
  

نبه، سياسی و ايک دليل آن، فساد همه ج. ن برجاستافلج رژيم در سياست داخلی و خارجی همچن:انقالب اسالمی
تا آنجا که . مالی بر دولت و اقتصاد کشور است –اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حاصل سلطه مافياهای نظامی 

- مجلس مافياها می» هنمايند«خواری و ديگر فسادها گذر نکرده، نی، به مبارزه عملی با رآنتارزه زبروحانی هنوز از مبا
از آنجا که مافياها، از قبل تحريمها، سودهائی به ارقام . گويد حکومت او ممکن است شهيد راه مبارزه با فساد بگردد

- خامنه. گردد ن کاستهاميخواهند از شدت سرکوب و خفقخواهند بحران اتمی حل شود و نه ند، نه میانجومی به جيب زده
ن اند زيرا هم پايگاه ديگری ندارد و هم خلع يد از مافياها را خلع يد از خود، بعنو اای نگزير است آلت فعل مافياها بم

  . ندادن واليت مطلقه فقيه میاو پاي» رهبر«
. ت خوار و نقش بابک زنجانی، بمثابه آلت فعل اين مافياهاآوريم در باره مافياهای نفدر فصل اول، گزارشی را می     

   .آوريمزنند، نيز گرد میدهها ميليارد دالر میاز در همين فصل، چند مورد از خورد و بردهائی که سر 
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد لد دکترسالگرد تو

  )٩٧(ق زندگينامه دکتر محمد مصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری
  کشتاردر مسجد گوھر شاد، بھلول، کشف حجاب،   

  ) ١(  جنبش زنان و  صديقه دولت آبادی 
  

شدند حجاب اگربه تدريج كه دختران ازمدارس خارج مي« 
ى تدبيرچه نفعزنان پيرو بى شد؟ رفع حجاب ازشد چه ميرفع مي

ان اين رژيم موافقت كنيد ارفرض كنيم با هواد...براى ما داشت؟
به مملكت ) بدليل ساختن جاده و يا چند بنا(وبگوييد ديكتاتور 

... خدمت كرد درمقابل آزدي ما را سلب كرد براي ما چه كرد؟ 
ديكتاتورشبيه به پدري است كه اوالد خود را از محيط عمل و كار 

 .عمل بگذاردتجربه و بىاوالدى بى دور كند و پس از مرگ خود
پس مدتى الزم است كه اوالد او مجرب و مستعد كار شود يا بايد 

وبايد آنها را يك نفر اداره  اندگفت كه درجامعه افراد در حكم هيچ
مجلس براى چه  .اين همان سلطنت استبدادي است كه بود .كند

گفت كه خواستند و قانون اساسى براى چه نوشتند و يا بايد 
حكومت ملى است و تمام مردم بايد غمخوارجامعه ودرمقدرات آن 

اگر ناخدا  .شركت نمايند دراين صورت منجى وپيشوا مورد ندارد
يكى است هر وقت كه ناخوش شود كشتى در خطراست و وقتى 

رود ولى اگر ناخدا متعدد شد ناخوشى رد كشتى به قعردريا ميكه م
  .ثر نيستو مرگ يك نفردر سر كشتى مؤ

اند به ترقى و تعالى وطن معتقدند و آقا اگرغمخواراين ملت 
خواهند به عناوين هيچ و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند بايد  نمي

خود را فوق ديگران ندانند و بگذارند كه در سايه آزادى و جامعه 
  ».خودش كشتى متالطم را به ساحل نجات رساند

  »دكتر مصدق «
  )١٣٢٢اسفند 16جلس شوراي ملي ، دورة  چهاردهم م(  

 11صفحهدر  

  ۳  ص:شود خوار میفدای گرگهای نفت» بز«وقتی:فسادگستری دستگاه والیت مطلقه فقیه ◀
  ئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس گوادلوپ ر ،یسکاردستنژنقش ◀
  ۵  ص :و واپسین پیام خمینی به کارتر پیش از بازگشت به ایران     
  ۶ص تهدید واقعی یا مجازی؟  -تلکسی که بحران اتمی را ایجاد کرد؟ ◀
   ۹ ص ؟!دست دوستی به سوی اسرائیل -شکست ایپک؟ -     
    ۱۰ ص : و فقر روزافزون انسان و طبیعت بیکاری» سونامی«درصد صنعت و  ۳۶رشد منفی  ◀
  ۱۰ص:یابندو تجاوزهابه حقوق انسان ادامه می شودتر میبودجه سازمانهای سرکوب بزرگ◀
   ۱۰ ص :چندخبر گویا◀

   نصراهللا نجاتبخش
تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات 

  17  -اساسي مردم ايران 
  

  ؟ راه حل در كجاي؟  تا ك واليت ادامه حاكميت
  
يده دكترين واليت مطلقه فقيه و تقابل آن با مطالبات به پد

حق مردم را بايد عميقتر و دقيق تر ديد، تا بتوان به اين 
انقالبي كه با  گذشت، پرسش پاسخ داد كه چه شد و چگونه

خيزي  به اميد و آرزوي استقرار آزادي و استقالل ميهن بر 
زمي همگاني پا  و براي رهايي مردم از استبداد قرون و با ع

به ميدان آمد، سي پنج سال بعد، همواره در گودال و 
گردابي بس عميق تر و بس فاجعه آميزتر از گذشته در برابر 

       آزادي مردم، فرو مي رود، نه تنها به آزادي نرسيد 
 14صفحهدر

  گلزار يزجهانگ
   رانينقش زنان در تحول جامعه ا

       
حدود  91سال  انيبر اساس برآورد دولت تا پا رانيجامعه ا

زنان  تيجمع نياز ا يمين. داشته است  تينفرجمع ونيليم 75
. برابر دارند زنان و مردان حقوق  ياز نظر حقوق. باشند يم

و دارا بودن فضلها، زن و مرد  يو روح ياما از نظر اخالق
  . تفاوت دارند

خاطر در نقش دادن به تحول در خانواده و در جامعه  نيبد
  . كنند يعمل نم كساني
ست، به مسئله نقش مردان كمتر آنجا كه موضوع نقش زن ا از

كه مردان و  ميفراموش نكن يستيبا  يول. خواهم پرداخت
  . كنند يم فايتحول نقش ا جاديزنان با هم در ا

خود و  طيبس مهم در تحول شرا يبعنوان انسان نقش زن
   .جامعه در جهان داراست

 15صفحهدر

رضا تقوي، رئيس دفتر نخستين رئيس جمهوري 
 ايران چشم از جهان فرو بست

  
وزارت خارجه بود و با رضا تقوي، انسان پاكدامني كه عضو    

صدر به رياست جمهوري، به دعوت او، رياست دفتر انتخاب بني
، در 1392او را، در آن دوران سخت، برعهده گرفت، در بهمن 

اين دو، دوران . سوئيس، زندگي، در اين جهان را به درود گفت
  .تحصيل در دبستان و دبيرستان را با هم گذراندند

صدر، سرپرست وزارت خارجه شد بنيبهنگام گروگانگيري، وقتي 
 و بنا را بر اين گذاشت كه كاركنان وزارت خارجه مجري

         و ،سياستي بر اصل موازنه عدمي بگردند 
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  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

روحانیت و فکرهای جمعی جبار   
 
  :پرسش اول در باره فقه٭
  
 بنی صدر  م خدمت آقایسال با

اينجانب دانشجويی از ايران تاقبل از آشنايی با سايت انقالب 
اسالمی درهجرت نگاهی بسيار منفی به شخص شما داشتم و 

، وطن ۵۷شما را فردی ضد انقالب اسالمی و ملی ايران در
ستم اما اکنون با مطالعه سايت انقالب نفروش و خائن می دا

از کتب شما چنين نظری را ندارم و اسالمی در هجرت و برخی 
ن ترس از عواقب بيان حق حتی به نام شما در و با اقتدار و بد

اگرچه بر برخی از ابعاد . محافل علمی و دينی دفاع می کنم
خود  اما مسئله ای که مرا به. فکری شما انتفادات جدی دارم

باره  خواهم نظر شما را در است اين است که می  مشغول کرده
آيا . انديشه اسالمی و در مذهب شيعه بدانم و فقاهت درفقه 

به عنوان دانش فقه و فقه حقوق مدار نه  یاساسا شما چيز 
بر مدار و محوريت حقوق د، فقهی که يتکليف گرا را قبول دار 

ذاتی انسانها بنا نهاده شده است و يا اينکه شما فقه و فقهات در 
  کنيد  اسالم را از اساس رد می
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   مافیاها و تحریمها؟

 کوشان در گذشت منصور
  

 بيماري بعلت نگار روزنامه و پژوهشگر شاعر، نويسنده، كوشان منصور
سالگي  65در سن  1392 بهمن 27طوالني سرطان در روز يكشنبه 

  .جهان را بدرود گفت نروژ استاوانگر شهر در 
 كانون ديرين وي عضو« : "ايران نويسندگان اطالعية كانون"به نوشته 

 جمع« داشتن نگه فعال در پررنگ نقشي بود و ايران نويسندگان
 كانون عمومي مجمع داركت ي كميته اعضاي از داشت، »مشورتي

 متن و منشور نگارش در بيان آزادي بر تكيه با و بود، ايران نويسندگان
جا  به خود از ماندگار حضوري) نويسنده 134 متن( »ايم نويسنده ما«

 .گذاشت
 16در صفحه
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بــا توجــه بــه اينکــه در تــاريخ ايــران مجتهــدان و فقيهــان آزاد انــديش و  
بزرگـــــی ماننـــــد ميـــــرزای شـــــيرازی بـــــزرگ، عالمـــــه نـــــائينی، آيـــــت اهللا 

صـدر پـدر علـيم  اهللا سـيد نصـراهللا بنـی آيت اهللا مدرس، آيت بروجردی،
شـــــريعتمداری وآيـــــت اهللا اهللا  اهللا طالقـــــانی، آيـــــت و فرزانـــــه شـــــما، آيـــــت

منتظری وجود داشـتند کـه از فقـه حقوقمـدار، آزادی انديشـه و کرامـت 
 بــا براســاس انديشــه توحيــدی دفــاع کــرده انــد؟  انســانی واســتقالل ايــران

    تشکر
  :پاسخ پرسش اول •
  
موضوع پرسش و پاسـخ شخصـیتهائی کـه پرسـش کننـده گرامـی  – ۱

زیـرا . نبایـد باشـد ،دیگـراست و شخصیتهای واالقـدر بسـیار  نامبرده 
است که نباید حق را به شخص سنجید بلکه باید شخص را   اصل این

جا دارد ایـن عیـب را خـاطر نشـان کـنم کـه در مقـام . به حق سنجید
تعریف یک شخصیت او را تا عرش باال بردن و در مقام تکـذیب او را 

سـان بـا ناشی از این وارونه انگاری رابطـه ان ،السافلین راندن به اسفل
 ،هرگــاه بنــابر ســنجیدن رابطــه شــخص بــا حــق باشــد. حــق اســت

شوند و نیازی هم  شناسائی می ،شخصیتها نزدیک به همان که هستند
. شـود پیـدا نمی» تـر و تـرین« به مقایسه و بکاربردن صـفت تفضـیلی 

دربـاره زنـده یـاد مهنـدس  ،نآاسـت و در   متنی انتشـار یافتـه ،بتازگی
کـه  غیـر از این. اسـت بکـار رفتـه » تـرین«فت ص ،صدر بازرگان و بنی

مقایسـه  ،اسـت تاریخ ایران شخصـیتهای بـس واالقـدر بـه خـود دیده
  .نان نه سزاوار و نه با سنجیدن شخص به حق خوانائی داردآمیان 

. مبنـا حـق اسـت و نـه شـخص ،در یافتن پاسـخ پرسـش ،قرار بدین    
اهنمـای او مدیون اندیشـه ر ،در بخشی ،هرچند شخصیت شخص نیز

نقشی است که . ساخته محیط زندگی است ،دربخشی دیگر ،اما. است
اندیشــه . شــود پرورنــده شخصــیتش می ،بنوبــه خــود ،کنــد او پیــدا می

ــان اســتقالل و  ــر بی ــرا اگ ــا بســی مهــم اســت زی ــدآراهنم   ،زادی باش
 ،یابـد کند و نقشی کـه می دمی با محیط زندگی برقرار میآای که  رابطه

  .گردد می» تغییر کن تا تغییر دهی« ترجمان قاعده
گـی اول و ژوی ،بنا را بر حق بگـذاریم ،هرگاه در مقام یافتن پاسخ – ۲

هــا را دوگــانگی حــق و تکلیــف و محــور گشــتن  بنیــادی فقــه و حوزه
غافـل . هر تکلیف عمل به حقـی نیسـت ،از نظر فقه. یابیم تکلیف می

عمـل بـه حکـم  ،رتبه ضرو ،که تکلیفی که عمل به حقی نباشد از این
ایـن . غفلـت از خداونـد اسـت ،شود و نفس عمل به حکم زور زور می

کـه هرگـاه توضـیح ایـن. حاصل شـیوه زنـدگی نیـز هسـت ،دوگانگی
دمـی بیـاموزد آیعنی اندیشه راهنمائی را  ،رابطه نظر با عمل قطع شود

اما عمل کردن بـدان را تمـرین نکنـد و عمـل او بیـانگر بیـان قـدرت 
کشد که عمل بیان قـدرت بیـانگر خـود را جانشـین نمی طولی ،باشد

در  ،چه بسـیار کسـان کـه. پذیرددمی میآکند که اندیشه راهنمائی می
قـدرت  ،مایه عملهاشاناند اما چون بنموازنه عدمی را پذیرفته ،نظر
ثنویـت تـک محـوری جانشـین موازنـه  ،در عقلهاشـان ،است)زور(= 

  .  استعدمی شده
وگانگی و تقدم تکلیف بر حق بیـانگر اصـل راهنمـائی اما این د. ۲/۱

ن نـوع از ثنویـت آ ،بیانگر ثنویت تک محوری. است که ثنویت است
 ،امـا ثنویـت تـک محـوری. است که انکار صد در صـد توحیـد اسـت

. اســـت ،افالطـــونی و ارســـطوئی ،اصـــل راهنمـــای فلســـفه یونـــانی
ورده آفـرشـکارترین آ. ها یونـان زدگـی اسـت مشکل حوزه ،سان بدین

چراکـه یـک . والیت فقیه از مطلقـه و غیـر مطلقـه اسـت ،این ثنویت
فعل پذیر  ،باشند» عوام«فعال و محور دیگر که  ،محور که فقیه باشد

  .و مطیع انگاشته میشوند
 ،نتیجه رها کردن توحید و اصل راهنما کردن ثنویت تک محوری     

 ،اگرنـه ،انکـار. از خود بیگانه کردن اصول راهنمای دیگر نیـز هسـت
) زادی و دیگر حقـوقآاستقالل و ( = غفلت از خودانگیختگی انسان 

از خـود  ،حاصـل انکـار و یـا غفلـت از خـودانگیختگی انسـان. اسـت
پیـامبری و امامـت و عـدالت و معـاد  ،بیگانه کردن معانی اصول دیگر

ایناست که انسان فعل پذیر و تسـلیم جبـر قـدرت تقـدیر . است  گشته
از جبـر  ،کننـد نها هم کـه عصـیان میآو . استگشتهرده فقه وآفر ،ساز

چرا که خویشتن را تجسم قدرت تقـدیر سـاز  ،روند قدرت بیرون نمی
  .سوزانند هستی خود و دیگران را می ،تش خشونتآانگارند و به  می
زادی و آدینـی بیگانـه از بیـان اسـتقالل و  ،اما چرا فقه بیان قـدرت     

  :است است؟  زیرا  گشته ،حقوقمندی هستی
کنـد فلسـفه  گر احکام دینی کـه فقیـه اسـتخراج می فلسفه توجیه. ۲٫۲

اصـل راهنمـا . است  ارسطوئی است و منطق صوری او روش کار فقیه
دمـی را نـه تنهـا از محتـوا آکردن ثنویت و بکار بـردن منطـق صـوری 

کند تنها بخشی از صورت را ببیند که  بلکه ناگزیرش می ،کند غافل می
فقیـه نـه اصـول راهنمـای . کنـد عقل را به خود محدود و مشـغول می

شناسد و نه به ایـن مهـم  می ،کند تعریف می ،نآن سان که قرآ ،دین را
امرهــای واقــع مســتمر  ،نآتوجــه دارد کــه امرهــای واقــع مســتند قــر

 ،کنـد ن نفـی میآکـه قـر) استبداد فراگیر(= و نه به فرعونیتی . هستند
یابد و نه جامعه الگوئی کـه  ن حقوق انسان را میآقرپردازد و نه در می

ــریح می ــان  تش ــه زب ــد و ن ــر زادی را میآکن ــه در ق ــد ک ــار آشناس ن بک
  ،رو از این. است رفته
نکــه اصــول آ شــود بــی ســخن از مجازاتهــا و حــدود می ،در فقــه. ۲/۳

با صفاتی کـه  –ید و دانسته باشد که قاضی آ  راهنمای قضاوت شناخته
ن اصـول آبایـد از  می ،در قضاوت و تعیین مجازات –اشد باید داشته ب
مواردی کـه فقـه نیـز  ،احکام دستگاه قضائی امروز ایران. پیروی کند
از . گویای جهل از اصـول راهنمـای قضـاوتند ،کند بکنار تصویب نمی

خــود بیگانــه کــردن دیــن در بیــان قــدرت بدانحــد اســت کــه قواعــد 
واهی احکــام در بـــاره شــوند و تــا بخــ خشــونت زدائــی دیــده نمی

  :شوند می» استخراج«کاربردهای خشونت 
گری  ها اسـت و توجیـه ای از توجیـه بنابر این کـه فقـه مجموعـه. ۲/۴

بیـان  ،شـود کـه اندیشـه راهنمـای موضـوع کـار فقیـه وقتی ناگزیر می
مگر به بیـرون رفـتن  ،ن برهدآتواند خود را از  فقیه نمی ،قدرت است

اســت کــه  ن بــه یمــن بیــرون رفــتن از فقــه شــماری از فقیهــا. از فقــه
کـه  طرفـه این. اند بازجسـته ،کم یـا بـیش ،عقلهاشان خالقیت خود را

  . اند نها صفت فقهی نجستهآرای آ
زور و خشـونت را  ،ورده فقـهآشکارترین و وخامت بـارترین فـرآ. ۲/۵

رابطه زن با شوهر و  :ها شناختن و گرداندن است تنظیم کننده رابطه
و رابطه مسلمان با غیـر » عوام«با » امر ولی«ا فرزند و رابطه والدین ب

رابطـه انسـان بـا  ،و رابطـه او بـا دیـن ،مسلمان و رابطه انسان با خـود
رابطـه انسـان  ،رابطه انسان با طبیعت ،)الزامهای زورفرموده(اخالق 
جـای  ،در دیـن اکـراه نیسـت ،در یک کـالم). عبادت از ترس(با خدا 

اسـت  علـت نیـز این. است سپرده ،ن جز اکراه نیستخود را به در دی
شــود و حــق و تکلیــف و  کــه اختیــار، بکــاربردن قــدرت تعریــف می

  .گردند مصلحت نیز به قدرت تعریف می
است که مدار اندیشه و عمل مسلمانی که به فقه عمل  حاصل این.۲/۶
مدار بسته انسان و خدا چراکه خداوند را  :ای است مدار بسته ،کند می
توانـائی  ،در حقیقـت. زور داند و خود را بـی مطلق می) زور(= درت ق

رابطه انسان با خداوند رابطه  ،رو از این. شود نیز به قدرت تعریف می
رابطه بی زور با مطلقـا زورمنـد . توانائی نسبی با توانائی مطلق نیست

مدار بسته مصلحت و حق و حقیقت و تقدم و تفوق مصلحت .  است
مدار بسته فاسد و افسد و دفاع افسد . بسته دیگری استمدار  ،بر حق
است که کـار فقـه نـه بازنگـاه  این... مدار بسته سومی است و ،به فاسد

دمی و تنظیم رابطه انسـان بـا خـدا کـه بسـتن ایـن آداشتن مدار عقل 
  . مدار و تنظیم رابطه او با قدرت است

باشـد و بخواهـد  زادیآهرگاه بنا بر پرداختن به بیان استقالل و  – ۳
ها اسـت کـه بـه  بر حوزه ،از بیگانه کردن دین در بیان قدرت بازایستد

   :انقالب تن در دهند
ن آمحـور  ،را کـه درحـال حاضـر) روحانیـت(ساخت بنیاد دین .۳/۱

از  ،بـه سـخن دیگـر. تغییـر دهـد ،براصل موازنه عـدمی ،قدرت است
رابطه  ،مانز هم. یدآخدمت قدرت استعفاء کند و به خدمت خدا در
. تغییر دهد ،خواند خود با مردم راکه به ناروا عوام کل االنعامشان می

کـارخود را تـذکار مـداوم حقـوق انسـان بـه انسـانها و  ،به سخن دیگر
فراخواندن انسانها با عمل به حقوق خویش و رعایت حقوق دیگـری 
و دفاع متقابل از حقوق یکدیگر و خاطر نشان کردن مدار بـاز مـادی 

  .   دمیان بگرداندآعنوی به م ↔
ن را بیانگر اصول راهنمای دین و در بردارنده حقوق فـردی آقر.۳/۲

قـرآن  ،در حال حاضـر. و جمعی انسان بشناسد و مبنای تفقه بگرداند
  . مبنا نیست ،به قول صاحب المیزان هم

