــر ب ــد نظــری مه وحي
او مسئول خانه فرهنـگ ايـران در . است

  . دن استلن
خود متکی يک بـرادر دارد و دو فرزنـد    

ـاق کـه بـه ترتيـب  و يک داماد و سه باجن
» شايسته ساالری«مشاغل زير را به دليل 

  : رايحه خوش خدمت اشغال نموده اند
ـان  -  متکی برادر منوچهر متکـی از معاون

ــکن  ــر مس ــر  - وزي ــی پس ـا متک حميدرضـ
منــوچهر متکــی مــدير هماهنــگ کننــده 

  . ی به سوريههيات اعزام
معصومه متکی دختـر منـوچهر متکـی  - 

  . کارشناس قراردادهای عمرانی
صــمد کــی زاده دارای مــدرک ســيکل - 

او دامــاد منــوچهر متکــی و بــدين . اســت
خاطر، معاون اداره مجتمـع شـيميايی و 

  .خلع سالح وزارت امور خارجه است
ــی -  ــوچهر متک ـاق من ــی باجنـ ــی علم عل

ــــت ــــگ . اس ــــه فرهن ــــئول خان او مس
  .وری اسالمی ايران در لندن استجمه

حميد ميرزايی باجناق منوچهر متکی   - 
او مسئول خانه فرهنـگ ايـران در . است

  . بمبئی است
مجتبی مردانی باجناق منوچهر متکـی  - 

ـاد . است او سرکنسول ايـران در حيـدر آب
  .است

عليرضا شيخ عطار برادر حسـين شـيخ  - 
ـاتی  ـای مطبوعـ ـای مافيـ ـار و از اعضـ عطـ

ر نشريه همشهری مشـغول بـود و د. است
هم اينک نيز در باند سياسـی مشـغول بـه 

ـان . کار است وی به سفارت ايران در آلم
  .رسيده است

حســين شــيخ عطــار از نيروهــای بانــد  - 
ترورهــای سياســی در داخــل و خــارج از 
کشــور و عضــو مافيــای سياســی و امنيتــی 

بهنگـام . نظام واليت مطلقه فقيـه اسـت
ـازمان استانداری آذرباي جان غربـی در س

ـارجی  ـای خـ ــد و در ترورهـ ــرور وارد ش ت
سپس وارد مخابرات شد . دست بکار شد

و هـــم اينـــک در وزارت امـــور خارجـــه 
همسر وی نيـز از افـراد وارد شـده . است

همســر او . بــه ايــن وزارتخانــه مــی باشــد
ـازمانی ديگـر بـه  مانند همسـر متکـی از س
اين وزارتخانه آمد تا در کنار همسر خـود 

  . باشد
ـار اسـت و  -  فريبا نمازی همسر شيخ عط

ـاون وزارت امـور خارجـه  ـار مع شيخ عط
  . .است

  
علی اکبـر والیتـی کسـی کـه مشـاور • 

رهبر بـودن را بـر ریاسـت جمهـوری 
ــامزد  ــازهم ن ــی دهــد و ب رجحــان م

  :ریاست جمهوری می شود
  
نماينده مجلس  - علي اكبر واليتي  -  ۱۰

در  در دوره اول و وزيـــر امـــور خارجـــه
ــــدين حکومــــت او در بســــياری از . چن

وی . ترورهای خارجی نقش داشته است
ازاعضــای بلنــد پايــه بانــد سياســی رژيــم 

ــت ـا اس ــش . مافياهـ ــر نق ـال حاض در حـ
را در امور بـين المللـی بـر » رهبر«مشاور 

با وجـود ايـن کـه واليتـی بـر . عهده دارد
ضـــد اعتـــراض کننـــدگان بـــه تقلـــب در 

د، از سـوی انتخابات اظهار نظرکـرده بـو
شــورای نگهبــان بــر نظــارت بــر تجديــد 

درصد صندوق برگزيـده  ۱۰قرائت آرای 
خنده دارتر اين که واليتـی و حـداد . شد

  ! عادل و رحيميان ناظر شدند

او عالوه بر مشاور رهبر بـودن بـه همـراه 
ديگر مافيايي ها در شوراي عالي انقـالب 

 –مجمع تشخيص مصـلحت  –فرهنگي 
مشــغول اســت و   ..تقريــب المــذاهب و

گفته مي شود سرمايه بـااليي گـرد آورده 
  . است

ـــي و از  ـــواهر واليت ـــوهر خ ـــميمي ش ص
ــد متخصــص يــاب ميباشــد . اعضــاي بان

صادق محصولی وزير کشور باجناق علـی 
ــر واليتــی مــی باشــد ســردار صــادق . اکب

محصولی باجناق علی اکبر واليتي، فـوق 
ليسانس و استاد دانشگاه علم و صـنعت و 

ـــد ـــتاندار فرمان ـاون اس ــ ـــه و مع ار ارومي
آذربايجان غربـی و فرمانـده لشـکر سـپاه 
پاســداران منطقــه و مســئول تحقيــق و 
بازرســی ســپاه و فرمانــدهی لشــکر شــش، 
ويژه و معاون طرح و برنامه وزارت دفاع 
و مجری پروژه های عمرانـی و صـنعتی و 
دبير شـورای مشـورتی مجمـع تشـخيص 

وزير کشـور در حکومـت احمـدی . نظام
نژاد که قبل از وزارت مسـئول سـتادهای 
انتخاباتی احمـدی نـژاد بـوده اسـت و از 
جمله افرادی است که به دليل سود بـرد 
ــه ســرمايه ای  ن از رانــت هــای دولتــی ب

  . بيکران دست يافته است
  

محسن رضـائی از عوامـل کودتـای • 
ســـاله و از  ۸و جنـــگ  ۶۰خـــرداد 

  : ایران گیتی ها
  
 –سـن رضـايي مح –دكتر سـبزوار  -  ۱۱

ـای هفـت گانـه  عضو گروهی از گـروه ه
ـازمان مجاهــدين انقــالب اســالمي   –سـ

مسئول اطالعات سـپاه و سـپس فرمانـده 
داراي دكتـراي  –سپاه در دوران جنـگ 

ـاد ــل رياســت ! اقتصـ ــداي دوره قب كاندي
در . جمهـــوري کـــه، در آن حـــذف شـــد

اعتــراض، نتوانســت از خــط قرمــز عبــور 
ه پـــول او مـــدعي بـــود در حاليکـــ. کنـــد

ـات  جهيزيه دختـرش را نـدارد در انتخاب
  .شركت كرده است

او اين روزها با سفرهاي استاني و اعالم    
ائتالفي بودن حکومت، دارد فعالیت می 

ـازات . کند اما از قرار، قصـد گـرفتن امتي
الزم از رئــيس جمهــور آينــده را داشــته 

  .باشد
رضايي همان فرمانده سـپاهي بـود كـه    

شصت شركت داشـت و  در كودتاي سال
نقش مهمي در ادامـه بيهـوده جنـگ، در 

امــا هرگــز زيــر بــار . ســال آخــر داشــت ۷
. برعهده گرفتن مسئولیت خود نمـی رود

ـابقه  ـا آن ســ اينـــك هـــم تصـــميم دارد بــ
ـا و ســركوب  جنايــت و شــركت در كودتـ
مــردم و فســاد مــالي گســترده كانديــداي 
ـا حماســـه  ــ رياســـت جمهـــوري شـــود ت

ـال او بيافريند ذ! اقتصادي كر مجدد اعم
  .خالي از لطف نيست

ــی در ...  ــه نیروهــای ارتش در آن حــال ک
ـای دشـمن بودنـد،  حال جنگ با نیروه
ـان از  ـان کودتاچیـ ــه فرمـ ــپاه، ب ــراد س اف
ـا و  ـا در کودت جبهه ها به تهـران آمدنـد ت
سرکوب مردمی که بـه حمایـت از رئـیس 
. جمهوری برمی خاسـتند، شـرکت کننـد

ـاطرات روز  ـــ ــــرداد ۲۸در خ ، ۱۳۶۰ خ
اول « : هاشــمی رفســنجانی، آمــده اســت

ــدن آشــب، همــراه  ــه دی قــای بهشــتی، ب
ــتان  ــه از خوزس ــتانی ک ــپاهیان خوزس س

  ».مده بودند به پارک خرم رفتیم آ
ـا و  ــن نیروهـ ــک ای ـا کم ـای اول بـ کودتـ

ـای خمینــی   –هاشــمی  –فرمانــدهی آقـ
ــــه ای  ــــی و  –خامن … موســــوی اردبیل

ـازوی  صورت گرفـت و سـپاه بـه عنـوان ب
امی ایــن کودتــا بــه همــراه نیروهــای نظــ

ـای  ـا کمــک گروههـ ــاس شخصــی و بـ لب
سیاسی که هـم اینـک بـه عنـوان اصـالح 
طلب در زندانها هستند دسـت بـه کشـتار 

ـان گونـه  مردم مخالف کودتا زدند به هم
ـا ۸۸كه در سال  ـاس شخصـی ه سپاه و لب

ـای سیاسـی اقـدام  با کمک برخی گروهه
  .کردند

ـان اشـغال نا گفته نماند كه سـپاه در ج ري
ـاي  سفارت امريکا كه موجبات سـختي ه
فراوان و آسـيب شـديد بـه كشـور گرديـد 
نقش مهمي بر عهده داشـت و عـالوه بـر 
آن در انقــالب فرهنگــي نيــز از عوامــل 
ـال شصـت  ـاي س ـاز كودت موثر و زمينه س

  .بود
ـا ایـن نیـرو و   محسن رضایی در رابطـه ب

ــد اگــر «: حضــورش در جنــگ مــی گوی
دادیم، حکومــت و  یجنــگ را ادامــه نمــ
ــت نمی ــالب تثبی ــد انق ــه  آن. ش ــایی ک ه

ســال جنــگ  ۸گوینــد شــش ســال از  می
 ۲و ۶های جنــگ را  بیهــوده بــود و ســال

کنند، باید بدانند کـه اگـر بـه  توصیف می
دادیم حکومـت اسـالمی  جنگ پایان می

سـخنرانی ( » و انقالب از بـین رفتـه بـود 
ــــرداران و  ــــت س ــــره بزرگداش در کنگ

ــهید۱۶ ــزار ش ــتان، ه ــفند  ۱۰خوزس اس
۱۳۷۹.(  

بنــی صــدر کــه مــی دانســت سرنوشــت • 
ـام تالشـش را بـه  سپاه به کجا می رسد تم
ـانع از گســـترش آن شـــود  ــ ـــرد م ـار ب ــ ک
همانگونه که دکتـر چمـران و آیـت اللـه 
الهوتی خطر گسترش آن را متذکر شـده 

آنچـه مـن «:بنی صـدر مـی گفـت . بودند
کنم ایـــن اســـت کـــه در  ام و مـــی کـــرده

ـای ــ ـــپاه  نیروه ـــوص س ـــلح و بخص مس
پاسداران، خلـق و خـوی سـلطه گـری و 
اســـتبداد رای و حاکمیـــت جـــویی بـــه 

اگراین خلـق وخـو بوجـود . وجود نیاید
( » آمد دیگر فاتحه انقالب خوانده است

و امروز، بعـد )  ۵۹آذر  ۷انقالب اسالمی، 
سـال، هاشـمی رفسـنجانی  ۳۳از گذشت 

که بانی وضعیت امروز کشـور اسـت، مـی 
سپاه بـه کمتـر از کـل کشـور راضـی گوید 
غولی که خود ساختند، انقـالب و ! نیست

ـازندگان خـویش را بـه  ایران و اسالم و س
  .دست ویرانی سپرده است

ذکر این نکته در همین جا الزم اسـت • 
که کینه سران سپاه و برخی از روحانیون 
حامی کودتا به بنی صدر ابـراز مـی کننـد، 

هـم از  بدین خاطر اسـت کـه بنـی صـدر،
ـاه کـرد در آن . آغاز، مـردم را از خطـر آگ

سالها، ماهیت کودتاچیان و دالیل ادامـه 
صـحبت . جنگ را بر مـردم آشـکار کـرد

های سردار سـعید قاسـمی در مـورد بنـی 
صدر و حضور سایه او بر جنـبش مـردم و 
ــدن برخــی  ــکار خوان ــین فراموش همچن
سرداران سپاه که گفته انـد بنـی صـدر در 

رده اســت، ناشــی از جنــگ خیانــت نکــ
همگانی شدن آگاهی مردم از نقش سـپاه 
و . و درستی هشدارهای بنـی صـدر اسـت

افراد سالم سپاه چه آنها که جان باختنـد 
و چه آنها تسویه شدند و چه آنها که هنوز 
در سپاه هستند و سپاه را بـرای انقـالب و 
ایران می خواسـتند و مـی خواهنـد، مـی 

ـا را دانند که بنی صدر همواره ح ساب آنه
ـای  از آن بخش از سپاه تحت امـر مافیاه

مــالی هســتند، جــدا مــی کــرد و  –نظــامی 
ـان را بـه عمـل  جدا می کند و همواره این

  .می خواند
   

  :وابستگان به محسن رضايي•
  
اميدوار رضايي برادر محسن رضايي و  - 

نماينده چندين دوره مجلس كه به دليل 
 حضور در مجلس توانست وارد دانشـگاه

او زماني عضو هيات . شود و پزشك گردد
ــيس  ــتقالل و رئ ـال اس ــيم فوتبـ ــديره ت م

همان بيمارسـتاني . بيمارستان لقمان بود
  .كه سعيد امامي در آن كشته شد

  احمد رضايي فرزند محسن رضايي و - 
  
  

  8 ر صفحهد   
  

نزاع در بن بست
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از مشــــاوران او در مجمــــع تشــــخيص 
او داماد خانم بروجردي مـي . مصلحت

  .باشد
دختـــر لیلـــی  - هـــدی  –ی طباطبـــای- 

ــائی،  ــین طباطب ــردی و عبدالحس بروج
نوه دختـری زهـرا مصـطفوی، عـروس 

فرمانده پیشـین سـپاه و (محسن رضائی 
دبیر کنونی مجمع تشـخیص مصـلحت 

ــــرادر زاده ســــید صــــادق ) نظــــام و ب
  .طباطبايي

داماد خميني و شـوهر  –عبدالحسين  - 
خــانم ليلــي بروجــردي پــدر عــروس 

  . محسن رضايي
رئــيس كميتــه  - ليلــي  –ردی بروجــ - 

بـــانوان و جوانـــان دبيرخانـــه مجمـــع 
تشـــخيص مصـــلحت نظـــام، وكيـــل 
ـــــاتی و  ـــــاور انتخاب ـــــتری، مش دادگس
کاندیــــدای وزارت خارجــــه محســــن 
ـــات دهـــم ریاســـت  رضـــائی در انتخاب

او دختــر زهــرا مصــطفوی، . جمهــوری
ـــــر  ـــــی، همس ـــــری خمین ـــــوه دخت ن

فـوق (عبدالحسين سـلطانی طباطبـايي
ــاي ق ــروق و تخصــص بيماريه ــب و ع ل

استاديار دانشگاه تهران و برادر زن سید 
، مــادر زن پســر محســن )احمــد خمینــی

ــائی  ــر (رض ــپاه و دبی ــبق س ــده اس فرمان
کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظـام 
و کاندیــــدای ریاســــت جمهــــوری در 

  ).انتخابات دهم
سخنگوي ( - سید صادق  –طباطبایی - 

دولت موقت و حامی محسن رضائی در 
) ات ریاســت جمهــوریدهمــین انتخابــ

ـــلطانی  ـــاقر س ـــد ب ـــید محم ـــد س فرزن
ــي  ــام موس ــواهر زاده ام ــایی، خ طباطب
ــــــه  ــــــرادر خــــــانم فاطم صــــــدر، ب

، )همسر سید احمـد خمینـی(طباطبايي
دائی سید حسن و سـید یاسـر خمینـی و 

همســر ســید (پســر خالــه زهــره صــادقی 
ــور ســابق  ــیس جمه محمــد خــاتمی رئ

  ).ایران
صدر، محمـد، معـاون سیاسـی اسـبق  - 
ــــدی و ــــت مه ــــور در حکوم زارت کش

بازرگان، معاون سیاسی نخسـت وزیـر و 
سرپرســت نخســت وزیــری، نــوه پســری 
مرحوم آیت الله حاج سـید صـدرالدین 
صــدر، خــواهر زاده امــام موســی صــدر، 

همســر (بــرادر خــانم فاطمــه طباطبــایی
، همســر خــانم )ســید احمــد خمینــی

فاطمه صدر، برادر مرتضی طباطبـائی و 
عـروس (اطبـائیعموی خانم هـدی طب

  ).محسن رضائی
بـرادر صـادق  –مرتضـي  –طباطبايي  - 

ـــد  ـــر احم ـــوي همس ـــايي و عم طباطب
  .رضايي فرزند محسن رضايي مي باشد

فرزند محسن رضايي كه بـه  –رضايي - 
او . امريکا رفت و در دوبي به قتل رسيد

  .داماد سردار رضا سيف اللهي بود
عضــو ســابق ( - مهــدی  –احمــدی  - 

ف شيراز تحکيم و از شوراي مركزي طي
طیف موسوم به اصولگرا، داماد محسن 

  .رضائی
  
  :حسن فریدون روحانی•
  
ــاني  - حســن فريــدون    فرزنــد  –روح

ـــدس  ـــرادر مهن ـــدون و ب ـــدالله فري اس
ــد  ــران متول ــفير اي ــدون س ــين فري حس

نظـامي تـرين  –سرخه سمنان  از امنيتي 
شخصــيتهاي كشــور كــه از بــدو ورود بــه 

قبــل از آن  صــحنه سياســي در مجلــس و
بيشــتر در امــور امنيتــي و نظــامي بــه كــار 

معروفترين حضـور . مشغول بوده است
ــاريخ  ــال  ۲۳او در ت ــاه س ــود  ۷۸تيرم ب

هنگــامي كــه حركــت دانشــجويان در 
خوابگاه دانشگاه تهـران سـركوب شـده 
ــه  ــد ب ــود تهدي ــخنراني خ ــود او در س ب
كشتن و نابود كردن مخالفـان مـي كـرد 

و امنيتــي بــه برخـي از مقامــات ايــن عضــ
  :شرح زير است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام  - 

- رئــيس مركــز تحقيقــات اســتراتژيك - 
عضـو شـوراي - عضو خبرگـان رهبـري 

رئـيس تـيم مـذاكره  - عالي امنيت ملـي 
 - كننده هسته اي شـوراي امنيـت ملـي 

وكيـل پايـه يـك - استاد حقوق دانشـگاه 
روحاني بـه همـراه جنتـی، - دادگستري 

رای سرپرستی صـدا غفاری، اعضای شو
دوره نماينده مجلس  ۵- و سیما، بودند 

نايـب  ۵و۴از اول تا پـنجم كـه در دوره 
عضویت در شـورای - رئيس مجلس بود 

عضـویت در شـورای ۱۳۶ - عالی دفـاع
عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسـیون 

معاونت فرماندهی جنـگ  - اجرائی آن
و رياســت ســتاد قرارگــاه مركــزي خــاتم 

نــده پدافنــد هــوايي كــل فرما - االنبيـاء 
ــوا - كشــور  ــدهي كــل ق - معــاون فرمان

داراي نشان درجـه دو افتحـار از خامنـه 
داراي نشــان درجـــه يــك نصـــر از - اي 

مشــــاور امنيتــــي رئــــيس - خامنــــه اي
 –رئــيس كميســيون سياســي - جمهــور

ــع تشــخيص مصــلحت  ــي مجم - امنيت
مدير مسئول فصلنامه راهبرد، فصـلنامه 

نامه المللــی روابــط خــارجی و فصــل بین
Iranian Review of Foreign 

Affairs ( كه با شعار تدبير و اميد قصـد
دارد ملت تحت فشار نيروهـاي نظـامي 

ـــديد  – ـــکالت ش ـــه در مش ـــي را ك امنيت
  !. اقتصادي به سر مي برند نجات دهد

جالـب اينكــه محمــد رضــا نعمــت زاده  
رئيس ستاد انتخابـاتي او و اكبـر تركـان 

ــايتي  ــي كف ــر دو وزراي ب ــه ه ــد ك بودن
  . همراه او هستند

  
  :صادق واعظ زاده خراساني•
  
فرزند محمد واعظ زاده خراساني كـه    

باجناق پدر سـيد علـي خامنـه اي بـوده 
شخص صادق خان در واقع پسـر . است

خالــه ســيد علــي و ســيد هــادي و ســيد 
وي . مـي باشـد... محمد و سيد حسن و

ــايد  ــار دارد و ش ــر را در اختي ــوابق زي س
خامنــه اي باشــد البتــه در مهــره پنهــان 

: صــورت عــدم حضــور ســه نفــر كــذايي
اســتاد قــدرت دانشــگاه، عضــو مجمــع 
تشــــخیص مصــــلحت نظــــام در دوره 

رئــیس شــورای عــالی و رئــیس - جــاری
مرکز الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت، 

ــالی - !۱۳۹۰ ــورای ع ــی ش ــو حقیق عض
اولین معـاون - ۱۳۸۱انقالب فرهنگی، 

 – ۸۵علمــی و فنــاوری رئــیس جمهــور، 
 – ۸۵رئیس بنیاد ملی نخبگان، - ۱۳۸۸
ـــاد - ۱۳۸۸ ـــای جه ـــأت امن ـــو هی عض

مشــاور وزیــر - ۱۳۸۴-۷۸دانشــگاهی، 
فرهنگ و آموزش عالی در امـور برنامـه 

رئــیس - ۱۳۸۱ – ۷۸ریــزی و توســعه، 
 - ۶۵شورای مرکزی جهاد دانشـگاهی، 

معاون امور دانشـجویی وزارت - ۱۳۶۸
  .فرهنگ و آموزش عالی

فراوان و پي پدر او  دليل مسافرت هاي 
در پي جهت معرفي اسالم به جهانيـان 
به ماركوپولوي اسالمي معروف اسـت و 

  :داراي عناوين زير مي باشد
متولـد  –محمـد  –واعظ زاده خراساني 

داماد ميرزا هاشـم ميردامـادي  –مشهد 
ميباشد كه باجنـاق پـدرآقاي سـيد علـي 

موســـس دانشـــگاه - خامنـــه اي اســـت 
ــالمي  ــذاهب اس ــتين دبير- م ــل نخس ك

مجمع جهاني تقريب مـذاهب اسـالمي 
 - نايب رييس اتحاديه علماي اسالمي  –

مـــدیر گـــروه علـــوم قـــرآن و حـــدیث 
دانشکده علوم معقـول و منقـول مشـهد 

الهیـــات و معـــارف اســـالمی دانشـــگاه (
سرپرســـتی نشـــریه  - )فردوســـی مشـــهد

مـدیریت مجلـه - دانشگاه الهیات مشهد
  .آستان قدس رضوی

  
  :عليرضا زاکانی• 
  
عضو بسیج دانشـجویی  –سردار سپاه     

و رئـــیس بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه 
مســـئول  –تهـــران و سراســـر تهـــران 

معاون  –اطالعات محور قرارگاه نجف 
 –اطالعــات لشــکر محمــد رســول اللــه 

نماينــده دوره هــاي  –مجــروح جنگــي 
هشــتم و نهــم مجلــس شــوراي  –هفــتم 

از دوســـتان و نزديکـــان بـــه  –اســـالمي 
ــه ا ــي خامن ــي و مجتب ــعيد جليل ي و س

وحيــد جليلــي و صــاحب وب ســايت 
ضد رحـيم  –جهان نيوز و نشريه پنجره 

ســـعيد  –عبداللـــه جاســـبي  –مشـــايي 
دبيـــر كـــل و از موسســـين - مرتضـــوي 

جمعيت رهپويان انقالب اسالمي كه در 
شهرستان دفتر ايجاد  ۲۹۱استان و  ۳۱

: كــرده انــد بــا  شــورايي مركــزي چــون
ید، محمد االسالم والمسلمین س حجت

ــان، محمــد  ــامیری، زهــره الهی رضــا آق
توکلی، پیام تیرانداز، فریدالدین حـداد 
ـــان، حمیدرضـــا  ـــادل، محمـــد دهق ع

االســـالم والمســـلمین  رســـتمی، حجت
االسـالم  عطاء الله رفیعی آتـانی، حجت

ـــی رضـــا  ـــزاد زارع، عل والمســـلمین به
زاکانی، پرویز سروری، حمید سـعادت، 
ــــک شــــریعتي، حســــن صــــادقی،  مال

االســـالم والمســـلمین مهـــدی  تحج
طائب، غالمعلی عبـاس کیـانی، حسـین 
مظفر،الیاس نادران، علی رضا نـادعلي، 

االسالم والمسلمین نصـیر نیـک  حجت 
نــژاد، محمــد ودود حیــدری بــه عنــوان 

و ابوالفضــل . اعضــاي شــوراي مرکــزي
بــاقری، ســکینه محبــی تبــار و معصــومه 
احتسابی به عنوان اعضای علی البدل و 

الله، امیر مسعود حبیبیـان  حبیبحسام 
و محمد علی حیدری به عنوان بـازرس 
شــورای مرکــزی و حمیــد رضــا بیگــی و 
محمد حسین رادان بـه عنـوان بـازرس 

  .علی البدل انتخاب شدند
  

  :نامزدهای دیگر• 
  
كانديداهاي ديگر كه تا امروز تاحدي    

ــن  ــد از حس ــد عبارتن ــده ان مشــخص ش
ته اسـت اعلمی هم گف. روحاني و عارف

ــه اش اجــرای  ــود و برنام ــی ش ــامزد م ن
  .است» منشور نوفل لوشاتو«

اگــر در آينــده فرصــتي شــد در مــورد      
محمدرضــا عــارف و ســردار زاكــاني و 

ديگـــران گـــزارش انتشـــار ... جلیلـــی و 
ـــواهیم داد ـــنجانی و . خ ـــمی رفس هاش

حسن روحانی که البد بسود او کنار مـی 
ــ ــن و ب ــیش از ای ــریه، پ ــن نش ه رود را ای

  .تفصیل، معرفی کرده است
وجـود ایـن نامزدهـا کـه : انقالب اسالمی

هنوز کسی نمـی دانـد چـه در سـردارند و 
کدامیک باید از صندوق بدرآیند، گویـای 
حالــت فلجــی اســت کــه در طــول چهــار 
سال، مرتب خاطر نشان کرده و توضـیح 
داده ایـــم چـــرا بـــرای سرنوشـــت ایـــران 

اما اینـک، جامعـه . خطرناک ترین است
ایرانــی از زبــان هاشــمی رفســنجانی مــی 

یم در بن بست است و عامل ژشنود که ر
در . بن بست نیز شـخص خامنـه ایسـت

یمی با این کارنامـه و بـا ایـن ژحقیقت، ر
مفتضح، سرنوشت ایـران را » انتخابات«

  :به دست قدرتهای خارجی سپرده است
  

  
  