ثنویت را بمثابـه اصـل راهنمـا و منطـق صـوری را بعنـوان روش .۳/۳
عــدمی را اصــل راهنمــا کنــد و روش شــناختی را  موازنــه. تــرک گویــد

سان کـه  دهد واقعیت را همان بشناسد و بکاربرد که به فقیه امکان می
ــد و  ــف نکن ــدرت  تعری ــه ق ــز ب ــد و حــق را نی ــه  نآهســت بشناس را ب

) ص(باشد کـه نیـایش پیـامبر همواره بیاد داشته. گیهایش بشناسدژوی
سان که ه که واقعیت را همانن توانائی را دآخداوندا به من  :این بود

  .هست بینم
در  ،امرهای واقع مستمر را از رویدادهای ناپایـدار تمیـز دهـد و. ۳/۴

  . تفقه، امرهای واقع مستمر را بکاربرد
  :تواند یابد و می ن را بس شفاف میآقر ،با این سه تغییر    
جامعه برخوردار  ،امامت ،زدائیخشونت ،قضاوت( ،در هر مورد. ۳/۵
اصول راهنما  و قواعـد ) اخالق ،زادیآزبان  ،جمهوری شهروندان از

  .در اختیار جامعه بگذارد ،ن مورد را بیابد و با بیانی شفافآحاکم بر 
حـــق و مصـــلحت و  ،هـــای حـــق و تکلیـــف از بنـــد دوگانگی.  ۳/۶

امر دایر «برهد و بداند که ... مدارهای بسته بد و بدتر و فاسد افسد و
 ،شـود قتی بنابر تنظـیم رابطـه انسـان بـا قـدرت میتنها و ،»است بین

در مــدار بــاز و  ،وگرنــه.  یــدآ بکــار توجیــه تــن دادن بــه حکــم زور مــی
شـود بـه یکـی از  دمی مجبور نمیآگاه  هیچ ،باوجود رابطه حق با حق

 ،زادی باشـدآبیان استقالل و  ،هرگاه اندیشه راهنما. دو جبر تن دهد
داند که در مـدار بسـته بـد و  زاد میآ انسان برخوردار از عقل مستقل و

باید از بد به بدتر و از بدتر  می ،بحکم جبر قدرت ،بدتر و فاسد و افسد
  .سرنوشتی نیست ،به بدترین گذر کرد و جز این

بــرای انســان  ،بنــابراین ،دیــن را روش حقوقمنــد زیســتن انســان.۳/۷
ان با خـدا بشناسد و نه انسان را برای دین و بپذیرد که اصل رابطه انس

داوری با خداونـد . پس اختیار دین هرکس باید باخود او باشد. است
کـار بنیـاد دیـن تفتـیش عقایـد انسـانها نیسـت . نه با بنیاد دینی. است

ــه راه و روش ــن بمثاب ــغ دی ــا خــدا و در رابطــه  ،زادآمســتقل و  ،تبلی ب
  و . مستقیم با خدا زیستن است

ند مگر به رهـا شـدن انسـان از باز بودن مدار واقعیت پیدا نمی ک.۳/۸
ترکارهـا  پـس پـرداختن بـه معنویـت مهم. مداربسته رابطـه بـا قـدرت

دقیـق  ،زادی انسان به رابطه او بـا نـامتعینآچرا که استقالل و . است
ضـرورترکارها  بازیـافتن مقـام  ،رو از ایـن. نیـاز دارد ،با خدا ،بخواهی

دمـی آی اسـت کـه بـه نیاز به اصل و اندیشه راهنمائ. خلیفةاللهی است
از راه عمــل بــه حقــوق ذاتــی و بکــار انــداختن همســاز  ،امکــان دهنــد

 ،ایـن مقـام را بازجویـد و در ایـن مقـام ،استعدادها و فضـلهای خـود
اسـتقالل و  ،بـه سـخن دیگـر ،»رسد به جائی که به جـز خـدا نبینـد«

پرداختن به این مهم کجا و سـالخی . زادی کامل خویش را بازجویدآ
  ا؟حیات کج

های حق بـا  رابطه ،همه ،هارابطه ،نآدر ،رمانی کهآما درجامعه . ۳/۹
بنــابر ایــن کــه  ،های کنــونی هــم در دموکراســی. نیســتیم ،حــق باشــند

راء آهای قوا هستند و اصـل بـر کثـرت منـافع و  بیشتر رابطه ،ها رابطه
بـه حقـوق انسـان و  ،هرگاه فراخوانـدن بـه عـدالت اجتمـاعی ،است

در » دم اعضای یک پیکرندآ بنی«این واقعیت که  حقوق شهروندی و
هرگاه وجدان اخالقی هر انسان و جامعه غنـی و حسـاس  ،کار نباشد

جامعـه  ،مدار زندگی بگردد ،مادی ↔نباشد و هرگاه مدار بسته مادی 
رشد بدون معنویت اگر هم ممکن باشـد  ،قرار بدین. شود متالشی می

شود  می –سرمایه ساالری  ،ما در زمان –نه رشد انسان که رشد قدرت 
نقـش دیـن را  ،از این رو بانیان دموکراسـی. گرداند و انسان را شئی می

در حفظ دموکراسی از انحطاط و ممانعت جامعـه از افتـادن در کـام 
کار بـس بـزرگ اسـت کـه بایـد تصـدی  این. اند واجب شمرده ،مرگ
 ،یـان حـقطلبـد کـه ب که تصدی چنین کاری، دینی را می این اال. کرد

 ،زادی انسـان و گشـاینده افـق عقـل او بـروی هسـتیآبیان استقالل و 
 ،های برخوردار از دموکراسـی براصـل انتخـاب در جامعه. باشد ،خدا

 ،کلیسای ضد کرامت انسان و حقوق او و بیگانه از عـدالت اجتمـاعی
  اینک جانبدار کرامت و حقوق انسان و مروج عدالت اجتماعی شده

ــاوجود ا. اســت ــنب ــان اســتقالل و  ،ی ــوز بی ــن را هن ــان  ،زادیآدی بی
است راه و روش رشد انسـان برخـوردار   معنویت نگردانده و نتوانسته

 ،های اسالمی در جامعه.  از بعد معنوی را به انسان امروز پیشنهاد کند
کنـد کـه   بیان قـدرتی را همچنـان بازتولیـد می ،روحانیت بمثابه بنیاد

الطونی و ارسطوئی از عدالت رهـا نکـرده و هنوز خود را از تعریف اف
ی که بـر »امر ولی«ن نوع آشناسد و در بند این یا  حقوق انسان را نمی

هنـوز نپذیرفتـه اسـت کـه نسـبت . است مانده  ،بسط ید دارد» عوام«
تش است و باید که نـه تنهـا بنیـاد دینـی آنسبت پنبه به  ،دین به قدرت

میـزش ایـن آوگرنـه . تقل باشدکه دین نیز از دولت مس) روحانیت(= 
هائی کــه در دوران انقــالب از   از مســئله. دو ســبب فســاد هــر دو اســت

نها نظر شفاف اظهار کند و کرد اما بـه آخواستم درباره  ،قای خمینیآ
دو مسئله مربوط به خطر استقرار فاشیسم دینی و یکی  ،عهد وفا نکرد

بـاره جـدائی بنیـاد  در ،ن پس نیزآاز . شدن دو بنیاد دین و دولت بود
در یکــی از نخســتین . ام مرتــب هشــدار داده ،دیــن و بنیــاد دولــت

سـرمقاله (ام  خطاب به روحانیـت نوشـته ،۱۳۵۸در مرداد  ،هشدارها
  :»جهاد سازندگی«زیر عنوان  ،۱۳۵۸مرداد  ۱۸ ،انقالب اسالمی

شما علمـای دیـن بدانیـد کـه هـرکس شـما را بـه تصـدی قـدرت «      
خواهند شما و دیـن  می. دلش با شما و اسالم نیست ،دخوان اداری می
از ســرراه مقاصــد خــویش  ،اعتبــار ســازند و بعنــوان مــانع شــما را بی
ها برای رهبری شاه تحت سلطه امریکا سـاخته  این دستگاه. بردارند
توانید این سازمانها را رهبـری کنیـد کـه خـود  شما وقتی می. اند شده
ن معنویــت آ. مواضــع خــود بمانیــد در. نهــا بشــویدآای درخــور  مهــره

  . »زنده نگاه دارید ،فرین را در جامعهآانقالب 
ــروز    ــه  ،هشــدار صــادقانه و صــمیمانه شــنیده نشــد و ام ــه آکلم یةالل

ــونت ــی می خش ــن گری معن ــیاری از دی ــن  دهــد و بس ــروز دی داران دی
. پیش رفتن در بیراهـه ادامـه دارد ،همه با این. اند ستیزان امروز شده

تـوان پیشـنهاد کـرد راه صـد  نمی ،است  در بیراهه» روحانیت«چون 
ایـن تـن دادن بـه انقـالب اسـت کـه بایـد  ،ساله را یک روزه طی کنـد
  . کنم پیشنهاد کرد و پیشنهاد می

زبـان قـدرت . زادی اسـتآزبان قدرت همان نیسـت کـه زبـان .۳/۱۰
ن پس زبانی که با دی. زادی زبان خلق استآزبان توجیه است و زبان 

کسـی . زادی اسـتآزبـان  ،زادی سازگار استآبمثابه بیان استقالل و 
زاد بایـدش و آعقـل مسـتقل و  ،کند که کار خود را ترویج این بیان می

  . زادی باید باشدآزبانش زبان 
سـازد و بـا  خرافه نیـز نمی ،کند چون توجیه نمی ،هرگاه چنین شد     

قرارکـرده و فکرهـای ها و عرف و عادت و رسمها که قـدرت بر خرافه
دانـد کـه  او می. کنـد مرتب مبـارزه می ،اند جمعی جبار که دیرپا گشته
ها و  نیـاز بـه انسـانهائی دارد رهـا از خرافـه ،جامعه باز و تحـول پـذیر

ینـده آ ،ایـن انسـانها. عرف و عادت و رسمهای قدرت فرموده و دیرپـا
 ،زادشانآقل و بینند و عقلهای مست بروی خود باز می ،نهایتتا بی ،را

  .گیرند کران اوج می در این فضای بی ،به یمن خالقیت
بـرد و تمـرین ترک روشهائی که عقل قدرتمدار بکـار مـی ،قرار بدین    

بـرد و رهـا کـردن خـویش از  زاد بکـار میآروشهائی که عقل مسـتقل و 
کاری است که هر انسـان  ،زادیآن خود کردن زبان آزبان قدرت و از 

اگر انسانهائی کـه کـار خـود را تـرویج دیـن بمثابـه بیـان . بایدش کرد
باز گـردان  ،گزینندکنند و شیوه وارستگی بر میزادی میآاستقالل و 

عقلها به فطرت که همان بازجسـتن خـودانگیختگی اسـت و تمـرین 
  .یدآ سخت بکارشان می ،زادیآزبان 

در بــاره روش رهــائی انســان از بنــد فکــر  :پرســش دوم ٭       :جمعی جبار
 بنام خدای موسی وعيسی ومحمد 
  باسالم ودرود. جناب سيد ابوالحسن بنی صدر

ازديـــدگاه شـــما اســـالم مـــی بايســـت بيـــان اســـتقالل وآزادی وحقـــوق     
انســـان باشـــد امـــا درحـــوزه هـــای علميـــه مـــا چنـــين موضـــوعی مطـــرح 

  قرآن درحاشيه است ومبنا احاديث وروايات هستند وازبحث  .نيست
  

  16 صفحهدر
  

روحانیت و فکرهای جمعی جبار



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 

 

 
 

2014مارس  9فوريه تا 24 13292اسفند18تا5  848شماره   

 

  
و بنــــــــــابر اينکــــــــــه در ســــــــــال روز      

ايـران هسـتيم، در فصـل دومـی،  انقـالب
ايــم، تــاريخ را در آنچــه بــه نقــش کوشــيده

امريکا و اروپا در انقالب ايـران مربـوط 
د، نســــاز طــــور کــــه مــــیشــــود، نــــه آنمــــی

اســـــت،  طـــــور کـــــه واقـــــع شـــــدهبلکـــــه آن
عــــــين واپســــــين پيــــــام . بازشناســــــی کنــــــيم

آن را آوريـــم و خمينـــی بـــه کـــارتر را مـــی
از دروغ . کنـيمتا ممکـن اسـت گويـا مـی

ســاخته و پرداختــه و مرتــب تکــرار شــده 
ــــوپدر بــــاره  نيــــز تنــــاقض زدائــــی  گوادل

ســآن کـــه ناکنــيم تــا کـــه واقعيــت همــمــی
  .هست، بازشناخته گردد

- درفصل سوم، به بحران اتمـی مـی    
اطالعـــات بســـيار را و هـــا پـــردازيم و داده

ــــــه توضــــــيح  ــــــد نوشــــــته، ماي کــــــه در چن
ن اننــدگانــد، از نظــر خو اضــعيت شــده و 

از تلکســــــی کــــــه موجــــــب . نيماگــــــذر مــــــی
ســرباز کــردن دمــل بحــران اتمــی شــد تــا 
شکســـت ايپـــک، البـــی قدرتمنـــد اســـرائيل 

واشــــــــنگتن و دســــــــت دوســــــــتی دراز  رد
کـــــــردن بســـــــوی اســـــــرائيل، بـــــــه تفصـــــــيل 

  .شناسائی ميشوند
در فصـــــــــــل چهـــــــــــارم، داده هـــــــــــا و     

اطالعـــــات اقتصـــــادی گويـــــای وخامـــــت 
ر شــدن وضــعيت اقتصــادی را گــرد بــارت
ــــــنجممــــــی ــــــم و فصــــــل پ خبرهــــــای  ،آوري

نســــآن را از نظــــر اتجاوزهــــا بــــه حقــــوق 
  :نيماگذر ن میاخوآنندگ

  

فسادگســتری دســتگاه 
ــه ــه فقی ــت مطلق  :والی

ـــی  ـــز«وقت ـــدای » ب ف
ــت ــای نف ــوار گرگه خ

  :شودمی
  
 ــازمان    ا ــده از س ــر نش ــات منتش طالع

از  قضـائيه تعزيرات حكومتي وابسته به قوه 
هاي صـدها ميليـارد تومـاني    شوه گيرير

گوينـد  ها مـي دهد و حتي برخيخبر مي
 بكـار سالهاسـت كـه    افراد اين سازمانكه 

جـــات و ارشـــوه و زور گيـــري از كارخ
 چنـد هـزار  نـد و  اشركتها مشـغول بـوده   

بررسـي هـاي    با .رشوه ستانده اندميليارد 
صورت گرفته ازبنياد شهيد، گروه تحقيق و 

ن هـزار  اسيدن بـه ميـز  بررسي در حال ر
نع اميليارد خورد و برد است و اگر كسي م

 فسـاد گسـترده در  تحقيق و تفحص نشـود  
  .افتداز پرده بيرون مياين بنياد هم 

  
بابــــک (» بــــز«وقتــــی 
فداي گرگهاي  )زنجانی
خوار دست نشانده نفت
  : شودميای خامنه

  
بابـك زنجــاني  صــحبت از ايـن روزهـا      

ل محافل داخلي و نق) بز(ز  - معروف به ب
اگـر   كنـد معلـوم مـي  باشد و خارجي مي

فردي در حوزه واليـت مطلقـه بخواهـد    
ن برخورد با او ادهد كسي تو انجامكاري 

اي كوچك در نظام تمام بز مهره .را ندارد
  .واليت مطلقه فقيه استفاسد 

مطلقه فقيـه   او كه خود را سرباز واليت •
ــد احتمــاال نمــياميخو ــدادن ــن  كــه ن اي
تـر از او را  ني بسـيار مهـم  اكميت سربازحا

ن ابراي اينكه فساد و جنايت باالدستي هاش
 .نـد اافشا نشود، بـه كـام مـرگ فرسـتاده     

 احتمـال  .نيسـت  كار مهمـي دستگيري او 
بـر اسـاس    - اينسـت كـه    نزديك به يقين

بعد از مدتي كه  -  ن قضايين مسئوالاسخن
آب از آسياب افتاد، آزاد خواهد شد و بـه  

ني چـون سـعيد امـامي و    ات سربازسرنوش
و حتـي  ..قاضي نوميري و قاضي شريفي و

  .فاضل خداداد هم گرفتار نخواهد شد
ن اكردن رد پـاي مفسـد  براي گم »بز«    

قا سيد علي و سيد محمد و آبزرگي چون 
سيد حسن و سيد مجتبي و سيد مصطفي و 
سيد مسعود و سيد ميثم همه از نوع حسيني 

ن و آقا محمد و جـواد  خامنه و نيز آقا حس
و وحيد و سعيد از گونه خجسته باقرزاده و 

 وننـد نقـدي   اني ديگـر م اهمچنين سـرباز 
ن و انقاشـي  ودسـتجردي هـا    وطائب هـا  

فعـال   ...صادق محصولي وسعيد مرتضوي و
   .به صورت موقت به زندان افتاده است

حميد رضا حسيني در گفتگـو بـا شـرق        
ـ  ...«:گويد مي ـ ن را امـن ايش ني يـك  اپيش
ن انم و تاكيد دارم كه ديگـر اد ن مياجري

اري كـرده انـد و   ذگـ  ن سرمايهاروي ايش
ـ    ـ اشايد هم حاضـر شـوند ايش ني ان را قرب

ن اسـت و  ااو مهره سوخته يك جري .كنند
هــا شناســايي پشــت پــرده  نهاوظيفــه رســ
ن را نماينــده االبتــه مــن ايشــ. ماجراســت

هاي رسـمي و   نايك از نهادها و ارگ هيچ
نــم و افــرادي باســابقه اد رســمي نمــيغير

گاهي هم به طور شخصي بـا او همكـاري   
بينـيم ايـن روزهـا     اما اينكه مي. داشته اند

 با وجـود بـدهي ميليـارد   » بابك زنجاني«
ها سند قالبي آزاد است و بـه   دالري و ده

كسي هم جوابگو نيست از عجايب روزگار 
  .»ماست

 »بـز «د بگويد كـه  اتوآالبته حسيني نمي •
وزير كابينه احمدي نژاد را مال  4حداقل 

- خود كرده بـود و همـه او را تاييـد مـي    
كردند چرا كه از باالتر سـفارش زنجـاني   

گويـد كـه   زنجـاني خـود مـي    .شده بود
هزار ميليارد تومـان   25سرمايه اش حدود 
ميليارد دالر اگر ايـن   8است يعني بيش از 

) در قنـداق  (ساله از بدو تولد 40ميلياردر 
تا به حال روزي يك ميليارد تومان هم در 

هـزار   25نـد  اباشـد  نمـي تو   مد داشـته آ
   .باشد ميليارد دارايي داشته

با محاسبه اي ساده و بر اساس گفته هاي    
ميليـارد دالر را   3ن، زنجاني حدود مسئوال

ــته و از    ــار داش ــالها در اختي ــود  آنس س
ورده است  به راسـتي  آسرشاري به دست 

  :؟دالر يعني چه ميليارد 3
هـزار ميليـارد    3سه ميليـارد دالر حـدود   

تومان به هنگام دريافت بود كـه او آن را  
هـزار و   10در بازار ارز ايران بـه حـدود   

نصد ميليارد تومان تبديل نمود و سودي اپ
نصد ميليـارد تومـان بـه    اهزار و پ 7معادل 
  .وردآدست 

ن محاسبه ساده اگـر حقـوق   ابر اساس هم
ا سابقه را يـك ميليـون تومـان    يك معلم ب

  :ن برابر مي شود بااحساب كنيم سود ايش
 12بـا   تنه يك معلم برابـر اسـ  حقوق ساال

  ميليون تومان 
درآمد سي سال يك معلم برابـر اسـت بـا    

  ميليون تومان  360
معلم در سي سال برابر است بـا   10درآمد 

  ميليارد و ششصد ميليون تومان  3
سي سال  برابر معلم در طول  100درآمد 
  ميليارد تومان  36است با 
معلم در طول سي سال برابر  1000درآمد 
  ميليارد تومان  360است با 
معلم در طـول سـي سـال     10000درآمد 

هـزار و ششصـد ميليـارد    3برابر مي شود با 
  تومان 

معلـم در طـول    20000و درآمد  بيش از 
سي سال كمتر از سودي است كـه بابـك   

يك معامله به دست آورده  ا درهزنجاني تن
  .است

سرباز «هاي اين دستيباال :پرسيدني است
درآمد از رهگذر فساد چه ميزآن  ،»واليت

و رآنت خواري بايد داشته باشند تـا ايـن   
بتواند اين سرمايه را پيـدا  » سرباز واليت«

   كند؟
نـد  اب ؟ او توسـط دسـتگير شـد   »بز«چرا  •

اي و خامنهتا به  شدافشا رفسنجاني هاشمي 
بيت او ضربه كـاري وارد  و تالفـي كنـد    

اي چه را كه عوامل تحـت امـر خامنـه   آن
فرزندان او  .اندوردهآبرسر او و فرزندانش 

هـاي  در دزدينيز رآنت خـوار بودنـد و   
نفتي و دريافـت رشـوه از شـركت نفتـي     

آن . همچنان موضـوع روز اسـت   ،ينروژ

 هاشـمي  يبراي افشـا  ايند خامنهان، بازم
 ،از او و خانـدانش و آبروبري  ني ورفسنجا

و غيـر نفتـي ايـن    خورد وبرد هاي نفتـي  
خانواده و نزديكان هاشـمي رفسـنجاني را   

دسـتگيري دو  سـه نفـر از     و بـا رو كردند 
از آنجـا   .ني شدندان هاشمي رفسنجانداخ

هـر  ، از سـالها قبـل،   رفسنجاني كه هاشمي
ه زدن در ضـرب  آناز  ،فرصت را مي يابـد 

اين بار هم   ،كنداستفاده مي ،يخامنه ا به 
فشـار  با افشاي بابك زنجاني و وارد كردن 

موجب  ،و دستگاه قضائيني احسن روح هب
بابــك ولــي مگــر . او گشــت دســتگيري 

  چكاره بوده است؟ زنجاني
، سـرباز  استهگفت او خود همĤنگونه كه •

ن ايـن سـرباز   اامـا سـردار   .واليت اسـت 
 »بز« ند كه حاالاني بوده اكوچك چه كس

بايد براي حفظ آنها كيسه زندان را به تـن  
زمينـه تطهيـر آنـĤن فـراهم      مگـر  بمالد تا
در خدمت در اين بين، قوه قضاييه  ؟گردد

، نيـز آفتابـه طهـارت    »حفظ نظام مقدس«
ني اها را به دست شيخ صادق الريجبرخي

شستن تا با  ه استداد) ابو موسي اشعري ( 
و وابستگان  و افراد خانواده» رهبر«سيماي 

 ،كاررا تطهير كند و با اينبيت رهبري  ،او
هـم از  ن زمين خـوارش را  او برادر خود

  .گزند تعقيب قضائي حفظ كند
با شـركتي   بابك زنجانيتنها يك معامله  •

بـه  . به نام شركت نيكو جرسـي لـو رفـت   
در مقام پوشاندن فسـادهاي   ،تقليد از گربه

بزرگ افسـراني كـه ايـن سـرباز واليـت      
ــت د ــوده اس ــان ب ــال  ،راختيارش او را  فع

  :دستگير كرده تا هم
اي زيـر خبـر   توافقات خفت بار  هسـته  - 

  قرار بگيرد و  دستگيري او
ن و مسئوآلن باالتر ابا سردار »بز«ارتباط  - 

  پوشانده گردد و در بيت رهبري 
دستگاه قضائي به همانند او هشدار بدهد  - 

در  كه مراقب باشند از رويه بابك زنجـاني 
دانسته نيسـت  . پيروي نكنند ،تهديد به افشا

» سرباز واليـت «چرا بابك زنجاني خود را 
خواند اما دانسته است كه دسـتگاه خامنـه   

سـخن او را   ،اي و قوه قضائي تحت امر او
مجتبـي   ،باالترهـا (تهديد به افشاي افسران 

در صـورت دسـتگير   ) خامنه اي و ديگران
  . شدن تلقي كرده اند

را هـم  مـردم  توقيف بابك زنجاني البته  - 
كنـد و از ديـدن دزدهـاي    او ميسرگرم 

  ... دارد و اصلي بازشان مي
  

  : ٭ اما شركت نيکو جرسي
  
سالهاسـت بـا   اي خامنهند اكيست كه ند •

در اختيار داشتن افراد نزديك به خود در 
... معامالت اسـلحه و  –زمين  –مسائل نفتي 

يـك  دارد كـه  سود خود را دريافت مـي 
ميليـارد دالر طـال و ارز بـود     18مورد آن 

و . شـد كه توسط دولت تركيـه مصـادره   
 1,6ديگري تنها در يـك مـورد برداشـت    

ميليــارد يــورويي بــود كــه در حســابهاي 
مرتبط با سيد مجتبـي حسـيني خامنـه در    

   .نگليس مسدود شده استاهاي نكاب
در معامالت نفتي همـواره در  اي خامنه •

هـايي  شـته از چهـره  هـاي گذ طول سال
نند مجيد هدايت زاده رضوي و محمد ام

كرده است كه در يك سوري استفاده مي
  :نويسدمورد  مخملباف اينگونه مي

- ند بيزينسااي براي آن كه بتوخامنه...«   
هاي خود را كنترل كند، اشخاصي را بـه  

هـايي ثابـت نگـه    ني در سمتمدت طوال
 30ه مثال مجيد هـدايت زاده كـ  . داردمي

سال مسـئول فـروش نفـت ايـران بـوده      
عـوض   1387هدايت زاده در سال (است
، ديگري آقاي سوري مسئول حمل و )شد

سـال اسـت    30نقل نفت ايران است كـه  
ايـن دو نفـر را   . دهداين كار را ادامه مي

منصوب كرده  61آقاي خامنه اي از سال 
يك دوره هاشمي رفسنجاني و يك . است

ك بار احمدي نژاد دوره خاتمي و حتي ي
مي خواستند آن هـا را عـوض كننـد امـا     

شكل كـار ايـن دو بـا    . اي نپذيرفتخامنه
هدايت زاده  :دفتر رهبري بدين شكل بود

بشكه هاي نفت را مي فروخـت و سـوري   
هـا  نكرد و كميسيون آها را حمل ميآن

  .رفتاي ميبه حساب خامنه

 700سال گذشته ايـران حـدود    30در     
ــار ــه ميلي ــت فروخت ــه  د دالر نف ــت ك اس
نت فــروش و حمــل و نقــل آن از اپورســ

طريق اين دو نفر به حساب خامنه اي رفته 
اي براي اين سومين نفري كه خامنه. است

ــرادرش  كــار وارد وزارت نفــت كــرد ، ب
ي بـود كـه ابتـدا در وزارت    احسن خامنه

نسور بود اما بعد بـراي  اارشاد جزو گروه س
اي وارد وزارت نفـت  كنترل منافع خامنه 

  .»شد
با هدف حضـور در   1369نيكو در سال  •

بازارهاي كاغذي نفت و جذب منابع مالي 
با تصويب هيئت مديره شركت ملي نفـت  

آن . شـود نگليس تشـكيل مـي  ادر جرسي 
رضـوي  هـم معـاون     ن هـدايت زاده ازم
الملل وزارت نفت بود و هم مدير امور بين
تـازه  جنـگ  . الملل شركت ملي نفتبين

ــاج    ــاج مايحت ــور محت ــده و كش ــام ش تم
ني ان بازرگــاپــس دوســت. عمــوميش بــود

ساكن نفت تا زمينه سازي و تـامين مـالي   
- واردات گندم و اقالم اساسي پـيش مـي  

هدايت زاده به داليلـي از   70سال . روند
در فاصـله  . نفت رفت تا سفير ايتاليـا شـود  

ــال  1370آذر  ــا س ، حجــت اهللا 79- 78ت
بـا  ) ي همسر هدايت زادهداي(غنيمي فرد 

حفظ سمت مـديريت بـين الملـل نفـت،     
رئيس هيات مديره نيكو بـود تـا اينكـه در    

ـ  ، هـدايت زاده از  70ني دهـه  اسالهاي پاي
  .نت را تحويل گرفتاايتاليا برگشت و ام

هزار بشكه نفت كـارش   100نيكو با فروش 
ــتوآنه آن، وارد   ــه پش ــا ب ــرد ت ــاز ك را آغ

. د و سود ببردشو »نفت كاغذي«بازارهاي 
اين نفت را هـم بـه مـراكش و آفريقـاي     

ــوبي مــي در دوره تحــريم . فروخــتجن
، فروش نفت نيكو به 1994آمريكا در سال 

هزار بشكه در روز رسيد اما دوباره بـه   350
امروز نيكو . هزار بشكه برگشت 120حدود 

عالوه بر فروش اين ميزان نفـت، سـوآپ   
در اي نفـت خـزر را هـم    هزار بشكه 140

هزار بشكه ميعĤنات نفتـي   300. اختيار دارد
 3تا  2فروشد و كريديت فروش ساآلنه مي

اين . ميليارد دالر مازوت را در جيب دارد
اسـت تـا   شـده قدرت به نيكـو داده   ههم

نــد از بانكهــاي بــزرگ وام اصــاحبش بتو
ن بـازار  ابگيرد و روابط نزديكـي بـا بزرگـ   

ين خريد بنز. تجارت و سياست برقرار كند
را هم به اين مجموعه بايد افزود كه خود 

درصد بنـزين   60نيكو . بحثي مطول دارد
  .خردايران را از يك شركت اروپايي مي

ميليـارد   15ها حدود نيكو در اين سال     
بــراي ) بــا ســپرده و ســود(نس ادالر فاينــ

. هاي نفتي ايران جذب كرده استپروژه
تــا ميليــارد دالري ژاپــن گرفتــه  4از وام 

پـارس   12و  8و  7، 6فاينĤنس پروژه هاي 
ــد   ــه مي ــرح توس ــوبي و ط ــي اجن ن نفت

ــد . دارخــوين ــعه مي ــول توس ــي اپ ن نفت
پـارس جنـوبي،    5و  4ن، فازهـاي  اآزادگ

. نان سـلم اطرح آماك، طرح توسعه ميد
ني را هم بايـد بـه ايـن    اهاي گازرسپروژه

نيكو نفت و فرآورده هاي . مجموعه افزود
نس اكرد و فاينوآنه ميدر اختيارش را پشت

  .اين يعني قدرت نيكو. گرفتمي
ن شركت نيكو اشود كه ميياد آوري مي •

ن امام خميني اجرسي و ستاد اجرايي فرم
ن در قراردادهـاي نفتـي و   او سپاه پاسدار

هـاي  گازي در مناطق مختلـف همكـاري  
محكمي تحت نظر رهبري برقـرار اسـت   

و اي كوچك كه سرباز بابك زنجاني مهره
- دم دستي آنها بود و در برخي موارد لقمه

   .دادنداي هم به او براي روز مبادا مي
    

- ني رياســت مــيا٭بــر نيکــو چــه كســ

  : ؟كنند
  
ــر   • ــدايت زاده رضــوي همس ــد ه مجي

رييس  خواهر زاده حجت اهللا غنيمي فرد،
- هيات مديره و ريـيس اسـبق امـور بـين    

رييس و سفير ايران در ايتاليا و المللي نفت 
قائم مقام اسبق و كت نفتي نيكو جرسي شر

حبيــــب اهللا عســــگراوالدي در وزارت 
عضـو  جمعيـت هيـات موتلفـه      نيابازرگ

   .اسالمي
پس از آنكه بورس كاال در سه نوبـت از     

- پيدا كردن مشتري براي خريد محمولـه 
هاي عرضه شده از سـوي شـركت ملـي    

ند چند هفته گذشته بـا  انفت ايران ناكام م
ار بشكه نفت خام در بورس هز 500فروش 

كاال آرزوي بورسي شدن اين طالي سياه 
 انجـام به واقعيـت تبـديل و طلسـم عـدم     

  .معامالت آن شكسته شد
بنا بر اين گزارش، شـركت كـارگزاري       

هزار بشكه نفـت خـام    500ن سهام اخبرگ
عرضه شده از سـوي شـركت ملـي نفـت     
ايران را براي شركت نفتي نيكو جرسي به 

سنت با پرميوم صفر  49دالر و  105قيمت 
اين در حالي است  .خريداري كرده است

كه صد در صد سهام شـركت نفتـي نيكـو    
جرسي متعلق به شركت ملي نفـت ايـران   

باشد و در واقع از شركت هـاي تابعـه   مي
شركت ملي نفت ايـران اسـت و بـا ايـن     

تنهـا در مجموعـه    خريد و فـروش نفـت،  
 شركت ملي نفت جيـب بـه جيـب شـده    

  .است
اين شـركت نفـت را زيرقيمـت روز از        

كند و در شركت ملي نفت خريداري مي
- بازارهــاي خــارجي بــه قيمــت روز مــي

، محموله بـارگيري  سخن ديگربه . فروشد
شــده بــه نفــع ايــن شــركت بــه محــض 
جداشدن از اسكله خارك يا الوآن درجا 

دالر براي اين شركت  2بشكه اي حداقل 
  .سود دارد

ن شركتي اسـت كـه هـدايت    ااين هم    
زاده رضوي مسئوليت آن را بر عهده دارد 
و تنها يك قلم ذكـر شـده فـوق سـودي     
معادل يك ميليون دالر براي آن به همراه 

  .داشته است
ديگري آقاي سوري مسـئول حمـل و    •

سـال اسـت    30نقل نفت ايران است كـه  
ايـن دو نفـر را   . دهداين كار را ادامه مي

  .منصوب كرده است 61خامنه اي از سال 
  - محمد سـوري   :قاي سوريآسوابق       

ــد  ــدرك  ،1325متول ــي داراي م مهندس
نيك از دانشگاه هاوارد اياالت متحـده  امك

نجمن اسالمي سراسري ادبير . استآمريكا 
 .بوده اسـت   انقالبنادا قبل از اآمريكا و ك

س هيئت مديره و مدير عامـل آژانـس   يرئ
ايي و هـوايي  شخصي در حمل و نقل دري

 28از . سال در شهر نيويورك 5/4به مدت 
كنسولگري  سرپرستي 1357بهمن ماه سال 

ايران در نيويورك توسط شوراي حـافظ  
 منافع جمهوري اسالمي ايران در آمريكـا  

  و. را داشته است
مسئوليت حفظ منافع ايران در شركتها و  - 

  سازمانهاي ايراني مستقر در نيويورك 
ني وزارت انگي و پارلمــمعاونــت همــاه - 

  1358ني از مرداد ماه سال ابازرگ
معاونــت امــداد و نجــات هــالل احمــر  - 

جمهوري اسالمي ايران از آذر مـاه سـال   
1358  

ــل و ر -  ــدير عام ــم ــديره ئ يس هيئــت م
ــران از اكشــتير ني جمهــوري اســالمي اي

  30/8/1364لغايت  1/3/1360
يس هيئت مديره شركت ئمدير عامل و ر - 

  تاكنون 1/9/1364ايران از ملي نفتكش 
ن عضو هيئت مديره شركت ملي اهمزم - 

  1379تا بهمن  1/3/1364نفت ايران از 
  SAMUAL P&Iعضو هيئت مديره بيمه  - 
  p&Iريئس هيئت مديره بيمه اسالمي  - 
ني هــاي اعضــو ارشــد اتحاديــه كشــتير - 

  كشورهاي اسالمي 
س هيئت مديره شـركت پتروشـيمي   يرئ - 

  پارس
  ني آرياامديره كشتير يس هيئتئر - 
يس هيئت مديره موسسه دريـĤنوردي  ئر - 

  آفرين قشم
  ني كاسپيناعضو هيئت مديره كشتير - 
ني و انجمن كشـتير ايس هيئت مديره ئر - 

  خدمات وابسته
  نيايس اتحاديه شركتهاي كشتيرئنايب ر - 
مع كشتي سـازي  تعضو هيئت مديره مج- 

  و خدمات فرا ساحل ايران
ـ  سنگف(ترجمه كتاب  -  ن از ارش هـر خياب

  به نوشته كيم ووچونگ.) طالست
ــاب   -  ــه كت  THE CHALLENGEترجم

نوشته دكتر مهـاتير محمـد نخسـت وزيـر     
  4 صفحهدر                      سابق مالزي
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كـه  ) تالش بـراي فـردا   (نگارش كتاب  -  
  .اخيراً به چاپ رسيده است

در ) در جستجوي حقيقت (تاليف كتاب  - 
براي چـاپ اسـت كـه     حال آماده شدن

ـ   ن و اموضوع آن در ارتباط با فلسـفه عرف
  دين است 

ـ   -  در امـور دينـي و    هنوشتن صـدها مقال
اســالمي، اجتمــاعي، اقتصــادي، سياســي، 

  . آباد سازي روستاها خصوصي سازي،
ني اارائــه دههــا مقالــه در امــور كشــتير  - 

كشتي سازي بيمه دريـايي صـنعت اوراق   
  كشتي

ي در كشــورهاي نادههــا سـخنر  انجـام   - 
  .مختلف و در دانشگاهها در داخل كشور

اخذ تقديرنامه از مقـام معظـم رهبـري     -  
ت كن شـر امربوط به آرايش دفاعي ناوگـ 

فرونـد   74ملي نفـتكش ايـران متشـكل از    
نه پيمـا  افروند شناور كر 54نفتكش، حدود 

جهت تضمين تـداوم صـدور نفـت خـام     
  .ن جنگ تحميلياكشور در زم

ــذ تقديرنا -  ــرم   اخ ــت محت ــه از رياس م
جمهوري هاشمي رفسنجاني بـه مناسـبت   

  .فوق الذكر
ن محترم وقـت  ااخذ تقدير نامه از وزير - 

نفت و دريافت نشان تالش از وزير سـابق  
  .نفت

نــده نيــروي ادريافــت تقديرنامــه از فرم - 
دريايي به مناسبت همكاريهاي مشترك در 

  .امور دريايي
ـ    -  ن اودريافت جايزه و تقديرنامـه بـه عن

در فعاليـت   2004شخصيت برجسته سـال  
  SEATRADEوسسه بين المللي ماز دريايي

ننــد برخــي ديگــر از امحمــد ســوري م    
- مقامات نظام يك آچار فرانسه كامل مـي 

باشد كـه در زمينـه هـاي بسـياري مـورد      
  .استفاده حاكميت قرار گرفته است

حجت اهللا غنيمـي فـرد دايـي همسـر      •
ن از نفتخـوار مجيد هدايت زاده رضوي ا

يـاور   كه سالها در امر نفت خـواري يـار و  
 خواررهبري بوده و خود از گرگهاي نفت

و از روساي نيكو جرسـي بـوده كـه هـم     
اينك آن را به جشن ساز واگـذار كـرده   

او سالها معاونت بين المللـي وزارت  . است
نفت را بر عهده داشت و به عنوآن اسـتاد  

دانشـگاه  نشكده اقتصاد ادانشگاه مديريت د
عالمه بود و هم اينك در دانشـگاه نفـت و   
بخش سرمايه گذاري نفت به كار مشـغول  

  .است
اش آنهم با تنها يك معاملهبابك زنجاني      

البته  .نيكو جرسي لو رفت و مشكل ساز شد
به يمن حضور وزيـر نفـت دولـت حسـن     

ني كه از نـزديكن بـه بĤنـد هاشـمي     اروح
ارش زيـر  بنـا بـر گـز   . باشدني ميارفسنج

با نيكو جرسـي  »بز «پرونده معامالت نفتي 
صفحه آن  700كه  دباشميبسيار پر حجم 

  .به مجلس ارايه شده است
مديرعامل شركت نيكو شائبه همكـاري       

ن وزارت نفت در پرونـده تخلـف   مسئوال
گـزارش  : بابك زنجاني را رد كرد و گفت

نت اصفحه اي از معامالت نفتي و ضم 700
متعلق به بابك ( ISO شركت اخذ شده از

  .به مجلس ارسال شده است) زنجاني
اهللا جشن سـاز در  به گزارش مهر، سيف     

واكنش به اظهارات اخير رئيس كميسـيون  
مجلـس مبنـي بـر عـدم دريافـت       انرژي

گزارش وزارت نفت براي تكميل پرونـده  
مجلس،  انرژي بابك زنجاني در كميسيون

از حــدود يــك ســال قبــل طــي : گفــت
ن ذيـربط و  اجلساتي بـا حضـور كارشناسـ   

ن عالي رتبه صنعت نفت و به همراه امدير
كارگروهي كه بعدا براي پرونـده تخلـف   

تشكيل شد، اطالعات كـاملي   بابك زنجاني
متعلق بـا  ( ISOاز معامالت نفتي با شركت 

به رئيس و اعضاي كميسيون ) بابك زنجاني
برگ گزارش و  700ارائه و بيش از  انرژي
ــنا ــدارك دراس ــيون  د و م ــار كميس اختي
  .قرار گرفت انرژي

جاي تعجب است كه آقـاي  : وي افزود   
عـدم ارائـه   : نـد اميركاظمي اعالم كـرده  

ــاري     ــت و همك ــائبه حماي ــدارك، ش م
ن وزارت نفت با بابـك زنجـاني را   مسئوال

در جــاي  تقويــت مــي كنــد و همچنــين
هـايي از   نتاچـه ضـم  «نـد،  اديگري گفته

ت معامالت نفتـي گرفتـه   بابك زنجاني باب
  »شده است؟

تمـامي اسـناد و   : جشن ساز تاكيد كـرد     
مدارك خواسته شده توسـط سيدمسـعود   
ميركــاظمي و كميتــه منتخــب كميســيون 

ن قرار گرفته اسـت و  ادر اختيار آن انرژي

متعلق ( ISO نت اخذ شده از شركتاضم
اعتبـار اسـنادي بـانكي    ) به بابك زنجـاني 

)LC (اري شـركت ملـي   دارد كه رويه ج
 انـرژي نفت ايران بوده و رئيس كميسيون 

 به خوبي اطالع دارند كه اين نوع اعتبـار 
هاي معتبر بـراي   نتااسنادي بانكي از ضم

المللـي   فروش نفت و هر معامله ديگر بـين 
  . است

  
  :»بز«در باره ٭خبري ديگر 

  
ــك    • ــده باب ــازه اي از پرون ــات ت جزئي

افكـار   با دستگيري بابك زنجـاني  :زنجاني
نستن ابعاد اين موضـوع  اعمومي در پي د
- به جزئيات تازه» نتخابا«است و خبرنگار 