توافــــــق امریکــــــا و 
روســــیه؟ امریکــــا در 

ـــــیس«انتظـــــار  » رئ
ـــوری  ـــد؟ جمه جدی

خامنه ای آماج حمله 
  :یمژها در درون ر

  
ـا را بـه اعـالم ۲۰۱۳مـه  ۱۰در : انقالب اسـالمی ـا قـوای خـود در اروپ علت آن . حالت آماده باش در آورده استشد که امریک

ــز، حکومــت ایـــن کشـــور در . وضـــعیت لیبـــی اســـت ــولی، پایتخــت خــود نی دو وزارت خانــه را افــراد مســلح . نــداردتریپ
اما وضـعیت در . می خواهند استعفاء کنداست و گروه های مسلح از نخست وزیـر وزیر دفاع اسـتعفاء کـرده . نداشغال کرده ا

ـازهم بـدتر اسـت ـای مختلـف و هـم جنــگ بــین المللــی، هــم بخــاطر حضــور کشـور محـل . سوریه، ب جنگجویان از ملیت ه
کشــور . طرفهــای درگیــر در جنــگ اســتبخاطر حمایت های قـدرتهای خراجـی از  ه خشونتهای کوری اسـت کـه حـد و صحن

ـانی اسـتبدادی . مرز نمی شناسـد حتـی قرب اســت، حجــربن عــدی، از ایــن خشــونت قرن پیش، جبار بـه گـورش سـپرده  ۱۴که 
ـان نیسـت ـاکردنی درام ـنش . وصف ن ـال و . استبــه ایــن خشــونت نیــز سرشــار از شــناعت واک ـال و روز ایـن دو کشـور ح ح

ـا مـی بفریــاد کــه سرنوشــت خــود را در دســت و  روز مردم عراق و افغانسـتان مـی گوینـد قدرتهای خارجی و دست نشانده ه
  .نهد، بهتر از این نمی شود

  
ربط توافق روسـیه و امریکـا 
برسر سوریه به پرونده اتمـی 
ایران؟ ایـن توافـق بمعنـای 
چشم پوشـیدن غـرب اسـت 

  :از
  
مــاه مــه  ۹روزنامــه لومونــد، ســرمقاله  ☚

ـا رو سـیه برسـر خود را به توافق امریکـا ب
  :سوریه اختصاص داده است

کری، وزیـر خارجـه »توافق«با اعالن • 
ـــیس  ـــوتین، رئ ـــر پ ـا والدیمی ــ ـا، ب امریکــ
جمهوری روسیه، برسر تدارک کنفرانسی 
ـا  بین المللی برای حـل مشـکل سـوریه، ب
ـار اســـد و  شـــرکت دادن نماینـــدگان بشــ
مخالفان او، روسیه مـوقعیتی را بازیافـت 

ـام ردیـف  :که همـواره درپـی آن بـود مق
اول پیدا کردن در آنچه بـه حـل و فصـل 
مسائل خاورمیانه مربوط می شود و بـرآن 

یـم در ژداشتن غرب به انصراف از تغییر ر
ـا وارد  کشوری از کشورهای خاورمیانـه ب

  .کردن فشار از خارج است
ـاز بـه مسـکو، بسـیار •  کری در دادن امتی

این بار، او شرط برکناری اسـد . دور رفت
او را، بعنوان شرط مقدم راه حل، یم ژو ر

این یک عقب نشینی بـس . بر زبان نیاورد
بخاطر می آورد که در . چشم گیری است

، امریکا و فرانسه و انگلسـتان ۲۰۱۱اوت 
ــگ  ـای همآهن ــه هـ ـا اظهاری ــان، بـ و آلم
ـــتعفای بالفاصـــله  ـــتار اس ـــده، خواس ش

امروز، دیگر . دیکتاتور سوریه شده بودند

ر خارجـه امریکـا این سخن بر زبان وزی
  .جاری نیست

هزار کشته و حدود  ۷۰۰۰۰باوجود • 
میلیون نفر پناهنـده و محـل زنـدگی  ۵

ـان  ــن زمـ ــنی ای ــوریه بوس ــر داده، س تغیی
همــان نــاتوانی کــه دیپلماســی در . اســت

ـالهای  ـا  ۱۹۹۱ســـ ـاروی ۱۹۹۵تـــ ، پیشـــ
بدترین ددمنشی ها در بالکان  نشان داد، 

. دهـد امروز نیز در مورد سوریه نشان می
ـانی  این یک مهر شرم و بی کفایتی بر پیش
ــرن  ـالهای اول ق دیپلماســی غــرب در سـ

ـادآور مـی شـود کـه . بیست و یکم اسـت ی
ــر ۲۰۱۱غربــی هــا، در  ، عــزم خــود را ب

حمایـــت از خواســـتهای دموکراتیـــک 
ـار مــــی کردنــــد کــــه در  مردمــــی اظهـــ
کشــورهای جنــوب مدیترانــه مــی زینــد و 

را بــا جنــبش هــای خــود » بهــار عــرب«
خواست این مردم استقرار . پدید آوردند

دموکراسی بود و غـرب مـی گفـت از ایـن 
  .خواست حمایت می کنم

ـای •  آیا سوریه موضـوع چشـم پوشـی ه
جدید است؟ امریکا، که در آن، اوباما زیر 

بـود » خـط قرمـزی«آتش انتقاد بخاطر 
ـاه ر( ــیمیائی ژهرگـ ــالح ش ــوریه س ــم س ی

از خط بکاربرد، امریکا این اقدام را عبور 
) قرمز تلقی می کند و وارد عمل می شـود

ــه  ــه گزین ــود، ب ــرده ب ــم ک ــه خــط رس ک
ـائی . دیپلماسی روی می آورد در گفتگوه

که برسرشان میان امریکا و روسیه توافق 
یمـی شـرکت مـی ژشده است، نماینـده ر

جنایـت «کند که سازمان ملل متحد بـه 
متهمش کرده و سران آن » برضد بشریت

اســت کــه مــی بایــد در را کســانی دانســته 
ـائی بــین المللــی محاکمــه  ـاه جنـ دادگـ

ـایت خــاطر . شـوند مـی تــوان انـدازه رض
بشار اسد،  برخوردار از حمایت روسـیه و 

ـار . ایران، را  به تصـور آورد واکـنش سرش
ـان ر یـم سـوریه، ژاز انزجار ائتالف مخالف

این ائتالف، از سـوی . بالفاصله، ابراز شد
ـا «ثابـه فرانسه و کشـورهای دیگـر، بم تنه
پذیرفتــه » نماینــده قــانونی مــردم ســوریه

  .شده است
ـالیزه شــدن بخشـی از شورشــیان •  رادیک

اســالم گــرای ســوریه، کــه اغلــب دلیــل 
آورده می شود بـرای توجیـه بـی عملـی، 
حاصــل انحطــاط طــوالنی وضــعیت بــه 
ترتیبــی اســت کــه روســیه از آن، بعنــوان 
وسیله پیشبرد سیاست خود، سود جسـته 

ـاه دســتگ. اســت اه پــوتین، تجربــه نگـ
داشتن مردم  قفقاز شمالی در مـدار بسـته 
بــد و بــدتر، را اینــک در ســوریه بکــار مــی 

تــرور در بوســتون کــه بــه دو جــوان . بــرد
چچن تبار نسبت داده شد، چرخ و دنده 
روابــط امریکــا و روســیه را روغــن کــاری 

ــرد ــاردیگر، از : ک ــم، ب ـا تروریس ـارزه بـ مبـ
  .تقدم برخوردار شد

ائیها توافق روسیه و امریکا و طرح اروپ• 
حاصــل از آن در بــاره ســوریه را تحســین 
ــر عقــب نشــینی  کردنــد و بــا ایــن کــار، ب

  . غرب، پرده کشیدند
درآنچه بخصـوص بـه فرانسـه مربـوط      

ـان از  می شود که خود را سـردمدار حامی
سوریه می خواند، این عقـب » مقاومت«

ابر زیرا بنـ. نشینی، کمتر توجیه پذیر است
ــی  ــیه، مبن ـا و روس ــترک امریکـ طــرح مش

ـا . است ۲۰۱۲وئیه ژنو، مورخ ژتوافق  ام
آن توافق را بمقیاس وسیع روسها دیکتـه 
کردنــد و بنــا بــر آن، جــالد و قربــانی، در 
یک عرض قرار می گیرند و بـر گـرد یـک 

  .میز می نشینند
ــن توافــق چیســت؟ نزدیــک •  ــی ای معن

شدن روسـیه و امریکـا بـه یکـدیگر کـه از 
ـان را بــه موقعیــت  هــم اکنــون اروپائیـ
دستیار فرو می کاهد، بـه کـالف بغرنجـی 

  :می ماند
پرونــده ســوریه، بــرغم ایــن کــه بــس  – ۱

 خونین است، هیچگاه توسط دیپلماسـی
   ها، جز در رابطه با مسئله اتمی ایران، 

  
  9 ر صفحهد   

  

 نزاع در بن بست
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ـار  مورد بررسی قرار نگرفتـه و موضـوع ک
  .نگشته است

ــه هــ  -  ۲ ــر هــدف حمل ای هــوائی اخی
اسرائیل به پایگاه هائی در سوریه، ایـن 

خط «بود که نشان دهد دولت یهود از 
ایـن . های خود، دفاع مـی کنـد»قرمز

حملــه هــا کمتــر ربطــی بــه وســعت 
جناتیهائی که همه روز، روی می دهند 

ــدارد ــد کــه . ن ــدی ربــط دارن ــه تهدی ب
عامل حزب (اسرائیل احساس می کند 

ایـران و فعـال در  الله لبنان وابسـته بـه
این حمله ها پیامی بـه تهـران ). سوریه

اگــر از خــط : و نیــز واشــنگتن هســتند
قرمز اتمی ایران و نیز خط قرمز سالح 
شــیمیائی ســوریه خــوب دفــاع نشــود، 
ــاع را تصــدی  ــن دف اســرائیل خــود ای

  .خواهد کرد
انتشار وسـیع خبرهـا در بـاره بکـار  – ۳

رفتن اسلحه شـیمیائی در سـوریه، چـه 
بت شوند و چه نشوند، به حمله های ثا

اسرائیل بـه سـوریه، لبـاس مشـروعیت 
اینطور پذیرفته مـی شـود . می پوشانند

ــگ  ــک جن ــه ی ــرائیل دســت ب ــه اس ک
پیشگیرانه می زند که سود آن به همـه، 

واکـنش فـوق . حتی روسـیه، مـی رسـد
العاده مالیم دیپلماسی روسیه نسبت به 

  .این حمله ها را خاطر نشان کنیم
ـــاره  – ۴ کنفـــرانس بـــین المللـــی در ب

سوریه که اوبامـا بـا آن موافقـت کـرده 
است، ربط پیدا می کند با هـدف او در 
آنچه به پرونده اتمی ایران مربوط مـی 

یک نوع بالن آزمایشی اسـت کـه . شود
گزینه نظامی، گزینه . او به هوا می کند

ایســت کــه ایــن رئــیس جمهــوری مــی 
مــی خواهــد از آن اجتنــاب کنــد زیــرا ن

خواهــد امریکــا را در بــاتالق جنــگ 
شبح جنگ عـراق . دیگری گرفتار کند

و دروغها که رئـیس جمهـوری پـیش از 
دبلیـــو بـــوش، در بـــاره ســـالح ژ رژاو، 

کشتار جمعی عراق سـاخت و پراکنـد، 
همچنان ذهـن پرزیـدنت اوبامـا را بـه 

  . خود مشغول کرده است
هیالری کلینتون، تحت تـأثیر درام       

ـــــــنی، د ـــــــتان بوس ، در ۲۰۱۲ر تابس
حکومت اوبامـا، مـدافع دادن اسـلحه 
به گروه های شورشی سوریه بود تا کـه 

ـــد ـــر کن ـــوا تغیی ـــادل ق فرانســـه و . تع
  . انگلستان نیز همین موضع را داشتند

ان کری مأمور شده است موضعی ژ        
توجیه آن . کمتر تهاجمی را اتخاذ کند

نیز اینست که بحرانهای خاورمیانه بـه 
اما با وارد شدن از . کدیگر ربط دارندی

درب توافق با روسیه، غربی هـا اعتبـار 
خــط «اصــطالح . از دســت مــی دهنــد

مـردم . ، از معنـی تهـی مـی شـود»قرمز
دی ناچـار ژعادی سوریه به تحمل تـرا

ــد ــه دهن ــد ادام ــه مقاصــد . بای ــرا ک چ
استراتژیک اهمیتی بیشتر از سرنوشـت 

طــر مــورد ایــران و خ: غمبـار آنهــا دارد
انتشــــار اســــلحه اتمــــی در ســــطح 

  .خاورمیانه
ـــالمی ـــالب اس ـــویس : انق ـــرمقاله ن س

ــبش  ــه جن ــن واقعیــت را ک ــد، ای لومون
مردم سوریه و بـدیل مسـتقل، بـا گـروه 
های مسلح و بدیل وابسته جانشین شد 
ــتناکی کــه  ــر وضــعیت دهش ــر آن ب و اث
مردم سوریه پیدا کردند، را در تحلیـل 

، بـر بـاوجود ایـن. خود وارد نمی کنـد
ربط توافق برسر سوریه بـا بـده بسـتان 
امریکــا بــا روســیه برســر پرونــده اتمــی 

در . ایران، به درسـت، تأکیـد مـی کنـد
واقع، سیاست ضد حقوق ملـی خامنـه 
ــر  ــنگین ب ــاری س ــوریه را هــم ب ای، س
دوش ایران کـرده اسـت و هـم وسـیله 

  .بده بستان برسر ایران
  

 –اخطــــار پــــوتین بــــه نتــــان یــــاهو 
ــدپروازیه ــه بلن ــه  –ای ترکی ــط حمل رب

ــدارک  ــا ت ــه ســوریه ب هــای اســرائیل ب
  :حمله به ایران؟

  
٭ پــوتین بــه نتــان یــاهو اخطــار 
کرده است که حمله بـه دمشـق 
ـــد و  ـــی کن ـــل نم ـــر تحم را دیگ

  :واکنش نشان خواهد داد
  
خبـر )  ۲۰۱۳مـه  ۹(با آنکه لوموند  ☚

داده بود که واکنش دیپلماسـی روسـیه 
ــرائیل ــای اس ــه ه ــه حمل ــبت ب ــه  نس ب

سوریه، فـوق العـاده نـرم بـوده اسـت، 
خبر می دهـد ) ۲۰۱۳مه  ۷(دبکا فایل 

که پوتین به نتـان یـاهو اخطـار کـرده 
  :است

ــه •  ــه حمل واکنشــهای منفــی نســبت ب
های نظامی اسرائیل بـه سـوریه، ابـراز 

نخست این که این حمله هـا . شده اند
اثری بر مداخله نظامی موفقیـت آمیـز 

و . داشــته انــدحــزب اللــه در ســوریه، ن
سپس ایـن کـه نخسـت وزیـر اسـرائیل، 
ـــاریخ در  ـــن ت ـــه در ای ـــاهو ک ـــان ی نت

مه، اخطار  ۶شانگهای بسر می برد، در 
ـــوتین  ـــر پ ـــی از والدیمی شـــدید اللحن

روسیه حمله های : دریافت کرده است
اسرائیل بـه دمشـق را تحمـل نخواهـد 

  . کرد و بدانها پاسخ خواهد داد
پاســخ  پــوتین نگفتــه اســت چگونــه     

اما او اعـالن کـرده اسـت . خواهد داد
کـــه دســـتور داده اســـت بـــه تحویـــل 
پیشرفته ترین اسلحه روسی به سـوریه، 

موشکهای زمین بـه . سرعت داده شود
  .هوا، در شمار این اسلحه است

منابع نظـامی دبکـا فایـل مـی گوینـد • 
مقصود پوتین تحویل موشـکهای ضـد 

عالوه . به سوریه است   S-300هوائی 
رآن، موشکهای زمین به زمین که ناتو ب

ــد و  SS-26 Stoneآن را   ــی خوان م
ــد هــدف خــود را در فاصــله  ــی توانن م

کیلومتری بزنند، نیز جزء اسلحه  ۲۸۰
ایست که روسیه می خواهد بـه سـوریه 

روســیه مصــمم اســت نگــذارد . بدهــد
امریکا و اسرائیل و هیچ کشـور منطقـه 

د یم بشـار اسـژر...) ترکیه و قطر و(ای 
او به نتان یـاهو پیـام . را سرنگون کنند

داده است که این معنی را در سر خـود 
  .فرو کند

افـراد دفـاع ضـد : منابع ما مـی گوینـد 
هوائی سـوریه، در روسـیه، بکـار بـردن 

. را تعلیم می بینند  S-300موشکهای 
همزمــان بــا تحویــل ایــن موشــکها بــه 
سوریه، این افراد نیز به سوریه بـاز مـی 

تـا دفـاع ضـد هـوائی سـوریه را گردند 
ــر . تصــدی کننــد کارشناســان روســی ب

استقرار این موشکها و بکاربردن آنهـا، 
  . نظارت خواهند کرد

هدف مسکو تنها بازداشتن اسـرائیل • 
از تکرار حمله های نظـامی بـه سـوریه 
نیست، بلکه بازداشتن امریکا از ارسال 
ــز  ــوریه نی ــیان س ــرای شورش ــلحه ب اس

  . هست
ــأمو      ــی م ــکو م ــاتی در مس ران اطالع

ــیان  ــائی از شورش ــروه ه ــه گ ــد ک دانن
سوریه هم اکنون بـا اسـلحه امریکـائی 

مربیان نظـامی امریکـا . مجهز شده اند
هم اکنون شورشـیان سـوریه را تعلـیم 

ایــن کــار را در کمپهــای . مــی دهنــد
نظــامی واقــع در اردن و ترکیــه  انجــام 

  . می دهند
اطـالع پیام پوتین به نتـان یـاهو بـه • 

ــینپینگ،  ــه ش ــنگتن و ب ــا در واش اوبام
ــز رســیده  ــین نی ــوری چ ــیس جمه رئ

ــان  ۷در . اســت ــا نت ــه، در پکــن، او ب م

  . یاهو، گفتگو می کند
وقتــی کــری، وزیــر خارجــه امریکــا،      

امروز وارد مسـکو شـد، تـا بـا حکومـت 
پوتین برسر سوریه توافقی انجام دهد، 
ــه اعــالن خطــر  ــود ب مســکو مشــغول ب

ــه ح ــه کــردن ک ــرائیل ب ــه هــای اس مل
ثبات تمامی منطقه خاورمیانه «سوریه، 

  ...»را به خطر می اندازد
حکومت چین بسان حکومت روسیه • 

برخورد مستقیم نکرده است اما بهمان 
ــه اســت ــم موضــع گرفت ــدازه محک . ان

محمـــود عبـــاس، رئـــیس حکومـــت 
خودگردان فلسـطین بـه پکـن دعـوت 
 شد و دو روز پیش از ورود نتان یاهو به
پکن، با رئـیس جمهـوری چـین دیـدار 

پــیش از دیــدار بــا نخســت وزیــر . کــرد
اسرائیل، رئیس جمهوری چـین طـرح 

اسـاس ایـن طـرح . خود را آشکار کـرد
اینسـت کـه فلســطینی هـا، در مرزهــای 

، حق دارند دولت تشکیل دهند ۱۹۶۷
و پایتخت این دولت نیز بیت المقدس 

بنا بر این طرح، اسـرائیل . خواهد بود
ــد شــهرک ســازی در ســرزمین مــی ب ای

ــد ــف کن ــطینی را متوق ــای فلس ــه . ه ب
محاصره غزه پایـان بدهـد و زنـدانیان 

روشن سخن این . فلسطینی را رها کند
که عاقالنه این بود که نتان یـاهو سـفر 
ــا  ــه چــین را، آنهــم همزمــان ب خــود ب
. بمباران حومـه دمشـق، انجـام ندهـد

وقتی هم به چین رفـت، دو روز اول را 
ایــن . در شــانگهای مــی گذرانــدنبایــد 

ــه روســها فرصــت داد محکــم  ــان ب زم
ترین و حساب شـده تـرین سیاسـت را 
در قبــال اســرائیل اتخــاذ کننــد و بکــار 

  .برند
  

ئوپلیتیــــک ژ٭ بلنــــد پــــروازی 
  :ترکیه

  
این تحلیل و ارزیـابی را اسـتراتفور  ☚

  :بعمل آورده است) ۲۰۱۳مه  ۱(
در همان زمان که اروپا و دیگر نقاط • 

دنیا را حکومتهـای بـی مایـه و نـاتوان 
اداره می کنند، رجب طیب اردوغـان، 

ــه  ۱۰کــه اینــک  ــر ترکی ســال اســت ب
ـــق  ـــار تحق ـــد، بک ـــی کن ـــت م حکوم

ئوپلیتیـک ژبخشیدن بـه بلنـد پـروازی 
در میان کشورهای دیگر . خویش است

دنیا، تنها کشوری که دولتـی دینامیـک 
چون دولت ترکیه دارد، روسیه تحـت 

  . یمیر پوتین استاداره والد
اردوغان و پوتین بلند پـرواز هسـتند • 

ــدفهای  ــه ه ــد ک ــارانی دارن ــرا همک زی
ئوپلیتیــک را مــی شناســند و مصــمم، ژ

برای متحقق گرداندن آنها، تالش مـی 
پــوتین مــی دانــد کــه هــر رهبــر . کننــد

مســئول روســیه بایــد ایــن اطمینــان را 
ایجاد کند که اروپای شـرقی و منطقـه 

منطقــه هــای حفــاظ  قفقــاز، مــی بایــد
اردوغان نیز می داند که . روسیه باشند

ترکیه باید قدرت واقعی در خاورمیانـه 
باشد تا که در اروپا، موقعیت درخور را 

مشــکل اردوغــان اینســت کــه . بیابــد
جغرافیای ترکیه قرار گرفته میان شرق 
و غرب، آسیب پذیری ها و نیز منـافعی 

 ایـن موقعیـت اروغـان را. را در بردارد
امـا . وقت و فرصت شناس کرده اسـت

ئوپلیتیک نیـز ژرویه او دلیل تاریخی و 
  : دارد

تــاریخ بعــد از جنــگ جهــانی اول • 
ترکیـه عثمـانی در آن : شروع مـی شـود

جنــگ بازنــده شــد و قلمــرو آن میــان 
انگلستان و فرانسـه و ایتالیـا و یونـان و 

ــتان تقســیم شــد در ایــن جــا، . ارمنس
ــام مصــطفی  ــه قی ــر ب ــل گ ــال تحلی کم

آتاتورک و جنگها که او کرد و پیدایش 

کمالیسـم را . ترکیه کنونی مـی پردازنـد
توضیح می دهد که با اقلیتها سر سـتیز 

تــــرک هــــای «داشــــت و کردهــــا را 
... می خواند و ارمنی ها و» کوهستانی

را ســرکوب مــی کــرد و در کــار غربــی 
تغییر خط و پاک سـازی (کردن ترکیه 

  ..). .زبان ترک از لغات عربی و
مشکل این بود که دیـدگاه آتـاتورک • 

که سمت دادن قاطعانـه ترکیـه بسـوی 
غــرب، بــا وضــعیت جغرافیــائی ترکیــه 

تعــدیل ضـــرورت . خوانــائی نداشــت
ـــت ـــوت اوزال، ۱۹۸۳در . داش ، تورگ

یک شخصیت مذهبی عـارف مسـلک، 
مهارت سیاسی . نخست وزیر ترکیه شد

اوزال بــه او امکــان داد مهــار سیاســت 
.  یــــه را بــــه دســــت آوردداخلــــی ترک

بمقیــاس زیــاد عنــان سیاســت خــارجی 
ـــــت آورد ـــــه را بدس ـــــالف . ترکی بخ

کمالیست ها و افسران ارتش که  ترکیه 
را پیوســته بــه ترکیــه مــی گفتنــد و مــی 
خواســتند، او از نفــوذ ترکیــه در شــرق 
ــوار چــین دامــن مــی  ــا دی ــه کــه ت ترکی

ــد اوزال، . گســترد، ســخن گفــت از دی
شــرق و غــرب ترکیــه نمــی بایــد میــان 

از نظر جغرافیـائی میـان . انتخاب کند
ایــن دو قــرار گرفتــه اســت و مــی بایــد 
موقعیت خود را هم در شرق و هـم در 

دیــدگاه او در . غــرب، بهبــود بخشــد
  ...ترکیه امروز رعایت می شود

اوزال بـا بکــار بـردن زبــان فرهنگــی • 
اسالم، درب را بر روی پذیرش کردهـا 

نـد بـدین نظامی هـا کودتـا کرد. گشود
دو دهـه . بهانه که ترکیه اروپائی اسـت

پیش از اردوغان، اوزال قهرمان اسالم 
میانــه رو شــد در دنیــای اســالم اســالم 

آتاتورک هشدار داده بود که پـان . شد
اسالمیسم تـوان از ترکیـه مـی سـتاند و 
ترکیه را تحت فشار قـدرتهای خـارجی 

اوزال وارنـه . گوناگون قـرار مـی دهـد
ــدان ایــن نظــر را صــ حیح دانســت و ب

عثمـانی گرائــی «اصـطالح . عمـل کـرد
، نخست neo-Ottomanismجدید 

ــری اوزال،  در ســال آخــر نخســت وزی
، از دنیــا ۱۹۹۳اوزال در . بکــار رفــت

ـــت ـــه گرفتـــار . رف ـــه، ترکی ـــک ده ی
حزب عـدالت . حکومتگران فاسد شد

و رفاه ترکیه، به رهبری اردوغان شکل 
. شدگرفت و در انتخابات ترکیه پیروز 

اردوغان از کمالیسم فاصله می گیـرد و 
ــدگاه  سیاســت خــویش را ترجمــان دی

  .اوزال می کند
آتاتورک بـر ارتـش و قـدرت نظـامی • 

امـا اردوغـان، . تأکید و تکیـه مـی کـرد
همانند اوزال، بر پیوندهای فرهنگی و 
اقتصـادی، در کــار بــاز ســازی ماهرانــه 
امپراطوری عثمانی، از شمال افریقا تـا 

در . یـران و آسـیای میانـه اسـتفالت ا
. این جـا، نویسـنده نظـر مارشـال جـی

هودگوســــن، اســــتاد دانشــــگاه . اس
شیکاکو را نقل می کنـد کـه بنـا بـر آن، 
باور اسالمی، در آغـاز، دیـن بازرگانـان 
بود که مرزها را از میان بر می داشت و 
پیروان خود را در همه جـا متحـد مـی 