 .اي درباره بابك زنجاني دست يافته است
نتخاب، نـام وتصـوير   ابه گزارش خبرنگار 

بابك زنجـاني پـاييز سـال گذشـته بـراي      
نخستين بـار توسـط يـك سـايت خبـري      
داخل كشور بعنـوآن يكـي از بزرگتـرين    

امـا   .ايران معرفي شـد  ن تاريخارآنتخوار
وال اينجاست بابك زنجاني چگونه اين ئس

  ؟موقعيت را پيدا كرد
براساس اطالعـات جمـع آوري شـده        

، بابـك زنجـاني   »آنتخاب«توسط خبرنگار 
ــال   ــوادث س ــد از ح ــدرت  و 1388بع ق

گرفتن برخي نيروهاي خودسر بـا فـردي   
برقـرار   بنام رعيت در جزيره كيش ارتباط

د و از طريق وي بـا شـريف ملـك    كنمي
زاده و سپس اسفنديار رحيم مشايي مرتبط 

حوزه رآنتخواري بابك زنجـاني   .شودمي
در ابتدا هتلداري و داللي هواپيمـا بـوده   

و بــا تشــديد تحريمهــا  1390كـه از ســال  
يكباره ثروت در اختيار وي كه حاصـل از  

بـا پـول بيـت المـال      پولشويي و معامالت
وي سـپس   .برابر مي شودبوده است دهها 

با ارتباط گرفتن با معاون اقتصادي يكي از 
ــراي   مراكــز خــاص از پوشــش امنيتــي ب
  .فعاليتهاي اقتصادي خود استفاده مي كند

بابك زنجاني كه از رعيت و هروي براي    
كنـد  ارتباط با محافل خودسر استفاده مي

پـردازد و  مبالغ سنگين به افراد مختلف مي
- ه سيستم نظارتي نفوذ مـي از اين طريق ب

چنان موقعيتي را پيـدا  شود گفته مي .كند
كه با يـك وزيرخـاص در درون    مي كند
ــرده و از   اوزارتخ ــدار ك ــه دي ــه مربوط ن

  .حمايتهاي وي بهره مي برد
ن مجلس نيز پيش از ايـن  ابرخي نمايندگ

از تاييد بابك زنجاني توسـط چهـارتن از   
احمدي نژاد شـامل   وزيراناعضاي هيات 

رستم قاسمي، شمس الدين حسيني ، حيدر 
   .بهمني خبرداده بودند مصلحي و محمود

گويد كه دو تـن از  سايت انتخاب  نمي     
و حيدر ) وزير نفت(رستم قاسمي  ،وزيران

دست نشـاندگان   ،)وزير واواك(مصلحي 
  . انداي بودهمستقيم خامنه

نتخـاب  اسـايت  گـزارش   ،ترتيببدين    
مراجـع قضـايي    »رسـاني اطالع «همانند 

- رد باال دسـتي  است كهچنان تنظيم شده
طـور  ايـن .گرددهاي بابك زنجاني پاك 

بـه   88او تنها از سـال  كنند كه وانمود مي
حـال  . بعد بود كه به ثروت دسـت يافـت  

وارد جرگـه   ،تـاريخ  آنزود تر از ه او كآن
 هـا گشـته  آنخور آن شده و دسـتيار  رآنت
ـ  رآنت خواري .است اي خـرداد  از كودت

و  دور زدن تحريم ها ببعد رايج شد و  60
بيشـتر  و خريد  و فروش نفت بر روي دريا 

مربوط بـه دوره دوم حكومـت احمـدي    
  .نژاد است

  
  :بازهم درباره بابک زنجانی ٭
  
به گزارش جام اقتصادي، سـيد مسـعود    •

مجلس  انرژيميركاظمي رئيس كميسيون 
- گفتـه وگو با خبرگزاري فارس،  در گفت

 انـرژي ماه پـيش كميسـيون    4يا  3: ستا
اي تشكيل داد كه موضـوع بـدهي    كميته

نفـت را بررسـي   وزارت بابك زنجاني بـه  
در ايــن كميتــه افــراد مختلفــي از . كنــد

شركت ملي نفت، شـركت نيكـو، وزارت   
، سازمان بازرسـي كـل   )واواك( اطالعات

ن محاسبات دعوت شـدند و  اكشور و ديو

ــده توضــيحا  ــاره ايــن پرون ــه درب تي ارائ
  .كردند

مجلس در پاسخ  انرژيرئيس كميسيون    
به پرسشي درباره دليل دعوت از زنجـاني  

بـين اطالعـات ارائـه    : به اين كميته گفت
شده از سوي نهادهاي نظارتي و شـركت  
نيكو تناقضاتي وجـود داشـت و در عـين    
حال زنجاني هم حرف نيكو را زير سـؤال  

بود كه  برده و به اعضاي كميته پيغام داده
اي  اين افراد صداقت ندارند و بنده كـاره 

  .نبودم
زنجاني گفتـه بـود كـه    : وي اضافه كرد    

هايي دارم و از كميتـه خواسـته    من حرف
بود اجازه دهند، با حضور در ايـن كميتـه   
پيگيــري حــرف خــود را مطــرح كنــد و 

  .اعضاي كميته هم وي را دعوت كردند
كـه   ميركاظمي در پاسخ به اين پرسش    

تعامل نفتي با زنجاني از كي برقـرار شـده   
اين اتفاق از يك سال پـيش  : است، گفت

به اين سو اتفاق افتاده و نكته جالب آنجـا  
ـ    ني در اطـراف ايـن فــرد   ااسـت كـه كس

ــ  ــد كــه در هم ــاجراي احضــور دارن ن م
سوآپ نيز دخيل بوده اند و امـروز بـا    شبه

كاره وزارت نفـت شـده    تغيير دولت همه
ادي كه با آنها مخـالف بودنـد را   اند و افر

  .تعويض كرده اند
اين مساله جاي نگرآني : وي تاكيد كرد    

نـه  ادارد كه اين افراد گردآننـده وزارتخ 
ن اكننـدگ  شده اند و افراد ناظر و پيگيـري 
  .اين پرونده را بركنار كرده اند

وزير اسبق نفت در پاسخ به اين پرسش      
شـركت  كه آقاي عمادي معاون پژوهش 
ـ    ن شـما  املي نفت گفته اسـت كـه در زم

شــرايط فــروش نفــت تغييــر كــرده و بــه 
افرادي كه پااليشگاه نداشته اند، نيـز نفـت   

ن ادر زم: فروخته شده است، تصريح كرد
ميليون بشـكه   4بنده توليد نفت نزديك به 

در روز و شرايط فروش نفت بدون تغييـر  
نند قبل بود و بخش اعظم نفت بر اساس ام

بـه  ) ني مدتطوال(نگ ترمردادهاي القرا
  .شد پااليشگرها فروخته مي

اگر شرايط فروش نفت : ميركاظمي افزود
ن پـس از دوره وزارت بنـده   ابه خريـدار 

متـاثر از    كم يـا زيـاد تغييـر كـرده باشـد،     
ها و كاهش فـروش و توليـد نفـت     تحريم

  .بوده است
ماه پيش دربـاره   4اي كه  به جز كميته     

زنجاني بابت وجوه ناشـي از   بدهي بابك
تشـكيل   انـرژي فروش نفت در كميسيون 

شده است، بيژن زنگنه وزير نفـت پـس از   
گرفتن راي اعتمـاد از مجلـس در اواخـر    

ميليـارد   2مرداد ماه سال جاري، از بدهي 
دالري زنجاني به وزارت نفت سخن گفته 

  .بود
اگرچه ارقام بيشتري از ميـزان بـدهي        

جوه فروش نفت در سـطح  زنجاني بابت و
ميليارد دالر نيز مطرح شده است، امـا   2,8

گويد كل معامالت نفـت   خود زنجاني مي
ميليـارد و   1وي براي شركت نيكو و نفت 

ميليـارد   1ميليون يورو بوده است كه  900
ــغ در    200و  ــن مبل ــورو از اي ــون ي ميلي

هاي بانـك وي در مـالزي بلوكـه     حساب
ايـن بانـك    شده و به دليل قطع سـوئيفت 

  .نتقال آن به ايران را نداردان اامك
ميليـارد   17,5گويـد   وي همچنين مـي      

يورو از طريق بانك خود در مالزي بـراي  
ن انكـار اايران پول جابجا كـرده و بـه پيم  

وزارت نفت پرداخت كرده، يا بـه ايـران   
  /فارس./منتقل كرده است

به نقـل از نفتنـا، در حاليكـه     بولتن نيوز، •
ن مجلس از عملكرد وزيـر  انمايندگ سؤال

ــركت  ــدامات ش ــت و اق ــه   نف ــاي تابع ه
نــه وي در حــال افــزايش اســت؛ اوزارتخ

طرح تحقيق و تفحـص از شـركت نفتـي    
نيكو از سوي ميركاظمي، رئيس كميسيون 

  . ه استشدمجلس  انرژي
شركت نيكوجرسي يكـي از شـركتهاي       

تابعه شركت ملي نفـت ايـران اسـت كـه     
اين مجموعه نفتي تـامين   مسئوليت اصلي

نس و فـروش بخشـي از   اصنايع نفتي و فاين
مقر شركت . باشد منابع نفت خام ايران مي

پـيش  . نيكو جرسي در بازل سوئيس است
ن ااز اين، سيدمسعود ميركـاظمي در دور 
سـاز   مسؤليت وزارت نفت، سيف اهللا جشن

را مديرعامل شركت نيكوچرسي منصـوب  

  .كرد
هاي صورت  حمايت برخي منابع مطلع    

ن نفتـي از  اگرفته از سـوي برخـي مـدير   
را از بنـدهاي اصـلي   ) ز.ب(نام  شخصي به

ايـن  . ننداد طرح اين تحقيق و تفحص مي
ــرين و    ــي از بزرگتـ ــه يكـ ــخص كـ شـ

ن ا هـاي جـو   نـده اتـرين پدرخو  ناشناخته
معـامالت نفتـي تـا     ازاقتصاد ايران اسـت  

ــداري، و صــنايع بهداشــتي  ــانكي، هتل  –ب
. است ا قلمرو فعاليت خود كردهرآرايشي 

نژاد  وي قبل از به قدرت رسيدن احمدي
ـ  فردي معمولي بود، كه هم ن بـا آغـاز   ازم

دولت نهم، با فعاليت اقتصـادي در لـوازم   
بهداشتي و آرايشي و برج سازي ورود پيدا 

از گردش مالي چند ميليارد دالري  وكرد 
  .برخوردار شد

گذشـته   هاي برابر اين گزارش، طي ماه   
باوجود برخي تذكرات نهادهاي ذيصالح، 

ــت  ــات پش ــق ارتباط ــرده و  وي از طري پ
امـا  . غيرشفاف به معامالت نفتي روي آورد

آن است كه به ) ز.ب(نكته مهم در عملكرد 
رسد وي بيشتر از آن كه يك فعال  نظر مي

اقتصادي باشد، پوششي است براي برخـي  
هـاي   فعاليتها و به جهت آن كه صـالحيت 

وال قـرار دارد، احتمـال   ئي نيز زيـر سـ  و
عدم صداقت در معامالت نفتي و همچنين 

اخيـرا نيـز   . رود تخلفات مالي وي نيز مـي 
شنيده شده است از آنجا كـه نـام وي در   
ــا   ليســت تحــريم آمريكــا و اتحاديــه اروپ

تـا   اسـت شـده ايـي   نهاقرارگرفته است، به
هاي نفتي  هاي فروش نفت و فراورده پول

وي بـه كشـورهاي خـارجي     كه از سوي
هاي مشخص شده  فروخته شده، به حساب

بر اسـاس برخـي   . نده نشودادولت برگرد
گزارشات، فعاليتهاي ايـن شـخص بـدون    

  .اطالع شخص وزير نفت بوده است
نظـرآن علـم اقتصـاد     به اعتقاد صاحب     
ندهي زمادربـاره ضـرورت سـا    يالملل بين

معامالت پوششي براي دور زدن تحريمهـا  
ر شــرايط حســاس تحــريم، ايــن گونــه د

ــك ــه    ريس ــئوآلن ك ــي از مس ــاي برخ ه
هاي مرتبط بـا خـود را بـه عنـوآن      چهره

پوشش مطرح كـرده و معـامالت سـنگين    
دهند،  مي انجامكشور را به اسم اين افراد 

گونه كه معامله بـا   ناهم. قابل توجيه نيست
اكنون بخش بزرگي از سـرمايه   هم) ز.ب(

  . خته استندااكشور را به خطر 
عالوه بر اين، به دليل اينكه اين معامالت    

به صورت غير رسمي براي دولـت ايـران   
شود، پيگيري قضايي براي اعاده  مي انجام
المال از اين افراد مورد اعتماد خارج  بيت

از ايران نيز معموال بسـيار مشـكل اسـت و    
ند عليه آنها اعالم شـكايت و  اتو دولت نمي
  .جرم كند

ساس اين گزارش عالوه بر كميسيون برا    
، برخي نهادهاي نظارتي و سـازمان  انرژي

 90بازرسي كل كشور و كميسـيون اصـل   
مجلس نيـز بـه ايـن موضـوع ورود پيـدا      

  .دانهكرد
  

 درآمـــد دالر میلیاردهـــا
به جیبها رفتـه انـد  نفت

و هرگز به خزانه دولـت 
ـــد؟ ـــی گردن ـــاز نم  –! ب

حکومت روحانی ممکن 
ــــا  ــــگ ب اســــت در جن

  :؟!مفسدان شهید شود
  
ـــه  ۵۳ ٭ ـــه خزان ـــارد دالر ب میلی

  :استواریز نشده
  
  تدبير گـزارش   سايت ،92بهمن  21در

 درآمدهاي از دالر ميليارد 53: استكرده 
 همـين  به است؛ نشده واريز خزانه به نفتي

 از محاسـبات  ديوان اخير گزارش. راحتي

 جديـد  تخلـف  ايـن  از 91 بودجـه  تفريغ
ــژاد مــدياح محمــود حكومــت ــرده ن  پ
  .است برداشته

 دولـت  مـالي  هاي تخلف ميزان و تعداد   
 شنيدن كه است زياد قدر آن نژاد احمدي

 ميليارد 1,1 تخلف از. است شده عادي آن
 سال در دالري ميليارد 53 تخلف تا دالري
 بـه  شهركرد نماينده زمانيان سعيد. گذشته

 كـه  اسـت  درسـت «: گويـد  مي "تدبير"
 نيسـت  جمهوري رئيس رديگ نژاد احمدي

 گيـر  پـايش  دهم دولت هاي تخلف در اما
  ».باشد پاسخگو بايد و است

 تفريـغ  گزارش قرائت با نيز اين از پيش    
 عـالوه  شد مشخص مجلس، در 85 بودجه

 از بـيش  قانون، از انحراف مورد دوهزار بر
 نفتي هاي درآمد مازاد از دالر ميليارد  يك

  .ستا نشده واريز خزانه به كشور
 87 بودجه سال تفريغ گزارش اساس بر    
 و هشـت  حـدود  بنزين ليتر ميليون 12 نيز،
 همسـايه  كشـورهاي  بـه  تومان ميليارد نيم

 خزآنه به نيز آن پول كه است شده صادر
  .نشد واريز

 دوهـزار  مبلـغ  نيـز  90 سـال  بودجه در   
  قـانون   گـردان   تنخواه بابت ريال ميليارد

 درآمـد  محـل  از هـا  يارانه هدفمندكردن
 ميعĤنـات  و خـام  نفـت  صادرات از حاصل
 كشـور  كـل  داري خزانـه  حساب به گازي
  .است نشده تسويه تاكنون كه شده واريز

 خبرنگــار بــه دهكــردي زمانيــان ســعيد    
 نفـت  بحث در«: گويد مي تدبير اقتصادي

 بـر  كه داريم قانوني دولت، درآمدهاي و
ـ  بـه  بايد درآمدها تمامي آن مبناي  هخزان
 در متاسـفانه  اما. شود تقسيم آنجا از و واريز
 كـه  داده رخ اتفاق اين گذشته هاي سال

 شـده  مي واريز خزانه به بايد كه اعتباراتي
  ».است شده هزينه ديگري جاي در
 شــوراي مجلــس در شــهركرد نماينــده    

 تفريغ گزارش مطابق اينكه بيان با اسالمي،
 واريـز  خزانه به دالر ميليارد 53 ،91 بودجه
 جبـران « : كنـد  مـي  اظهـار  اسـت،  نشده

 جبـران  مزايـا،  و حقـوق  پرداخت كمبود
 و ها يارآنه هدفمندي نقدي هاي پرداخت

 هـاي  هزينـه  كمبودهـاي  به مربوط مسائل
 درآمـدهاي  كـه  بودنـد  مـواردي  جاري
 موارد اين در خزانه به واريز جاي به نفتي

 احمـدي  دوره در واقع در. شدند مصرف
. شـد مـي  برخـورد  نوشابه مثل نفت با نژاد

 كـه  شـد مـي  زده هـم  به هاحساب چنان
 فهميـديم مي افتادمي اسياب از بآ وقتي
 نصـف  و رفتـه  گـازش  كـه  اينوشابه مثل
 ايـن  .اسـت پريـده   هـم  نفت پول شده،
 بـه  و است قانون خالف دهم دولت اقدام
 ايـن  درست نظارت و برخورد عدم دليل

ــاق ــا اتف ــه. داد رخ ه ــد البت ــت بعي  نيس
 در و باشـد  راه در هم بيشتري هاي تخلف
  ».شود منتشر آينده

 بـر  شـود  مشخص بايد«: زمانيان گفته به •
 واريـز  خزانـه  بـه  هـا  پول اين اساسي چه

 راهـي  چـه  در و رفته كجا به اصال و نشده
  ».است شده مصرف

ــن     ــو اي ــيون عض ــولگرايان فراكس  اص
 ايـن  بـه  پاسخ در مجلس، واليت رهروان
 اين بازگشت امكان آيا كه "تدبير" سئوال
 نـه،  يـا  دارد وجود كشور خزانه به ها پول
 كـه  ايـن  نوع به موضوع اين« : گويد مي
 آيـا  اينكه و شده مصرف كجاها در ها پول

 كه زماني. دارد بستگي نه يا داشته مجوزي
 اعـالم  را بودجـه  تفريغ محاسبات ديوآن

 از بسـياري  در كـه  بينـيم  مـي  مـا  كند مي
 نـوع  در هـا  وزارتخانـه  و نهادها ها، ارگان
 امـا .دارد وجـود  هـايي  اشكال كرد هزينه
  ».گردد باز خزانه به ها پول اين است بعيد

  
روحـــــانی  ۹۲بهمـــــن  ۲۲در  ٭

هــزار ۹یــک نفــر  :اســتگفتــه
میلیاردتومان پـول ایـن ملـت را 

  :استبرده
  
  اسـت گفته روحاني ،زاديآدر ميدان :
 ودر تر سالم اداري نظام فكر در دولت اين
 و مردم همه از من است فساد با مبارزه پي
 دولت كنم مي درخواست نظام قواي همه
  . كنند ياري فساد با مبارزه با زمينه در را
  

  5 صفحهدر
  

مافیاها و تحریمها؟
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 هـزار  9 فرد يك كرد تحمل توان مي مگر
 ايـن  ببـرد  را ملت اين پول تومان ميليارد
 چه و شده مصرف كجا و برده كجا را پول

 داده انـد؟  اجازه چنين فرد اين هب كساني
 مقابـل  در بايد و باشيم فساد مراقب بايد ما

 پـذيرد  نمي ملت كنيم ايستادگي مفسدان
 و مفسـدان  جيـب  در المـال  بيت پول كه

 خواست فساد با مبارزه. باشد خاصي افراد
  .است بزرگ ملت اين

معـــاون او  ،نهاونـــديان ،بهمــن  23در  •
بـه ايـن    است كه رسيدگياطمينان داده

خورد و برد تا رسيدن به نتيجه كه احقـاق  
- ادامه مي ،حق  و پس گرفتن پولها است

  . يابد
نی ااين برد و خـورد زمـ :انقالب اسالمی

 ۱۰۰۰اســت کــه هــر دالر گرفتــه انجــام
بنـــابراين، . اســـت تومـــان بـــوده ۱۲۰۰و 

 ۹، حــدود »يــک فــرد«بــرد و خــورد ايــن 
  .شودميليارد دالر می

  
ــود را٭ ــردم خ ــنیدن  م ــرای ش ب

خبــر افشــای فســادهای نجــومی 
مفسـدان اقتصـادی . ماده کننـدآ

تا دندان مسلح هستند در مبارزه 
دولت ممکن است شهید  ،نهاآبا 

  :شود
  
  ســايت تــدبير قــول  ،92بهمــن  26در

مجلـس را اينطـور   » نماينده« ،ابراهيم نكو
  :استنقل كرده

 بيمـه  فسـاد  ميليـاردي،  هـزار  سه فساد     
 ميلياردي ميلياردي هزار 80 بدهي ايران،

 بابـك  پرونـده  همچنين و بانكها به نفر 32
ــاني ــي ...و  زنج ــان در همگ ــت زم  دول
 مـاجراي . انـد  افتـاده  اتفاق نژاد احمدي
 گـزارش  بـه  كـه  نفتي پول دالر ميلياردها
ــوان ــبات دي ــس محاس ــتش مجل  سرنوش
 ايـن  كنـار  در بايـد  هـم  را نيست مشخص
  .ديد فهرست