بی میان اقوام و ملل پیونـد مـذه. کرد
ـــوعی مـــدیریت  بوجـــود مـــی آورد و ن
سیاسی سازگار با پیونـدهای اقتصـادی 

  .را میسر می گرداند
اما اردوغان به این نتیجـه مـی رسـد • 

که فراگیر کردن اسالم میانه رو ترکیه 
در سطح خاورمیانه، با پیچیدگی های 

در حقیقــت، . یـأس آوری روبـرو اسـت
روشن نیست که ترکیه ظرفیت سیاسـی 

فعلیـت بخشـیدن بـه دیـدگاه و نظامی 
حداکثر ترکیه . اردوغان را داشته باشد

بتواند با کشورهای شرق خود تجـارت 
امـا ایـن تجـارت قابـل قیـاس بـا . کند

محـروم . تجارت ترکیه با اروپـا نیسـت

شدن از این تجارت، رکـود اقتصـادی 
ــار مــی آورد ــه در . بب مبنــای نفــوذ ترکی

امـا . شرق خود، جغرافیا و زبان اسـت
سیه صاحب نفـوذ مهمـی در آسـیای رو

و با اشغال نظـامی و نیـز . مرکزی است
مانورهــــای سیاســــی در گرجســــتان، 
آذربائیجان را در موقعیت سختی قـرار 

نفـــوذ روســـیه در بـــین . داده اســـت
النهرین بهیچ رو بـا نفـوذ ایـران برابـر 

ــت ــر . نیس ــان و وزی ــوریه، اردوغ در س
ــی  ــط م ــو، بغل خارجــه اش، داوود اغل

یم سنی میانـه رو را مـی ژیک رپندارند 
. یم بشـار اسـد کننـدژتوانند جانشین ر

اروغان بخـاطر مخالفـت بـا اسـرائیل، 
در دنیای اسالم، اعتبار بدست آورد اما 

روابــط : بابــت آن بهــا نیــز مــی پــردازد
اسرائیل با یونان و بخش یونانی نشـین 
قبرس، به رقبای ترکیه امکان می دهد 
ــــرق ــــاز ش ــــت و گ ــــتخراج نف  در اس

  .مدیترانه، بایکدیگر همکاری کنند
ترکیــه بــا مشــکل جغرافیــائی روبــرو • 

بخشــی از منــاطق کوهســتانی و . اســت
نیمی از منطقـه آنـاتورک قابـل سـکنی 

ایــن منطقــه، شــرق اروپــا را از . نیســت
به ترتیبـی کـه . خاورمیانه جدا می کند

ـــت ـــری اس ـــت بهت ـــران در موقعی . ای
بخصوص که الفبای زبـان ترکـی رایـج 

اینسـت . ایران، الفبای عربی اسـتدر 
اما . که ایران نقش فرهنگی بیشتر دارد

مهمتر از همـه ایـن کـه ترکیـه خـود بـا 
مشــکل ســاکنان کــرد ســرزمین ترکیــه 

این مشکل، روابـط ترکیـه . روبرو است
را بــا همســایگان خــود در خاورمیانــه، 

  .بازهم مشکل تر می کند
کردها در مناطق وسیعی از سـوریه و •

ــدعــراق و  ــران ســکنی دارن جنــگ . ای
داخلی سوریه، منطق کرد نشین را رها 
کـــرده اســـت و آنهـــا مـــی تواننـــد بـــه 
کردهــای رادیکــال در منطقــه آنــاتولی 
بپوندند و برای ترکیـه درد سـر بـزرگ 

  . ایجاد کنند
این امر که عراق بطـور غیـر رسـمی       

تقسیم شده، سبب شده است که ترکیه 
با کردهای شمال عـراق رابطـه برقـرار 
کند اما این امر سبب شده است با بقیه 

  .عراق رو در رو شود
ترکیه سعی مـی کنـد بـر ایـران نفـوذ • 

ترکیه مـی خواهـد بـر خاورمیانـه . یابد
ت اما مشکل این جا اسـ. نفوذ پیدا کند

که ترکیه بخشـی از خاورمیانـه اسـت و 
مــی بایــد بکوشــد خــود را از وضــعیت 

  .بغرنج منطقه بیرون کشد
اردوغــان مــی دانــد کــه بایــد مشــکل • 

کرد را در ترکیه حل کند تا کـه بتوانـد 
موقعیت برتری در خاورمیانـه بدسـت 

ــــــای ... آورد ــــــا مخالفــــــت رقب او ب
با ... ناسیونالیست خود نیز روبرو است

ــال ــن ح ــق ای ــی تحق ــان در پ ، اردوغ
. بخشیدن به بلند پروازی خویش است

در همــان حــال کــه نخبــه هــای غــرب  
پــــوتین را مســــخره مــــی کننــــد، او و 
اردوغــان در کــار تحقــق بخشــیدن بــا 

  .بلندپروازیهای خود هستند
  

٭ آیاحمله های نظامی اسـرائیل 
به سوریه مقدمـه حملـه نظـامی 

  :به ایران است؟
  
ـــه  ۵در  ☚ ـــه ، مار۲۰۱۳م ـــان، مجل ی

 ۴۸ظــرف : فرانســوی خبــر داده اســت
ساعت، اسرائیل دو نوبت، به محمولـه 
های اسلحه و ذخیره گاههای اسـلحه 

ایـن اسـلحه . سوریه، حمله هوائی کرد
از ایران می آید و قرار بـر تحویـل آنهـا 

اوباما با . به حزب الله لبنان بوده است
  این حمله ها موافقت کرده است به

  
  10 ر صفحهد   

  

نزاع در بن بست
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ــتناد   ــاع از «اس ــر دف ــرائیل ب ــق اس ح
  .»خود

مسئوالن ارتش اسرائیل ایـن حملـه      
ـــد ـــی کنن ـــان نم ـــاپیش، از . را پنه پیش

مجاری رسـمی، حکومـت اسـرائیل بـه 
روزنامه نگاران امریکائی و اسپانیولی و 
بلژیکــی و فرانســوی خبــر داد کــه ایــن 

مه،  ۳در . حمله ها را انجام داده است
سلحه مورد حملـه یک کاروان حامل ا

مه، صـبح زود، یـک  ۵در . قرار گرفت
ذخیــره گــاه موشــکهایی از نــوع فــاتح 

بنـا بـر . مورد حملـه قـرار گرفـت ۱۱۰
ــن موشــکها  ــابع اســرائیلی، ای ــول من ق

کیلـــومتر  ۳۰۰ایرانـــی بـــردی حـــدود 
قـــرار بـــود اســـلحه را ســـوریه . دارنـــد

بنــابر قــول . تحویــل حــزب اللــه دهــد
ازه دمشق ارتش اسرائیل، محموله ها ت

رســـیده بودنـــد و تحـــت حفاظـــت و 
همـین . حراست سپاه پاسداران بودند

انویه نیز توسط اسرائیل ژپایگاه در ماه 
مورد حمله قرار گرفته بود امـا دمشـق 
. نســـبت بـــه آن ســـکوت گزیـــده بـــود

اسرائیل نیـز نـه تصـدیق و نـه تکـذیب 
  .کرده بود

: اما این حملـه، چنـد وظیفـه ایسـت    
پیشاروی مخالفان و  یم اسدژتضعیف ر

  جلوگیری از بیشتر شدن توان نظامی 
ــه  ــاطر حمل ــردو، بخ ــه و ه ــزب الل ح
نظامی بـه ایـران، بـدون پـی آمـدهای 

سوریه ویـران مـی . مشکل مهار کردنی
شود و دولت سـوریه فاقـد کـارائی مـی 

در میــان گــروه هــای مســلح . گــردد
ســوریه، نیــز گروهــی کــه بتوانــد بــرای 

د، فعال وجود اسرائیل مشکل ایجاد کن
ــدارد ــه . ن ــوائی ب ــای ه ــه ه ــس حمل پ

  سوریه، ایران را بیش از پیش از
  .حامی در منطقه محروم می کند 

  
٭ کنگره امریکا در کار تصـویب 
طرحـــی اســـت بـــرای مســـدود 
کــردن حســابهای ذخــایر ارزی 

  :ایران
  
، خبر اقـدام کنگـره ۲۰۱۳مه  ۹در  ☚

امریکا برای مسـدود کـردن حسـابهای 
  :یران انتشار پیدا کردذخایر ارزی ا

کنگــره امریکــا طرحــی را در دســتور • 
کار خود دارد که بنا بر آن، مجازاتهای 
مقرر برضد ایـران، بـازهم سـخت مـی 

بنا بر این طرح، بانکها در نقـاط . شود
ــابهای  ــد حس ــی بای ــان م مختلــف جه

این . ذخایر ارزی ایران را مسدود کنند
میلیارد دالر بـرآورد  ۱۰۰تا  ۶۰ذخایر 

طرح که سناتورهای هـر دو . می شوند
حـــزب از آن پشـــتیبانی کـــرده انـــد، از 
امکان دسترسی ایران بـه ذخـایر ارزی 

ــد ــی کاه ــای . خــود م ــران در بانکه ای
ـــابع ارزی خـــود را  ـــا من مختلـــف دنی
ــا کــه از آســیب  ــره کــرده اســت ت ذخی
تحریم خرید نفت که بـه اقتصـاد ایـن 

  .کشور ضربه وارد کرده است، بکاهد
ــ•  ــید ش ــر س ــینی، وزی ــدین حس مس ال

دارائــی ایــران گفتــه اســت مــا راه هــای 
جدیــد بــرای دور زدن مجازاتهــا یافتــه 

در ماه آوریل، او به واشنگتن پسـت . ایم
نخسـت مـا ضـربه هـای ناشـی از : گفت

تورم را مهار کرده ایم و اینک مـی بایـد 
بکوشــیم تــوان رقابــت اقتصــاد خــود را 

ت ایران ارز حاصل از نف. افزایش دهیم
را در داخل به فروش مـی رسـاند و ایـن 
ارز صرف وارد کردن کاالهـا و خـدمات 
می شود و حکومت تعادل بودجه خـود 

هرگاه طـرح تصـویب . را برقرار می کند
شود، مانع از دسترسی حکومـت ایـران 

کنگره می . به منابع ارزی خود می شود
گوید فهرست مؤسسـات بـانکی و مـالی 

این مؤسسـات . جهان را در اختیار دارد
هرگــاه بــا شــرکتها و بانکهــا و اشــخاص 

ایرانی که تحریم شده اند، معامله کنند، 
ــا  ــالی امریک ــولی و م ــازار پ دستشــان از ب

  .کوتاه می شود
برغم این توصیه کری، وزیـر خارجـه • 

امریکا که بهتر است تا انتخابات ریاست 
ــا  ــدید مجازاته ــران از تش ــوری ای جمه

کنگـره خودداری شـود، ایـن طـرح بـه 
  .       پیشنهاد شده است
ــهای » انتخابـات«در آسـتانه : انقالب اسـالمی ــز پژوهش ــوری، مرک   :درصد می دهد ۴تا  ۰٫۷مجلس خبر از رشد منفـی اقتصـاد میـان ریاســت جمه

  
  

رشـــد اقتصـــاد ایـــران 
ــــی  ــــی م ــــود و منف ش

چرخهای این اقتصـاد 
    :می افتد از حرکت

ـــس ـــهای مجل ـــز پژوهش : ٭ مرک
ــی ــورم  ۴ رشداقتصــادی، منف و ت

  :درصد ۳۲
  
، خبرگــزاری ۹۲اردیبهشــت  ۲۰در  ☚

ـــت ـــرده اس ـــزارش ک ـــر گ مرکـــز : مه
پژوهشهای مجلس پیش بینی کـرد نـرخ 

درصد، نـرخ رشـد  ۳۲تورم سال جاری 
درصـد و  ۴تـا منفـی  ۰٫۷اقتصادی بـین 

درصـد  ۳۰نرخ رشـد نقـدینگی بـیش از 
  .باشد

دفتر مطالعات برنامه و بودجـه ایـن     
زارش پــس از تشــریح مرکــز در ایــن گــ

شرایط اقتصادی کشور ماموریت هـای 
بودجه را بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین 
ابزارهــای سیاســتگذاری اقتصــادی در 
شرایط کنونی بررسی کـرده و سـپس بـا 
ــه و  ــت در تهی راهبردهــای اصــلی دول

کـل  ۱۳۹۲تنظیم الیحه بودجـه سـال 
 .کشور مورد مقایسه قرار داده است

اول دهـــه  و دو ســـال۱۳۸۰دهـــه     
 ۳شمسی را از نظر اقتصادی بـه  ۱۳۹۰

دوره متفاوت می توان تقسیم کـرد، در 
ایــن تقســیم بنـــدی میــانگین منـــابع 
حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخ 
های رشد اقتصادی، بیکاری و تـورم و 
ــل  ــرفی در داخ ــام مص ــت خ ارزش نف

و ) به قیمت نفت خام صادراتی(کشور 
 .صادرات و واردات آمده است

طبق گزارش هـای موجـود مشخصـه    
ــه  ــال اول ده ــار س ــاالتر ۱۳۸۰چه ، ب

بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن 
. واردات نسبت به سال های بعد اسـت

ســال بعــدی  ۶مشخصــه هــای اصــلی 
رشـد بـیش ) ۱۳۸۹- ۱۳۸۴سال های (

از دو برابری منابع حاصله از صـادرات 
نفت و جهش واردات به همین میـزان 

ـــه چهـــار . ســـال اول اســـت نســـبت ب
- ۱۳۹۰(مشخصــــه دو ســــال اخیــــر 

نیــز نوســان شــدید متغیرهــای ) ۱۳۹۱
اقتصاد کالن به ویژه کاهش نرخ رشـد 
اقتصادی و افـزایش شـدید نـرخ تـورم 

 .بوده است
در ۱۳۹۲الیحـــــه بودجـــــه ســـــال     

ــورای  ــس ش ــه مجل ــه و ب ــرایطی تهی ش
اسالمی تقدیم شده است که پیش بینی 

الن هــا دربــاره وضــعیت متغیرهــای کــ
اقتصـــادی در ســـال جـــاری مطلـــوب 

پــیش بینــی هــای انجــام شــده . نیســت
ـــرخ رشـــد  حـــاکی از آن اســـت کـــه ن

درصـد،  ۴تـا منفـی  ۰٫۷اقتصادی بـین 
درصد و نرخ رشد  ۳۲نرخ تورم حدود 

  .درصد باشد ۳۰نقدینگی بیش از 
    

ــــران، حجــــم  ٭ در اقتصــــاد ای
نقدینه رشـد کـرده انـد و بـدهی 

کی شرکتهای دولتی، به نظام بـان
  :و تورم و بیکاری

  
ـــول  ۱۵در  ☚ ـــا از  ق ـــت، ایلن اردیبهش

ارســالن فتحــی پــور، رئــیس کمیســیون 
: اقتصادی مجلس،  گزارش کرده اسـت

رشد نقدینگی درسال جاری به بـیش از 
. هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت ۴۳۰

بدهی شرکت های دولتی و بانک ها بـه 
هزار میلیاردتومـان، ۱۰۵بانک مرکزی 

هـزار میلیـارد ۳۰رکت حدود اوراق مشا
هزار میلیارد تومـان ۶۵تومان و بیش از 

نیز معوقـات بـانکی در کشـور اسـت کـه 
همه این موضـوعات حـاکی از عملکـرد 
غیـــر قابـــل دفـــاع نظـــام بـــانکی در 

  .است۱۳۹۱
به گزارش ایسنا، شاخص گروه اصلی  ☚

ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  خوراکی
تــورم درصـد افـزایش داشــته و نـرخ  ۵۹
درصـد بـوده  ۴۶٫۸ماهه ایـن گـروه  ۱۲

  .است
ـــت۱۵در  ☚ ـــار  ،۹۲اردیبهش ـــز آم مرک

نرخ تورم نقطه : ایران اعالم کرده است
مـاه امسـال بـا دو   به نقطه در فـروردین

درصد افـزایش نسـبت بـه مـاه قبـل، بـه 
درصــد رســیده اســت کــه در ایــن  ۳۸٫۷

هــــا،  خوراکی«میــــان نــــرخ تــــورم 
ـــــــــات آشـــــــــامیدنی  در» ها و دخانی

درصـد افــزایش بــه  ۵٫۷مـاه بــا  فروردین
  .درصد افزایش یافته است ۶۰٫۴

  
٭ در مــاه هــای آینــده چرخهــای 
اقتصـــاد ایـــران از حرکـــت مـــی 

  :ایستند
  
  !:حباب هایی که دوام نیاوردند•
  
ـــر محمـــد  ۲۲در  ☚ اردیبهشـــت، دکت

ــه  ــب، اســتاد دانشــگاه، گفت حســین ادی
در ادامه به سابقه تشکیل و از بین : است

های اقتصادی در برخـی از  حبابرفتن 
تا : اقتصادهای جهان اشاره کرد و گفت

ـــــیالدی خانواده ۹۰ســـــال  هـــــای  م
ـــــه  ـــــدانی ب ـــــل چن ـــــایی تمای آمریک

گذاری در سهام نداشـتند امـا در  سرمایه
به سرعت به سوی خرید سهام  ۹۰دهه 

ــاخص  ــه ش ــوری ک ــه ط ــد ب روی آوردن
ــه  ــورس از ســه هــزار ب هــزار واحــد  ۹ب

ــا  ــت ام ــزایش یاف ــال اف ــا  ۲۰۰۱در س ب
فروپاشی که در بورس ایـن کشـور اتفـاق 

های آمریکایی نزدیک بـه  افتاد خانواده
هفت هزار میلیارد دالر ضرر کردند، بـه 

ها بدسـت  عبارتی هر آنچه طی آن سـال
. آورده بودند به یکبـاره از دسـت دادنـد

به بعـد نیـز بـا  ۲۰۰۱از سال   :وی افزود
ــر در یکــی از ــابی دیگ  رشــد مســکن حب

ــا  حوزه ــد ت ــکیل ش ــای اقتصــادی تش ه
جـــایی کـــه ثـــروت در تمـــام دنیـــا بـــه 
ــه ســمت مســکن  خصــوص در آمریکــا ب
هــدایت شــد ایــن در حــالی بــود کــه در 

نیز حبـاب مسـکن ترکیـد و  ۲۰۰۷سال 
 .های بسیاری انجامید به ضرر گروه

همچنین نگاهی به بـورس عربسـتان      
هـای  ترین بورس به عنوان یکی از قـوی

ــ ــه نش ــه ارزش آن منطق ــد ک ــی ده ان م
نسبت به حدود هفت سال پیش به یـک 
چهارم کاهش یافته چرا که حبـاب ایـن 

میلیــارد دالری نیــز از بــین  ۴۰۰بــورس 
 .رفته است

کــه بــا وجــود ســابقه  وی بــا بیــان این    
ــــاب اقتصــــادی،  ــــانی محــــو حب جه
درهاضمه و تفکر ایرانی تجربـه سـقوط 

ایـن درحـالی : وجود ندارد عنـوان کـرد
ارزش  ۶۷ست که تنها یک بار در سـال ا

دالر سقوط کرد اما چند ماه بعد مجدد 
ـــن رو  ـــت از ای ـــی بازگش ـــه ارزش قبل ب

توانند از بین رفتن حبـاب  ها نمی ایرانی
 .را بپذیرند

 
  :بهره وری پایین در اقتصاد ایران• 
  

هــا بســیار  بهــره وری در اغلــب بخش     
ای کــه در بخــش  پــایین اســت بــه گونــه

زی سـه برابـر میـزان جهـانی آب کشاور
شود امـا فقـط یـک چهـارم  استفاده می

. آیـد مقدار جهانی محصول بدسـت می
همچنــین آمارهــا در فــوالد و صــنعت 

دهد که در یک کارخانه فـوالد  نشان می
تن فوالد در سـال تولیـد  ۲۸۰در ایران 

شود در حالی که پرسنل یک کارخانه  می
 تولیــد فــوالد در کــره جنــوبی بــه طــور

تن فوالد در همین بـازه  ۲۸۰۰متوسط 
کنـد کـه نشـان از بهـره  زمانی تولیـد می

 .وری پایین درصنایع است
در شرایطی که چهـار میلیـون نفـر در     

ایران حقوق بگیر دولت هسـتند کـه در 
مقایسه با استانداردهای ژاپنی تنها بایـد 
یک میلیون نفر کارمند دولتی در کشور 

ین رو هـر چهـار وجود داشته باشند از ا
کارمنــد ایرانــی کــار یــک نفــر را انجــام 

 .دهند می
هــــای کشــــاورزی،  از ســــویی بخش    

صــنعت و بازرگــانی کشــور بســیار گــران 
شود و از سوی دیگر دولت نیـز  اداره می

برای خدمات دهـی بـه مـردم چهـار تـا 
پنج برابـر اسـتاندارد کارمنـد در اختیـار 
ر دارد که هزینه این خدمات رسانی بسیا

ــاد  ــر در اقتص ــارتی دیگ ــه عب باالســت ب
ــرف  ــر ع ــار براب ــه چه ــک ب ــران نزدی ای

 .جهانی بهای تمام شده داریم
 

منشــاء حبــاب و بهــره وری پــایین • 
  :ایران کجاست؟ در اقتصاد

  
ایــن اقتصــاددان در ادامــه بــه عوامــل     

موثر در شکل گیری حباب اقتصادی در 
کشور، درآمـدهای نفتـی را از مهمتـرین 

شکل گیـری سـاختاری ناسـالم و دالیل 
کاهنده بهره وری در اقتصاد دانسـت و 

اگــر درآمــدهای نفتــی در   :توضــیح داد
درنظـر بگیـریم  ۱۰۰را حدود  ۸۱سال 

این میزان به طور تورم زدایـی شـده در 
رسد که تورم نفتـی  می ۱۹۰به  ۹۰سال 

پنج برابر شده را نشان مـی دهـد امـا در 
 ۷۰ شــرایط فعلــی درآمــدهای نفــت بــه

یعنــی بــه کمتــر از نصــف کــاهش یافتــه 
 .است

تــورم  از دیگــر دالیــل اصــلی پوشــش     
ــره ــا  به ــران اســت و ب ــایین در ای وری پ

توجــه بــه  نقــش بانــک مرکــزی درایــن 
زمینه، در وضعیت کنونی کسـری منـابع 
بــه مصــارف در ســاختار بانــک مرکــزی 

 ۴۰مشــهود اســت چــرا کــه نزدیــک بــه 
مـردم از  درصد یارانه نقدی پرداختی به

محــل فــروش فــرآورده نیســت بلکــه از 
منابع بانک مرکـزی اسـت کـه ایـن امـر 
نشــان دهنــده رشــد پایــه پــولی و چــاپ 

 .اسکناس بدون پشتوانه است
هــای  ادیــب همچنــین بــه پرداخت    

بانک مرکزی برای تامین منابع مسـکن 
بانــک : مهــر اشــاره کــرد و ادامــه داد

مرکزی ماهیانـه بـه طـور متوسـط هـزار 
لیارد تومان را به مسکن مهر پرداخت می
کند کـه بـاز هـم بـه رشـد پایـه پـولی  می

 .شود منجر می
او جبران کسری چهـار بانـک بـزرگ    

کشور در اتاق پایاپـای را اجبـاری دیگـر 

برای بانک مرکـزی در چـاپ اسـکناس 
ـــدینگی  ـــزایش نق ـــدون پشـــتوانه و اف ب

این درحـالی اسـت : عنوان کرد و افزود
ــرین ب ــه بزرگت ــال ک ــور در س ــک کش ان

گذشته تنها دو روز تراز بـوده و جبرانـی 
سایر روزها را بانـک مرکـزی پرداخـت 

 .کرده است
به گفته ادیب، بانک مرکـزی جبـران     

هـــا در اتـــاق پایاپـــای،  کســـری بانک
پرداخت بخشی از یارانه نقدی و تـامین 
منابع ساخت مسکن مهر از محل هیچ، 

 .زاست دهد که این تورم پوشش می
 

ــورم•  ــرای بهــره وری  ،ت تشــویقی ب
  :پایین

  
هـــای ناکـــارآ، بخشـــی از عـــدم  حوزه    

کارآمدی خود را به کمک تورم پوشـش 
این درحالی است کـه مسـکن . دهند می

به جای سـاخت در یـک سـال طـی سـه 
ــازده  ســال ســاخته می شــود و در ایــن ب

زمــانی قیمــت زمــین، مصــالح و اغلــب 
سـود،  یابد کـه ایـن ها افزایش می هزینه

وری پایینی  پاداشی برای کسانی که بهره
 .دارند است

، ۹۱کـه در سـال  وی با اشـاره بـه این     
کاهش درآمد نفتـی و در نهایـت کسـری 
ــا چــاپ اســکناس  ــی ب درآمــدهای دولت

 ۵۷از ســـال : جبـــران شـــد بیـــان کـــرد
ــاکنون در  ــادل  ۱۰ت  ۵۰۰ســال اول مع

های انـرژی  هزار بشکه به مصرف حامل
در صـورتی کـه در (افه شـد در کشور اضـ

ــورد  ــت م ــری نف ــاز ارزش براب ــورد گ م
بـه بعـد  ۶۷از سـال ) محاسبه قرار گیرد

های انـرژی  نیز هر دولتی مصرف حامل
ــا  را یــک میلیــون بشــکه افــزایش داد ام
ــه  ــوال مطــرح اســت ک ــن س ــون ای اکن

ــی در  حامل ــه قیمت ــه چ ــرژی ب ــای ان ه
 کشور به فروش می رسد؟

د تومـان یارانـه هزار میلیار ۴۵اکنون     
 ۳۰شود کـه  نقدی به مردم پرداخت می

هزار میلیارد تومـان نیـز از محـل یارانـه 
ها  یارانـه  انرژی بـه سـازمان هدفمنـدی

ـــق می ـــه ارزش  تعل ـــالی ک ـــرد در ح گی
میلیارد دالر است  ۹۰های انرژی  حامل
هـای  توان نتیجـه گرفـت حامل پس می

انــرژی نــه تنهــا رایگــان بلکــه بــا قیمــت 
 .شود مردم ارائه می منفی به

میلیارد دالر یارانـه انـرژی  ۹۰تزریق      
وری  در اقتصاد را از دالیل پوشش بهـره

پــایین در کشــور دانســت و خاطرنشــان 
یارانه گازی که هر خانواده ایرانـی : کرد

 ۵۲۰کند نزدیـک بـه  در ماه دریافت می
هزار تومان است که محاسبات براساس 

دهـد هـر  تومانی نشـان مـی ۳۵۰۰دالر 
خانواده ایرانی نزدیک به یک میلیون و 

هـزار تومـان در مـاه یارانـه انـرژی  ۳۰۰
  .کند دریافت می

  
  :اقتصاد به زودی می ایستد•
  
در یک زمانی که نه چندان دور نیست     

ــده باشــد  ــاه آین ــد م و شــاید همــین چن
اقتصــــاد خواهــــد ایســــتاد و دیگــــر 

های کشاورزی، صنعت، بازرگانی  بخش
نخواهند توانسـت محصـوالت و دولت 

خود را حتی تا چهار برابـر قیمـت بـازار 
جهــانی بـــه فـــروش رســـانده و هزینـــه 
فـــروش چنـــد برابـــری خـــود را بـــه 

 .های دیگر منتقل کنند بخش
هـایی کـه  مشـکل در بخش ۹۲از آبان     

هــره تواننــد هزینــه پــایین بــودن ب نمی
  وری خود را از بخش دیگر تامین کنند 

البتـه ایـن   .واهد کـردبه وضوح بروز خ
مسئله اکنون نیز در بسـیاری از واحـدها 
  قابل لمس است به طوری که مشاهدات 

  
  11 ر صفحهد   

  

تنزاع در بن بس
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عینــی حــاکی از آن اســت فــروش ثابــت 
ها  در بسـیاری از شـرکت) با کسـر تـورم(

 ۹۰درصد نسبت به سـال  ۵۰نزدیک به 
 .کاهش یافته است

های پولی بانک مرکزی  بسط سیاست    
ــود ــروز  ب ــانع از ب ــر م ــال اخی ــه در س ک

های  مشــکالت واحــدهایی کــه ســرمایه
  .بسیاری را از دست داده بودند شد

هـا  هایی که اکنون بانک سود سپرده     
دهنـد معـادل  در اختیار مـردم قـرار می

 ۷۰۰حقوق هفت میلیون نفر، ماهیانـه 
هزار تومان در یک سال است که با ایـن 

خ داد کـه شرایط باید به این سوال پاسـ
آیا چنین سودی در اقتصاد ایران وجود 

 !دارد؟ که بی تردید وجود ندارد
کـه بایـد بخـش  ادیب با تاکید بـر این    

بازرگــــانی و خــــدمات کشــــور بســــیار 
: کوچکتر از حد فعلی شـوند بیـان کـرد

اگر انشعابات برق خانگی در تهران مبنا 
 ۸۴قرار گیرد، جمعیت تهـران از سـال 

ه منطقی اسـت چـرا کـه دو برابر شده ک
درصدی درآمدهای نفتـی  ۹۰با افزایش 

به قیمت سابق و از سوی تزریـق بخـش 
عمده این درآمدها به تهران افزایش دو 
  .برابری جمعیت مسئله عجیبی نیست

  
له در برداشــت از ســا ۲٭ تــاخیر 

ـــدان مشـــترک ـــک می نفـــت : ی
  :در سبد امارات» سلمان«
 

ــرق،   ۲۲در  ــزارش ش ــه گ اردیبهشــت ب
ــدان نفتــی و گــازی  رهبه ــرداری از می ب
بــه داســتان کشــداری بــدل » ســلمان«

بـه ایـن  ۸۸تقریبـا از سـال . شده است
ــــاریخ و زمان ــــو، ت ــــرای  س ــــایی ب ه

برداری از گاز و نفت ایـن میـدان   بهره
. شـود از سوی مسووالن نفتـی بیـان می

قرار بـود توسـعه ایـن میـدان مشـترک 
هـزار بشـکه  ۵۰نفتی با امـارات روزانـه 

فت به تولید نفت کشور اضـافه کنـد و ن
. میلیارد فـوت مکعـب گـاز ۵۴۰روزانه 

تاخیر در برداشت مطلوب و به انـدازه 
ایـن در حـالی اسـت . سال رسید۱۰به 

هــا هــم نفــت و هــم گــاز را  کــه اماراتی
ــدان برداشــت  سال ــن می هاســت از ای
  .کنند می

میدان سلمان، از جمله میادینی اسـت 
ســـر  شتکـــه مـــاجرایی پرکشـــش را پ

ــت ــته اس ــیش از . گذاش ــه پ ــلمان ک س
شــد، از  نامیــده می» ساســان«انقــالب 

جمله میادین مربوط بـه منطقـه نفتـی 
کیلــومتری  ۱۴۲اســت کــه در » الوان«

جنوب ایـن زیـره کوچـک واقـع شـده 
تــاریخ اکتشــاف ایــن میــدان . اســت

نزدیک بـه نـیم قـرن پـیش یعنـی سـال 
گـردد و میـدانی  میالدی بـاز می ۱۹۶۵

ز نظر موقعیـت جغرافیـایی، است که ا
هــای امــارات و  یــک چهــارم آن در آب
های ایـران اسـت  سه چهارم آن در آب

اما امارات بیشتر از این میدان مشترک 
 .استفاده کرده است

ـــدان ســـلمان را  اماراتی     ـــام می هـــا ن
اند و  گذاشـــــــته» ابوالبوخـــــــوش«

هاست از گـاز موجـود در میـدان  مدت
امـارات . ندکن به سود خود استفاده می

ــــه  ــــون در شــــرایطی روزان هــــم اکن
فــوت مکعــب گــاز از ایــن  میلیون ۶۴۰

کنــد کــه  میــدان مشــترک برداشــت می
ــن  ــاز از ای ــت گ ــران از برداش ــهم ای س

    .میدان صفر است
ای  میلیـارد بشـکه ٭برداشت یک

  قطر از نفت ایران
  
، مهر گزارش ۹۲اردیبهشت  ۲۲در  ☚

سال از آغـاز  ۲۳با گذشت : کرده است
جنوبی  ید قطر از الیـه نفتـی پـارستول

در حالی میزان تولید نفـت ایـن کشـور 
عربی از مرز یـک میلیـارد بشـکه عبـور 

کرده است کـه رویـای تولیـد و انتقـال 
نفت از این میـدان مشـترک در خلـیج 

 .ساله شد ۱۰فارس 
امضای قرارداد طرح توسعه الیه نفتـی 
ــه  ــال جــاری وارد ب ــوبی س ــارس جن پ

خود مـی شـود و  دهمین سال اجرایی
با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از 
امضای قـرارداد توسـعه، هنـوز امکـان 
تولید و انتقـال حتـی یـک بشـکه نفـت 
ــود  ــترک وج ــدان مش ــن می ــام از ای خ

 .ندارد
میزان استخراج نفت قطر از الیه نفتی 
ــال  ــالی در دو س ــوبی در ح ــارس جن پ

برابــری  ۱٫۵اخیــر بــا افزایشــی حــدود 
بــا ایــن وجــود در . همــراه بــوده اســت

حال حاضـر هـیچ یـک از وعـده هـای 
شرکت ملی نفـت ایـران مبنـی بـر آغـاز 
تولید و انتقال نفـت الیـه نفتـی پـارس 
جنوبی نه تنها عملیاتی نشده است کـه 
ــا وجــود تکمیــل برخــی از چــاه هــا،  ب
وضــعیت نصــب ســکو و نحــوه انتقــال 
نفت ایران میدان دریایی با ابهام های 

 .متعددی روبرو است
از این رو پس از منتفی شـدن توسـعه    

یک فاز استاندارد پارس جنوبی شامل 
سکو، خطوط لوله دریایی و پاالیشگاه 

، استخراج نفـت از ۱۳۹۲گاز در سال 
ــا قابلیــت  الیــه نفتــی پــارس جنــوبی ب
انتقـال آن بــه یـک مبــداء مصـرف و یــا 

 .صادرات هم منتفی شده است
هدف از طرح توسعه الیه نفتـی پـارس 

هــزار بشــکه  ۳۵بی تولیــد روزانــه جنــو
نفت از بخش غیر مشترک این سازنده 
هیدروکربوری است هـر چنـد قطـر از 

میالدی تولید نفت از ایـن  ۱۹۹۱سال 
  .میدان مشترک را آغاز کرده است

  :به حقوق انسان همراهندمی گیـرد، الجـرم بـا سـرکوب و تجـاوز میرد و انتخابات قالبـی کـه دارد انجـام اقتصادی کـه دارد مـی : انقالب اسالمی
  
  

 ایـــــــران، ســـــــرای
دشمنان آزادی بیـان 

رژیــم ایــران گشــته و 
در ردیــــــــــــف اول 
دشــــــــــمنان آزادی 

 :هستند
  
، بــــه گــــزارش ۹۲اردیبهشــــت  ۸در  ☚

فارس، حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس 
وگو  کمیسیون قضایی مجلـس در گفـت

در قــانون جدیــد : بــا فــارس گفتــه اســت
ـازات اســالمی بحــث رجــم حــذف  مجـ
نشده بلکه در نحوه اجـرای آن تغییراتـی 
صورت گرفته و یکی از اصالحات شورای 
نگهبان نیز مربوط به این موضـوع بـوده 

 .است
یکــی از ایــرادات شــورای نگهبــان ایــن     

بود که بحث رجـم بایـد از لحـاظ فقهـی 
ـا نحـوه اجـرای آن  در قانون باشـد و تنه

در قــانون جدیــد مجــازات . تغییــر کنــد
سالب حیات است و نحـوه  اسالمی رجم

اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه بـه 
ـایر شـیوه هـایی اسـت  وسیله اعدام یا س

 .گیرد که با تدبیر قوه قضائیه صورت می
، بــــه گــــزارش ۹۲اردیبهشــــت  ۸در  ☚

ــدنبال  ــران، ب ـارگران ای ــه آزاد کـ اتحادی
ـات سـنندج،  احضاریه کتبی اداره اطالع
خلیــل کریمــی از اعضــای هیــات مــدیره 

ـاعت   ۸اتحادیه آزاد کارگران ایـران از س
صبح امروز از سوی چندین مامور امنیتی 

  . در این اداره مورد بازجویی قرار گرفت
،بــــه گــــزارش ۹۲اردیبهشــــت  ۸در  ☚

ـان نیـوز، جمعیـت حــدود  ـار ماه خبرنگ
ـارگران مجتمـع ذوب مـس ۳۰۰ نفری ک

ـای  ـاد در اعتـراض بـه وعـده ه خاتون آب
ــتخدا ـاره اس ــس دربـ ــئوالن م ــن مس م ای

ـا بسـتن دروازه  نیروها از روز چهارشنبه ب
ورودی این مجتمـع دسـت بـه اعتـراض  

این کارخانه با حضور عوامل یگان . زدند
 . ویژه به تعطیلی کشیده شد

، به گزارش ایلنـا، ۹۲اردیبهشت  ۹در  ☚
ـارگر جمعـی از  ـا روز جهـانی ک همزمان ب
ـا در دســت داشــتن پارچــه  ـارگران بـ کـ

ل ساختمان مجلـس هایی در مقاب نوشته
تجمــع . شــواری اســالمی تجمــع کردنــد

های  کنندگان که مضـمون پارچـه نوشـته
 ۴۸۷ها اختالف فاحش بین دسـتمزد  آن

ـانی و خـط فقـر یـک میلیـون و  هزار توم
هزار تومانی بود، ضمن اعتراض بـه  ۵۰۰

ـــه  ـــاتی در جامع ـــترش شـــکاف طبق گس
ـال  ـازبینی دســـتمزدهای ســ خواســـتار بــ

  .جدید شدند
،  بـــه گـــزارش ۹۲ردیبهشـــت ا ۱۰در  ☚

ـاوه  ـا، وبـــالگ نـــویس زنـــدانی کــ ــ هران
طــاهری از بنــد ســبز زنــدان عــادل آبــاد 

ـاه انقـالب  بـرده  ۱شیراز بـه شـعبه  دادگ
ـاداتی مـورد  ـام س شد و توسط فردی بـه ن

ــرار گرفــت ــویس . محاکمــه ق وبــالگ ن
ـا دسـت بنـد و پابنـد بـه  صـحن  زندانی ب
دادگــاه ولــی فقیــه بــرده شــد و علیــرغم 

ــدانی از  اینکــه ــویس زن ــل وبــالگ ن وکی
ساداتی خواست که در دادگاه دسـتبند و 
ـار  پابند او را باز کنند اما ساداتی از ایـن ک

 .ممانعت کرد
ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت ۱۲در  ☚ ، ب

جـــرس، محمـــد پارســـی، اکبـــر امینـــی 
ـان ظفرمنـد روز شـنبه هفتـه  اکبری، پژم

ـاه  ۱۵آینده بطور هم زمان به شعبه  دادگ
 .ر شدندانقالب احضا

این سه که از بازداشت شـدگان سـرای     
. اهل قلم در آبان ماه سال گذشته هستند

هنــوز از دالیــل احضــار آنهــا اطالعــی در 
 دست نیست

ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۲در ☚ ، ب
ـال  دانشجو نیوز، مصطفی بنی شریف، فع

ــه  محــیط   زیســت و از امضــاکنندگان نام
ـاعی ـاالن اجتمـــ سیاســــی اســــتان - فعـــ

ـاری، بازداشـت شـدچهارمحا . ل و بختی
وی بــه ســـتاد خبــری واواک شـــهرکرد 
احضــار شــد و تــاکنون خبــری از وی در 

 .دست نیست
ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۲در ☚ ، ب

فریدم هاوس یا خانـه آزادی در گـزارش 
ساالنه خود از وضعیت آزادی مطبوعات 

ـان کـــــه روز چهارشـــــنبه،   ۱۱در جهــــ
 اردیبهشت منتشر شـد، ایـران را بـه روال

های قبل در شمار بـدترین کشـورها  سال
قرار داد که حکومـت آن حـق دسترسـی 
ـان ســـلب  مـــردم بـــه رســـانه آزاد را از آنــ

 .کند می
بــر اســاس ایــن گــزارش کــه بــه ارزیــابی 

کشــور جهــان  ۱۹۷های  وضــعیت رســانه
ـا در  ـا کوب پرداخته است، ایـران همـراه ب

ــه  ــورهای  ۱۹۱رتب ـا کش ــرار دارد و تنهـ ق
مالی، ازبکســـتان، ترکمنســـتان، کـــره شـــ

اریتــره و بــالروس هســتند کــه وضــعیتی 
 .بدتر از ایران دارند

ـاوس،     ـــ ــــدم ه ـاالنه فری ـــ ــــزارش س گ
کشورهای جهان را از نظر سـطح آزادی 
مطبوعات به سه دسـته آزاد، نسـبتا آزاد و 

کند که البتـه ایـران در  غیرآزاد تقسیم می
ـا غیـرآزاد  شمار کشـورهای دسـته سـوم ی

 .شود محسوب می
ـاوس می     ـان  فریدم ه  ۱۹۷گویـد، از می

های آن در  کشــوری کــه وضــعیت رســانه
مـیالدی مـورد مطالعـه قـرار  ۲۰۱۲سال 

ــــه اســــت،  کشــــور در شــــمار  ۶۳گرفت
کشـور  ۷۰گیرنـد،  کشورهای آزاد قرار می

ــه   ۶۴در شــمار کشــورهای نســبتا آزاد و ب
کشــور هــم برچســب کشــورهای غیــرآزاد 

 .خورد می
ـا افز این گزارش می     درصـد  ۱۴اید، تنه

ـان در کشـــورهایی زنـــدگی  مـــردم جهــ
های آن آزاد هسـتند در  کنند که رسانه می

ـان در  ۴۳حالی که  درصـد جمعیـت جه
ـاز  درصـد در  ۴۳کشورهای نسـبتا آزاد و ب

 .کشورهای غیرآزاد سکونت دارند
، بـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۲در  ☚

سایت ملی مذهبی، تعدادی از زنـدانیان 
با انتشار بیانیه ای نسبت  ۳۵۰سیاسی بند 

ــدان اویــن  ــه وضــعیت بهداشــتی در زن ب
ـازمان  اعتـــراض کردنـــد و مســـئوالن ســ
زندان ها را در برابر مشکالت موجـود در 

 .این زندان بازخواست کردند
ـا : امضا کنندگان عبدالفتاح سلطانی، رض

شهابی زکریا، سعید متین پـور، فریـدون 
ــی  صــیدی ــر، مهــدی  راد، ســعید جالل ف

یی، یاشار دارالشفاء، سـروش ثابـت، خدا
ـائری، وحیـد علیقلـی پـور، داور  سعید ح

 . حسینی وجدان هستند
، بـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۳در  ☚

هرانا، سمیه بختیاری و روناک سـماوات 
ـاریخ چهارشــــنبه  ـــ ــــه ترتیــــب در ت  ۴ب

ـاه و پنج اردیبهشـت  ۵شـنبه  اردیبهشت م
ایـن دو . ماه سال جاری بازداشت شـدند

مسیحی در منازل شخصی خـود نو کیش 
ـایش  بصورت دوره ـا و نی ـات دع ای، جلس

ـان مســــیحی برگــــزار  را بــــرای نوکیشـــ
  .کردند می
ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۳در ☚ ، ب

جرس، ماموران امنیتی مانع از برگـزاری 
جلسه شـرح مثنـوی معنـوی در حسـینیه 

جلسه شرح مثنوی معنـوی . ارشاد شدند
کـه در مورخه دوازدهم اردیبهشـت مـاه، 

ـا روز بزرگداشـت  ـارن آن ب به مناسبت تق
مقام معلم، بنا بود با تجلیل از تنـی چنـد 
از اســاتید از جملــه کــریم زمــانی و ناصــر 
ــت حضــور  ــردد، بعل ــزار گ ـاچی برگ مینـ
ـاد و  ـای امنیتـــی در حســـینیه ارشــ نیروهــ
ممانعــت آنهــا از انجــام مراســم، تشــکیل 

  .نشد
بـــه گـــزارش  ۹۲اردیبهشـــت  ۱۳در ☚

فیعی، وکیل دادگستری، کلمه، مسعود ش
ـانونی چنـد زنـدانی  که دفاع از حقـوق ق
سیاســی از جملــه بــرادران عالیــی، رضــا 
ـاجبخش و  شهابی، رسول بداغی، کیان ت
سه گردشگر آمریکایی را برعهـده داشـته 
ــاده، از  ــه ای سرگش ـار نام ـا انتشـ اســت؛ بـ
ـانونی و مشــکالتی کــه از  فشــارهای غیرقـ
او  سوی نهادهای امنیتی و قضایی بـرای

 .ایجاد شده، پرده برداشت
، بـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت   ۱۴در ☚

ــه ـانی روزنام ــیون جهـ ــه  فدراس نگاران ب
ماه بـه  اردیبهشـت ۱۳منظور بزرگداشت 

ـا  ـات، ب عنوان روز جهـانی آزادی مطبوع
ـار کشـور  ارسال نامه به سـفارت های چه

ایران، چین، ترکیه و اریتره در بروکسل، 
د آزادی پایتخــت بلژیــک، نســبت بــه نبــو

مطبوعات در این کشـورها ابـراز نگرانـی 
نگاران  کــرده و خواســتار آزادی روزنامــه

 .زندانی شد
نگاران زنـدانی  این مرکز شـمار روزنامـه   

تن در  ۶۶تن در ایران،  ۲۴کم  دست«را 
 ۳۰بـیش از «و » تن در اریتـره ۱۸ترکیه، 

عنـوان کـرده اسـت کـه بـه » تن در چین
ـان اتهام ون دسـتگیر هایی چـون نقـض ق
 .اند شده
ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۴در ☚ ، ب

گزارشگران بدون مـرز، بـه مناسـبت روز 
نفر را بـه  ۳۹جهانی آزادی مطبوعات نام 

دشـمن آزادی اطـالع رسـانی در "عنوان 
  . اند منتشر کرده" جهان

ـال دشـــمنان آزادی      بــه فهرســـت امسـ
. نــام افــزوده شــده اســت ٥مطبوعــات، 

ن، شـی جـین رئیس جمهـور جدیـد چـی
ــه النصــر در  ــگ،گروه جهــادی جبه پین

ســــــوریه، اخـــــــوان المســـــــلمین در 
ـــــر،گروه ـــــوچ در  مص ـــــلح بل های مس

. پاکستان، و افراطیان مذهبی در مالـدیو
ـاری  ٤ دشمن آزادی، از فهرست سال ج

ـارج شــــده ـات و : اند خـــ وزیــــر اطالعـــ
ــین  ــدیر حس ــومالی عبدالق ـات س ارتباطـ
محمد، رئیس جمهور برمه تین سین،که 

رش با وجود عدم ثبات اما پیشـرفت کشو
ها داشته  ای در رفع محدودیت سابقه بی

ــر  ــپانیا و در آخ ــت،گروه ا ت آ، در اس اس
نیروهــایی امنیتــی حمــاس در غــزه و در 

 .دولت خودمختار فلسظین
در گـــزارش آمـــده اســـت، دو دشـــمن    

آزادی اطــالع رســانی در ایــران محمــود 
احمـــدی نـــژاد رئـــیس جمهـــور و علـــی 

ی، رهبر جمهوری اسالمی ایران، ا خامنه
ها از  پیشاپیش برای منصرف کردن رسانه

ـات ریاسـت  پوشش خبری مستقل انتخاب
ـــوری  ـاری  ۲٤جمه ــ ـال ج ــ ـــرداد س خ

ـاهد . انـد سرکوب خود را تشدید کرده ش
ـارهای  آن مــــوج بازداشــــت ها و احضـــ

ای اســت کــه از دی مــاه ســال  پیشــگیرانه
گذشته آغاز شده است و همچنان ادامـه 

  .دارد
ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۴در ☚ ، ب

جرس، در پی احضار تلفنی اکبـر امینـی، 
پژمان ظفرمند و محمد پارسی از اعضای 

ــه شــعبه  ــم ب دادگــاه  ۱۵ســرای اهــل قل
انقالب تهران به ریاسـت قاضـی صـلواتی 
ـال حکـم تعزیـری و  در مجموع یازده س

ـای ۱۵ ـال محرومیـــــت از فعالیتهــــ ســــ
 . شداجتماعی و رسانه برای آنها صادر 

ـانی علیـه  اکبر امینی به اتهام اجتماع و تب
ـال حـبس  امنیت کشور به تحمل چهار س
ـام بـه  تعزیری و به اتهـام تبلیـغ علیـه نظ
تحمل یک سال حبس تعزیـری محکـوم 

ســال از  ۵همچنــین وی بــه مــدت . شــد
ـا و  عضـــــویت در احـــــزاب، گروههــــ
فعالیتهــای رســانه ای و فضــای مجــازی 

ـالی . محروم شـد ـادر ایـن حکـم در ح ص
شده است که یک سال حکم تعلیقی وی 

 .نیز با تایید این حکم اجرا خواهد شد
پژمــان ظفرمنــد، بــه اتهــام اجتمــاع و     

تبانی علیه امنیت کشور به سه سال حبس 
سال محرومیت از عضـویت  ۵تعزیری و 

ـای رســـانه ای و  در احـــزاب و فعالیت هــ
 .مجازی محکوم شد

ـام     همچنــین، محمــد پارســی بــه اتهـ
اجتمــاع و تبــانی علیــه امنیــت کشــور بــه 
تحمل دو سال حبس تعزیری و به اتهـام 
تبلیــغ علیــه نظــام بــه یــک ســال حــبس 

سال محرومیت از عضـویت  ۵تعزیری و 
ـا و فعالیت ــ ـــزاب و گروهه ـای  در اح ــ ه

 .رسانه ای و فضای مجازی محکوم شد
ـــه گـــزارش ۹۲اردیبهشـــت  ۱۴در ☚ ، ب

ی ای کـه از سـو هرانا، براساس احضـاریه
دادگــاه انقــالب بــه ریاســت ۱۵ی  شــعبه

ـال شـــده اســـت،  قاضـــی صـــلواتی ارســ
ــخنگوی  ــرودی س ــتی لنگ ــود بهش محم

  کانون صنفی معلمان ایران 
ـاعت   ۲۱صـــــبح روز  ۱۰بایســـــتی ســــ

بهشـت مــاه بـه ایــن شـعبه مراجعــه  اردی
 .نماید
ـــت ۱۵در ☚ ـــزارش ۹۲اردیبهش ـــه گ ، ب

ـــب  ـــریه اصـــالح طل ـــوز، نش ـان نی ماهــ
ن دادسـرای عصرظهور با حکـم دادسـتا

ـان توقیـف شـد بـه . ویژه روحانیـت کرم
ــوز، چــاپ عکســی از  گــزارش ماهــان نی
ـاط  محمد خاتمی و درج مطالبی در ارتب
ــور ســابق  ــیس جمه ــداتوری رئ ـا کاندی بـ
ایران در ویـژه نامـه نـوروزی ایـن نشـریه 
علت توقیـف ایـن نشـریه محلـی اصـالح 

 .طلب عنوان شده است
ـــت ۱۵در ☚ ـــزارش ۹۲اردیبهش ـــه گ ، ب

، ارگــان خبــری مجموعــه فعــاالن هرانــا
 ۸"حقوق بشر در ایران، انتشار خبر نـوار 

و چنــد خبــر جنجــالی " میلیــونی تقلــب
ـایت  ــط سـ ــته توس ــه گذش ــر در هفت دیگ
ـای  ـا برخــی نهادهـ ــد تـ بازتــاب ســب ش
امنیتی خواسـتار دسـتگیری علـی غزالـی 

 .مدیر مسئول سایت بازتاب شوند
  

  15 ر صفحهد   
  

نزاع در بن بست
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همچو كتابخانه داير شده از كتب فقهيـه و معاهـده    اينجا هم الزم است كه

ـا   نامه ها و كدهاي متّمم موجود باشد اگر اين كتابخانه مرتّب نشود قوانين م
 )1(» درست  تنقيح نمي شود

تذكًر مرحوم ولي اهللا خان نصر، مورد تأئيد نمايندگان مجلس قرار گرفـت،  
به كتابخانـه مزبـور   » قرائتخانه «حتي مرحوم وكيل التّجار منضم كردن يك 

 )  2.(را به منظور استفاده بيشتر مراجعه كنندگان، پيشنهاد كرد
در دوره اول مجلــس، نــه تنهــا از چگــونگي كتابخانــه آگــاهي زيــادي در 
دسترس پژوهشگران قرار ندارد، بلكه بر پايه يكي از مقاالت سيد حسن تقـي  

ـاي  يـو م التـوپ   «ي زاده اطعال حاصل مي شود كه پس از واقعه شوم كودت
ـا و سـربازان      » قمري  1326 ـاني كـه قـزاّ ق ه به  دستور محمد علي شاه زم

ه   ـاهي  (سيالخوري و سواران كشيكخانه خاصـ بـه سـركردگي   ) سـواران ش
لياخوف روسي به مجلس حمله كردند، بسياري از اسناد و مـدارك و اوراق  

ـاد    برده شد، به  به غارت) گوني گوني ( ارزشمند پارلمان ايران ـال زي احتم
 )  3.( در ميان آنها كتابهايي هم بوده است

ـتبد    ـاه مس ـار   (پس از خلع و اخراج پادش ـاه قاج ، دوره دوم )محمـدعلي ش
( قمري  1327ذيحجه الحرام  26در تاريخ  مجلس شوراي ملّي افتتاح شد و