 در جمهوري رئيس سخنان نكو ابراهيم     
 جـدي  عزم بر اي نشانه را بهمن 22 مراسم
 اقتصـادي  مفاسـد  بـا  مبـارزه  براي دولت
 اين«: گويد مي تدبير خبرنگار به و داند مي
 ميليارد هزار 9 يغماي به روحاني آقاي كه

 پـرده  پشـت  از نشان كند مي اشاره تومان
 آقـاي  دولـت  برخي در كه است فسادي
 اتفاق دادند اجازه راحتي به نژاد احمدي

 فسـاد  هـاي  رقـم  كـه  است درست .بيفتد
 ريـال  ميليـارد  هـزاران  به شده افشا هاي

 شـنيدن  براي را خودشان مردم اما رسيده
 .كننـد  آماده نجومي فسادهاي افشاي خبر
 فساد با مبارزه راه در روحاني دولت شايد
 .بكنـد  را كـار  ايـن  بايـد  امـا  بشـود  شهيد

ـ  اقتصادي مفسدان  مسـلح  دنـدآن  بـن  ات
 اين گيرپي نمايندگان براي روز هر.هستند
 بـا  مبـارزه  .كشندمي نشان و خط هاماجرا
 دولـت  و اسـت  جنگ يك اقتصادي فساد

 جنگ جنگ، اين كه داند مي هم خودش
 كـه  جنگـي . بـود  نخواهـد  مـدتي  كوتاه
 پديـده  ايـن  و اقتصادي مفسدان با دولت
 مـدت  طـوآلني  جنـگ  كرده شروع شوم
  ».است

 مفسـدان  فهرسـت  كـه  ايـن  اعـالم  با او   
 برخي«: گويد مي است مشخص اقتصادي

 هسـتند  نگران فهرست آني اعالم و افشا از
 گفت مردم به صادقĤنه بايد معتقدم من اما
 اقتصاد در اتفاقي چه گذشته هايسال در

 شـهامت  دولـت  اميـدوارم  .اسـت  افتاده
 داشـته  را نجـومي  فسـادهاي  ايـن  افشاي
ــروز كــه كســاني ســاييشنا .باشــد ــه ام  ب

 و انـد شـده  تبـديل  اقتصـادي  هيوالهاي
 با مطابق و اندكرده شيشه به را مردم خون

ــان ــرايط و زم ــان ش ــر را سنگرهايش  تغيي
 به. نيست پذير امكان سادگي به دهند، مي

 براي مردم از جمهوري رئيس دليل همين
 اقتصـادي  مفاسـد  بـا  مبـارزه  در همكاري
 امتيازهـاي  از ييك.. .است خواسته كمك
 و شـهامت  بـا  كه است اين يازدهم دولت
 آمـده  مفسـد  افـراد  جنگ به ترس بدون
 هاي گروه پشتيباني از اگر افراد اين. است

ــه نبودنــد برخــوردار سياســي  ســادگي ب
 بـه  را كـالن  هـاي  ثروت اين تواستند نمي

 پـيش  كـه  موآنعي بنابراين. بياورند دست
 دمفاسـ  بـا  مبـارزه  بـراي  دولت راه روي

  .است سخت بسيار دارد وجود اقتصادي
 هـايي  گـروه  متاسفانه كه دارم خبر من    

 را اقتصـادي  مفسـد  افراد جرم آنكه براي
ــبك ــان س ــد نش ــال در دهن ــام ح  انج
ــي ــايي رايزن ــتند ه ــه هس ــن ك ــود اي  خ
 فسـاد  بـا  مواجهه در دولت مانع بزرگترين
 افـراد  همـان  ها گروه اين. است اقتصادي

 مفاسـد  سـاز  زمينـه  كـه  هسـتند  نفـوذي  با
 سـادگي  بـه  دولتـي  هـر  .شدند اقتصادي
 نمـي  را اقتصـادي  مفاسد با مبارزه ريسك
  ».پذيرد

  
ــان  ٭ ــه زب جــرم شناســی تضــاد ب

  :ساده
  
      نويسنده مقالـه دكتـر محمـد بهروزيـه

 23در  ،است و نوشـته او در سـايت الـف   
را  آننكاتي از . منتشر شده است ،92بهمن 

  :نقل مي كنيم
 توجه شد منتشر بهمن 17 كه رخب اين به •

 توليـدي  بنـزين : ابتكـار  معصـومه «: كنيـد 
 بـه  كه است خطرناكي تركيب پتروشيمي

 اسـتفاده  مورد گذشته سال چهار در اشتباه
 را بسـياري  جـĤني  خطرات كه گرفته قرار
  »...است داشته مردم براي

 مـيگن  ايـن  به شناسي جرم اصطالح در    
 بـر  يعني .»تضاد شناسي جرم« از مصداقي
 فقـط  كنندمي فكر كه عموم تصور خالف
- مي دستگير يا هستند زندان در كه كساني
 و مـال  جـان، « به و هستند »مجرم« شوند
 ،»زننـد  مي آسيب ديگران سالمتي و آبرو

 ،گيرندجرائم بزرگي هستند كه انجام مي{
شـوند و مرتكباشـان   اما جـرم تلقـي نمـي   

ـ  جـرايم  بيشـتر . }شوند مجازات نمي  هعلي
 توســط مــردم »ســالمت و مــال و جــان«

 جامعـه  بـاالي  و متوسط طبقات از افرادي
 در »مجرمين صدمات« كه شود مي انجام
 بـه  آنهـا  امـا . اسـت  ناچيز بسيار آنها كنار
 »قـدرت  كـانون « به بودن نزديك دليل

 نه - 2 شود مي تلقي جرم رفتارشان نه - 1
 شوند مي دستگير نه - 3 شوند مي تعقيب

 حكـم  نـه  و - 5 شـوند  مي محكوم نه - 4
 مـي  قـرار  اجرا مورد به آنان محكوميت

  ...گيرد
 سـه  به جرايم كه است توضيح به الزم •

 عليه جرايم - 1: شوندمي تقسيم مهم دسته
 - 2) معنوي و جسماني صدمات( اشخاص
 جـرايم  - 3 مالكيـت  و اموال عليه جرايم
  .عمومي آسايش و امنيت عليه

 صدماتي چنين گفت بايد اغراق بدون   
ــور ــترده بط ــيش گس ــه از ب ــط آنك  توس

 توسـط  بگيـرد  صورت »رسمي مجرمين«
 كـانون  بـه « كه گيرد مي صورت كساني
  »هستند نزديك قدرت هاي

 نظريـات  از قسـمت  اين به اينكه دليل    
 مـي  تضـاد  شناسـي  جـرم  شناسـي  جرم

 يـك  ميـان  تضـادي  كه است آن گويند
 آمارهـاي  بـا  شـده  اثبـات  و قديمي باور

: از است عبارت كه شودمي يدهد رسمي
 - 2 آورد مي فساد قدرت: كه باور اين - 1

 افـراد  چـه  هر دهدمي نشان جرايم آمار
 باشـند  تـر  نزديك قدرت هاي كانون به

- مي گزارش افراد آن از كمتري جرايم
 محكــومين اكثــر ســكونت محــل( شــود
. اسـت  نشـين  فقيـر  و شـهر  حاشيه مناطق
 و دهستن بدبخت خودشان هم كه كساني
 چنگــال از كــه انــدنداشــته پــارتي هــم

  ....)دهند نجاتشان عدالت
 كـه  بينـيم  مـي  باشيم زرنگ كمي اگر    

 و متوسـط  ي طبقـه  افـراد  از كه آسيبي
 ايـم  خورده گذشته سال طول در باالتر
 وقـوع  از كـه  اسـت  آسـيبي  برابر صدها
 نمونـه  بـراي  .ايم چشيده معمولي جرايم
 ر مـورد يـك بـا   نَه گذشته سال در بنده

 مورد كالهبرداري نه و شدم واقع سرقت
 واقع شدم و نـه   جرح و مورد ضرب نه و

ام معنـوي  يا و جسمي سالمت« به صدمه
 توسـط  تومـان  هزار صدها :اما .وارد شد
 بـاالي  بـه  متوسـط  طبقـات  افـراد  آنواع
 هزينه كه پزشكاني از:امزيان ديده جامعه

 تجـويز  فرزنـدم  براي فايدهبي داروي و
 محصـول  كـه  داري داروخانه تا ندكرد

  ... داد من به اشتباهي
 روش قسم اين از كه هايي آسيب اگر    
 شود مي وارد ما ي روزمره زندگي بر ها
 آسيب با مقايسه قابل اصال كنيم محاسبه را

  .نيست جرايم از ناشي هاي
، االيـام  قديم از، اندگفته شناسان جرم •

 دربـو مـي  چيزي تاجر يك از كسي اگر
 بـا  تـاجري  اگر اما شدمي ناميده »دزد«

 گذاشتمي كاله مردم سر فروشي گران
 در. گذاشـتند مـي  زرنگي را كار اين نام

 بـه  وضـعيت  نيز امنيت عليه جرايم حيطه
 و سـهم  نيسـت  معلـوم . است شكل همين
 و افتادنـد  در جهـان  بـا  كـه  كساني نقش

 »پاره كاغذ« را ملل سازمان هايقطعنامه
 دست اين از مشابهي فتارهاير و ناميدند
 خـالف  رفتـاري  آيا دادند، انجام فراوان
 كسـي  چـرا  اند؟ نداده انجام ملي امنيت

 فـيلم  دوربيـنش  بـا  تظاهرات يك از كه
 بدون كسانيكه اما شد تلقي مجرم گرفت
 خارجي كشور يك سفارت قانوني مجوز

 كشـور  هـا  سال براي و كردند اشغال را
ــين مشــكالت دچــار را ايــران  المللــي ب
 آيـا . نشـدند  تلقـي  مجرم كردند فراوان

 نظـام « هـاي  تبعـيض  گونه اين ريشه ي
 -  كشورها ي همه در -  »كيفري عدالت

 قـدرت « كـه  گـردد  نمي بر مساله اين به
  »؟...!!مصونيت هم و آورد مي فساد هم

نويســــنده جــــرائم و  :انقــــالب اســــالمی
نداختــــه اســــت کــــه اجنايــــاتی را از قلــــم 

ن و حقــــــوق انســــــاتجــــــاوز بــــــه حقــــــوق 
. شــــهروندی او و حقــــوق ملــــی هســــتند

ها ها بهمآن آندازه که زندگیدر جامعه
ــــــه حقــــــوق نيســــــتند و وجــــــدآن  عمــــــل ب
ن ااخالقـــــــی حســـــــاس نيســـــــت و وجـــــــد
هــا تــاريخی بخــاطر عــدم آنتقــال تجربــه

از نســـــلی بـــــه نســـــلی ضـــــعيف اســـــت، 
تجاوز به اين حقوق که حيات قائم بـه 

ـــه  نهـــا اســـت، جـــرم و جنايـــت آعمـــل ب
در عـــــوض، چـــــون . شـــــوندمـــــیتلقـــــی ن
قوا هسـتند و قـدرت  یهاها رابطهرابطه

هـــا اســـت، بـــه قـــول تنظـــيم کننـــده رابطـــه
- قــدرت هــم فســاد مــی«نويســنده مقالــه، 

ـــــــــد مجـــــــــرم  ـــــــــرای قدرتمن آورد و هـــــــــم ب
  .»مصونيت

در همـــــآن زمـــــآن کـــــه شـــــماری از     
گوينـــــد رژيــــــم ای مـــــینزديکـــــآن خامنـــــه
اســـــت پرونـــــده اتمـــــی را تصـــــميم گرفتـــــه

و کــــار تمــــام اســــت و گفتگوهــــا ببنــــدد 
درباره نحوه اجرای توافـق نهـائی اسـت، 

اسـت و  ها به امريکـا تشـديد شـدهحمله
اسـت دولــت ای گفتــهرئـيس دفتــر خامنـه

درپـــی عـــادی کـــردن رابطـــه بـــا امريکـــا 
: اسـت و جنتی، به دروغ گفتـه. نيست

ـــــــا  ـــــــگ ب ـــــــی در آرزوی جن امـــــــام خمين
 گويد به اين دليلدروغ می. امريکا بود

کــــه خمينــــی، پــــس از کودتــــا بــــر ضــــد 
منتخـــــب اول تـــــاريخ ايـــــران و انقـــــالب 

 ۸ايران و ادامه دادن به جنگ بمـدت 
ســــال در ســــود آنگلســــتآن و امريکــــا و 

قول آلن کـالرک، وزيـر دفـاع (اسرائيل 
، جــــام )آنگلســــتآن در حکومــــت تــــاچر

زهـــــــر شکســـــــت را سرکشـــــــيد و مـــــــک 
خمينـــــــی در برابـــــــر : فـــــــارلين، نوشـــــــت

. يم بـــــر زمـــــين زدامريکـــــا زآنـــــوی تســـــل
کـه دآننـد کـه پـيش از آنخوآنندگآن می

يـزدی ابـراهيم جلد سوم خـاطرات دکتـر 
منتشـــر شـــود، مـــا پـــرده از راز واپســـين 
ـــه کـــارتر، توســـط دکتـــر  ـــام خمينـــی ب پي

ــــــــــــــــــــه  ۲۷يــــــــــــــــــــزدی، در   ۱۹۷۹ژانوي
نخســــــــت در  ،در حقيقــــــــت. برداشــــــــتيم

کتــاب ســير تحــول سياســت امريکــا در 
 ،نقـــالبامريکـــا و ا ،کتـــاب اول ،ايـــران

نوشــــــــته ابوالحســــــــن  ،)۳۹۱صــــــــفحه (
در . استمفاد پيام نقل شده ،صدربنی
ــــن ــــاريخ اي ــــام را کــــه روشــــنگر ت جــــا، پي

ــــوم مــــی کنــــد انقــــالب اســــت و هــــم معل
خمينـــــی در آرزوی جنـــــگ بـــــا امريکـــــا 
نبود و طالب حمايت امريکـا از خـود، 

نشــين نيــز بــود، ابمثابــه محــور رژيــم ج
  :کنيمآوريم و بررسی میمی

  

 ،یسکاردســـتنژنقـــش 
رئــــــیس جمهــــــوری 
فرانســـه در کنفـــرانس 
ـــوپ و واپســـین  گوادل
پیام خمینـی بـه کـارتر 
پـــیش از بازگشـــت بـــه 

  :ایران
  

واپســین پیــام خمینــی از 
طریــق دکتــر یــزدی بــه 
کــارتر و توافــق  بــر ســر 

ـــاتی از راه ژر ـــا ثب ـــم ب ی
ـــــت و  اتحـــــاد روحانی

  :ارتش
  

تــاريخ مهـــم و  چهــار :انقــالب اســـالمی
 ۸خ اجتمــــاع ســــران تــــاري: گويــــا هســــتند

و واپســـين  گوادلـــوپکشـــور ثروتمنـــد در 
پيام خمينی بـه کـارتر پـيش از بازگشـت 

مــدن خالــه زاده دکتــر آتــاريخ بــه ايــران و 
تـــاريخ توافـــق صـــدر و بختيـــار نـــزد بنـــی

سليوآن، واپسين سفير امريکا در ايـران، 
ن بازرگــــآن و موســــوی اردبيلــــی ابــــا آقايــــ

ايـه ثبات، بـر پ برسر ايجاد يک رژيم با
  :اتحاد ارتش و روحانيت

  
ــام  ٭ ــه ۲۷( ۵۷بهمــن  ۷پی  ژانوی
خمینـــی از طریـــق دکتـــر ) ۷۹

 ،یزدی به کارتر که تسلیم ساندرز
نماینده حکومـت کـارتر بعنـوان 
 ،طرف گفتگو با نماینده خمینـی

  :است شده
  
 »... دولـت  بـه  خمينـي  آقاي پيام من 

: خوانـدم  او بـراي  زيـر  شرح به را آمريكا
 كنـوني  سـران  و بختيار عمليات و ها كار«

 بـراي  بلكه ايران، ملت براي تنها نه ارتش
 خـود  آينده خصوص به هم آمريكا دولت
 و. دارد ضـرر  سخت ايران، در هم آمريكا
 دســتور شــوم مجبــور اســت ممكــن مــن

 بهتـر . بدهم ايران اوضاع دربارة جديدي
 از كـه  كنيـد  توصـيه  ارتـش  به شما است
 حركات اين از دست. نكند اطاعت بختيار

 و بختيار توسط عمليات اين ادامة. بردارند
 بزرگ اي فاجعه است ممكن ارتش سران
ــه ــار ب ــور در ارتــش و او اگــر. آورد ب  ام

 كنـيم  سـاكت  را ملـت  ما و نكنند دخالت
 گونـه  ايـن . نـدارد  آمريكـا  بـراي  ضرري
 را منطقـه  آرامش و ثبات رفتار، و حركات
 مـــن از ملـــت. شـــد نخواهـــد باعـــث
 و مـن  دستور به ثبات و دارد نويش حرف

. آمد خواهد وجود به من برنامة اجراي با
 كـنم  اعـالم  را موقـت  دولـت  مـن  وقتي

 ابهامـات  از بسـياري  رفع كه ديد خواهيد
 مـردم  با ما كه ديد خواهيد و شد خواهد
 خواهيـد  و نداريم خاصي دشمني آمريكا
 فقه مبناي بر كه اسالمي جمهوري كه ديد
 نيست چيزي است استوار اسالمي احكام و

 آرامـش  و صـلح  نفـع  به و بشردوستي جز
 و هـا  فرودگـاه  بسـتن . اسـت  بشريت همة

 را ثبـات  ايـران  بـه  مـا  رفتن از جلوگيري
 اوضـاع  آنكه نه زند، مي برهم پيش از بيش
 طرفدار نيروهاي جانب از. نمايد تثبيت را
 بـدهم  اذن كـه  اسـت شـده  خواسـته  من

 مـن  امـا . زور با كنند باز را فرودگاه بروند
 همچنــين. ام نــداده اذنــي چنــين هنــوز

 از غيرنظـامي،  و نظـامي  از مسلح نيروهاي
 پايـان  براي عمل درخواست عشاير جمله
 مـن  امـا . كرده انـد  كنوني وضع به دادن
 كـه  دهـم  مي ترجيح و ام نداده اذن هنوز
 سرنوشـت  و شـود  تمـام  مسـالمت  بـا  كار

  ».شود سپرده ملت دست به مملكت
متنــی کــه دکتــر يــزدی  :ب اســالمیانقــال

ن اســـت کـــه در ااســـت، همـــانتشـــار داده
مـتن گويــای . اسـت يافتــه انتشـارامريکـا 

  :اين چند حقيقت و واقعيت است
روز پــــيش  ۵بهمــــن،  ۷تــــا تــــاريخ  – ۱

از بازگشــــت خمينــــی بــــه تهــــران، گزينــــه 
-  ن دکتـــر بختيـــار بـــودهاامريکـــا، همچنـــ

انجـــام  گوادلـــوپاگـــر تـــوافقی در . اســـت
تـــــه بـــــود برســـــر پـــــذيرفتن انقـــــالب و گرف

تغييـــر رژيـــم، ديگـــر دليلـــی بـــرای ارســـال 
به سخن ديگر، اين قـول . اين پيام نبود

-  تصـــميم گرفتـــه شـــده گوادلـــوپکـــه در 
ـــد  ـــرود خمينـــی بياي ـــار هـــم ب اســـت، بختي

  .نادرست است
لحـــن پيـــام هـــم تهديـــد اســـت و هـــم  – ۲

حــــــال کــــــه خمينــــــی نادر همــــــ. تحبيــــــب
خـود و بسـا کـارتر را از صـدور دسـتور 
ثباتی ايران جنگ داخلی در ايران و بی

- ترســآند، تحبيــب نيــز مــیو منطقــه مــی
دهد که رژيمـی کـه او اطمينآن می. کند

بشردوســتی و بــه نفــع «کنــد، برقــرار مــی
. »صـــلح و آرامـــش همـــه بشـــريت اســـت
- در پيــام، خمينــی رژيمــی کــه خــود مــی

خواهـــد برپـــا کنـــد را بـــا حکومـــت بختيـــار 
يـن حکومـت را مضـر ا. کنـدمقايسه مـی

بـــرای دولـــت امريکـــا هـــم «بـــرای امريکـــا 
بخصــــوص آينــــده خــــود امريکــــا هــــم در 

و رژيــــم خــــود را ســــودمند بــــرای » ايــــران
» هــم در ايــران«دولــت امريکــا، الجــرم، 

  .کندتوصيف می
حـال، وقتـی خمينـی از دولـت با ايـن    

خواهــــد ازارتــــش بخواهــــد از امريکــــا مــــی
ل را بختيار اطاعت نکند، اصـل اسـتقال

کنــد بــا شــناختن حــق مداخلــه نقــض مــی
خــــود . امريکــــا در امــــور داخلــــی ايــــران

محورگردآنی که در ايـن پيـام بـا وضـوح 
ـــاز شـــناختن تمـــام، اظهـــار مـــی شـــود، ني

امريکا بمثابه قـدرت ذی نقـش در امـور 
طـرح گروگـآنگيری و . داخلی ايران دارد

ــــــه طــــــرز فکــــــر  اجــــــرای آن، باتوجــــــه ب
اسـتقالل و خمينی والقيدی او نسبت به 

نيــــازش بــــه محــــور امريکــــا در سياســــت 
. داخلی و خـارجی، طراحـی و اجـرا شـد

ــــز  ــــران و بحــــران اتمــــی ني ــــه اي تجــــاوز ب
  :محوری هستند» فقيه«فرآورده 