نظامنامـه داخلـي مجلـس     135به هنگام تصويب ماده )  ش 1287ديماه  17
» ري مجلـس  يكـي از دوايـر شـعبة ادا   «نام كتابخانه به عنوان شوراي ملّي، 
ـيم    ( كيخسرو  شاهرخ شادروان ارباب . مطرح گرديد نماينـده واجـب التعظ

ـتي كـه بـراي     ) زردشتيان كشور در مجلس شوراي ملّـي  در ديباچـه فهرس
 :كتابهاي فرانسوي زبان تهيه كرده، چنين آورده است

ـاح مجلـس شـوراي ملّـي     «  ـاز افتت در دوره دوم كـه حقيـر يكـي از     از آغ
نمايندگان بودم و در تمام آن دوره از طرف مجلس براي اداره كردن امور 

چنانكـه در بودجـه   . انتخاب شده بودم ]كارپردازي [اداره مباشرت مجلس 
ـيس و ترتيـب   . هاي پيشنهادي به مجلس متذكّر مي شدم همان آرزوي تأس

ـاي اداري و   لكن متأسـف . كتابخانه به وضع صحيح داشتم انه از كثـرت كاره
فراغت و سـعادت موفـق   . اداي تكاليف نمايندگي و علّت قلّت ماليه مملكت

ـال    . شدن به اين مقصود حاصل ننمودم ـال مجلـس در س  1330بعد از انفص
كه به امر دولت مسئووليت كليه امور اداري مجلس برعهـده حقيـر    ]قمري[

» .روپا و چين و ژاپن رهسپار شـدم به طرف ا 1330ماند در هفتم ربيع الٌاول 
)4 (  
كتابخانه و قرائتخانه اي به وجود ) خورشيدي 1290( بدينسان تا سال مزبور  

  .نيامد و دوره فترت دوم و سوم مجلس شوراي ملّي به پايان رسيد
  نشانه هاي عملي تأسيس كتابخانه �

ـتان      ـاب بهارس ـتاني راد در كت هـم  كـه  (محقّق فاضل آقاي دكتر حسن باس
؛ و نگارنده توفيق خواندن آن را پيش )اكنون به زيور طبع آراسته مي شود
 :از انتشار داشتم، چنين آورده است

ـاب   «  ـتور ارب در طي دوره دوم قانون گذاري، و دومين دوره فترت، به دس
مجلس » دفاتر و اسناد تحريرات « كيخسرو كه  مؤسس كتابخانه مجلس بود،

ـناد آن     زيرنظر اداره مباشرت مجلس ـازنگري و اس كه وي رئيس آن بـود ب
دفاتر و اسناد چه در دوره اول و چـه در دوره دوم  . تنظيم و طبقه بندي شد

ـتين دوره    ـان نخس الك ومهر و در قفسه ها جمع آوري شد در واقع اين زم
تنظيم و طبقه بندي، اسناد مجلس بود و مي تواند نقطه آغازين تأسيس مركز 

به تعبيري اگر چه فترت مجلس روند قانو نگذاري . آيد اسناد مجلس به شمار
. را متوقّف كرد اما مجالي داد تا اين اقدام مهـم فرهنگـي صـورت پـذيرد    

ـار        ـاف و درب ـايي ماننـد اوق ـيش از ايـن در نهاده ـاخ  (درست است كه پ ك
ـا      ) گلستان تالشهايي براي نگهداري اسناد وقفـي و حكـومتي شـده بـود، ام

ـاص محـدود نمـي شـد    بايگاني اسناد مج از . لس فراگير بود و به اسنادي خ
يـوم  «ديگر سو بايد توجه داشت كه اسناد مجلس پس از يك بار بمباران در 

  ) 5.(و دو آتش سوزي ويران كننده بازمانده اند» التوپ 
بايد از دورة سوم مجلس   شدن كتابخانه را در واقع حركت سازنده پديدار

ـيار چشـمگير بـوده    دانست و خدمات ارباب كيخ سرو در اين امر فرهنگي بس
ـاني    5( خود وي در جلسه دوازدهم دوره سـوم  . است ـا  )  1333ربيـع الث ب

ـار    «دقت تمام بيان كرده است  سيصد و نود تومان و دو هـزار و پانصـد دين
بابت خريد دويست و سه جلد كتاب از كتابخانه ميرزا ابوالحسن خان جلـوه  

ست و هشت تومان و پنج هزار و يك شاهي بـراي  يكصد و بي... براي مجلس
ساخت قفسه هاي كتابخانه، و صحافي كُتب و نيز پانزده تومان و دو هـزار و  

 )  6(»هفتصد دينار براي خريد ساير كتب
 .اين بيان عالوه بر كارداني، دقّت نظر و پاكدستي وي را نشان هم مي دهد

ـاي آزاد    ـين   ارباب كيخسرو كتابخانه مجلـس و كتابه در دوره فتـرت را چن
 :توضيح داده است

. جلد كتاب در مجلس وجود نداشـت  51در موقع انفصال مجلس بيش از « 
جلد كتب معروف مرحوم ميرزا ابوالحسـن جلـوه بعـد     202پس از انفصال، 

بعـد نيـز بـه    . كه به مساعدت آقاي حاجي سيدنصراهللا آن معامله سـرگرفت 
ضا نموديم كتبـي را كـه   را مالقات و تقا معيت معزي اّليه آقاي مخبرالسلطنه

ـپرده شـد، بـه جهـت      آقاي احتشا ـان س م السلطنه براي كتابخانه ملّي به ايش
 1330شعبان برابر با هشتم اسد سيجقان ئيـل   15كتابخانه مجلس بدهند و در 

موازي يكهزار و نود و يك جلد كتب فرانسه، فارسي، عربي، تركي، انگليسي، 
جلـد نيـز بعـداً     50موازي . سليم و رسيد دريافت نمودندو آلماني و روسي ت

ـاكنون مـوازي      ـابق بـوده ت خريداري شده كه جملگان بانضمام آنچه از س
  )7.(جلد كتب موجود است 1394

ـال          ـا س ـاي ديگـري نيـز افـزوده شـد و ت  1374بر كتابهاي ياد شـده كتابه
ظم معزّي خورشيدي شمار اهداكنندگان كتب از احتشا م السلطنه تا شيخ كا

  ) 8(فقره رسيده است 21دزفولي به 
كتاب چاپي و بسياري از  157/  000نسخه خطي و  16/  500و تا همان سال  

اسناد تاريخي، تابلوهاي نقاشي و عكس در كتابخانه ياد شده نگهداري شـده  

كه در حال حاضر فزوني چشمگيري يافته است و كتا بها و مجلٌات و فهرست 
  ) 9.(ه، چگونگي تحوالّت كتابخانه مزبور را نشان مي دهدهاي انتشار يافت

   :شكل گيري كتابخانه و تنظيم نظام نامه ◀
ـاي   كتابخانه مجلس درهمان دوره سوم با همت ارباب كيخسـرو و  همكاريه

ـاني، ميرزاسيدحسـن   ) ذكاءالملك(محمدعلي فروغي  آقا شيخ ابراهيم زنج
، سيدنصراهللا تقـوي،  )رضا افشار دكتر(خان پورفرزانه، حاجي ميرزا رضاخان 

در دو اتاق تو در تو در قسمت شرق حوضخانه، با برپايي چند قفسه چـوبي،  
افتتاح شد و پـس از مـدتي در   ) موتمن الملك(توسط مرحوم حسين پيرنيا 

خورشيدي با ساختن كتابخانه اي نسبتاً معتبر در شـرق مجلـس و    1304سال 
تياني بـه رياسـت آن، دوره نـوين    گزيدن مرحوم يوسف اعتصام الملك آش

فعاليت خود را آغاز كرد و به صورت رضايت بخشي درآمد كه اكنون يكي 
  .از معتبرترين كتابخانه ها و مراكز تحقيقاتي ايران به شمار مي رود

اداره مباشرت مجلس نخستين نظا منامه تفصيلي كتابخانه مجلس را در هفت 
ما ارباب كيخسرو كه انساني دانش دوسـت  تدوين كرد، ا)  69تا  63از (ماده 

  :ومنصف و با فضيلت بود به نوشته دكتر باستاني داد
مسي بـه درخواسـت وي   ش 1303اين نظامنامه را كافي ندانست و درسال « 

 ـلطنه كـه نماينـدگي مجلـس را داشـت، نظامنامـه       دكترمحمد مصـد ق الس
لسـه شـور   ماده تدوين كرد كه طي چند ج 27جديدي را درچهار فصل و 

ـا    ــرو شــاهرخ و دكترمصــدق بـ وبررســي دركمســيوني مركــب از كيخس
حضورســليمان اســكندري، سيدحســن تقــي زاده، نصــرت الدولــه فيــروز، 

)  اسـفندماه (سيدمحمد تدين، رضا افشار، عطاءالملك روحي در هفتم حوت 
يك سال بعد نيز به همت ارباب كيخسرو، نظا منامـه  . به تصويب رسيد 1304

ـنج فصـل و    داخلي   27كتابخانه به عنوان نظام نامه اساسي تهيه كـرد و در پ
ـام  )  10(» .ماده توسط وي و رضا افشار و محمدولي اسدي تصويب شـد  نظ

ـا   » اجعه به كتابخانـه  ويژه وظايف كتابدار و شرايط مر«نامه داخلي  اسـت ام
ـاي دكتـر مصـدق       نظا منامه اساسي كتابخانه مجلس شـوراي ملّـي كـه امض

ـار فصـل    27را دارد در ) ق السلطنهمصد( ـاده  7) تشـكيالت  (ماده در چه ( م
ده ماده، دفتر سفارش دفتر كل، دفتر و فيش اشخاص، ذون، دفتر )تنظيمات 

ـافه        ـيش و فهرسـت بـه اض ( يادداشت، در محل كتب، در نمـره گـذاري ف
  )11(» ) شش ماده(مواد مختلف ( چهارماده(ا ستفاده از كتابخانه )بصره3
ـاب      باره تهيه متن نظار د   منامه اساسي كتابخانـه مجلـس شـوراي ملّـي، ارب

 :كيخسرو نوشته است
اداره مباشرت كميسيون از پنچ نفر از آقايان نمايندگان عظام تشكيل داد تا « 

در آن كمسيون، تهيه نظام . در اساس و تهيه نظا منامه آن بذل توجه فرمايند
ـلطن    ـاي مصـدق الس ه نماينـده محتـرم و عضـو آن    نامه بر عهده حضرت آق

كميسون واگذار شد، مشاراليه نيز تحمل زحمت و تهيه فرمود ه انـد كـه در   
  )  12(»  سواد مشخصه موجودست

 :منامه آمده استدر پايان نظا 
ـيون  «  مواد بيست و هفتگانه مرقومه در جلسات عديده با حضور اعضاء كمس

باشرين مطـرح و در جلسـه   منتخبه از طرف اداره مباشرت مجلس با حضور م
  )13(» .با اتفاق آرا تصويب گرديد 1303هفتم حوت 

الزم به يادآوري است كه دكتر مصدق در دوره اول مجلس شوراي ملّـي   
از طرف مردم اصفهان به نمايندگي انتخاب شد اما به علّت نرسيدن سن وي 

ـار . به حد نصاب نمايندگي ايشان مورد قبول واقع نشد خانـه  «ان پس از بمب
قمري دكتر مصدق سرگرم تحصيل در فرانسه  1333تا  1326از سال » ملّت 

پـس از  . ، مداواي مادر، تهيه رساله دكتري و جز اينها بود)نوشاتل(و سويس 
ـاغل دانشـگاهي و    ـنجم در مش حكـومتي و   ورود به ايران تا برپايي مجلس پ

 .ردك وزارت، انجام وظيفه مي
شركت كرد، و بـه نماينـدگي مـردم تهـران      وي در انتخابات مجلس پنجم

ـارف   «برگزيده شد و در مجلس به عضويت  ـيون مع درآمـد، در آن  » كمس
ـا  ) خورشيدي 1299كودتاگران (دوره ضمن مبارزه با عوامل ضدمشروطه  ب

ـاي     همگامي تني چند از آزاديخواهان استقال ل طلب مجلـس، فرصـت ه
وي در ايـن مـدت دو   . الزم براي خدمات فرهنگي گسترده فـراهم نيامـد  

ـان محتـرم نماينـدگان     (حقوق پارلماني در ايران و اروپا  :جزوه بـراي آقاي
و اصول قواعد و قوانيني ماليه در ممالك خارجه و ايران ) دوره پنجم تقنينيه

ـار داد   قبل از مشروطيت و دوره مشروطيت و چهار مقاله در مجله آينده انتش
 )   14.(شناخته شد و به عنوان يك نماينده آگاه بيشتر

در دوره ششم با آنكه رضاشاه توسط قواي نظامي دست نشاندگان خـود در  
ـا در تهـران     انتخابات ايران دخالت كرد و آراء مردم را ناديده انگاشـت، ام
چندتن ازرجال ملّي و آزاديخواه همانند مرحوم مدرس، مستوفي المالك، 

  .يافتندبه مجلس راه ... مؤتمن الملك، دكتر مصدق و
ـاني و       ـبت بـه امـور پارلم دكتر مصدق به دليل مطالعات و تأليفات خـود نس
ـادي       ـاهي زي ـاد جديـد آگ چگونگي اداره آن و ساختار و تشـكيالت آن نه

تحمـل  «شادروان ارباب كيخسرو با بصيرت كامل از وي خواست تا . داشت
را تهيه ملّي ايران  منامه اساسي كتابخانه مجلس شوراينظا» زحمت فرموده 

  .نمايد
  
  :مطبعه در کنار کتابخانه مجلس ◀
  

ـيس مطبعـه    يكي از كارهاي مهمي كه مرحوم ارباب كيخسرو انجام داد تأس
. اي بوده كه بتواند برخي از مشكالت مجلس و كتابخانه را نيز مرتفـع نمايـد  

ـان مـي دارد   1338دوم ذيعقـده    170وي در مذاكراتي در جلسـه   در « :بي
يح و قوانيني كه مي گذشت، از براي طبع و توزيع، چاپخانـه  سابق آنچه لوا

مي رفت و به چاپ مي رسيد و چون مخارج زيادي به آن تعلّق مي گرفت 
ـيم   ـته باش ـپس بـراي صـرفه    . در صدد برآمديم كه چاپخانه خودمان داش س

جويي در همين جا با ژالتيني طبع و توزيع مي شد كه به ايـن منتهـي مـي    

ولي بايد مالحظه كرد كـه  . جويي در همينجا چاپ كنيمشد كه براي صرفه 
با اين همه لوايح و قوانين راپورت كمسيون ها، فهرست عـرايض كـه بايـد    
طبع و توزيع شود، براي تمام اين كارها همان دو نفر هستند كه ساير لـوايح  

  )  15(» نند و قوانين را طبع و توزيع ميك
 1304دوازدهــم خــرداد ( اربــاب كيخســرو در جلســه ديگــري از مجلــس 

   :ندكدنبال سخنان دكتر مصدق بيان مي به )  خورشيدي
ه كه آقاي مصدق السلطنه شرح مبسوطي فرمودنـد، اول در  بعراجع به مط« 

قسمت آنچه كه از قديم بوده و در اينجا آورده شده است، در ابتداي دوره 
يش از سه چهار چهارم جز سه ماشين شكسته كه اگر تقويم مي كردند شايد ب

ـا       ـته بـه م هزار تومان ارزش نداشت و قريب يك خروار هـم حـروف شكس
ـان ابتـدا يـك خـروار      دادند كه با آنها نمي شد كار كرد و در نتيجه در هم

  ) 16(».حروف از خارج خريديم تا توانستيم شروع به كار كنيم 
در  دكتر مصدق كه هم در كار كتابخانه هاي مجالس صاحب نظر بود و هم 

ـاب      تامور مالي مطبعه دق ـادروان  ارب نظر نشان مـي داد، در مـوردي از ش
 :توضيحاتي را خواستار مي شود و ارباب پاسخ مي دهد

ـان تصـديق مـي      ا مبلغي را كه آقاي مصدفام ـلطنه فرمودنـد، خودش ق الس
ـائي كـه بـه مجلـس       فرمايند كه آن مبلغ تمام سرمايه نبوده و در بودجه ه

ده است يك مبلغ از آن براي خريد اثاثيه تشخيص داده آمده و تصويب ش
سـرمايه    خـرج كـه جـزو   . شده بود و يك مبلغ هم جهت خرج بوده است

ـام  . محسوب نمي شود بلكه در موازنه دخل و خرج به حساب مي آيد كه تم
راجع بـه مطبعـه   . اسنادحاضر است كه مفصالً به عرض آقايان خواهد رسيد

از طـرف   خيلي اعتراضات. مجلس شده استمجلس خيلي صحبت در اين 
البته بنده هم تصديق مي . استينفع هستند شده دسته هائي كه در مطابع ذ

كه با دائر شدن مطبعه مجلس ضررهائي متوجه مطابع ديگر شده است،  كنم
ـا    . براي اينكه يك قسمت از كارهايي كه بايد به آنجا برود مـي آورنـد اينج

ـنم اين چيز تازه اي نيست كه  ـا ن روزي كـه وكـال    . بنده حاال عرض ك هم
حاال هم مي دانند اگر اقدامي . رأي دادند مي دانستند كه اين كار مي شود

ـنادي    مطبعه مجلس كرده، برحسب اراده خودش نبوده بلكه به موجـب اس
است كه در اداره مباشرت موجود است كه به موجب مراسالتي اسـت كـه   

لس نوشته اند و در موقع خودش به عرض از طرف وزارت ماليه به اداره مج
ـناد هيئـت رئيسـه تصـويب     . هيئت رئيسه رسيده است و به موجب همان اس

كردند و بعد از اينكه بودجه را مجلس تصويب كـرد اداره مباشـرت اقـدام    
ـابع    . نمود ـاير مط بعالوه ماشين هائي كه ما تهيه كرد ه ايم قسـمتي اش در س
ـايي     دوازده ماشين تمبر پست و. نيست ـين ه ماشين كاغذ باندرل، ايـن ماش

است كه بطرز جديدي ساخته شده است و همين ماشين هاي قالب ريـزي  
شي و ماشينهاي ديگر كه نظير هيچ يك در ايران نبوده و نيسـت در   وخطك

هر صورت اداره مباشرت هر اقدامي كه كرده است مطابق تصويب مجلس 
 .بوده است

السلطنه فرمودند كه ايشان نامحرم  قتر مصدقاي دكاما راجع به جرائم كه آ
 .بوده اند

ـان وكـالء حضـور       اين موضوع در جلسه خصوصي هم مطـرح شـد و آقاي
ـايقه نشـده اسـت    ـاء    .داشتند پس از صورت دادن به ايشان مض ـان اعض آقاي

كمسيون محاسبات اينجا تشريف دارند و تصديق مي فرمايند كه هـر وقـت   
ست فقط اختالفي كه بين نظر آقاي مصـد  صورت خواسته اند تقديم شده ا

ق السلطنه و اداره مباشرت واقع شد اين بود كه ايشان مي خواستند كـه آن  
ـان      صورت را بالجزء چاپ كنيم و چون اي ـئله جريمـه وكـال بـود آقاي ن مس

مي بايسـت راي   صاحبان جريمه. كالء راضي نشدند كه به آن رأي بدهندو
  )  17.(ندبدهند تا اداره مباشرت اطاعت ك

  
  :سخن پایانی ◀
  

در مجلس شـوراي  )  و مركز اسناد و مدارك(انديشه پديد آوردن كتابخانه 
ملّي ايران، همانند ديگر كشورهاي جهان، امري مدني و سنجيده بوده كـه  
نخستي نبار دكتر ولي اهللا خان نصر به آن اشاره كرد و نمايندگان فرهيختـه  

ـتيان در   مجلس آن روزگار با گزينش ارباب ك يخسرو شاهرخ نماينـده زردش
ـيار   مجلس و رئيس تداركات و كارپردازي، در عملي شدن آن تالشهاي بس
ـاب كيخسـرو    از خود نشان دادند و سرانجام با كوشش هاي عالقه مندانه ارب
كنار حوضخانه مجلس در دو هر اتاق، كتابخانه و مركز اسناد كوچكي پديد 

  .جلس آن را افتتاح كردآمد و مرحوم مؤتمن الملك رئيس م
در مجلس پنجم و ششم كه شادروان دكتـر محمـد مصـدق بـه نماينـدگي      
مجلس شوراي ملّي انتخاب شده بود، با آگاهي زيادي كه در امر پارلماني و 
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي آن داشـت، بـي ترديـد بـه عنـوان عضـو       

مقررات دقيـق در   كمسيون معارف، نسبت به كتابخانه مجلس و ايجاد نظم و
ـا    آن، مورد مشورت و گفت وگو قرار گرفت و ارباب كيخسـرو از وي تقاض

 .كرد كه نظامنامه اساسي درباره كتابخانه تهيه نمايد
ـاده   27فصـل و   4دكتر مصدق با عالقه مندي خاصي نظامنامه مزبور را در  م

مـورد   فراهم آورد و پس از رايزني با ديگر صاحبنظران مجلس، آن نظامنامه
ـاب   تصويب قرار گرفت ايجاد چاپخانه براي مجلس از ضروريات بود كه ارب

 .اي از خود نشان داد هخسرو درآ ن باره نيز خدمات ارزندكي
ـاگون، آن   دكتر مصدق چند بار در مجلس درباره مطبعه مزبور و مسائل گون
ـناد و          ـا ارائـه مـدارك و اس ـاب كيخسـرو ب پرسشهايي بـه عمـل آورد و ارب

از آن زمان بـدين سـو   . هاي مالي پاسخ هاي الزم را ارائه داشته استصورت
  كتابخانه و مطبعه مجلس در فعاليت هاي مستمر و ثمربخش پارلماني و 

  
  13 ر صفحهد   

  

  »مصدق دکترتولدبمناسبت صد و سیُ امین سالگرد،خرداد۲۶«
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مردمي قرار داشته اند و از ذخاير گرانبهاي فرهنگي كه ميراث تاريخي ملٌت 
ـالهاي   ايران است، پاسداري كرده اند و خدمات شايسته آن  نهاد ملّـي در س

اخير جلوه بيشتري داشته كه قابل قدرداني است و اميد فراوان وجود دارد 
  كه ياد همه كساني كه در بر پا داشتن اين موسسة عظيم فرهنگي و علمي 

  وشش كرده اند، جاودان نگاه داشته شود و به زبان خواجه شيراز ك
  جد نوشته اند به زربدين رواق زبر
  ) 1(اهل كرم نخواهد ماند كه جز نكويي 

  
  :کتابخانه مجلس چگونه شکل گرفت ◀
 

دكتر حسن باستاني راد در بارة تاريخ شكل گيري كتابخانة مجلس تحقيقاتي 
خوانندگان ارجمند قرار مـي   كرده است كه بدينگونه در اينجا در دسترس

س اي تأسي خانه پيش از آنكه در مجلس شوراي ملي كتابخانه و قرائت  :گيرد
هاي چندي در تهران و ديگر شهرهاي آن بنيان نهاده شده  خانه شود، قرائت

ـيس   . بود با اين همه، از همان زمان كه مجلس بنيان گرفت، انديشـه ي تأس
در دهـم شـوال   . كتابخانه نيز در ميان نمايندگان مورد مذاكره قرار گرفت

ـ   اهللا گيري مجلس، دكتر ولي ماه پس از شكل 14، 1325 ـان در م ذاكرات خ
 :مجلس وكال را به تأسيس كتابخانه متوجه كرد

اند، الزم اسـت   چون مرا براي كميسيون لوايح قانوني و معارف معين كرده«
مخصوصي دارنـد   ها يك كتابخانه  جا پارلمان همه اين را عرض بكنم كه در
 اينجا هم الزم. هاي دول هست نامه ها و قانون نامه  كه در آن از تمام معاهده
ها و كُدها  نامه ي داير شده از كتب فقهيه و معاهدهااست كه همچو كتابخانه 

ـيح         . موجود باشد ـا درسـت تنق اگر ايـن كتابخانـه مرتـب نشـود قـوانين م
 »...شود نمي

ـاي دكتـر ولـي    التجار هم در آن جلسه ضمن تأييد گفتـه  وكيل ـان،   اهللا ه خ
ـا   ت تا در آن روزنامهخانه را به كتابخانه الزم دانس منضم كردن يك قرائت ه
ـيس كتابخانـه و قرائـت    . را براي مطالعه بگذارند ـاس، تأس خانـه از   بر اين اس

ـاهي     ـاي   مهمترين تشكيالت اداري مجلس بود كه بـراي افـزودن بـه آگ ه
ـانون  ن از اوضاع و احـوال روز، مطالعـه  نمايندگا ـا، معاهـده   نامـه  ق ـا، و   ه ه

شـد؛ قاعـدتاً    ه شدت احساس ميگذاري نياز به آن ب دسترسي به منابع قانون
ـنا شـوند بـه ويـژه آنكـه شـمار        بايسته بود كه نمايندگان با چنين مسائلي آش

ـاد    شغلي از نمايندگان به واسطه ي پيشينهبسياري  شان آگاهي چنـداني از نه
ـتند    قانون ـياري  . گذاري و چنـد و چـون آن نداش ـان از سـواد    حتـي بس ش

بايست در اين زمينه نيز كتابخانه نقش  مند نبودند و مي خواندن و نوشتن بهره
 .بخشي داشته باشد سوادآموزي و آگاهي

ها و معاهـدات   نامه نوننمايندگان از قا خانه مجلس در آغاز براي استفادهكتاب
 ه اين رويكرد در بررسي نظامنامه ها تأسيس شد ك ها و كتاب روزنامه و مطالعه

ويـژه در چنـد دهـه ي اخيـر     اما بـه تـدريج بـه    . كتابخانه بيان خواهد شد
پژوهشـگران از  . دهـد  اي فراگير خدمات خود را ارائه مـي  كتابخانه به گونه

اي بپردازند از  آنكه هزينه توانند بي برند و همگان مي آن بهره ي فراوان مي
  .خدمات آن، به ويژه امكانات الكترونيكي بهره ببرند

 نخستين مركز اسناد و نخستين كتابخانه ي رسمي◀
ـان نماينـدگان دوره   آ نچه به فكر و مذاكره درباره ي تأسيس كتابخانه در مي

ـانون و      ي اول مجلس مطرح مي ـاره ق ـيد؛ در ايـن ب شد، به قلم و قدم نرس
با اين همه مشروح . اي استواري نيافت اي تدوين نشد و پيِ كتابخانه نظامنامه

ـاره  كردند، هاي ميرزا بنويس يادداشت مي مذاكرات مجلس كه منشي اي  پ
ـاب  هايي مربوط به نمايندگان و صورت از اسناد مجلس، يادداشت ـا و   حس ه

ـاره   اي از عـرايض در مجلـس نگهـداري     سياق دستمزدهايشان به انضـمام پ
ـناد و اوراق     در برخي از منابع تاريخي آگاهي. شد مي ـاره ي اس ـايي درب ه

ـ . دوره ي نخست مجلس شوراي ملي ارائه شده است س به توپ بستن مجل
ـا سـر از      توسط نظاميان روسيه اسناد مجلس اول غارت شـد و برخـي از آنه

ـاهي    سيد حسن تقـي . سفارت انگليس درآورد ـاره آگ ـاي   زاده در ايـن ب ه
 :ارزشمندي ارائه كرده است

ـام اثاثـه و دفتـر و    « وقتي كه مجلس شوراي ملي اولي هدف توپ شد و تم
ـاخوف و سـربازان   هـ  باقي اشياء و اوراق بهارستان معرض غارت قـزاق  اي لي

ـاهي (سيالخوري و سواران كشيك خاصه  گرديـد و در ضـمن   ) سوارانِ ش
ـيه و      ـان دوس اشياء و اسباب ديگر مقداري هم اوراق و بـه اصـطالح آن زم
ـا جـوال پـر از     كارتن بردند و اين اوراق متفرق شد، قريب سه چهار كيسه ي

ـيس كـه بـه ر    ـان   اوراق هم سربازان كشيك دم درِ سفارت انگل سـم آن زم
ـتحفظين سـفارت دولـت        ـته و مس چاتمه و قراول در مـدخل سـفارت داش

ـلطان   خارجي بودند در ضمن اشتراك در غارت مجلس و خانه ي ظـل  الس
ـا روز بعـد از   (و خانه ي ظهيرالدوله ) عمارت وزارت معارف كنوني( كه گوي

ـارت كردنـد     ـته و غ ، همـراه آورده  )توپ بستن مجلس آنجا را نيز تـوپ بس
ـتوكس  )بعدها كولونـل (دند، اتاشه ي نظامي سفارت انگليس كپيتن بو ... ، اس

ـارت متغييـر و برآشـفته شـده،        ـتحفظ سـفارت در غ از اشتراك سربازان مس
هاي پر از اوراق در سفارت مانـد و بـه    سربازها را جواب داد و رفتند و كيسه

ـارت شـركت      وزارت جنگ نوشت كه يك دسته ديگر سرباز كـه در امـر غ
اوراق مزبور همه از غارت دفتـر  . ده باشند، براي كشيك سفارت بفرستندنكر

طلب سفارت عرضـه كـرد    مجلس بود و سفارت آنها را بر متحصنين مشروطه
خواهند بردارند ولي پس از مالحظه ي قسمتي معلوم شد اوراق  كه اگر مي

حساب و غيره است و كسي حاضر نشد  جات مردم و صورت دفتري و عريضه
 .»را با خود به منزل ببرد و از عاقبت آن اوراق اطالعي ندارم آنها

ـيس        135ماده ي  نظامنامه ي داخلي مجلـس شـوراي ملـي مبنـي بـر تأس
، يك و نيم 1327الحجه  ذي 16كتابخانه به عنوان يكي از ادارات مجلس در 

ـيد   ماه پس از افتتاح دومين دوره ي قانون ـنهاد  . گذاري به تصـويب رس پيش
ـاب كيخسـرو      گذ بنيان ـاح آن توسـط ارب اري كتابخانه و پيگيري بـراي افتت

ـال    . وقفه ي او به انجام رسيد هاي بي شاهرخ، و با تالش اما ايـن مهـم در س

ـانون   به نتيجه رسيد و در سال. ق 1330 گـذاري در ميانـه ي    هاي فتـرت ق
ـاب  . دوره ي دوم و سوم مجلس شوراي ملي تأسيس كتابخانه عملي شد ارب

هاي فرانسه زبان در مخزن كتابخانه نوشته  ه ي فهرستي كه بر كتابدر ديباچ
 :است در اين باره چنين يادآوري كرده است

از آغاز افتتاح مجلس شوراي ملي در دوره ي تقنينيه، كـه حقيـر يكـي از    «
نمايندگان بودم و در تمام آن دوره از طرف مجلس براي اداره كردن امور 

ـا    هــاي  ب شـده بـودم، چنانكـه در بودجـه    اداره ي مباشـرت مجلـس انتخ
ـيس و ترتيـب      پيشنهادي به مجلس متـذكر مـي   ـاره آرزوي تأس شـدم، هم

ـتم  ـاي اداري     . كتابخانه به وضع صحيح داش لكـن متأسـفانه از كثـرت كاره
تكاليف نمايندگي و علت قلت ماليه ي مملكـت، فراغـت و سـعادت موفـق     

 .»شدن به اين مقصود حاصل ننمودم
ـتور      وم قانوندر طي دوره ي د ـين دوره ي فتـرت، بـه دس گذاري و دوم

» دفاتر و اسناد تحريرات«ارباب كيخسرو كه مؤسس كتابخانه ي مجلس بود، 
ـازنگري و   مجلس زير نظر اداره ي مباشرت مجلس كه وي رئيس آن بود، ب

دفاتر و اسناد، چـه در دوره ي اول و چـه   . بندي شد اسناد آن تنظيم و طبقه
آوري شـد؛ در واقـع، ايـن     ها جمع ك و مهر و در قفسهدر دوره ي دوم ال

بندي اسناد مجلس بود كه ميتواند نقطه  زمان نخستين دوره ي تنظيم و طبقه
  ي آغازين تأسيس مركز اسناد مجلس به شمار آيد؛ به تعبيري اگرچه فتـرت

ـا ايـن دو     مجلس، روند نهاد قانون ـالي داد ت گذاري را متوقف كرد، اما مج
ـيش از ايـن در      . م فرهنگي صـورت پـذيرد  اقدام مه درسـت اسـت كـه پ

ـناد   تالشهايي براي نگه) كاخ گلستان(نهادهايي مانند اوقاف و دربار  داري اس
ـنادي   وقفي و حكومتي شده بود، اما بايگاني اسناد مجلس فراگير بود و با اس

شد، از ديگر سو بايد توجه داشت كه اسناد مجلس پـس   خاص محدود نمي
كننده باز  سوزي ويران و دو آتش» التوپ يوم«ر بمباران مجلس در از يك با

 .اند مانده
ـتين كتابـدار ايـن كتابخانـه و كوشـش       ـاي او را   ارباب كيخسـرو را نخس ه

از . انـد  ترين عامل در تداوم اقدامات و خدمات اين نهاد فرهنگي دانسته مهم
ـ  راي آن بـود  نخستين اقدامات براي تأسيس كتابخانه، خريد قفسه و كتاب ب

ـاره ي آن ارائـه شـده      ـيحي درب كه در گزارش ارباب به مجلس سوم توض
 :است

سيصد و نود تومان و دو هزار و پانصد دينار بابت خريد دويست و دو جلـد  «
يكصـد و  ... خان جلوه بـراي مجلـس،    كتاب از كتابخانه ي ميرزا ابوالحسن 

ـاخت     ـاهي بـراي س ـاي    قفسـه بيست و هشت تومان و پنج هزار و يك ش ه
كتابخانه و صحافي كتب و نيز، پانزده تومان و دو هزار و هفتصد دينار بـراي  

  .»]هزينه شد[خريد ساير كتب 
  
  :کتابخانه  نظامنامه ◀
 

ـ   پيش از آنكه نظامنامه ي مستقلي براي كتابخانه ي مجلس تهيه شود، در دو 
ـاده ي     ـا م ـابق ب جلـس  نظامنامـه ي داخلـي م   9سه آغازين فعاليت آن مط

ـيس مجلـس و اداره ي     )1329مصوب سوم ذيقعدة ( ، كتابخانه زيـر نظـر رئ
به تدريج كه فعاليت كتابخانه گسترش يافـت،  . شد مباشرت مجلس اداره مي

ـترده و پـر دردسـر اداره ي مباشـرت        اداره ي كتابخانه فزون بـر امـور گس
ـايف و عملكـرد اداره ي      مجلس باعث شد كه نظامنامـه  اي ذيـل شـرح وظ

ـا كـه رياسـت هـر دوي ايـن      . شرت براي كتابخانه تدوين شـود مبا از آنج
ـيلي         اداره ـتين نظامنامـه ي تفص ـاب كيخسـرو بـود، نخس ها بر عهـده ي ارب

ـا   63كتابخانه ي مجلس را وي در مواد  نظامنامـه ي اداره ي مباشـرت    69ت
 :مجلس تدوين كرد كه مشتمل بود بر اين مواد

ضبط اصل قوانين است و بايد ) كتابدار( عمده وظايف مشاراليه: 63ماده ي «
 .تحت نمره ي مخصوص باشد كه در استخراج دچار اشكال نشود

 .ساير كتب مثل قوانين، داراي نمره ي مخصوص خواهد بود: 64ماده ي 
استخراج از كتب يا قانون بعد از تحصيل اجازه از رئيس دفتر به : 65ماده ي 

 .نمايد ر از نماينده اخذ ميموجب قبض چاپي مخصوصي است كه كتابدا
 .استخراج كتاب يا اصل قانون با اجازه مخصوص باشد: 66ماده ي 
 .كتابخانه مخصوص نمايندگان است: 67ماده ي 

 .كتب كتابخانه به هيچ وجه از مجلس نبايد خارج شود: 68ماده 
ـيد بـه      اشخاصي كه كتابي به كتابخانه تقديم مـي : 69ماده  ـبض رس كننـد، ق

  .كنند ره ي مباشرت دريافت ميامضاء ادا
  
اربــاب  تــدوین نظامنامــه توســط مصــدق بــه درخواســت  ◀

     :کیخسرو
 

ـا بعـدها   . نامه وظايف كتابدار به خوبي مشخص شـده اسـت   در اين نظام ام
ـام  ـال      ارباب كيخسرو اين نظ ـافي ندانسـت و در س ش بـه   1303نامـه را ك

ـلطنه، كـه نماينـدگ    درخواست وي، دكتر محمـد مصـدق   ي مجلـس را  الس
ماده تـدوين كـرد كـه     27نامه ي جديدي را در چهار فصل و  داشت، نظام

ـاهرخ و    طي چند جلسه شور و بررسي در كميسيوني مركب از كيخسـرو ش
الدوله  زاده، نصرت دكتر مصدق، با حضور سليمان اسكندري، سيد حسن تقي

ـتم حـوت     فيروز، سيد محمد تدين، رضا افشار و عطاءالملك روحـي در هف
ـاب        . به تصويب رسيد 1304) اسفندماه( ـال بعـد نيـز بـه همـت ارب يـك س

نامه ي اساسي، تهيه شـد   نامه ي داخلي كتابخانه به عنوان نظام كيخسرو، نظام
ماده توسط وي و رضا افشار و محمد ولي اسـدي بـه    27كه در پنج فصل و 

 .تصويب رسيد
ادمــاه خرد 28(دوره ي ســيزدهم مجلــس شــوراي ملــي  64در جلســه ي 

نامه ي كتابخانه مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت و بر  ، دوباره نظام)1321
هاي اين كتابخانه به امانت داده شود يا نه، مـذاكراتي   سر اينكه بايستي كتاب

نامه پايبنـد بـود چنانكـه در     كتابخانه از آن پس نيز به همان نظام. مطرح شد
خانه و واقفان كتب همواره در شود، رؤساي كتاب بخش بعد توضيح داده مي

ـاربران در محـلِ كتابخانـه        ـتفاده ي ك راستاي تكميـل گنجينـه ي آن و اس
  .كوشيدند

  
  :کتابخانه و اهدای کتاب اداره  ◀
 

هاي ميرزا ابوالحسن خان جلوه و قفسه براي كتابخانه، مجلس  با خريد كتاب
اين زمان ، صاحب كتابخانه شد؛ تا )ش 1290(ق  1330شوراي ملي در سال 
ـان   اي كه روزگاري دكتر ولـي  شدند و كتابخانه فقط اسناد آرشيو مي اهللا خ

 .شمارد، هنوز پديد نيامده بود ضرورت تأسيس آن را برمي
ترين اقدامات فرهنگي اسـت   تأسيس كتابخانه ي مجلس شوراي ملي از مهم

ـاي  . كه در مجموعه بهارستان انجام گرفت ارباب كيخسرو شاهرخ تالش زي
ز براي سروسامان دادن به اوضاع كتابخانه ي مجلس انجام داد و ايـن راه  ني

ـار و    ـا افش تني چند از نمايندگان مجلس مانند ميرزا نصراهللا تقوي، دكتر رض
ق،  1330اي كه تنها در سال  به گونه. شيخ ابراهيم زنجاني به او ياري كردند

ليسي، تركي، آلماني هاي فرانسه، فارسي، عربي، انگ جلد كتاب به زبان 1091
ـام     ـان عالميـر احتش ـاي    و روسي متعلق به ميـرزا محمودخ ـلطنه، از رؤس الس

هاي يكم و دوم مجلس، توسط مخبرالسلطنه هـدايت بـه كتابخانـه ي     دوره
ـال     احتشام. مجلس هديه شد جلـد   798ش،  1302السلطنه بعـدها نيـز در س

ـ   ي ايـن كتابخانـه،   كتاب به كتابخانه هديه كرد و از ديگر سو گنجينـه ي غن
ـاب      ـا هديـه گـرفتن كت ـاي   مشتمل بر اسناد و نسخ خطي، با خريـداري ي ه

ـيد     . ديگري رونق گرفت معتبرترين مجموعه ي اهـدايي بـه كتابخانـه از س
جلـد نسـخه ي خطـي و     1438محمدصادق طباطبايي بوده است كه شامل 

 .جلد چاپي بود 1705
ـاي   هاي چندي از كتاب  از آن پس نيز مجموعه ـنگي و    ه ـاپ س خطـي، چ

هايي كـه   مجلس اهدا شد و از آن ميان مجموعه  چاپ سربي به كتابخانه ي
 :اهدا شدند 1372تا سال 
الملك  نجم/ الدوله ، ميرزا عبدالغفار نجم)جلد 27(هاي پارسيان هند  مجموعه

ـيد عبـدالجواد    )جلـد  6368(، ناصرالدوله مجيد فيروز )جلد 454( ـاج س ، ح
ـا و نامـه   ها، يادداشت كتاب، )جلد 116(الالني  ـال    ه ـيد جم ـاي س الـدين   ه

ـاج ميـرزا   )نامـه  435جلـد و   568(اسدآبادي توسط دكتر اصغر مهدوي  ، ح
ـين دفتـري     )جلـد  598(يحيي امام جمعه خوئي تهراني  / ، دكتـر احمـد مت

ـالي دوره ي     مجموعـه (الدوله  متين/ اعتضاد لشكر ـناد و مـدارك م اي از اس
ـات ن  ـيد نصـراهللا تقـوي     )اصـري قاجاريه و دفتر رقب ـاج س ، )جلـد  915(، ح

ـاپي و لـوازم     1655جلـد خطـي،    23(محمدحسن رهـي معيـري    جلـد چ
جلد خطـي   46(، هالكو رامبد )جلد 422(، جعفر سلطان القرائي )شخصي او

 2526(، محتشم نوري )جلد چاپي 317(، نورالدين امامي )جلد چاپي 227و 
جلـد خطـي،    147(المحسين سرود ، غ)روزنامه 599سند و  117جلد چاپي، 

ـاپي  218(، نورالدين مدرسي چهاردهي )جلد چاپي 4146 ، كـريم  )جلد چ
 2423(اكبـر پروانـه    ، علـي )جلد چاپي به زبان روسي و التين 921(كشاورز 

/ ، خاندان معزي دزفـولي )جلد چاپي 145(، عبدالحميد معرفت )جلد چاپي
 ).پيجلد چا 733جلد خطي،  420(شيخ كاظم دزفولي 

تا كنون، مرهـون  . ش 1290دهي كتابخانه ي مجلس از سال  اداره و سامان
 :خدمات اين افراد به عنوان رئيس كتابخانه بوده است

ش، يوســـف اعتصـــامي  1290/ ق 1330اربـــاب كيخســـرو شـــاهرخ از 
ـلي از    1316، ابـراهيم شـريفي از   1305از ) الملك اعتصام( ، دكتـر تقـي تفض

، عبدالحسين 1353، محمد شهدادي از 1347ر از ، خانم فخري راستكا1346
، محمدعلي احمدي ابهري 1374، غالمرضا فدايي عراقي از 1354حائري از 

 .1387، رسول جعفريان از 1385، احمد جاللي از 1377از 
اهداي كتاب به كتابخانه مجلس به سان گذشته تداوم دارد و از ديگـر سـو   

ارات و اسناد سازمان ملل بوده، و بر ايـن  اين كتابخانه از مراكز واسپاري انتش
اساس انتشارات و اسناد سازمان ملل به سه زبان انگليسي، فرانسـه و عربـي بـه    

 .شود كتابخانه مجلس اهدا مي
ـته اسـت    در سال هاي اخير فعاليت كتابخانه ي مجلس رشد چشمگيري داش

ـاخت      توان در اين كه آن را مي ـادن س ـان نه مان گونه خـدمات برشـمرد؛ بني
ـاالر   (شريف رضـي  / جديدي در جنوب خيابان نخشب ، )زيـر مسـجد سپهس

هاي خطي و چاپ سنگي  كوشش براي تهيه ي نسخه ي الكترونيكي از نسخه
ـاي   هاي يكصد و پنجاه سال اخير در ايران، خريد نسخه و سربي و روزنامه ه

هاي عكس و تصوير از مؤسسات و اشـخاص،   خطي و چاپي، خريد مجموعه
ـناد در مركـز    ن فهرست ويسي، بازخواني و تهيه ي نسخه ي الكترونيـك از اس

ـاردن شـمار      اسناد مجلس، مرمت گسترده ي نسخه ـار گم هاي خطي، بـه ك
هاي تاريخ و كتابداري در مركز اسناد و كتابخانه،  زيادي از دانشجويان رشته

ـناد     بهره ـاره ي اس گيري از پژوهندگانِ عرصه ي تاريخ براي پـژوهش درب
ها، انتشار نامه ي بهارستان و فصلنامه  و انتشار دستاوردهاي تحقيقي آنمجلس 

شماري از مقاالت تاريخي و  اي جديد و با تعداد بي ي پيام بهارستان به گونه
ـاريخ مجلـس و تحـوالت      ادبي، برگزاري نشست هاي تخصصي پيرامـون ت

ـ    ـاح مـوزه ي مجل س تاريخي ايران در يك سده ي اخير، بنيانگذاري و افتت
ـاه اينترنتـي    شوراي اسالمي، ارائه ي خدمات گسترده ي الكترونيك در پايگ

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس
  
  :مجلس  ۀمطبع ◀
 

ــس از ســال   ــه ي مجل ــردآوري  . ق 1330كتابخان ـته از گ ـاكنون، گذشـ تـ
    ها، لوازم و ابزار ها، اسناد، نقشه هاي خطي، كتب چاپي، روزنامه گنجينه

  14 ر صفحهد   

  »مصدق دکترتولدو سیُ امین سالگرد بمناسبت صد،خرداد۲۶«
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هاي بسياري  هاي خطي، كوشش آموزشي، امكانات نگهداري و مرمت نسخه
مجلس از همان دوره ي نخسـت  . در راستاي چاپ و نشر كتاب داشته است

به فكر انتشار روزنامه بود كه اين اقدام مهم براي انتشار اخبار درون مجلس و 
ي، بـه  بيرون آن با تأسيس روزنامه مجلس زير نظر سيد محمدصادق طباطباي

آن روزنامه را مطبعه . عنوان نخستين روزنامه ي عصر مشروطه به نتيجه رسيد
اي را به  كرد و مجلس بعدها چاپخانه چاپ مي) چاپخانه خورشيد(ي دولتي 

ـنظم     ـار م ـته از انتش نام مطبعه ي مجلس، زير نظر كتابخانه داير كرد كه گذش
رسمي كشـور،   روزنامه ي مجلس و صورت مذاكرات مجلس در روزنامه ي

ـار داد    هاي بسياري از رجال علمي را در زمينـه  كتاب ـاگون انتش ـاي گون . ه
. بـود ) ناصر خسرو(در خيابان ناصريه  1325محرم  18چاپخانه ي خورشيد تا 

 .درآمد» مطبعه ي مجلس«زار منتقل شد و به نام  از آن پس به الله
ي جديدي را  هاي تأسيس چاپخانه زمينه. ش 1300ارباب كيخسرو در سال 
ـاي خـود از گزارشـي كـه بـه       وي در يادداشـت . در مجلس فراهم كرد ه

ـيس مطبعـه ي      قانون  نمايندگان چهارمين دوره ي ـاره ي تأس گـذاري درب
 :نويسد مجلس ارائه كرده چنين مي

ـا       نظر به اينكه در دوره« ـات مقـدماتي مجلـس ب هاي سابق مجلـس، مطبوع
سايل آن از حيـث گرانـي و كمـي    شد و به عالوه اغلب و ژالتين چاپ مي

مقدور به فراهم كردن نبود، و براي مجلس شوراي ملي مطبوعات ژالتينـي  
زيبندگي نداشت و نظر به اتحادي كه براي گراني قيمت مطبوعات در بين 
اولياي مطابع شده بود و نظر به اينكه از مطبعه ي مفصله ي دولتي جز چنـد  

رفت و از  روز به روز رو به نابودي مي پارچه آهن چيزي باقي نمانده بود، و
ـارت مجلـس      خيلي نظرات ديگر، نقل بقية السيف مطبعه ي دولتـي را بـه عم

شوراي ملي الزم ديدم، عليهذا در كابينه ي آقاي سپهدار اعظـم و مجـدداً   
ـاح   در كابينه ي آقاي قوام السلطنه متذكر شدم، تصويب گرديد و بعد از افتت

ديد هيئت محترم رئيسه به تعمير و تغيير شـكل   ابمجلس شوراي ملي، با صو
ـاريخ   ـين  1300سـرطان   12ساختمان آن پرداخته و در ت آالت را نقـل   ماش

نموده، به تهيه ي قسمتي از نواقص پرداخته و فعالً به طوري كه عمليات آن 
ايد در جريان و موسوم به مطبعه ي مجلس شوراي ملـي   را مالحظه فرموده

آن تا حدي كه بتواند رفع تمام حوايج ادارات دولتـي را  باشد و تكميل  مي
ـان نماينـدگان محتـرم     نيز بنمايد، موكول به پيشنهاد بودجه و توجهات آقاي

 ».است
ـاپ را       1304ماه  ارباب كيخسرو در دي ـتگاه چ ـان رفـت و چنـد دس به آلم

او به همراه خـود  . هاي چاپ سربي قديمي جايگزين كند خريد تا با دستگاه
ـاپ تمبـر و    دو مت خصص چاپ را آورد كه يكي به نام موسيو موزر بـراي چ

ـين    ـاي جديـد در    باندرول و ديگري به نام موسيو بركه بـراي نصـب ماش ه
با اين اقدام، ا اين پس تمبر در مطبعـه  . چاپخانه فعاليت خود را آغاز كردند

گزاف چاپ تمبـر در    شد و كشور از پرداخت هزينه ي ي مجلس چاپ مي
 .ايي يافتخارج ره

ها كريم آزادي مطبعه ي مجلس را زير نظر ارباب كيخسرو  در طي اين سال
چند تن ديگـر اداره   1337كرد و پس از درگذشت ارباب، تا سال   اداره مي

ـاپ   ي آن را بر عهده گرفتند و در اين سال با تأسيس چاپخانه ي دولتي، چ
 .تمبر و اوراق بهادار از مطبعه ي مجلس جدا شد

 هاي كتابخانه چه ي ساختمانتاريخ
ـناد مجلـس، سـه     از دوره ي يكم قانون گذاري تاكنون، كتابخانه و مركز اس

جايي را در سه ساختمان تجربه كرده و امروزه ساخت ساختمان  مرحله جابه
ـاز شـده كـه      ـاالر آغ جديد كتابخانه در زميني واقع در جنوب مسجد سپهس

 .رود خانه به شمار ميجايي و ساخت كتاب چهارمين مرحله ي جابه
ـيو اداره ي مباشـرت در    در آغاز، دفتر رئيس بازرسي مجلس و بايگاني آرش

ـلي (سالن غربي عمارت  و نزديـك بـه   ) پس از ايوان ورودي، كنار تاالر اص
ميدان بهارستان در جوار حوضخانه ي عمارت، قرار داشته است، جايي كـه  

ـيش از دوره ي  امروزه راهروي موزه ي مجلس واقع شده و روي ب ناهاي پ
ـين . سپهساالر و روي حمام عمارت بوده است ـاب كيخسـرو،     در هم ـا ارب ج

خريـده بـود   . ق 1330هايي كه در سال  كتابخانه را هم تأسيس كرد و قفسه
ـاب         ـتين كتابـدار كت ـار گذاشـت و خـود بـه عنـوان نخس ـا را   در آنجا ك ه

 .ها چيد نويسي كرد و در قفسه فهرست
بـه  . رفتند تو در تو بود و نمايندگان براي مطالعه به آنجا ميكتابخانه دو اتاق 

بخـش  . ش 1310تا  1304منظور نوسازي عرصه ي ميدان بهارستان در سال 
غربي عمارت را بازسازي كردند و در پي ساخت و سازهاي دوره ي پهلوي 

ـاري  ـاي   به نام سردر ورودي عمارت تماشاچيان، خوانده شد كه با آجرك ه
ـناد در بخـش زيـرين ايـن      . به ميدان بهارستان استزيبايي رو  ـاني اس بايگ

سـوزي   يعني يك سال پيش از آتش. ش 1372ساختمان باقي ماند و تا سال 
ـال  1373آذرماه  ، آرشيو اسناد مجلس در اينجا بود كه خوشبختانه در آن س

ـابق      ـناي س ـاختمان مجلـس س در (به بايگاني كتابخانه و بخشي از اسناد به س
ـابق  . هاي آتش مصون ماندنـد  انتقال يافته و از زبانه) امام خمينيخيابان  مط

اسناد كه در مركز اسناد مجلس شـوراي اسـالمي موجـود اسـت مشـخص      
شود كه براي زيباسازي بدنه ي شرقي ميدان بهارستان، اين ساختمان را  مي

 .تخريب كرده و تغيير چهره دادند. ش 1309در سال 
ـبيده بـه كتابخانـه ي   . ن محل كتابخانه استبناي شرقي بهارستان، دومي   چس

قديم، محل نگهداري مدارك و اسناد و در واقع دفتر مجلس بوده و بايستي 
از يك عكس منحصـر بـه فـرد    . نوعي آرشيو در كنار كتابخانه محسوب شود

پست و تلگراف مجلـس شـوراي   «آيد كه آن ساختمان، عمارت  چنين برمي
ـان  بوده كه بعدها كاركرد » ملي دفتر يا آرشيو دفاتر و اسناد يافته است و چن

كـرده و   كه پيش از اين بيان شد، دكتر كردستاني مدتي را در آن كار مـي 
. احتمال دارد كه او در زمان وزارتش در پست و تلگراف آن را ساخته باشد