  
اجتمــاع ســران درگودالــوپ و ٭

  :تصمیمش درباره ایران
  
  يــك  ،)79 ژانويــه 8( 57ديمــاه  18در

كشـور   8روز بعد از پايان كنفرانس سران 
- كارتر به خميني پيام مـي   ،وادلوپگدر 

- دهد و او را از وقوع كودتاي نظامي مي
سـران ارتـش    ،57دي ماه  25در . ترساند

كنند تا در بـاره طـرح كودتـا    اجتماع مي
  :اند ازمواد طرح عبارت بوده :گفتگو كنند

سر به نيست كردن خمينـي و تمـامي    – 1
- كساني كه در انقالب نقش اول را داشـته 

ارتشيان  ،هزار نفر 200تا  100وقيف اند و ت
. دانسته اندهزار تن را كافي مي 10توقيف 

گويد شـما جـا بـراي    ها ميآناما بختيار به 
  .هزار نفر بايد تهيه كنيد 200تا  100

  ،در دست گرفتن صنايع نفت و برق – 2
در دست گـرفتن پسـت و تلگـراف و     – 3

   ،تلفن
  در دست گرفتن مايحتاج عمومي و – 4
ــاط    – 5 ــائل ارتب ــرفتن وس ــت گ در دس

  .بخصوص راديو و تلويزيون ،جمعي
رسد و شاه در گفتگوها به نتيجه نمي •
  . گويدكشور را ترك مي 1357ديماه 26

  
  6صفحهدر

مافیاها و تحریمها؟
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جلسـه ديگـري تشـكيل     ،و در سوم بهمن •
 ،شود كه ارتشبحث برسر اين مي. شودمي

ـاز  . ارتش شاهنشاهي است و يا ارتش ملي ب
زيرا به قـول قـره   . رسديجه نميبحث به نت

ارتـش  «باغي و بنا بر سندي كه زير عنـوان  
ارتـش نـه تـوان     ،»شودب ميآچون برف 

ـته اسـت   است و نه ميكودتا را داشته توانس
  . مĤنع از بازگشت خميني به ايران شود

   بنابر صورت جلسه شوراي امنيـت ملـي، 
احمـد   ،79 ژانويـه  26برابر  ،57بهمن  6در 

وزيـر خارجـه در حكومـت     ،سكيميرفندر
ـار      ،بختيار شـوري را از تصـميم سـران چه

ــور از   ــده در    8كش ــركت كنن ــور ش كش
سـران    :كنـد مطلع مي گوادلوپكنفرانس 

ـتان و فرانسـه و      ـا و انگلس چهار كشـور امريك
تصـميم بـه خـروج اعليحضـرت از      آلمان،

ـار     كشور گرفتـه  ـتي نيـز در ك انـد و بازگش
  .نيست

ـلطنت  در ج آن،پيش از  •  ،لسه شـوراي س
ـاع دو مجلـس    بختيار پيشنهاد مي كنـد اجم

ـانون اساسـي را كـه     تشكيل و دو اصل از ق
ـا كـه     مربوط به سلطنت است تغيير دهـد ت

  . پايان پذيرد) انقالب(» بحران«
ـام   ،يسكاردستنژبا اطالع  ،زمانهم • دو مق

ـايت و   ،رتبه فرانسهعالي  ،اك دوكنـت ژش
ــ   ــي اب ــه خمين ـارتر را ب ـام كـ ــيپيـ - الغ م

خروج شاه از كشور قطعي است و بـه  :كنند
يـت اهللا  آزودي انجام خواهـد گرفـت و   

بايد به حمالت خود به بختيار و حكومت او 
كارتر خميني را به  ،در اين پيام. پايان دهد

حل اگر راه :كندكودتاي نظامي تهديد مي
ـامي   ،بختيار پذيرفته نشود خطر كودتاي نظ
  . كنديت پيدا ميواقع ،كه اينك وجود دارد

 گوادلـوپ تصميم سـران در   ،قراربدين     
ـار راه«حمايت از  . اسـت  بـوده » حل بختي

ـارتر   7هدف پيام  ،پس  ،بهمن خميني بـه ك
يك روز بعد از جلسه شوراي امنيـت ملـي   

ـا از   ،در حضور بختيار منصرف كردن امريك
ـا  آ. استبوده» حل بختيارراه«حمايت از  ي

است به پيام او ترتيـب  خميني انتظار داشته
از  ،اثر بدهد؟ پيش از پاسخ به ايـن پرسـش  

و پيش  گوادلوپيسكاردستن در ژنقشي كه 
  :گاه شويمآ ،استبازي كرده آناز 
  
توافـــق برســـر اتحـــاد ارتـــش و ٭

روحانیت بـرای ایجـاد دولـت بـا 
میــان بازرگــان و موســوی  ،ثبــات

اردبیلـــی از ســـوئی و ســـالیوان از 
  :سوی دیگر

  
  را هم ساليوان در خاطرات خود توافق

ـا   بازگفته است و هم در اسناد سـفارت امريك
 آناست و هم مهندس بازرگان بازگو شده 

باز  ،60بعد از كودتاي خرداد  ،ديرهنگام ،را
  .استنوشته و گفته

ـا در ايـران   ،ساليوان •  ،واپسين سفير امريك
ـترك    ـاليوان  «طرح خود را طـرح مش  –س

ت كننـدگان در  شـرك . خوانـد مي» بهشتي
مهنـدس   ،در خانه فريدون سـحابي  ،گفتگو

بازرگان و موسوي اردبيلي از سوي خميني 
كه موضـوع   ،اين توافق. و ساليون بوده اند

 ،اسـت  اتحاد روحانيت و ارتش بـوده  آن،
ـيدن   آنخود  -  ،بنابر قول ساليوان را انديش

ـاز بـه     - خوانـد در باره نيانديشـدني مـي   ني
  :استقيت داشتهچهارعامل براي مواف

خميني بايد با همان قالـب و محتـوائي    – 1
- موافقـت مـي   ،كه مورد قبول امريكا است

  ،كرد
بـه  ...) زادي وآگروه نهضت (روها ميانه – 2

  ،بودنداجراي طرح توانا مي
شـد  بايد فكري هم به حال بختيار مـي  – 3

  شد ومحل ميبي ،كه بموجب طرح
- زم را ميهاي البايد تضمينامريكا مي – 4

ـام نفـوذ خـود را بـراي تـأمين       داد كه تم
  .بردهمكاري ارتش بكار مي

ــق     ــن تواف ــرانس  ،تــاريخ اي ــد از كنف بع
ـتن  ) 79 ژانويه 7تا  5( گوادلوپ و بعد از رف

 ژانويـه  16برابـر   57دي  26(شاه از ايـران  
  . استبوده) 79

و . پـذيرد حكومت كارتر طرح را نمـي       
بـر راه حـل    ،در تهران برغم نظر سفير خود

و كارتر پيام فـوق را  . ورزدبختيار اصرار مي
  . دهدبه خميني مي

  

 ،در کنفــرانس گوادلــوپ
حل کارتر، نـه شـاه و راه

بلکــه بختیــار ،نــه خمینی
  :بود

  
یسکاردســـــــتن در ژنقـــــــش  ٭

کـــــه آنپـــــس از  ،لـــــوپگواد
وزیر کشورش را نـزد  ،پونیاتفسکی

ــتن  ــاه فرســتاد و پیشــنهاد کش ش
  :ا دادخمینی ر

  
  رئيس جمهوري فرانسـه  ،يسكاردستنژ، 

نس سـران كشـورهاي   پيش از تشكيل كنفرا
پونياتفسـكي را بـه    ،لـوپ ثروتمند در گواد

ـاه   ،تهران ـاه    مـي  ،نـزد ش ـتد و او بـه ش فرس
ـتن خمينـي را مـي    ـاه  . دهـد پيشنهاد كش ش

كند زيرا كشته شـدن خمينـي   موافقت نمي
  . شودسبب غير قابل مهار شدن كشور مي

  كشور ثروتمند جهان 8كنفرانس سران، 
ـاي  ــه 7و  6و  5در تاريخهـ در  ،1979 ژانوي

ـا بـر   . تشكيل شد گوادلوپ چـه دكتـر   آنبن
ــزدي ـاب  ،ي ــها در  آ«در كتـ ــرين تالش خ

يسكاردستن ژنويسد كه مي ،»خرين روزهاآ
ـاب    گزارشي در باره وضعيت ايـران و اجتن

يــم شــاه و روي ژناپــذير بــودن ســقوط ر
لت انقالبي تهيه و در اختيار او مدن دوآكار

 ،گوادلـوپ گذاشته شد تا او در كنفـرانس  
ـاه را  ژجانب انقالب و ضرورت تغيير ر يم ش

ـاطرات   . بگيرد ـارديگر  ،در جلـد سـوم خ  ،ب
ـاز   . اسـت  وردهآهمان سخن نادرسـت را ب

يسكاردستن كار را تمام ژنظر  ،بنابر اين قول
  :كندمي
ـا  بعـد  كـه  اطالعاتي موجب به«      منتشـر  ه

ـتن  موضع گرديد  كنفـرانس  در ژيسكاردس
 و بـود  شاه از آمريكا حمايت عليه گوادلوپ

: است داشته تر كار با مناقشاتي مورد اين در
 ژانويـه،  اوائـل  در ،گوادلوپ كنفرانس در«

ـيس  وزيـر  نخست با تر كار وقتي  جيمـز  انگل
 هلمـوت  غربي آلمان صدراعظم و كاالهان

ــميت ــوري رئـــيس و اشـ ــ جمهـ  هفرانسـ
ـار  كـه  نظر اين كرد، ديدار ژيسكاردستن  ك

 رهبران. گرديد تقويت استشده تمام شاه
ـار  كه بودند موافق اروپايي كشور سه هر  ك

ــر شــاه  صــحبت اســت، شــده تمــام ديگ
 كـرد،  ايـراد  همـه  از بعـد  كه ژيسكاردستن

. بـود  قوي خيلي نكته اين دربارة مخصوصاً
 جنگـي  دچار ايران بماند، شاه اگر گفت او
ـادي  مـردم  و شد خواهد اخليد ـته  زي  كش

 العاده فوق نفوذ ها كمونيست و شد خواهند
 نهايــت. آورد خواهنــد دســت بــه زيــادي
 صحنه، در حاضر آمريكايي نظامي مستشاران

 امر اين و شوند مي درگير ها خورد و زد در
 فراهم را ها روس دخالت زمينه است ممكن
ـ  اروپا آنچه: گفت ادامه در او. سازد  اجاحتي
ــران نفــت دارد . اســت منطقــه ثبــات و اي

ـاكن  فرانسه در خميني  وي اسـت،  شـده  س
ـنگتن . نيست غيرمنطقي هم خيلي  بايـد  واش
 ».دهـد  تطبيـق  سياسـي  تغييرات با را خود

. »خوب نيات با شده هموار« باري، روبين،(
  . )آنگليسي متن اصل

در مـــتن منتشـــره، نـــام  :انقـــالب اســـالمی
نــام . يســتهــای صــفحه نکتــاب و شــماره

 Paved with good:اسـتکتـاب ايـن
intentions و نويســنده کتــابRubin 

Barry  و  ۲۴۵هـای در صـفحه. است
اين قول را به ژيسکاردسـتن نسـبت  ۲۴۶
   :اما. استداده
. اســــت هــــيچ مأخــــذی ذکــــر نکــــرده – ۱

است به استناد کـدام صاحب کتاب نگفته
اســت کــه ژيسکاردســتن  ســند مــدعی شــده
ــــوپرا در کنفــــرانس چنــــين ســــخنی   گوادل
ـا زمـــــآن انتشـــــار . اســـــت برزبـــــآن آورده تــــ

کتـاب دکتـر  حتی، منبع ديگری وکتاب ا
آخــــــــرين تالشـــــــها در آخــــــــرين «يـــــــزدی، 
کتــاب در . اســت ، وجــود نداشــته»روزهــا
ــــــــــــه و خــــــــــــاطرات  ۱۹۸۰ انتشــــــــــــار يافت - منتشـــر شـــده  ۱۹۹۱يسکاردســـتن در ژ

نســـــکی ژخـــــاطرات کـــــارتر و بـــــر. اســـــت
  .آندمنتشر شده ۱۹۸۰نيز بعد از ... و
ــــر بــــودنش از – ۲ ــــاب هــــم بخــــاطر پ کت

 انقــالبغلطهــا درآنچــه بــه تــاريخ ايــران و 
شــــود و هــــم بخــــاطر وارونــــه مربــــوط مــــی

حقيقــت بــودن قــولی کــه بــه ژيسکاردســتن 
 . است، فاقد اعتبار استنسبت داده

  ـا یسکاردســتن در ژچــه آنایــن مــتن بـ
ـاب خـــود  صددرصـــد  ،اســـت وردهآکتــ
- اردســتن در صــفحهیسکژ :متضــاد اســت

ـای  ـاطرات  ۳۷۴و  ۳۷۳هـ ــد دوم خـ جل
 le Pouvoir et la(خود به زبان فرانسه 

Vie    (کنداینطور شرح ماجرا می:  
ـــــــد اول«     ـــــــن در جل ـــــــه  ،م دنبال

سـخنان . امگفتگوهایمان را نقـل کـرده
تعجـب و غافلگیرکننــده جیمــی کــارتر را 

او براین باور است که سـران . اموردهآنیز 
انــد کــه در صــورت مــادهآ) یــرانا(ارتــش 
ـــزوم ـــد و  ،ل ـار بگیرن ــ ـــدرت را در اختی ق

ها نزدیک به طرز فکـر آنطرزفکر سیاسی 
او  سران ارتش را خـوب . سیاسی ما است

ها با اسم کوچکشان اسـم آناز . شناسدمی
  . بردمی
 آلمــان،هلمــوت اشــمیت صــدراعظم      

ـان مخالفـت  ،غاز به سخنآپیش از  به نش
ســیگار خــود را در جــا  ،یتــوأم بــا بیــزار

ـاز کـرد آسیگاری لـه و سـخن  در ایـن (غ
 ،او) سـتاید شخصیت اشمیت را مـی ،جا

بــه مــا  ،مــدهای رفــتن شــاهآدربــاره پــی
. هشدارداد و بسا به ما اعـالن خطـر کـرد

نظمـی ثبـاتی و بـیایران با دورانی از بـی
شود کـه خطـر مداخلـه روسـیه روبرو می

  . وردآشوروی را پدید می
با اشمیت هم نظر ) یسکاردستنژ(من       

. بــودم و در همــان جهــت ســخن گفــتم
ـا اسـتقرار هیچ ،راست بخواهی یـک از م
ـاه  ،یـم مـذهبیژمداوم  یک ر را درنظرگ

  . دیدیمخود نمی
امــا اســتداللهای مــا کــارتر را در نظــر       

ـا احسـاس مـی. خود متزلزل نکردنـد - م
 :اسـتکردیم که او تصمیم خود را گرفته

ـاه ا مریکـــا دیگـــر در پـــی حمایـــت از شــ
است کـه زیرا به این نتیجه رسیده. نیست

  . استاو بازی را باخته
- ما به گفتگوهای خود در جوی ستوه     
همــآنطور کــه در نظــر . ور پایــان دادیــمآ

ـا کردیم بسته شدن همـه راهمجسم می ه
ـار کـرده ـا او ک ـا ب  بروی مردی که همـه م

ـایه ،بودیم ه بـر ایـران هـایی کـپنداری س
ـا بـر ایـران فروافتنـدمی هسـته آ ،رفتنـد ت
  » .افتادندهسته بر ما فرو میآ

ضــــد کامــــل  انتشــــار :انقــــالب اســــالمی
ن امواضـع سـران اروپـا، بخصـوص ســخن

ژيسکاردســـــــتن، آنهـــــــم بـــــــاوجود، انتشـــــــار 
ــــج  خــــاطرات اوو فــــراوآن اســــناد ديگــــر، ل
کردن با تاريخ و اصرار بـر بـازگو کـردن 

اســــت،  ه روی دادهســــآن کــــتــــاريخ نــــه آن
کــه مطلــوب نويســنده ســه جلــد بلکــه چنــآن

ـا . خــــاطرات اســــت و متأســــفآنه ايــــن تنهـــ
، از ايـــــــن مـــــــوارد بســـــــيار ســـــــتمـــــــورد ني
ن تاريخی مـردم ايـران اغنای وجد. هستند

ن اســکنــد نگــارش تــاريخ را آنايجــاب مــی
وگرنــــه، بــــر ايــــران، . اســــتکــــه روی داده

: رود که در انقالب ايران رفـتن میاهم
ن، آاجعــه بــه قــدرت خــارجی و توجيــه مر 

ـا  نکــــار واقعيتــــی کــــه جــــدائی ناپــــذيری ابـــ
استقالل از آزادی است و قائـل شـدن بـه 
تقـــدم آزادی بـــر اســـتقالل، ســـبب شـــد کـــه 
ـا گروگـــآنگيری و پـــی - خــالء اســـتقالل، بـ

سبب شد که ايجـاد . آمدهای آن پر شود
سـپاه و بسـيج و (هـای اسـتبداد ستون پايه

تـــــــــــه و بنيـــــــــــاد دادگـــــــــــاه انقـــــــــــالب و کمي
توجيــــــــه و اســــــــتبداد ...) ن وامستضــــــــعف

هنـــوز کــه هنـــوز اســـت، . بازســازی شـــوند
نگی اســتقالل و آزادی، ااصــرار بــر دوگــ

گـــر رفتـــاری سياســـی اســـت کـــه از توجيـــه
ســـــوئی بقـــــای در محـــــدوده رژيـــــم واليـــــت 

کنــد و از ســوی مطلقــه فقيــه را توجيــه مــی
  ديگر مراجعه به قدرت خارجی را

  
 ،لی بختیـاردکتربختیار عباسـق  ٭

صـدر وزیر صنایع خود را نزد بنـی
  :فرستدمی

  ـاط جمعـي     ،57بهمن  7در ـائل ارتب وس
بعنوان  ،دهند كه دكتر بختيارغرب خبر مي
براي ديدار با خميني به فرانسه  ،نخست وزير

ـيش از   ،اي كـه او بايـد  متن بيانيه. يدآمي پ
بـه تصـويب شـوراي     ،كـرد صادر مي ،سفر

ـا     .انقالب رسيده بود ـتن و نيـز ب خميني با م
شب . مدن دكتر بختيار موافقت كرده بودآ

خميني بيانيه صادر كـرد كـه دكتـر     ،هنگام
ـتعفاء   پذيرد مگـر ايـن  بختيار را نمي كـه اس

  . كند
ـاريخ   • ـابر واقعيتـي كـه     ،پيش از ايـن ت بن

ـاب خـود     ـاغي در كت - وردهآارتشبد قره ب
ارتـش متالشـي و فاقـد فرمانـدهي      ،است

دي ماه استعفاء  30او در . استمنسجم بوده
ـاليوآن ژكرده و با پادرمياني   ،نرال هايز و س
ــود  ــه ب ــرال هــايزژ. پــس گرفت معــاون  ،ن

كه كارتر مأمور ايران كرده  ،فرماندهي ناتو
را حامي  آنبود تا انسجام ارتش را حفظ و 

ـاه دارد و بـه خوابانـدن     حكومت بختيار نگ
 :بـود به او گفتـه   ،تب انقالب توانايش سازد
ـاه از   ،ضربه استعفاي شما بر ارتش از رفتن ش

ـابر ايـن   . تـر اسـت  سخت ،ايران ـا بن كـه  ام
دهد و بهمن به كارتر پيام مي 7در  ،خميني

پذيرد بختيار بعنوان نخست وزير نـزد او  مي
ـارتر   ،نسـكي ژو بنابر قول بر ،بيايد ـاور ك  ،مش

ـا شـركت    قرار بر تشكيل حكومت ائتالفي ب
و با استفاده از حربـه   دمهاي خميني نيستآ

 ،بايــد خمينــي را بــه عقــب رآنــد ،كودتــا
وضعيت متالشي ارتش بـر خمينـي معلـوم    

ــوده  ــتنب ــواهي . اس ــت بخ ــه  ،راس او ب
ـاء مـي   كـرد كـه از سـوي    گزارشهائي اعتن

. كـرد زادي و بهشتي دريافت مـي آنهضت 
گزارشهاي حاكي از وضعيت واقعي  ،وگرنه

  .شدارتش نيز به او داده مي
  دكتــر بختيــار بــا شــوراي  ،بهمــن 3در

- انقالب منصوب خميني تماس برقـرار مـي  
خالـه زاده   ،57بهمن  4در  آن،پس از . كند

عباسـقلي   ،و وزير صنعت در حكومت خود
ـتد صدر مـي بختيار را نزد بني ـام او  . فرس پي

ـاري اسـت    :اينست قبول نخست وزيري ك
حاال بايد كاري كرد كه باب . استكه شده

ـاز  زيان بسته  در ضـمن  . شود و باب سـود ب
كند با خمينـي  صدر پيشنهاد ميبني ،گفتگو

در اين باره صحبت كند كه دكتر بختيار از 
نخست وزيري شاه استعفاء كنـد و نخسـت   

عباسقلي بختيار با تعجب . وزير انقالب بگردد
صـدر  يا او خواهد پذيرفت؟ بنيآپرسد مي

ـال با اين. نه قاعدتاً ،دهدپاسخ مي ار قـر  ،ح
ـاره ايـن    گفتگوي بني صدر با خمينـي در ب
- وعده ديدار روز بعد مـي . شودپيشنهاد مي