ـال      ـاب كيخسـرو از اداره ي مباشـرت در س ، .ش 1303در استعفانامه ي ارب
زمي براي شركت تلفن ايران و مجلس از اروپا خريداري اشاره شده كه لوا

كرده كه از مسير شوروي بدون پرداخت هزينه ي گمركي بـه ايـران وارد   

احتمال دارد كه برخي از اين لوازم مربوط به همين ساختمان . خواهند شد
ـناد   ـاريخ   (بوده است و در يكي از اين اس ـان  13بـه ت ـاه   آب ـاب  )1304م ، ارب

فردي به نام ميرزا سيد احمدخان اعتبارالدوله كه نماينـده   كيخسرو شاهرخ،
قاعـدتاً كيخسـرو بـه    . بوده را به رياست مركزي تلگراف معين كرده اسـت 

خانه ي مركزي مجلس را  توانسته رئيس تلفن عنوان رئيس اداره مباشرت مي
ها كافي است تا  اين نشانه. تعيين كند نه رئيس شركت تلفن مركزي كشور را

ـاخت    ساخت و تجهيز ساختمان تلگرافخانه ي مجلس را همسال  ـا س زمان ب
ـين     ـنگي مرمـرين چن كتابخانه دانست كه بر پيشاني ايوان غربي آن روي س

 .»ش 1302كتابخانه ي مؤسسه «: نوشته شده است
شبيه به نماي جنوبي كتابخانه   نماي جنوبي بناي تخريب شده ي تلگرافخانه،

ـته و      ) ندري بدون ايوا طاق و پنج( ـاع داش بوده، بـه بلنـدي كتابخانـه ارتف
ـا بـدون ايـوان،     نما به مانند طاق شيرواني و پنج طاق هاي نماي كتابخانه، ام

ـلع    . داده است آرايش ظاهري آن را شكل مي ـا دوازده پلـه در ض اين بنا ب
شد كـه ايـن    جنوبي از سطح حياط مشترك بين عزيزيه و كتابخانه جدا مي

ـين      هنده ي گودي آن حياط است؛د تعداد پله نشانه حياطي كـه امـروزه ب
 .كتابخانه ي قديم و عزيزيه قرار گرفته است

آيد كه نخستين  هاي ورودي شمالي عزيزيه برمي از بررسي وضع موجود پله
اين . بوده است) اندروني(سطح با حياط اختصاصي  پله ي اين كوشك، هم

ـاز   حياط به وسيله ي ديواري در جانب غربي آن، ب ـاي ب ه طور كامل از فض
بدين سان، فضاي باز انـدروني را بـراي   . شده است جلوي مجلس جدا مي

ـارت تخريـب شـده ي پسـت و تلگـراف،       سه عمارت عزيزيه، كتابخانه و عم
داده، كه به ويژه مورد استفاده ي كتابخانه و دفتر و آرشيو مجلس  تشكيل مي
 .بوده است

خانه ي اندروني باغ ميرزا  هاي كالسكه كتابخانه ي قديم مجلس را روي اتاق
خانه عمارتي يـك طبقـه كـه     عمارت كالسكه. حسين خان سپهساالر ساختند

عمارت كتابخانه در . نماي ديوار آن اجري با تزئين طاق و ستون بوده است
ـاط مجلـس و    افتتاح شد و اكنون در شرقي. ش 1302سال  ترين قسمت حي

ـايي رو بـه    روي در اصلي قرار دار درست روبه ـاري زيب د، با ايوان و آجرك
ـاي شـرقي مجلـس و    . شده است غرب، به اين حياط مرتبط مي با تخريب بن

برداشتن ديوار غربي حياط اندروني اين بناها، عمارت عزيزيه و كتابخانه بـه  
ـيعي از   صورت دو بناي منفرد در شرق عمارت مجلس در ميانه ي فضاي وس

اي بخش  بهارستان قرار گرفتند و به گونه هاي شرقي مجموعه ي باغ و زمين
 .شرقي بهارستان از فضاي بازتري برخوردار گشت

ـارت مجلـس بـه گونـه     اي در  اين دگرگوني باعث شد كه نماي شرقي عم
سادگي تمام با استفاده از سه طاق آجري در ميانه ي ديوار، آرايش يابـد در  

ـ  ـان   واقع اين ديوار با نماهاي جنوبي، شمالي و غربي عم ارت مجلـس همس
ـام گرفـت   ـاب    . نبوده و به دور از آرايش ظاهري انج در گزارشـي كـه ارب

ـاره   اي شـده   كيخسرو شاهرخ در دوره ي چهارم، به مجلس ارائه كـرد، اش
ـته     «است بر  ـار بـه تـوپ بس عمارت خرابه سمت مشرق باغ شمالي كه از آث

ـا     . »شدن مجلس به يادگار مانده ـام  اين عمارت بعـدها مرمـت شـد و ب انج
ـنهاد و كوشـش وي بـه كتابخانـه      تعميراتي كه در آن صورت گرفت به پيش

 .مجلس تبدل شد
ـتان و در   . ش 1302تا  1291هاي  ل در فاصله سا ـاغ بهارس در قسمت شرقي ب

پشت كوشك عزيزيه، كتابخانه مجلس شوراي ملي بنا شـد كـه تحـت نظـر     
نوشته  سنگ. شد مباشرت مجلس و شخص ارباب كيخسرو اداره مي  اداره ي

دهد، اما در  را نشان مي. ش 1302ي مرمرين ورودي غربي كتابخانه، تاريخ 
ـاح آن    ـاريخ افتت  1344. (ش 1304كتاب تاريخچه ي كتابخانه ي مجلس، ت

 .بيان شده است) م 1924/ ق
هاي باريـك و ظريـف    هاي كتابخانه كه بر فراز ستون طاق ها و نيم بناي طاق
ـاري   طاق آميختگي طاق شبستان مساجد و نيماند يادآور  قرار گرفته هاي معم

بـه ويـژه در زيـر    (كليسايي اما به سبك گوتيك اروپايي در قـرون وسـطي   
ـايي     . است) هاي سقف طاق ـا رو بـه مجلـس خودنم اين بنا كه با ايواني زيب
گيري از عناصـر   كند در واقع تداوم هنر و معماري دوره ي قاجار با وام مي

 .سازد مرزي را نمايان مي برون مرزي و هنري درون
كـه بـه   ) عمارت پست و تلگرافخانه(، بناي شرقي مجلس .ش 1344در سال 

ـاريخي و  . محل دفتر مجلس تبديل شده بود، تخريب شد مطابق مدارك ت
ـا      توان از قسمت برخي تصويرها، مي ـلع شـرقي ت هاي شرقي بنا يعنـي از ض

ـاي   ساختمان قديمي كتابخانه، كه شامل حياط شمال ي عمارت عزيزيـه و فض
ـا     باز غربي كتابخانه مي ـاط ب شود، تصويري ذهني را بازسازي كرد؛ ايـن حي

شـده   هاي باغ بهارستان و مجلس جدا مـي  از ديگر بخش) اي نرده(ديواري 
قاجاريـه و اوايـل دوره ي پهلـوي      است كه آن ديـوار در اواخـر دوره ي  

 .ساخته شده بود و بعدها برچيده شد
هلوي دوم به دستور سردار فاخر حكمت رئيس مجلس، كتابخانـه  در دوره پ

ـا   ) مركزي: شماره يك(كنوني  در كنار ديوار حائل ميان مسجد و مدرسـه ب
ـار طبقـه    1200باغ و عمارت بهارستان در زميني به مساحت  متر مربع در چه

هاي كتـب   بنا نهاده شد كه عبارت است از تاالرهاي مطالعه، نمايشگاه، مخزن
ـايي   ، اهدايي، چاپي، عربي و فارسي، التين، نشريات ادواري و اتاقخطي ه

هاي خطي، واحدهاي مرمت نسخ  براي كارمندان و محققان، تصحيح نسخه
هاي اخير نيز در دوره ي رياست دكتـر   در سال. و اسناد، و بخش ميكروفيلم

هاي ديجيتالي با تصويربرداري الكترونيـك از   رسول جعفريان، بخش كتاب
ـام داده اسـت   هاي شايسته ها، تالش سخهن . اي در ارائه ي خدمات نوين انج

تان بهارسـ  براي كتابخانه ي مجلس در محدوده همچنين، ساختمان ديگري 
، به دستور دكتـر رسـول   )شماره يك(مركزي   و در كنار ساختمان كتابخانه 

نتقال جعفريان ساخته شده كه قرار است بخشي از كتابخانه مركزي به آنجا ا
مديريت كتابخانه بر آن اسـت كـه در زمينـي بيـرون از محـدوده ي      . يابد

 اي ايــن مركــز فرهنگــي ســاخته و همــهبهارســتان، ســاختماني جديــد بــر
 .هاي آن تجميع شود بخش

كتابخانه ي قديمي كه نخستين كتابخانه رسمي و با شيوه ي كتابداري نوين 
ـاي مجلـس    ي كتابخانـه  امـروزه در مجموعـه  . آيد در ايران به شمار مي ه

شود و  ناميده مي) شماره دو(شناسي  شوراي اسالمي، به نام كتابخانه ي ايران
ـناد   ـار دكتـر علـي     (در كنار ساختمان عزيزيه كه مديريت مركز اس دفتـر ك

ـناد     در آن قرار دارد، با فعاليت) ططري ـاتي اس ـيو تحقيق هاي چشمگير، آرش
 )  2.(مجلس است

   
   :مآخذ و توضيحات◀ 
  
    شاھرخ کيخسرو ارباب* 

ـان، مـرگ    1254تير  7زادروز (ارباب كيخسرو شاهرخ      1319تيـر   11كرم
ـتن پـدر محـروم گرديـد    «، )ش 1253-  1319) (تهران . در طفوليت از داش

تحصيالت مقدماتى را تحت توجه مادر خود در دبستان كرمان به پايان بـرد  
سپس به بمبئـى  . حصيل پرداختى ت و در نه سالگى به تهران آمد و به ادامه

ـيل مشـغول شـد    پـس از  . رفت و تحت حمايت و سرپرستى دينشاه به تحص
ـارى در     پايان تحصيالت، از طرف انجمن اكابر صاحبان پارسـى، بـه آموزگ

پـس از  . در اين مدت به اصالحات فرهنگى اقدام كرد. كرمان منصوب شد
ـيش  مدتى از طريق مشهد و عشق ـا    آباد به روسيه رفت و ب ـال در ادس از يكس

ـيد بهمـن     ماند، سپس به تهران آمـد و جـزو مـديران اداره    ـاب جمش ى ارب
ـان خـود بـه نماينـدگى مجلـس       در دوره. درآمد ى دوم، از طرف همكيش

ى زردتشتيان در مجلس  شوراى ملى انتخاب شد و جمعا يازده دوره نماينده
ــود ــركت داشــت و از  « )1(» .ب ــروطه ش ـالگي در جنــبش مش ــي سـ  در س

ارباب كيخسرو در آمريكا بـود   1919در زمان قرارداد . خواهان بود مشروطه
و رهبري مخالفان قرارداد در خارج از كشور را در استكهلم و اياالت متحده 

ـا پرداخـت    در اواخر دوره احمد شاه در مقطعي انگليسي. برعهده داشت ه
ـ   «به دولت ايران را مشـروط بـه     درآمدهاي نفتي ـيون م » اليتشـكيل كمس

  ) 2(». دست بگيرند نمودند تا اختيار مالي ايران را به
وزيـر در ايـن    نخست« : دكتر بوذرجمهر مهربه اين مهم اشاره مي نمايد كه  

وزير از ارباب كيخسرو خواسـت كـه    نخست. الدوله بود هنگام، حسن وثوق
ه، حسن مشيرالدول. نقليه نبود وضع دشوار بود، وسيله. گندم و غالت تهيه كند

نويسد؛ در  خود مي ) خاطرات(ي ارباب كيخسرو در يادنامه. وزير دارايي بود
ـال  . دهـد  زمان كوتاهي  با عدم همكاري مسوولين، استعفا مـي   1297در س

ـاره مسـووليت را مـي    خورشيدي با پافشاري وثوق پـذيرد ولـي    الدوله دوب
وزيـر   الممالـك نخسـت   دهد و مستوفي الدوله در اين زمان استعفا مي وثوق
ـازار  . خرد ارباب كيخسرو از مجدالدوله و سردار كل غالت مي.شود مي در ب

مردم در سختي بودنـد، تيفوييـد هـم در    . آزاد، گندم بسيار گران شده بود
 .تهران شيوع يافته بود

ارباب ناچار شـد نـزد او   . احمد شاه در اين هنگام انبار گندم بزرگي داشت 
ـان   100تا  90انبار خود را خرواري خواست گندم  احمد شاه مي. برود توم

بفروشد، ولي سرانجام ارباب كيخسرو به رنج بسيار و خواهش و درخواسـت  
ـاه         ـاي پادش فراوان از احمد شاه، به ايـن عنـوان كـه گنـدم را بـراي رعاي

در اين هنگام . كند خرد، نه براي خودش، گندم را ارزان خريداري مي مي
ـاج محتشـم  چند وزيـر دارايـي ماننـد اسـفندي     الدولـه و پـس از او،    اري، ح

 .ممتازالدوله استعفا دادند
. وزير شـد  الدوله، نخست الممالك نخست وزير هم استعفا داد و عين مستوفي

ولـي  . وزيـر شـد   السلطنه بختياري، نخسـت  سپس او هم استعفا داد و صمصام
شـود   ارباب كيخسرو حاضر نبود براي گندمي كه براي مردم خريداري مي

 .غ گران بپردازدمبل
وزيرها از او درخواست  ارباب كيخسرو چند بار استعفا داد ولي هر بار نخست

سرانجام ارباب كيخسـرو در ايـن مـدت    . كردند كه مسووليت را بپذيرد مي
ـتر نخريـد    5/37گندم را براي ملت از قرار خرواري  ـان بيش ـاب در  . توم ارب

ـار  ي آن در  اش نوشته؛ خريد گندم و تهيه يادنامه اين دوره بسيار دشوار و ك
ـام شـد و سـرانجام در      بسيار سختي بود كه با رنج بسيار ولي با موفقيـت انج

 ) 3.(السلطنه، ارباب كيخسرو، كار را پايان داد و استعفا كرد زمان صمصام
وقت از  او كسي بود كه هيچ«: نويسد همچنين مورگان شوستر درباره او مي

مقاصــد و اصــالحات مملكتــي كوتــاهي   روزي،از پيشــرفت اوقــات شــبانه
ـا  ٔ در دوره.نمود نمي قريب شش ساله مجلس با خرابي وضع مالي كشوري، ب

ـاز   ٔ تا دوره. سياست و تدبير غريب، آن دوره را طي نمود فترت منقضـي و ب
در جنگ بين الملل اول بود كه با خطرات جاني . مجلس شروع به كار كرد

مأمور مـذاكره  ٔ مستوفي الممالك، در مرتبهكه متوجه مشار اليه بود، از طرف 
 » .دفاع ملي قم شدٔ با كميته
ـاردهم مجلـس       ملك ـته دوره چه الشعرا بهار با ديدن وكـالي فاسـد و وابس

ـيش    شوراي ملي قصيده فصيحي سرود و به نمايندگان واقعـي دوره  ـاي پ ه
 : است در بخشي از اين قصيده آمده. افسوس خورد

 جنتي ديدم بي حور و سراپاي قصور    دوش عبوربه بهارستان افتاد مرا 
  جاي مستوفي، بنشسته فالن رند به زور    جاي كيخسرو، بگرفته فالن گبر به زر

) .4   (  
كتابخانه مجلـس در دوره اول و دوم داراي  : بوذرجمهر مهر تاكيد مي كند

ـيد نصـراله تقـوي    . جلد كتاب بود 51  202در دوره دوم به كوشش حاج س
ـاي  .  ز طرف ميرزا عبدالحسين جلوه به كتابخانه اهدا شدجلد كتاب ا بعد آق

 - روسي - آلماني- انگليسي - فرانسه- جلد كتابهاي فارسي 1090مخبرالسلطنه 
ـاب ديگـر     50سپس . تركي به كتابخانه مجلس اهدا كردند - عربي جلـد كت

متاسفانه در اين موقـع  .جلد بالغ شد1394خريداري شد و تعداد كتاب ها به 
     ..روزنامه ها هم شايعات بي اساسي منتشر مي كردندبعضي 
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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اب در دقایق بیاد و خاطره حسین نوّ
    آخر حیات

و ستايش و خوشحالي خودم از شيوائي قلم و محتواي پر بـار مقالـه   
عش برسانم و بعنوان یک شهروند نگـران اوضـاع اش را به اطال

آشفته و پر تنش کشور، جرات او را در بیان حقایق و طرح مسائل 
که بر پایه واقعیات و نه تهمت و دشمنی و جنگ قـدرت مطـرح 
کرده بود بستایم و بگویم که جانا سخن از زبان مـا مـی گـویی و 

  . برایش آرزوی موفقیت و پیروزی نمایم
ی گاه که بودم، نیز پیامی از آن دوسـت عزیـز و متعهـد در مخف    

اطمینان داده بود که تا آخرین لحظه حیـات، تـا . دریافت کردم
جان در بدن دارد، به بنـی صـدر وفـادار خواهـد مانـد و کنـارش 

ــامش جــز روان شــدن اشــک از . خواهــد ایســتاد ــا دریافــت پی ب
دوستان  چشمانم از خوشحالی که در سختی، یکه و تنها نیستم و

و وفادارانمــان در کنارمــان هســتند، آرامشــی در دل و روح خــود 
احساس کردم و شفاها از طریـق شـخص پیـام آور، از آن دوسـت 

  . متعهد و با وفا تشکر نمودم
تنها جرم حسین آن بود که با قلم رسا و شـیوای خـود، مسـائل    

ی گریبانگیر جامعه ایران را در روزنامه انقالب اسالمی مطرح مـ
راه حـل هـا را پـیش روی . کرد،  مشکالت را باز و شفاف می کرد

همگان می نهاد، دست های پنهانی را که بـه تخریـب و زدو بنـد 
مشغول بودند، آشـکار و هویـت صـاحبان آن دسـتها را افشـا مـی 

  . کرد
  . به همین خاطر نیز جان شیرینش را گرفتند

  :به قول حافظ
  ندآن یار کز او گشت سر دار بل: گفت

  جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد 
  

قلمـش توجیـه گـر . قلم حسین در خدمت اربابان قدرت نبـود    
قلمـش در خــدمت . سیاسـت هــای فلـج کننــده و ناکارآمـد نبــود

ویرانگران وطن، خود فروختگان، غارتگران و انحصار گران و 
خوش خدمتان به بیگانگان نبـود و از همـین نـوع قلـم بـود کـه 

لــرزه بــر پیکــره رژیــم اســتبدادی جمهــوری اســالمی، و  تــرس و
وحشت بر دل خمینی افتاد و او را به واکنش واداشت تا در یکـی 

" از سخنرانی هایش با عصـبانیت و تنـدی و پرخاشـگرانه بگویـد 
  ". باید این قلم ها را شکست 

حسین، قربانی زیبائی، پـر بـاری، حقیقـت یـابی و بـی پروائـی و 
او همچنـــین آزرده و دل شکســـته از . شـــدآزادگـــی قلـــم خـــود 

دورشدن مردم از صحنه مبارزه بود و از به تماشا نشستنشان و بـه 
کردنشان تاسف می خورد و آنها را بـه مقاومـت   بســــــندهنظاره

آنها را به شور و زندگی . برای تحقق آرمانهای انقالب می خواند
ر کـه همـانطو. همانگونه که در دوران انقالب بودند. می خواند

خودش بود و از مردمی که با آن شور و شوق انقالب کرده بودند 
ساله را به سـقوط  ۲۵۰۰و دنیایی را بوجد آورده بودند و رژیمی 

کشــانده بودنــد و بــا اتحــاد و یگــانگی و عشــق و مقاومــت خــود 
چرا کز کرده " دنیایی را به تماشا خوانده بودند، سوال می کرد 

چرا عشق و دوستی را وانهاده انـد؟ اند؟ چرا ساکت مانده اند؟ 
چرا دلهایشان از هم جدا شده و دوستی ها را از یـاد بـرده انـد؟  

و بــا تاســف در بــاالی یکــی از ســرمقاله هــایش کــه بــا ایــن شــعر "
  : شروع می شد، خطاب به آنان گفت

  شهر خاموش من، آن روح بهارانت کو؟ 
  شور و شیدائی انبوه هزارانت کو؟ 

  و همه بیگانه ز هم چهره ها در هم 
  روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ 

بـود " ایستاده ایـم " و در یکی دیگر از سرمقاله هایش که تیتر آن 
  : با این شعر حافظ شروع کرد

  دست از طلب ندارم تا کام من بر آید 
  یا جان رسد به جانان یا جان ز تن بر آید 

  بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر 
  درونم دود از کفن بر آید کز آتش 

از بنـدهایی کـه بخـاطر جنـگ . حسین از سوز و سازها نوشت    
و در دل . ناچار بود بر زبان و قلم خود بنهد و مدارا کند نوشـت

مـی گفـت کسـی بـه . از آن همه نابسامانی بسوزد و بسازد، نوشـت
آتشی کـه در درون داشـت بـا بیـان . اندازه من دل سوخته نیست

شعله ای اخگر می شدند و روشنائیشان دل و دیده  کلمات چون
تـا شـاید همتـی کننـد و . هموطنان عزیزش را نشـانه مـی گرفتنـد

ــود  ــین سرنوشــت خ ــد و در تعی ــی در آین ــد واز کرخت ــود آین بخ
او تـا . بکوشند و سهیم شوند و حاکم بر سرنوشت خویش گردند

نان آخرین لحظه های مانده به کودتا و کمی بعد از آن نیز همچ
می نوشت و مردم را به مقاومت و استواری می خواند و خود نیز 

بارهـا و بارهـا بعـد از . به آنچه می گفت باور داشت. استوار ماند
اعدام شدن حسین و اطـالع یـافتن از ایسـتادگی و مقـاومتش در 
مقابل دژخیمـان و زنـدان بانـانش، تصـویر او در آخـرین دقـایق 

انگار در آن  او را مجسم می کنم. حیات در ذهنم جان می گیرند
تصـویر آخـرین لحظـات زنـدگی او . لحظه من نیز حضور داشتم

زنـده مـی شـوند، جـان مـی . در ذهنم روشن و روشنتر می شـوند
حسین را مـی بیـنم بـا قـدی بلنـد و افراشـته، شـانه هـای . گیرند

ستبر، چشمانی نافـذ، قـدمهائی اسـتوار، محکـم و بـی تزلـزل بـا 
صاف و براق رها شده بر شانه هایش، همچـون موهایی مشکی و 

قهرمــانی افســانه ای در اســطوره هــا، آرام و مصــمم، باورمنــد بــه 
باورهایش، پر از انسانیت و وجدان، پر از وطن دوستی و غـرور و 
تبلوری تمام عیـار از ارزشـهائی کـه از آنهـا بارهـا و بارهـا سـخن 

ار تمـامی گفته و نوشته بود  عجین شده در جسم و روحش، انگـ
آن ارزشها در تک تک سلول هایش خانه گزیده بودند و در آنجا 

مـی . می شد آنهـا را لمـس کـرد. حقیقت داشتند. حضور داشتند
  .شد آنها را دید

ــه       ــار از صــالبت، او را ب ــب و سرش ــدان ل ــرفراز و آزاده، خن س
آخرین داشته هـای خـود را کـه از جملـه . میدان اعدام می برند

. هـیچ تزلزلـی در او نیسـت. ت به دوستی می دهدیک ساعت اس
. هم سلولی هایش را در آغوش می گیرد و بـا آنهـا وداع مـی کنـد

ــد ــی زن ــوج م ــرگ م ــا درد و م ــران و . در دل و روح آنه ــه نگ هم
امـا شـهامت . می دانند دیگر او را نخواهند دیـد. افسرده هستند

سرشـار از دلشـان . او را می ستایند و بـا افتخـار بـه او مـی نگرنـد
  .مباهات است

روزی که او را برای بازجوئی خوانـده "هم سلولیش می نویسد     
بودند، هشدار داده بودند که او را خواهند کشـت و بـه او گفتـه 

مـا نمـی . بودند بیا چیـزی بگـو، حرفـی بـزن، بلکـه زنـده بمـانی
مـن نمـی " و حسـین پاسـخ داده بـود "خواهیم تو اعـدام شـوی 

بازجو از او راجع بـه مجاهـدین " دانم  بگذارم توانم پا روی وج
من مجاهد نبوده و نیستم  اما : حسین جواب می دهد. می پرسد

بازجو مـی . می دانم که شما با رفتارتان به دستشان اسلحه دادید
منتظـر . اسـلحه دستشـان بـود. گوید اشتباه شما در همین اسـت

. کـردیمما هم دسـت هایشـان را قلـم . کشیده شدن ماشه بودند
و حسـین مـی گویـد او . بازجو از وی  در مورد بنی صدر می پرسد

" بــازجو مــی گویــد حــاال کــه دنبالــه رو . اســتوار ایســتاده اســت
و حسین پاسخ می دهد که او جدی تـر از آنسـت " منافقین شده 

. اگر دنباله رو بـود دنبالـه روی شـما مـی شـد. که دنباله رو باشد
بنی صدر چندان تمایـل نداشـته کـه بازجو می گوید می دانیم که 

! سفره اش را با منافقین یکی کنـد ولـی شـما آقـای نـواب صـفوی
شـاید او خـودش را . شما و یکی دیگر، هـی در گوشـش خواندیـد

حسین می گوید، اگـر هـم چنـین بـود، ابـدا . هم معرفی می کرد
آقای بنی صدر می خواست بقـول خـودش . بمعنای تسلیم نیست
اما مـن خطـاب بـه او گفـتم سـیاوش . رود چون سیاوش در آتش

  . شدن را رها کن، رستم باش نه سیاوش
ــی     ــا عل ــد او را ب ــد روز بع ــد چن ــی کن ــافه م ــلولی او اض ــم س ه

معماریان، یوسف بهرامـی، طلبـه ای از اهـالی ورد در محـالت و 
هر چهار نفرشان بدون . اسماعیل کارگر بردند و تیرباران کردند

" رده باشـند در سـلول بلنـد بلنـد گفتنـد اینکه از پیش توافـق کـ
و حسین نواب درود بر بنـی صـدر را نیـز اضـافه " سالم بر آزادی 

  .کرد
حســین همــانطور کــه از بنــی صــدر خواســت کــه رســتم بمانــد،    

همانطور که از مردم خواست مقاومـت و ایسـتادگی کننـد، خـود 
رنج او در آخرین لحظات حیـات، . نیز مقاومت کرد و رستم شد

نگـران از اعـدام شـدن . رنج از دست دادن جان شـیرینش نبـود
رنــج او از ادامــه یــافتن دیکتــاتوری و اســتبداد در شــکل و . نبــود