. كنـد صدر با خميني صحبت مـي بني. شود
 ،روز بعد. كندخميني با پيشنهاد موافقت مي

- يد و بنيآصدر ميعباسقلي بختيار نزد بني
ـنهاد     صدر به او مـي  ـا پيش گويـد خمينـي ب
دكتـر   :ويدگاما عباسقلي مي. موافقت كرد

كار شدني نيسـت زيـرا   گويد اينبختيار مي
بعــدها كــه . كننــدهــا كودتــا مــينظــامي

نسكي ژبر ،خاطرات كارتر و مشاور امنيتي او
ـا  آنشود بختيار بـه  يابد معلوم ميانتشار مي ه

  .اندها اجازه ندادهآنمراجعه كرده و 
متن دوم  –اي در متن بيانيه ،باوجود اين •
مدن بـه  آد بختيار پيش از شوكه قرار مي - 

. شـود استعفاي او قيد مي ،فرانسه صادر شود
ـتن منصـرف    دكتر بختياراما  از امضاي م
  . شودمي

ــدين    ــبب ـا  5از  ،ترتي ــه 7تـ  ،1979 ژانوي
ـتن   گوادلوپكنفرانس  تشكيل و قرار بر رف

نه شاه نـه   –حل بختيار شاه و حمايت از راه
 26( ،79 ژانويـه  16در . شـود مي –خميني 

 3و از . كندشاه ايران را ترك مي ،)57دي 
  ،)ژانويه 27تا  23(بهمن  7تا 
پيشنهاد نخست وزير انقالب  ،بهمن 5در  – 1

ـار   شدن بختيار را خميني مي پـذيرد و بختي
  .پذيردنمي ،بخواست امريكا ،باوجود تمايل

 ،مدن دكتر بختيارآقرار  بر  بهمن 7در  -  2 
. شودزد خميني ميبه ن ،بعنوان نخست وزير

شـود و  خمينـي منصـرف مـي    ،شب هنگام
ـار نخسـت بايـد     اعالن مي كند دكتـر بختي

  .استعفاء كند و سپس به نزد او بيايد
ــه 27(بهمــن  7در  – 3 ــه ) ژانوي ــي ب خمين

دهد كـه  توسط دكتر يزدي پيام مي ،كارتر
حكومت بختيار بـراي شـما مضـر اسـت و     

  !ضررحكومت من بي
خمينــي و ) 79فوريــه  1(بهمــن  12در  – 4

  .گردندهمراهان او به ايران باز مي

- كننـد و مـي  تاريخها خود زبان باز مـي      
هرگــاه دكتــر بختيــار بــه قــدرت  :گوينــد

ـين   ،خارجي مراجعه نكرده بود امكان جانش
از . استبداد شدن دموكراسي بسيار بيشتر بود

ـتون پايـه     ـاي  جمله به اين دليـل كـه س ه
- تيار مالتاريا قرار نميقدرت ساخته و در اخ

ـا     . گرفتند سپس مراجعـه خمينـي بـه امريك
ـار حمايـت    براي اين كه از حكومـت بختي

ـازدارد   ـار ب  ،نكند و ارتش را از حمايت بختي
زمينه ساز محور كردن سياست خارجي در 
امور داخلي و مجري طرح گروگĤنگيري و 

. استگشته... سال و 8ادامه جنگ به مدت 
ده جدا دانستن استقالل از ورآفر ،همهو اين

به قصـد   ،زاديآزادي و تقدم بخشيدن به آ
امـروز  . توجيه ارتباط گرفتن با امريكا است

كننـد و  ها كه با حق و واقعيت لج ميآن ،نيز
ها كـه  آنزادي قائلند و آبه تقدم استقالل بر 

ـتقالل      ـاني شـدن اس مدعيند در عصـر جه
ـتمداد از   ،يدآبكاري نمي  بخاطر نياز بـه اس

ـاندگي  قدرت خارجي و توجيـه دسـت   نش
- است كه چنين دروغ فاحشي را تكرار مي

دروغ فاحش است زيـرا كسـي كـه    . كنند
زادي آ ،استقالل در تصميم گـرفتن نـدارد  

  . در انتخاب نوع تصميم را نيز ندارد و بعكس
دهد كه آن گـروه از  ن شهادت مياو زم     

ـتقالل را از آزادي     رهبري انقـالب كـه اس
  ،دانـد اسـت و مـي  دانستهناپذير مي جدائي

گروهي هستند كه اسناد سـري منتشـره    تنها
ــر اســتقالل رأي و  ،امريكــائي و انگليســي ب

. دهنـد زادي گزينش رأيشان شهادت مـي آ
دهنـد كـه افـراد ايـن     سندها گواهي مـي 

 ،امـروز نيـز  . اندگروه قابل خريداري نبوده
ـتقالل و   همين گروه است كه بر اصـول اس

ـاعي   زادي آ و رشد بر ميزان عـدالت اجتم
اند و مصممند تجربه انقالب ايران را ايستاده

روز  ۵وقتی خمينـی  :انقالب اسالمی  .به نتيجه برسانند
ـا پيـــام  پــيش از ورود بــه ايـــران، بــه امريکـ

دهـــــد و مجـــــری طـــــرح گروگـــــآنگيری مـــــی
شــود کــه در امريکــا تهيــه و در ايــران مــی

 ۸شود و سـپس جنـگ را بمـدت اجرا می
ـا و  ســــــال در ســــــود آنگلســــــتآن و امريکـــــ

دهــد، جآنشــين او چــرا اســرائيل، ادامــه مــی
ن اتمـــی ده ان بحـــر امعاملـــه پنهـــآنی را پايـــ

  :ساله نکند؟
  

تلکسی که بحران اتمی 
 - را ایجـــــاد کـــــرد؟

ــــا  ــــی ی ــــد واقع تهدی
ـــت  - مجـــازی؟  شکس

دست دوستی  - ایپک؟
  :؟!به سوی اسرائیل

  
ــــط  ــــه غل ــــوبی ک مکت
خوانده شـد وامریکـا را 

اعــد کــرد کــه ایــران متق
برنامه سری تولید بمب 

    :؟!اتمی دارد
به  ،نوشته از گارت پرتر است و نوشته او     

توسـط اينترپـرس    ،2014فوريـه   5تاريخ 
انتشار يافته و اين اطالعـات را در   ،سرويس
  :بردارد

اطالعات غلط مايه توجيه حمله به عراق  •
  7 صفحهرد       ورد كه تاآشد و جنگ ويرانگري را ببار 

مافیاها و تحریمها؟
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- تحليل ،در حال حاضر. امروز ادامه دارد
لبرايت به آنظير داويد » كارشناساني«هاي 

رسند كه ايران برنامه اتمـي  اين نتيجه مي
داليـل و  «اما وقتي به بررسي . سري دارد
دروغ بودنشـان را   ،نشـيني مـي  ،»مدارك

يابي و دليـل و مـدرك چـون    شكار ميآ
  :شودب ميآبرف 

ــل       ــه در اوائ ــر  ،1990ده ــي دواي وقت
اطالعاتي غرب تلكس يك دانشگاه ايـران  

ي عـالي  ژبه مؤسسات عرضه كننده تكنولو
بـراين بـاور شـدند كـه      ،را ضبط كردنـد 

نخستين عالئم حاكي از وجود برنامه سري 
توليــد بمــب اتمــي در ايــران را بدســت 

ــدوردهآ  ،پــس آناز  ،ايــن ســوءظن.  ان
داشـت    آندستگاه اطالعاتي امريكا را بـر 

كه وجود برنامـه اتمـي نظـامي ايـران را     
  .موضوع كار خود كند

باورشـد كـه    آن،مدركي كه به اسـتناد   •
ايران تجهيزات غنـي سـازي اورآنيـوم را    
براي غني كردن اورآنيوم با هدف توليـد  

ويز اصـلي  آدست ،كندبمب اتمي برپا مي
المللـي انـرژي اتمـي بـراي     بـين  آژانس

تـا   2003از  ،اتمـي تحقيق دربـاره برنامـه   
  .گشت ،2007

تعبير و تفسير تلكـس يـك    ،سرانجام ،اما    
گراني تحليل. اشتباه بنيادي از كار درآمد

كه دل در گرو يـافتن مـدارك دال بـر    
 ،به غلـط  ،وجود برنامه اتمي نظامي بودند
يهـائي كـه   ژتصور كردند كه خريد تكنولو

توانند در صنعت توليد اسلحه اتمي نيز مي
اي متصل به قواي روند و نقش مؤسسه بكار

كه خريدار اصـلي   يعني اين ،نظامي ايران
  .نيروي مسلح است

ايران داليل  ،2007 -  2008در سالهاي       
ــه كــرد حــاكي از ايــن كــه   قطعــي ارائ

يها را استادان و محققـان دانشـگاه   ژتكنولو
- تلكس كه دست آن. سفارش داده بودند

كا شده بود و به ويز دستگاه اطالعاتي امريآ
ايـران در خفـا بمـب     :گفتاستنادش مي

چيزي جز سفارش دانشگاه  ،سازداتمي مي
از  ،قـرار بـدين . صنعتي شريف نبوده است

هـاي  دسـتگاه  ،سـو بدين 1990خر سال آ
نسبت  ،تلكس آنبه استناد  ،اطالعاتي غرب

 ،به وجود برنامه توليد بمب اتمي در ايران
  .سوءظن جستند

تاريخهــاي تلكســها و  ،رايــتلبآداويــد  •
يهاي مورد تقاضا ژها و تكنولوآنهاي شماره
ــرد  ،2012را در  ــر ك ــدير  . منتش ــه م او ك

المللي اسـت و  مؤسسه دانش و امنيت بين
مؤلف گزارشـي شـدند كـه     ،دو تن ديگر

  .اين تلكسها را در بردارد
ــد        ــتند تقاضــاي خري ــها دربرداش تلكس

رد دو گانه كارب ،هاآنيهائي كه همه ژتكنولو
اين بـدان معنـي اسـت كـه ايـن      . دارند
توانسـتند در غنـي سـازي    يها مـي ژتكنولو

چه سبب آناما . اورآنيوم نيز بكاربرده شوند
- هاي اطالعـاتي و تحليـل  شد كه دستگاه

اين بود  ،گرانشان سوءظن شديد پيداكنند
كه شماره تلكس مركز تحقيقـات فيزيـك   

ادهـا  اين مركز با ارتش ايـران قرارد . بود
  .داشت

سازمان اطالعات امريكا و سـازمانهايهاي      
و اســرائيل  آلمــاناطالعــاتي انگلســتان و 

اطالعات خام خود را در باره كوششـهاي  
ي ژايرانيان براي دست يـابي بـه تكنولـو   

 ،بايكـديگر  ،براي برنامه اتمـي خـويش را  
تلكسـهاي تقاضـاهاي   . كردنـد مبادله مـي 

ايجـاد   و ماشـين » حلقـه «خريد الماسهاي 
تعادل و بطريهاي گاز فلور و دستگاه ايجاد 

بودند كه بكار غني سـازي   ،حداكثر خالء
  . يندآاورآنيوم نيز مي

ــنك            ــادل شـ ــاد تعـ ــين ايجـ ماشـ
machine d'équilibrage 

Schenck  و يـا   1990كه در پايان سال
سـخت   ،سفارش داده شد 1991غاز سال آ

ــل  ــه تحلي ــورد توج ــدي  م ــران متص گ
ــوگي اي ري از گســترش ســالح هســتهجل

زيـرا بكـار ايجـاد تعـادل در     . قرارگرفت
الماسهاي . يدآمي P1هاي نوع ژسĤنتريفو

- بكار مي ژنيز در ساخت سĤنتريفو» حلقه«
 fluor بطري گـاز فلـور   45تقاض . روند

زيرا اين گاز با ارونيوم . مظنون بنظر رسيد
شـود و هگزافلـرور اورآنيـوم    تركيب مي

- غني شدن اورآنيوم مـي  ميدهد كه بكار
  .يدآ
نخستين اشاره غير مسـتقيم بـه مـدركي     •

خـر سـال   آدر خبرهاي  ،كه تلكسها باشند
بوش  ژرژوقتي يك مقام حكومت  ،1992

خاطر كه ايران درپي تحصيل بدين) پدر(

ي است كـه در فعاليتهـاي اتمـي    ژتكنولو
بايد صدور هرگونه مي ،بكار بردني هستند

اتمـي كـاربرد    ي كـه در صـنعت  ژتكنولو
  .  ممنوع گردد ،به ايران ،دارد

كوششـهاي ايرانيـان بـراي     ،پس آناز     
ــيل تكنولو ــاي ويــ ژتحص ــط  ،هژيه توس

ــندگان عمــده  بــه دســتگاههاي   ،فروش
بـه تلكسـهاي   . شدنداطالعاتي گزارش مي

هــا و آنشــد امــا ضــبط شــده اشــاره نمــي
ايـران  «اي با نام اطالعات ديگر در پرونده

وريـل  آدر . شـدند اري مينگاهد» و بمب
بعنوان عالئم روشن بر وجود برنامه  ،1993

هربـرت  . منتشر شـدند  ،اتمي نظامي ايران
در كتـاب خـود    ،در همان سال ،كروسني

اين تلكسهاي و اطالعهـا را   ،»امور كشنده«
  . باز انتشار داد

در  ،رئــيس ســيا ،جــون دوچ ،1996در  •
حجـم  « :گفـت  ،حكومت بيـل كلينتـون  

ــد كــه آنهــا حــاكي ازداده بزرگــي از ن
 آنسازمانهاي لشگري و كشوري خود را بر

داشته است كه مواد الزم براي توليد بمب 
  .»اتمي را تهيه كنند

متخصصـان منـع    ،در طول دهـه بعـد    •
همچنــان  ،اي ســياگسـترش ســالح هســته 

تحليل تلكسها را دسـتمايه ارزيـابي برنامـه    
ارزيـابي فـوق   . اتمي نظامي ايران كردند

امنيت ملي امريكا اين عنـوان   2001ري س
 :برنامه توليد بمب اتمـي ايـران  « :را يافت

- نزديك است موفق به توليد سالح هسـته 
  »اي بگردد اما چه وقت؟

- بين آژانسمعاون پيشين  ،اولي هينانون •
اي كه در ماه در مقاله ،المللي انرژي اتمي

خاطرنشـان كـرد كـه     ،انتشارداد 2012مه 
اي از اطالعـات دربـاره   همجموع« آژانس

 ،خريدهاي مركز تحقيقات فيزيك ايـران 
رجـوع او بطـور   . »اسـت در اختيار گرفته

 ،به استناد ايـن تلكسـها  . مسلم به تلكسها بود
دست به تحقيق در  آژانس ،2004در سال 

  .باره برنامه اتمي ايران دست زد
ميان ايران  2007اما بعد از توافق اوت       

 آژانـس رئـيس وقـت    ،عيو محمد البراد
براي حل و فصل  ،المللي انرژي اتميبين

ــه    ــه هم ــخ دادن ب ــائل و پاس ــامي مس تم
ايران اطالعات كامل در  آژانس،پرسشهاي 

ــاره تمــامي ســئوالهاي  ــاره  آژانــسب درب
پاسـخ   ،يژخريدهاي تجهيزات و تكنولـو 

معلوم كردند  آژانساين اطالعات بر . داد
رئـيس   ،هزوار - كه سيد عباس شاه مرادي 

تقاضـاهاي   ،وقت مركـز تحقيقـات اتمـي   
بخشهاي مختلف دانشگاه صنعتي شريف را 

  .  استدادهسفارش مي
ايران حجم بزرگي از مدارك را كـه        

يكايك فعاليتهـا و خريـدهايش را توضـيح    
 آژانـس بـه   ،كردنددادند و توجيه ميمي

ايران معلوم كـرد كـه دسـتگاه    . ارائه كرد
ــده خــال  ء را بخــش فيزيــك ايجــاد كنن

كـه دانشـجويان   دانشگاه صنعتي براي اين
 ،زمــايش خــود را انجــام دهنــدآبتواننــد 

  . استسفارش داده
بنابر مداركي كه ايران در اختيار  ،و نيز     

العمل هـا  دستور ،از جمله ،قرارداد آژانس
بخش فيزيـك   ،و فاكتورهاي پرداخت بها

ود دانشگاه صنعتي الماسها را سفارش داده ب
« زمايش آبراي اين كه دانشجويان بتوانند 

Lenz-Faraday  «را انجـــام دهنـــد .
ماشين ايجاد تعادل براي بخش مهندسـي  

ــوده ــك ب ــتمكĤني ــان . اس ــسمفتش  آژان
مشاهده كردند كه ماشين در اين بخش از 

  .دانشگاه وجود دارد
بطري گاز فلور كه شاه مـرادي   45و        

دفتــر سـفارش داده بــود بــه درخواســت  
روابط صنعتي بوده و براي تحقيق در باره 

- ثبات شيميائي پليمرها بـدآن نيـاز بـوده    
  . است

 ،المللي انرژي اتميبين آژانسگزارش  •
مستند است به پاسخ ايران  ،2008در فوريه 

گـزارش  . آژانسبه جزء به جزء پرسشهاي 
اي گويد كه ديگر پرسش پاسخ نجسـته مي

يكيليكس انتشار گزارشها كه و. وجود ندارد
ند كه برغم فشار امريكا بـر  آنداد حاكي از

كـه بـاب پرسـش و    بـراي ايـن   ،البرادعي
  .او اين درب را بست ،بازرسي را نبندد

نشان داد كـه ارزيـابي    آژانسگزارش      
اطالعاتي يك دهه پيش  امريكـا از برنامـه   

- از اساس غلط بوده ،توليد بمب اتم ايران

- بـين  آژانسارش گز ،باوجود اين.  است
به چشـم   ،2008المللي انرژي اتمي فوريه 

وسائل ارتبـاط جمعـي نيامـد و از تـاريخ     
 ،پـس  آناز . برنامه اتمي ايران حذف شد

و وسائل ارتبـاط   آژانسحكومت امريكا و 
داليل و مدارك ديگري را پـيش   ،جمعي

- كشيدند كه از مدارك پيشـين بـس بـي   
فته مجموعه مداركي كه گ :اعتبارتر بودند

شد كه از كامپيوترهاي دسـتي ربـوده   مي
- اين مدارك مـي . اندمدهآبدست  ،شده

گفتند كه ايران يك برنامـه سـري توليـد    
در  ،2003تـا   2001بمب اتمي دارد كه از 

  . استدست اجرا بوده
برغم پذيرش صريح توضـيح ايـران از        

 ،المللـي انـرژي اتمـي   بـين  آژانسسوي 
عي شـد كـه   لبرايت همچنان مـد آداويد 

انگيزنـد كـه   تلكسها اين سوءظن را بر مـي 
وزارت دفاع ايران دربرنامه اتمـي ايـران   

در مـدركي  . دخليل و صاحب كار اسـت 
مدعي شد كه مسئله  ،2012به تاريخ فوريه 

تقاضــاهاي خريــد كــه تلكســها هســتند و  
المللي انـرژي  بين آژانسموضوع تحقيق 

 حل ناشده و آژانساز ديد  ،انداتمي شده
  .برجا است

اي را واشنگتن پست مقاله ،روز بعد 10      
لبرايـت مـدعي   آ آن،انتشار داد كـه بنـابر  

اســت كــه تلكســهاي خريــد كــه مركــز  
گويـاي   ،تحقيقات فيزيكي فرستاده اسـت 

وجود برنامه محرمانه غني سازي اورآنيوم 
بـه اجـرا    ،1990ايران هستند كه از سـال  

ــه ا. اســتگذاشــته شــده ز نويســنده مقال
المللـي  بـين  آژانـس  2008گزارش فوريه 
است كه گويـاي  گاه بودهآانرژي اتمي نا 

نادرست بودن تعبير و تفسيرهاي اوليه اين 
  . تلكسها است

غلــط بــودن تعبيرهــا و  :انقــالب اســالمی
تفســــيرها از تلکســــها يــــک امــــر اســــت، 
مجهـــز شـــدن ايـــران بـــه تجهيـــزات غنـــی 

ايــن . ســازی اورآنيــوم امــری ديگــر اســت
و بـــاز نيکولـــو، . اســـت واقـــع شـــدهامـــر 

ســـفير اســـبق فرانســـه در ايـــران، از قـــول 
اســــت  دوســـت نزديــــک روحــــانی نوشــــته

کــه ســـپاه پاســدارآن مشـــغول توليــد بمـــب 
و روحـانی بـا مشـقت بسـيار،  اتمی بوده

افـزون . اسـت آن برنامه را متوقف کرده
بـــراين، هنـــوز کـــه هنـــوز اســـت، بـــاوجود 

ن ازيـــ ای سرســـام آور و بـــا وجـــودهزينـــه
حســابی کــه برنامــه اتمــی بــرای مــالی بــی

ـــــارآورده نتريفوژهای ااســـــت، ســـــکشـــــور بب
موجود توآنائی توليـد يـک دهـم مصـرف 

. آنــــــدنيروگــــــاه اتمــــــی بوشــــــهر را نيافتــــــه
پرســـيدنی اســـت اگـــر هـــدف توليـــد بمـــب 

است، پـس ايـن تأسيسـات بـه اتمی نبوده
آينــد؟ راســتی آنــد و مــیآمــدهچــه کــار مــی

ای و هاشـــــــمی اســــــت کــــــه خامنــــــهايــــــن
ن آن روز ســـپاه، انـــدهارفســـنجانی و فرم