از خیانـت . از وابستگی بـود. از عدم آزادی بود. رنگ جدید بود
از . از سیر قهقرایـی بـود. از فقر و بی عدالتی بود. و جنایت بود

ــود ــا ب ــوداز دزدی و حــبس . دروغ و ری از . و شــکنجه و زنــدان ب
او انسـان . ناچیز و حقیر شـمردن حرمـت و کرامـت انسـانی بـود

وطن دوست بـود و ضـد ارزشـهائی کـه در . دوست بود و با شرف
در آن . حال حاکم شدن بـر کشـور بودنـد، او را رنـج مـی دادنـد

لحظه که ماموران اعـدام او را بـه تسـلیم شـدن و شکسـتن اراده 
او انتخاب کـرده . انتخاب خود را کرده بوداش می خواندند، او 

بود تا بـر  ارزشـهای خـود کـه جـزء شخصـیت و هویـت او شـده 
از جــان شــیرین خــود . از آنهــا دفــاع کنــد. بودنــد وفــادار بمانــد

و بـرای ارزشـهایش ارزش . امـا بـر انتخـاب خـود بایسـتد. بگذرد
در آن لحظه من، زیـر فشـار گامهـای اسـتوارش، زیـر . قائل  شود

ر تعهد و اراده اش، صدای خورد شدن پیکره استبداد را مـی فشا
اراده و تعهدش تازیانه هایی بودند که بر پیکره استبداد . شنیدم

اگر نبود مقاومت جوانانی از نوع حسین و علـی . فرود می آمدند
معماریـــان و یوســـف بهرامـــی و اســـماعیل کـــارگر و دیگـــران و 

امه می یافت و رژیـم در دیگران، سیطره استبداد تا بی نهایت اد
  . آرامش خاطر به استبداد خود ادامه می داد

ــود  و     ــد، او ســر بلنــد ب ــدان اعــدام مــی بردن ــه می وقتــی او را ب
زندانبانانش خود را حقیر و پست و فاقـد انسـانیت، زورپرسـتانی  
تهی شده از همه ارزشهای انسانی و، بـدل بـه خفاشـانی کـور دل 

و نـور صـالبت و . کی و سیاهی می زیندشده می دیدند که در تاری
بلند نظری و انسانیت و شرافت و حق و حقانیت و زیبائی و مهر 

سیاه دل و از ارتـزاق خـون مـی . و دوستی را تاب دیدن نداشتند
جز شهوات نفسانی، خونخـواری و دنیاپرسـتی بـه هـیچ . زیستند

ــی  ــات و ســیاهی نم ــیدند و جــز در ظلم ــر نمــی اندیش ــز دیگ چی
نوری که از حسین می تابید چشمهایشان را کـور . د بزیند توانستن
او به هـم . حسین از کور دلی و شقاوت آنها رنج می برد. می کرد

می دانی چه چیز مرا رنج می دهد؟ این هـا : "سلولیش می گفت
. با این شکنجه ها و اعدامها روی رژیم پیشن را سفید کـرده انـد

امـا حـاال از . ردیدی نیستدر حالیکه از آدم کشی آن رژیم هیچ ت
آنچه . آن می ترسم که جنایات رژیم سابق محو و  کمرنگ شوند

هـم " بنـی عبـاس"مرا بـه انـدوه مـی کشـاند اینسـت کـه اینهـا از 
" بدترند و چه بسا مردم روزی آرزوی بنی امیه را بکنند و بگویند 

حسین ادامه داد من از این موضوع "ای کاش بنی امیه باز گردد 
  !رنج می برم. ی برمرنج م

همیشــه آرزو مــی کــنم کــاش ذره ای از شــهامت و اســتواری و     
او الگوئی است . تعهد او در وجود من و هر یک از ما النه داشت

برای همه ایرانیان تا که بـرای پرهیـز از نامالیمـات و سـختیها و 
بی صبریها و ناامیدیها، هویت و شرافت و انسانیت خـود را زیـر 

تنهـا . د و بر ارزشهای خود محکم بایستند و پا بفشارندپا نگذارن
راه پیروزی بر استبداد تعهد به وفای به عهد و ایمـان و آرمـان و 

همین اراده و اسـتواری بـر ارزشهاسـت کـه رژیـم را . ارزشهاست
بستوه می آورد و به شکست می کشاند و بـرای همـین هـم هسـت 

اراده و ایسـتادگی که رژیم به شیوه های گوناگون برای شکسـتن 
حســین . مبــارزان و خــرد کــردن ارزشهایشــان متوســل مــی شــود

. مقاومت کرد و نشکست و پایبند به ارزشـها بمانـد و مشـعلی شـد
هـر وقـت بـه آسـمان . ستاره ای شد و به آسمان رفت و درخشـید

می نگرم چهره او را می بینم و راه شیری و مسـیری را کـه نشـان 
زادی  و ارزشهای انسانی و انسانیت و مسیر استقالل و آ. می دهد

یاد و خـاطره اش در . ایستادگی و تعهد و وفای به عهد و دوستی
  . یاد و خاطره ما ایرانیان ابدیت یابد

  
  
  

 نزاع در بن بست 
 

، به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۹۲اردیبهشت  ۱۶در ☚   
روز  محمــد قاســم خــانی، فعــال کــارگری کارخانــه ایــران خــودرو،

پنجشنبه بعد از ورود به محل کار خود، توسط چند تن از مـاموران 
لباس شخصی مجهز به بیسیم، متوقف و در حالیکه قصـد مقاومـت 
داشت، با زور به محل حراست کارخانه منتقل و سپس به خودروی 

بهرام سعیدی، دیگـر فعـال کـارگری  .ماموران انتقال داده می شود
اول ماه (دگان در تحصن روز چهارشنبه آن کارخانه و از شرکت کنن

پنجشـنبه هنگـام خـروج از سـرویس و  مقابـل مجلـس نیـز، روز ) مه
ورود به محل کار، به دفتر کارخانه فرا خوانده و توسط چند مامور 

  .شود لباس شخصی دستگیر می 
جمعـی از کـارگزاران «، بـه گـزارش ایلنـا، ۹۲اردیبهشت  ۱۷در  ☚ 

مع مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار مخابرات روستایی با تج
استمرار بیمـه و عقـد قـرارداد مسـتقیم بـا شـرکت مخـابرات ایـران  

  ».شدند
، بـه گـزارش کلمـه، سـعید مـدنی، عبداللـه ۹۲اردیبهشت  ۱۷در ☚ 

ــرو  ــادری، امیرخس ــیامک ق ــر، س ــدینی نص ــومنی، ابوالفضــل عاب م
ران پورســیفی، ســعید عابــدینی، کــام دلیرثــانی، محمدحســن یوسف 

ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی با اعالم خواسته بازگشـت 
زنـدان اویـن، اعتصـاب غـذای نامحـدود خـود را آغـاز  ۳۵۰بند  به 

  .کرده اند
، بــه گــزارش فــارس، حکــم شــالق یکــی از ۹۲اردیبهشــت  ۱۸در ☚ 

قزوینـی، در شهرسـتان . معـروف بـه م) ش.م(اراذل و اوباش به نام 
  .عام ظهر در روستای زیاران این شهرستان اجرا شدآبیک در مالء  

، به گزارش هرانا، مـاموران واواک گرگـان ۹۲اردیبهشت  ۲۰در  ☚ 
شـهروند بهـایی سـاکن گرگـان ) کاشـانی(به منـزل پریسـا شـهیدی 

مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل، نامبرده را بازداشت و به نقطـه  
  .نامعلومی منتقل کردند

کــارگر ســاختمانی در اعتــراض بــه  ۴۰۰،  ۹۲بهشــت اردی ۲۱در  ☚ 
عدم رسیدگی به مشکالت بیمه ای و نبـود یـک چـارچوب مشـخص 

برای پرداخت مزدشان، در مسجد سیدالشهدا واقع در محله تهران  
  .پارس تجمع کردند

، به گزارش دانشجونیوز، با نزدیـک شـدن ۹۲اردیبهشت  ۲۱در    ☚ 
امنیتـی  و در پی تشدید فضـای  به زمان انتخابات ریاست جمهوری

فرهنگــی  –در دانشــگاههای سراســر کشــور، معاونــت دانشــجویی 
سـابقه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در اقدامی سوال برانگیز و کـم 

با صدور اطالعیه ای به دانشـجویان پسرسـاکن خوابگـاه دسـتغیب 
و  بـا توجـه بـه الکترونیکـی شـدن حضـور : این دانشگاه اعـالم کـرد

خوابگاه، به منظور ثبت مشخصات و اثر انگشت به سرپرستی  غیاب
  . خوابگاه مراجعه کنند

ــرس، ۹۲اردیبهشــت  ۲۲در  ☚  ــابر گــزارش خبرنگــار تهــران پ ، بن
خبرنگاران و پرسنل فنی روزنامـه شـهروند کـه تعدادشـان بـیش از 

نفـر اســت بخـاطر بــدقولی هـای مــدیر مسـئول و سایرمســئوالن ۶۰  
  .ماه گذشته دست به اعتصاب زده اند۲حقوق  روزنامه در پرداخت

، بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، ۹۲اردیبهشــت  ۲۲در    ☚ 
تعدادی از آزادگـان ایـران اسـالمی در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت 

قــانون حمایــت مقابــل  ۱۳در نظــر گرفتــه شــده در مــاده  معوقــات 
  .مجلس تجمع کردند

، بـیش از یکصـد و پنجـاه ، به گزارش ایلنـا۹۲اردیبهشت  ۲۲در  ☚ 
آهن  وابسته به کارخانه ذوب » خوان گل«کارگر شرکت پیمانکاری 

کارگر ایـن كارخانـه در اعتـراض  ۲۷۳فوالد زاگرس به نمایندگی از 
فرمانـداری  به عدم دریافت حقوق سه ماهه گذشته خود در مقابـل 

  .قروه تجمع کردند
  
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

16 

 

 
 

  1392خرداد12ارديبهشت تا30  828شماره  2013ژوئن   2مه  تا20

 

  ریشه درد
  

کـرده » رشـد«یرانگـر، به جای انسان، قدرت مرگ آور و و
وضعیت امروز جهان، بیانگر غفلت از ایـن واقعیـت . است

پس تغییر دهنده . و حقیقت است که رشد را انسان می کند
جانشین کـردن او بـا قـدرت، . او، و بدیل او، خود او است

ضد رشد و تسلیم کـردن او بـه قـدرت مـرگ آور و ویرانگـر 
  .است

ــد غــرب اگــر متفکرانــی چــون ادگــار مــورن  – ۲ مــی گوین
گرفتار بن بست فکری است، بدین خاطر است که فلسفه و 
دانــش اجتمــاعی غــرب نتوانســته اســت، قــدرت را از ســپهر 

زمانی بر آن شده است که با تمرکز قدرت در . اندیشه براند
قائل شده  دست یک طبقه، مشکل حل می شود و وقتی هم

ل راه حـ ،بـاز انسان خود تغییر دهنده خویش اسـت، است
. را برخورداری برابر اعضای جامعه از قدرت دانسته اسـت

قدرت وجود ندارد، فرآورده رابطـه  –غافل از این که الف 
جهت تخریبی پیدا کردن نیرو اسـت  ،در این رابطه قوا و،

فـرآورده روابـط قـوا اسـت و بـا تغییـر قـدرت چون  –و ب 
، رابطه، از میان می رود و یا کاهش و افزایش پیدا مـی کنـد

بــه ایــن دلیــل کــه هرگــاه بکــار  –و ج . قابــل تقســیم نیســت
بایـد ویرانگـری کنـد و نرود، از میان می رود، بطور مداوم 

  .ی کند تا که بماندپیوسته فزونی و تمرکز طلب
بنا بر این، وقتی مدار کار عقل ها، قدرت است، ارتباط      

عقلها با یکدیگر، ارتباط قدرت با قدرت می گردد و مشکل 
. سهل است، آن را غامض تر نیـز مـی کنـد. ا حل نمی کندر

ــواهی  ــه قدرتمــداری و اطاعــت از اوامــر و ن ــاد ب ــرا اعتی زی
ــا  ــا خــود و در رابطــه ب قــدرت را، در ســطح  هــر انســان، ب

نیـــز » اصـــل موضـــوعه«. دیگـــری، همگـــانی مـــی گردانـــد
همچنان، تو تغییر نمی کنی، قدرت تـو را تغییـر مـی دهـد، 

  .باقی می ماند
، ترجمـان »تو تغییر نمی کنی، تغییـر داده مـی شـوی« – ۳

محور فعل پذیر » تو«در جمله، : ثنویت تک محوری است
امـا . و تغییر یابنده است و تغییردهنده محـور فعـال اسـت

تو خود خویشتن را رهبری می کنی، تو رشد می کنـی، پـس 
، تغییـر یـافتنتو خود را تغییر می دهی و از رهگـذر تغییـر 

. بیانگر ثنویت نیست، گویای موازنه عدمی اسـت می دهی،
بسیار مهم اسـت و جمـع کـردن تمـام توجـه را مـی  - زیرا، 
طبیعی خویش  گیتنها وقتی انسان از خود انگیخت –طلبد 

برخوردار است، تنهـا وقتـی اسـتقالل در گـرفتن تصـمیم و 
آزادی در گـــزینش نـــوع تصـــمیم را دارد، تنهـــا وقتـــی بـــر 

خـــویش عـــارف اســـت و آنهـــا را،  اســـتعدادها و فضـــلهای
همآهنگ، فعال می کند و تنها وقتی بر حقوق ذاتی خویش 
وجدان دارد و این حقوق را بکار می برد، مـی توانـد خـود 
خویشتن را رهبری کند، مـی توانـد رشـد کنـد و مـی توانـد 

  . و تغییر دهد یابدتغییر 
در  آنها که این نوشته را می خوانند، هرگاه نویسنده را       

،برحق می یابند، بـا یکـدیگر و »ریشه درد«یافتن و تشریح 
اصل تغییـر کـن تـا تغییـر . می گذارند شبا دیگران در میان

دهی را، در مورد به مورد زندگی فردی و جمعی، بکـار مـی 
جامعـه . در جامعه مبلغ ایـن اصـل و حـق مـی شـوند. برند

 و» انتخابات«برآن می شود خود بدیل خویش بگردد و در 
و بــه . هــر مــورد دیگــر، بــر وفــق ایــن اصــل عمــل مــی کنــد

، »هرکس خود خویشتن را رهبـری مـی کنـد«تمرین، اصل 
از سوی همگان، به عمل در می آید و ایرانیـان، راسـت راه 

  در حقیقت،. رشد را در پیش می گیرند
تغییر نمی کنی تغییر داده می شـوی، » اصل موضوعه« -  ۴

تغییـر  ،ور که تشـریح شـدزیرا همانط. خشونت گرائی است
دهنده قدرت می شود و قدرت از خشونت پدیـد مـی آیـد و 

بنـا . با بکار بردن خشونت و افزودن برآن، برجـا مـی مانـد
ــراین، چــون  دروغ » اصــل موضــوعه«ایــن » ریشــه درد«ب

است، خشونت زدائی ریشه ای نیز، رها کردن عقلها از این 
نکنـی ،تغییـر تـا تغییـر «و باز رسـیدن بـه » اصل موضوعه«

  . است» نمی دهی
یــه آبــر پرســش کننــده و هــر خواننــده ای اســت کــه در        
خویشـتن را  ،مده اسـتآسوره نساء که در متن پرسش ۱۴۸

اصل بر تـن نـدادن بـه  –الف  :بنگرد و ببیند ،در این آئینه
یه ترجمان اصل تا تغییر نکنی تغییـر نمـی آپس . ستم است

کــه مــی تــوان برخاســت و بــر ایــن اصــل اســت . دهــی اســت
. کاری ناروا اسـت ،بکار بردن زبان زور –ب . برحق ایستاد

وقتی او  ،چون خشونتگری  ستمگر  را می باید زدود –و ج 
خشـونت زدائـی  ،فضای زندگی را از خشونت انباشته اسـت

پـس سـتمدیده مـی بایـد برخیـزد و . به قیام تحقق می یابد
  . دیگران را نیز به جنبش برانگیزد

هـم ترجمـان » تغییر نمی کنی، تغییر داده مـی شـوی« – ۵
زبان قدرت ساخته شـده اسـت و  بابیان قدرت است و هم 

اینک، بعنوان حاصل سخن، از راه رفع . هم متناقض است
تناقض ها، به اصلی باز می رسیم که ترجمان بیان استقالل 

  :و آزادی است و در زبان آزادی قابل بیان است
ی تصدی تغییـر ائتوانیعنی این که ، »ی کنیتغییر نم« .۵/۱

مــا نــاتوانی آدمــی هرگــاه ذاتــی حیــات او ا. د را نــداریخــو
قدرت نه تنهـا ایـن . باشد، قابل تبدیل به توانائی نمی شود

ناتوانی را توانائی نمی کند، بلکه بدین خاطر کـه ویرانگـر 
رفع این تناقض بـه ایـن . است، آن را مرگ آور نیز می کند

اگـر نـاتوانی . نخست، ناتوانی را عارضی بپنـداریماست که 
را عارضه بپنداریم، ناگزیر ناشی می شـود از رابطـه قـوا بـا 

وجود ) زور(= چرا که ناتوان کننده ای جز قدرت . یکدیگر
، اگر تغییر دهنـده آدمـی قـدرت باشـد، باوجود این. ندارد

برفرض هم که ناتوانی را عارضه بپنـداریم، رفـع کننـده آن 
رفـع ایـن تنـاقض بـه اینسـت کـه . ست بلکه کشنده آنستنی

نکه عقل اسـتدالل را آبرای . تغییر دهنده را قدرت ندانیم
عارضه نـاتوانی ناشـی  :فرض می کنیم ،بیابد روشن و ساده
آیا دانا مـی توانـد نـادان را تغییـر دهـد بـه . از نادانی است

ترتیبــی کــه عارضــه نــاتوانی او درمــان گــردد؟ نظــام هــای 
تغییرت می  تغییر نمی کنی،«زش و پرورشی که بنا را بر آمو

. گذاشته اند، به این پرسش پاسخ مثبت مـی دهنـد» دهند
ــز،  » دســت آمــوز«فــارق التحصــیلهای حاصــل کارشــان نی

زیرا استعداد دانشـجوئی . متناقض است شانپاسخ. هستند
ایـن اسـتعداد اسـت کـه . یکی از استعدادهای انسانی اسـت

. یعی خویش را بازیابد و دانش را اخذ کندباید فعالیت طب
بر روی آن کار کند، نادانی را رفع کند و دانائی بـر دانـائی 

بـه کسـی القـاء را وگرنـه، بـه زور نمـی شـود علـم . بیافزاید
 ،تنـاقض را رفـع نکـرد ،حال که بگذار تغییرت دهند. کرد

رفع تناقض به اینست کـه کـار دانـا را انتقـال، بـی  ،ناگزیر
را، بـا  خـویش نـادان تغییـر. افزون، دانش بدانیم کاست و

دانـا نیـز، بـه نوبـه . دریافت دانـش، خـود تصـدی مـی کنـد
پی افزودن بـر دانـش  خود، به یمن پرسش های نادان، در

او نیز، تغییر خود را خود تصدی می کند . خویش می گردد
  .و این دو، دستیار یکدیگر در تغییر می گردند

گویای وجود تغییـر دهنـده توانـا » شوی تغییر داده می« .۵/۲
تغییـر «بیرون از » تغییر دهنده توانا«اما . به تغییر دادن است

توانـائی،  –زیرا یا الف . ، سخنی متناقض و دروغ است»یابنده
در ایــن . قــدرت معنــی مــی شــود )بــا بکــار بــردن زبــان قــدرت(

صورت، غیر از این که قدرت، خود، ضد توانائی و ضعف است، 
بر تشریح باال، نه تنها ناتوانی را توانائی نمی کند، بلکه آن را  بنا

توانائی قدرت معنی نمـی شـود امـا  –یا، ب . کشنده نیز می کند
دادنی و گرفتنی گمان می رود، در این صورت، انتقـال توانـائی 
از توانا به ناتوان، بنا بر فرض، توانا را به خـاطر دادن توانـائی 

. همــان حــال، نــاتوان را توانــا مــی کنــد نــاتوان نمــی کنــد و در
چـرا . چنین انتقالی، نیاز دارد به رابطه ای که رابطه قوا نباشد

، دیگـری ، دهنـده وبنابر این که در رابطه قوا، یکی زیر سلطه،
اما رابطه خـالی از قـدرت، رابطـه . گیرنده می شودو سلطه گر 

ه به سخن دیگر، تناقض وقتی حل می شود ک. حق با حق است
ــائی و دیگــری  ــده توان ــه، در آن، یکــی دهن دو طــرف رابطــه ک
گیرنده توانائی است، صاحب حق و ابتکار تغییر کردن باشـند 

  با وجود این،. و دستیار یکدیگر در تغییر بگردند

چراکه توانائی دادنـی و سـتاندنی . هنوز تناقض برجاست .۵/۳
و مجموعـه ای از  اسـت آدمی موجودی خـود انگیختـه. نیست

داشته های او توانـائی . استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی دارد
هرگاه از خود انگیختگی خـویش غافـل و بنـده زور . او هستند

نشود، از راه بکار انداختن داشته های خـود، بـه توانـائی خـود 
مـی دانـیم کـه اینـک . فعلیت می بخشد و مدام برآن می افزاید

مکـن نیسـت جـز بـر م –توانائی چیست، در می یـابیم کـه الـف 
انسـانها بتواننـد رابطـه ای » تـا تغییـر دهـی تغییـر کـن،«اصل 

. برقــرار کننــد کــه فراخنــای اســتعدادهای آنهــا را بیشــتر کنــد
چنانکه تنها وقتی دانش جریـان آزاد مـی یابـد و وسـیله سـلطه 
نمی شود، دست آورد هر دانش پژوهی فراخنائی می شود برای 

امکــان  ،رکســی بـه حقــوقعمــل کـردن ه. دانـش پــژوه دیگـری
. فراهم می آورد برای عمـل کـردن دیگـری بـه حقـوق خـویش

هرکس با تغییرکردن خویش در راست راه رشد، امکـان ایجـاد 
بدین قرار، تناقض وقتـی حـل مـی . می کند برای تغییر دیگری

 خـود. شود که توانائی در زبان آزادی، معنای خود را پیدا کنـد
و آزادی عقـل، بـر اصـل موازنـه انگیختگی در معنای استقالل 

به ترتیبی کـه . عدمی، انسانها را در ارتباط با یکدیگر قرار دهد
جریــان آزاد اندیشــه و دانــش هــا و اطــالع هــا، هــر شــهروند را 

  .خود و دستیار رشد دیگران بگرداند) رشد(= متصدی تغییر 
  :٭زمان، زمان تغییر است

آن، از ایــن و آن، را، بــه یمــن مطالعــه » ریشــه درد«امیــدوارم   
هم بر توانـائی خـویش و هـم بـر مسـئولیت . جهت، شاخته ایم

خود عارف گشته ایم و مصمم هستیم سکوت گویای مانـدن در 
. را بــا گــزینش راه تغییــر، بشــکنیم» چــه بایــد کــرد«بــرزخ 

یم والیت مطلقه فقیـه ژر. بخصوص که زمان، زمان تغییر است
یمهـائی ژر. بسـت اسـتدیرگاهی است میان تهی گشته و در بن 

که گرفتار بن بسـت مـی شـوند، یـا در درون نیروئـی دارنـد کـه 
مقاومت رژیم را در برابر جنبش مردم بـرای تغییـر، خنثـی مـی 

نمونـه هـای شــوروی سـابق و اروپـای شـرقی و تــونس و (کننـد 
و یا این نیرو را ندارند و بن بسـت انفجـار ببـار مـی آورد ) مصر

بــه صــراحت » اصــالح طلبــان«). نمونــه هــای لیبــی و ســوریه(
نگفته اند اما پاره ای از آنـان کوشـیده انـد بگوینـد مـی تواننـد 

یم در برابـر جنـبش ژنقش همان نیروی خنثی کننده مقاومت ر
اال ایـن کـه در گذشـته نقشـی وارونـه ایـن . مردم را بازی کننـد

نیز این نقش را به خـود  ۸۸نقش را بازی کرده اند و در جنبش 
و حزب سیاسی مسلح، در همـان » رهبر«امروز نیز،  ندادند و،

گرایشـهای  حتـی حال که نمی تواننـد کسـی را نـامزد کننـد کـه
موجود در این حـزب بـا او موافـق باشـند، میـان تـن دادن بـه 
تغییر و ماندن در بن بست و سپردن کشور به حادثه ها، دومـی 

بــا  بــه ســخن روشــن، خــوب مــی داننــد کــه،. را برگزیــده انــد
 خـواهباشـد و » اصـول گـرا«چه او  رئیس جمهوری، تخابان«
زیـرا از بـن  .یم از بن بست خارج نمی شودژ، ر»اصالح طلب«

تغییری که بـن . بست با تن دادن به تغییر می توان بیرون رفت
ــت ــردم اس ــور م ــت جمه ــتقرار والی ــاید، اس ــی گش . بســت را م
ه برسمیت شناختن ایرانیان بمثابه جامعه شـهروندان، توانـا بـ

در این وضعیت، هرگاه . تغییر خویش و مسئول این تغییر است
مردم خود تغییر را تصدی نکننـد، بـن بسـت از راه انفجـار بـاز 

  .می شود با همه عواقب بس خطرناکی که برای کشور دارد
اینک بر دانشجویان و همه آنهـا کـه برعهـده مـی گیرنـد در      

کــه  کننــد اســتایفــا جامعــه ایرانیــان نقــش نیــروی محرکــه را 
نخست شهروند بمعنای کسی بگردند که خویشـتن را بـه تغییـر 

توانــا مــی داننــد و مســئولیت ایــن تغییــر را بــر عهــده مــی  دخــو
سپس پیام آور این توانائی و مسـئولیت بـه مـردم ایـران  .گیرند
هسته ها را پدید آورند و فرصـت نمـایش انتخابـات را . بگردند

ختگــی و تصــدی حــق و بــه فرصــتی بــرای ابــراز خــود انگی
تحریم فعال انتخابات، یعنـی . شمارندبمسئولیت تغییر خویش 

بـه  تدارک گـذار از ایـن جامعـه بـه جامعـه بـاز و تحـول پـذیر،
شهروندانی که تغییر خویشتن را خود تصدی مـی  جامعه ای از

از ایـن شهروند مسئول رشد خود گشتن و تصـدی گـذار   .ندنک
واند روش ابراز توانائی و عمـل یم به دولت حقوقمدار، می تژر

به حقوق و برعهده گرفتن مسـئولیت، در یکـی از خطیـر تـرین 
  .دورانهای تاریخ ایران، باشد
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