گذارنــد و درپــی بنــارا بــر مــاجراجوئی مــی
گروگـآنگيری . شوندتوليد بمب اتمی می

ســـاله را بـــرای ازپـــا درآوردن  ۸و جنـــگ 
ايــــران و انقــــالب را بــــه ضــــد آن تبــــديل 

نـــــد و زمينـــــه بحـــــران ديدکـــــردن، کـــــافی ن
ــــناتمــــی را فــــراهم مــــی اســــت آورنــــد و اي

  .حاصل آن
  
 AIPACگویند ایپـک می

ــــار  ــــرای نخســــتین ب ب
ــا  ــا آشکســت خــورد ام ی

ـــای  ـــت گوی ـــن شکس ای
  :تغییری است؟

  
  مقاله را الي ليكEli Lake  12در تاريخ 

  :استانتشار داده 2014فوريه 
پـا عقـب     ،بناگهان ،يك گروه قدرتمند •

بطــوري كــه طرفــدارانش و نيــز . كشــيد
تي وق ،معموالً. م شدندژحكومت اسرائيل د

البــي قدرتمنــد اســرائيل در واشــنگتن از 
خواهنــد كــاري را انجــام ســناتورها مــي

هـا كـه همـه    آننـه تنهـا برخـي از     ،دهند
سناتورهاي هردو حزب شـادان انجـامش   

خواهنـد نظـر   چون همـه مـي  . دهندمي
بـه   ،لطف ايپك را به خـود جلـب كننـد   

  . ورندآاش را بر ميراء خواستهآاتفاق 
بسـيار ديگـر    ،گر شدوضع دي ،هفته پيش •

درپـي مخالفــت   ،كــه نخســت ايـن . شـد 
سناتورهاي دموكرات با وضع مجازاتهـاي  

ايپك نـاگزير شـد بـه     ،جديد برضد ايران
ها كوشش خود براي گذراندن قانون ماه

پايان دهد و اظهار كند  ،مجازاتهاي جديد
مجازاتهـاي جديـد    موافق است كه فعـالً 

 تقريبـاً  ،باجوداين. برضد ايران وضع نشود
 ،همه سناتورهاي عضو حزب جمهوريخواه

بيانيه ايپـك را ناديـده گرفتنـد و تصـميم     
ــاندن     ــويب رس ــه تص ــراي ب ــد ب گرفتن

  .مجازاتهاي جديد همچنان بكوشند
ــئله • ــترين  مس ــدون شــك بيش اي كــه ب

ــراي اســرائيل و طرفــداران  اهميــت را ب
اي نيست كه مسئله ،اسرائيل در امريكا دارد

. بـدآن انصـراف دهـد    ايپك از پرداختن
ها را ناراحـت  انصراف دادن طرفدارترين

تواند زمينه ساز شكست ايـن  كند و ميمي
هاي سياسي البي قدرتمند در ديگر صحنه

ــردد ــن. بگ ــنگتن اي ــه در واش ــت ك  ،اس
ــباني   ــياري را عص ــك بس موضــعگيري ايپ

  .استكرده
حتــي حكومــت اســرائيل نيــز از كــار       

 ،بـوب كروكـر  سناتور . ايپك راضي نيست
 :گفـت  ،رئيس كميسيون امور خارجي سنا

درباره وضع مجازاتهاي  ،در اوائل ماه پيش
من گفتگوهاي بسـيار   ،جديد بر ضد ايران

سـفير اسـرائيل در    ،مستقيمي با رون درمر
نظـر   ،در اين بـاره . اموردهآبعمل  ،امريكا

سـفير  . اسرائيل غيـر از نظـر ايپـك اسـت    
اتهـا نـه در   خواهد طرح مجازاسرائيل مي

  . ينده كه هم اكنون به تصويب برسدآ
بنابر قول چهار سناتور كه با  ،فوريه 3در  •

اعضـاي   ،انـد ديلي بيست مصـاحبه كـرده  
كه در درون اين سازمان به (مافوق ايپك 

شـروع  ) اندشناخته» گيران كليديتماس«
كردند به تمـاس گـرفتن بـا سـناتورهاي     

ن كـه  ها توضـيح داد آنجمهوريخواه و به 
حـاال   ،باوجود مخالفت سخت كاخ سـفيد 

وقــت بــه تصــويب رســاندن مجازاتهــاي 
بـه تصـويب   . جديد برضـد ايـران نيسـت   

رساندن اين طرح بمعناي اعالن جنگ بـا  
 ،موافـق  59امـا بـاوجود   . كاخ سفيد است

تصويب طرح در سنا قطعي بود پس چـرا  
  ايپك پا عقب كشيد؟

از  ،هـا آنمشـتي از   ،در ميان سـناتورها       
كونـل و سـناتور   جمله سناتور مـيچ مـك  

كه يكي از دو تهيـه كننـده   (مارك كيك 
داشـته بـود    شـان طرح است و ايپك بر آن

و ) طرح را تهيـه و بـه سـنا پيشـنهاد كننـد     
سناتور ليندسي گراهـام متحـدان وفـادار    

هاي متعـددي  ايپك شيوه. اسرائيل هستند
منـابع  «براي ارتباط بـا كنگـره دارد امـا     

ايـن اعضـاي   . بس مهـم هسـتند  » يكليد
عضـو   آنارشد ايپك هستند كه با ايـن و  

رابطــه  ،مجلــس نماينــدگان و يــا ســناتور
كننـد و ايپـك كمـك    شخصي برقرار مي

- هـا مـي  آنكننده مهم به تبليغات انتخاباتي 
گـر پيشـين   البـي  ،رالـف نـورنبرگر  . شود

را كساني توصـيف  » گيران كليديتماس«
گـره ارتبـاط   بـا اعضـاي كن  «كند كـه  مي

بدان اندازه نزديك كه در . نزديك دارند
يكبار با يكـديگر گفتگـوي    ،كمدست ،روز

  .دهندتلفني انجام مي
ايــن روابــط شخصــي بــس كارســاز         

چراكه نماينده و يا سـناتوري كـه   . هستند
متحـد   ،دوست يـك عضـو ايپـك اسـت    

از جملـه بـدين   . سياسي مهم بشمار اسـت 
ــت بز  ــه اكثري ــت ك ــاطر اس ــي از خ رگ

گفتنـد  ) فوريه 5(چهارشنبه شب  ،سناتورها
  . نظر نيستندبا ايپك هم

بهنگام صرف نهار هفتگي  ،اين مخالفت      
او . اظهـار شـد   ،سناتورهاي جمهوريخواه

را بـه سـناتورها ارائـه     Reidاي به رد نامه
تـا روز  . را امضاء كنند آنكرد و خواست 

سـناتور جمهوريخـواه    45تـن از   42 ،بعد
  . را امضاء كردندآن

ها و دموكراتها جمهوريخواه ،اين روزها •
امـا  . كننـد مرتب يكديگر را شـماتت مـي  

شود از تصـويب  وقتي موضوع عبارت مي
مجازاتهاي جديد برضد ايران و يـا وضـع   

ــرائيل  ــود اس ــانوني بس ــناتورهاي دو  ،ق س

. شـوند همصدا مـي  ،همواره تقريباً ،حزب
تهـاي نفتـي   وضع قـانون مجازا  ،2010در 

 100رأي از  99بـا اكثريـت    ،برضد ايـران 
ــه تصــويب ســنا رســيد ،رأي  ،2011در . ب

كيرك و منندز طرحي در بـاره مجـازات   
بـا   ،بانك مركـزي بـه سـنا ارائـه كردنـد     

به تصويب ) راءآاتفاق (رأي  100اكثريت 
طرح ديگـري كـه بـاز     ،2012و در . رسيد

 94بـا   ،كيرك و منندز تهيه كـرده بودنـد  
قيد شـده   آن،در ،و واپسين طرح كه رأي

 ،بود در صورت حمله اسـرائيل بـه ايـران   
با اكثريـت   ،حمايت كند آنامريكا بايد از 

  .رأي به تصويب سنا رسيد 99
ــه 6در        ــدز ســخن گفــت و  ،فوري منن

اميدوارم اين موضوع كه به امنيت  :گفت
مـا رأي جنـاحي    ،شـود ملي ما مربوط مي

ايپك اظهاريـه   ،ي اوبعد از سخنران. ندهيم
را انتشارداد و گفت با سناتور منندز موافق 
است كه متوقف كردن برنامه اتمي ايران 

بايد از حمايت هردو حزب برخوردار مي
رو  با به تـأخير انـداختن رأي   از اين. باشد

  .گيري به اين طرح موافق است
اظهاريه ايپك مخالفت سختي را با اين      

ــزرگ سياســي ــي ب ــان دســت  ،الب در مي
راستيهاي امريكائي و بخصوص سازمانهاي 

كميتــه . گــرا برانگيخــتيهــودي راســت
- حمايت از اسرائيل كه همچون ايپك مي

كوشيد طـرح مجازاتهـاي جديـد برضـد     
اي در بيانيـه  ،ايران به تصويب سـنا برسـد  

در بيانـه  . نكوهش رويه ايپك صـادر كـرد  
اين امر كه قضاوت تـاريخ در   :است مدهآ
اين باشد كه  ،ه جماعت حامي اسرائيلبار

ويـز دسـت   آاجماع دو حـزب را دسـت   
برداشــتن از كوشــش بــراي بــه تصــويب 

 ،اسـت رساندن مجازاتها برضد ايران كرده
  .بسيار بد است

 ،از ديد جمهوريخواهان حامي اسرائيل •
- اصرار ايپك بر لزوم اجماع دوحزب اين

برسـر   ،است كه رئيس جمهـوري امريكـا  
شـكار بـا   آدر نـزاع   ،مسائل مهميكچند از 
. نخسـت وزيـر اسـرائيل اسـت     ،نتان ياهو

از جمله در  ،هاهرچند كه در برخي زمينه
زمينه دفاع ضـد موشـكي اسـرائيل بـراي     
 ،مقابله با حملـه موشـكي احتمـالي ايـران    

بـه   ،اوباما بيشتر از رؤساي جمهوري پيشين
امـا در مـوارد    ،رسـاند اسرائيل كمك مي

ختمان ســـازي در ديگـــري نظيـــر ســـا
در  ،بــه تــازگي ،ســرزمينهاي فلســطيني و 

مورد جلوگيري از مجهز شدن ايـران بـه   
  . اي با نتان ياهو در نزاع استسالح هسته

نزاع ميان رئيس جمهوري امريكـا بـا          
است ميان نخست وزير اسرائيل سبب شده

ناهمسازي پديد  ،ايپك و حكومت اسرائيل
ياهو نسـبت بـه   واكنش نخستين نتان . يدآ

بـا   1+5نو ميـان كشـورهاي   ژتوافق اوليه 
هم بعد از اين كه جون كـري او  آن ،ايران

اين بـود   ،گاه كردآ آنرا از چند وچون 
» قـرارداد قـرن بسـود ايـران    «را  آنكه 

- موضع ميانـه  ،بعكس ،ايپك. توصيف كرد
با كـاخ سـفيد    :روتري اتخاذ كرد و گفت

  .دارد» يكژاختالف نظر استرات«
نو و مخالفت ژرويه ايپك در باره توافق  •

سـبب شـد كـه     آن،حكومت اسرائيل بـا  
ايپك كوششهاي خود را بر جلب موافقت 
ســـناتورهاي دمـــوكرات بـــا تصـــويب 

رأي دادن  ،در واقـع  ،مجازاتهاي جديـد 
 ،)رئـيس جمهــوري (برضـد رئـيس خـود    

هـوارد   ،2013دسامبر  18در . متمركز كند
 ،يپـك مديرعامل ا Howard Kohr كوهر

در يك كنفـرانس تلفـوني بـا مبـارزآن و     
هــا آناز  ،گرهــاي طرفــدار اســرائيلالبــي

خواست كوششـهاي خـود را بـر توضـيح     
رئـيس   ،چرائي مخالفـت ايپـك بـا اوبامـا    

  .  متمركز كنند ،جمهوري
حمايت از طرح مجازاتها كه كيرك و       

سـان  ايپك اين ،منندز تهيه كرده بودند را
ين مجازاتها به اوباما تصويب ا :توجيه كرد

اما اين .  كنددر گفتگو با ايران كمك مي
ــتدالل ــناتورهاي    ،اس ــه س ــانطور ك هم

براي اين ساخته شد  ،جمهوريخواه گفتند
- كــه ســناتورهاي دمــوكرات كــه نمــي 

ــوري   ــيس جمه ــزاع رئ ــتند وارد ن خواس
رئــيس . رأي بدهنــد آنبــه  ،بگردنــد

او  :جمهوري استدالل را رد كرد و گفـت 
  اين اهرم ندارد و تصويب طرح ياز به

  
  

  8 صفحهدر

مافیاها و تحریمها؟
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  .مجازاتها ويرانگر گفتگوها است 
حاال راه پـس و   :سناتور كروكر گفت       

مسلم اسـت كـه   . پيش بر ايپك بسته است
خواسـت طـرح   هم مـي  ،همزمان ،ايپك

- مجازاتها به تصويب سنا برسد و هـم مـي  
  . خواست با كاخ سفيد نبرد

نيسـتند كـه بـا     اما تنها جمهوريخواههـا  •
برخــي از . ايپــك نقــار پيــدا كــرده انــد

 :دموكراتها نيز از ايپـك عصـباني هسـتند   
رئـيس كميتـه    ،مورد دبي واسرمن شـولتز 

 ملي دموكراتهـا موجـب عصـبانيت شـده    
اي بـه طرفـداران   زيرا ايپـك نامـه  . است

است به شولتز  ها خواستهآنخود نوشته و از 
انتخـاب  ها بنويسند حاكي از اين كـه  نامه

خواهنـد  كنندگانش در فلوريدا از او مـي 
نامـه  . به طرح مجازات ايـران رأي بدهـد  

ميز را ضميمه داشت آاي سخت انتقادمقاله
نتيجه اين شد كه يـك  . كه منتشر شده بود

 ،بنام بروس لـوي  ،عضو شوراي ملي ايپك
نامـه   ،در مصاحبه با مجله سياست خارجي

  .را مورد انتقاد قراردهد
ين حادثه روي داد برغم كوششـهاي  ا      

ايپك براي دلبري از دموكراتها در طـول  
ايپك اجـازه انجـام    ،2003در .  يك دهه
هـاي مهـم   اي را داد در باره حوزهمطالعه

دموكراتها اكثريـت   ،هاآندر  ،انتخاباتي كه
رنجـور بـود كـه     آنايپـك از  . ورندآمي

ــه    ــا دور و بــ ــدريج از دموكراتهــ بتــ
- نزديك شده بـود و مـي  ها جمهوريخواه

  . خواست به دموكراتها نيز نزديك شود
ــه       ــام مطالع ــس از انج ــك  ،پ ــك ي ايپ

متخصص را استخدام كرد تا كه امريكـائ  
سنديكاها  التيني تبارها و سياهان و احتماالً

  .  به حمايت از اسرائيل برانگيزد
ــرانگيختن ســناتورهاي دو   • ــا بهــاي ب ام

بـراي   ،هـا حزب بـه رأي دادن بـه مجازات  
زيرا اين سـازمان را در  . ايپك سنگين شد

. شكار با رئيس جمهوري قراردادآمخالفت 
 ،كه براي گريز از اين رويـاروئي حال اين

ــماري از   ــت شـــ ــاوجود مخالفـــ بـــ
جمهوريخواهان و ديگر سازمانهاي هوادار 

بود كه مـانع از   شده آنايپك بر ،اسرائيل
رسيدن جـاك هيگـل بـه وزارت دفـاع     

در ماه سپتامبر نيز كه اوبامـا از  . نشودامريكا 
كنگره خواست با جنگ با سوريه موافقت 

گري كرد تا مگـر كنگـره   ايپك البي ،كند
كـه  حـال ايـن  . با جنـگ موافقـت كنـد   

  .حكومت اسرائيل موافق نبود
 - وقتي ايپك از تصويب طرح كيـرك  •

وضـع مجازاتهـاي جديـد برضـد     (منندز 
خالفـت  هم بـرغم م آن ،حمايت كرد) ايران

خود را در وضعيت جديـدي   ،كاخ سفيد
در ماه نـوامبر انتخابـات اسـت و    . قرارداد

- بســياري از ســناتورهاي دمــوكرات مــي
خواهند تجديد انتخاب بگردند و به قـول   

بخـــاطر  ،يـــك ســـناتور جمهوريخـــواه
ــك  ــت ايپ ــورداري از حماي ــرغم  ،برخ ب

 ،اگر ايپك فشار بياورد ،مخالفت كاخ سفيد
ــه طــرح رأي ايــن ســناتورها حا ضــرند ب

  .   بدهند
روز . ينده ايـن رأي را بدهنـد  آبسا در  •

رئيس ايپك  ،مايكل كاسن ،فوريه 7 ،جمعه
اقدام  آن،اي را انتشار داد كه بنا براظهاريه

چنين نيست كه . است ايپك بد تعبير شده
ــدز  - ايپــك ديگــر از طــرح كيــرك  منن

ينده آدر طول ماههاي . كندحمايت نمي
ايـن  . را بايد به انجام رسـانيم بسياري كار 

يك مبـارزه طـوالني اسـت و مـا مصـمم      
  .»هستيم مبارزه كنيم

خواهنـد  هـا مـي  از قرار جمهوريخواه     
امـا هنـوز   . برضد اين مبارزه مبارزه كننـد 

خواهند طرح را هـم  روشن نيست كه مي
هرگاه . اكنون به تصويب برسانند و يا خير

 ،تخابـات از رهگـذر ان  ،بخواهند صبر كنند
ايـن   ،خـود كننـد   آناكثريت سـنا را از  

بدآن معني است كه درحال حاضر بنا بـر  
  .تصويب طرح مجازاتها نيست

  
شکست ایپک سومین شکسـت  ٭

  :و گویای تغییری مهم است
  
 ند كه ايپك آنتحليل گرآن ديگر نيز بر

شكست اول را در جلـوگيري از تصـويب   
انتصاب جك هيگـل بـه وزارت دفـاع از    

 ،دومـين شكسـت  . اسـت سنا خوردهسوي 
ناتوان شدن ايپك در گرفتن رأي موافق 
از كنگره با حمله نظامي امريكا بـه سـوريه   

با وجود تبليغات گسترده هـوادارانش  . بود
افكـار عمـومي سـخت     ،در سراسر امريكـا 

تبليغـات ايپـك   . مخالف باجنگ باقي ماند
بسا در شدت مخالفت مردم امريكا با جنگ 

نـاتواني از بـه    ،و اينـك . سـت ا اثر كرده
هاي جديـد  تصويب سنا رساندن مجازات

  .برضد ايران سومين شكست ايپك است
تر را شكست كارشناسان شكست بزرگ     

- ايپك در انتخابات رياست جمهوري مـي 
ايپك و حكومـت   ،انتخابات آندر . دانند

رامنـي حمايـت    ،اسرائيل از رقيب اوبامـا 
  . خوردكردند و او به سختي شكست 

  :علت شكستها دو تغيير است      
ــه در   • ــاس خاورميان ــر در مقي يكــي تغيي

درجه اول و در مقياس جهـان در درجـه   
بـا دوجنـگ در عــراق و    ،در منطقـه . دوم

ــا وضــعيتي كــه در ســوريه   افغانســتان و ب
بهـار  «مده است و بـا تغييـري كـه    آپديد
در مصـر و ليبـي و تـونس و يمـن     » عرب
ادل پيشين قوا ديگر نـه  تع ،استوردهآببار

خالئي پديد . يدآممكن است و نه بكار مي
است كه با مشغول كردن ايـران بـه   مدهآ

را پر  آناين كشور نتوانست  ،بحران اتمي
ــد ــتان  . كن ــرائيل و عربس ــادي از اس اتح
كوشد بـا تثبيـت دولـت    مد كه ميآپديد
ايـن اتحـاد   . تر كندخود را نيرومند ،مصر
كـه  اال ايـن . كنـد خواهد خـالء را پر مي

چنــين اتحــادي خاورميانــه را صــحنه    
افغانسـتان و  . داردجنگهاي خونين نگاه مي

هـم   ،عراق و سوريه بيشتر و پاكستان كمتر
  . هاي جنگ هستنداكنون صحنه

هزينه سنگين جنگها براي امريكائي كـه       
با كسري غير قابل تحمـل بودجـه روبـرو    

است دهامريكا را در موقعيتي قراردا ،است
اسرائيل را  –كه حمايت از اتحاد عربستان 

كه وضعيت عالوه بر اين. يابدسودمند نمي
سوريه بر دولت امريكـا معلـوم كـرد كـه     
روسيه و چـين را بـيش از پـيش بايـد بـه      

منهـاي كمـك    ،در سـوريه . وردآحساب 
نه  ،عربستان - اتحاد اسرائيل  ،غرب و تركيه

بلكه جـز   ،تنها قادر به پركردن خالء نيست
. شكســت سرنوشــتي در انتظــارش نيســت

اوبامـا بـه ايـن نتيجـه      ،اينك كه از سوئي
است كه سـوريه راه حـل نظـامي    رسيده

ندارد و احتمال پايان يافتن بحران اتمـي  
اسـت و تركيـه نيـز    بسيار بيشتر شده ،ايران

تواند قدرت محوري است كه نميدريافته
منطقه بگردد و دارد سياست خود درقبال 

 ،دهد و از سـوي ديگـر  سوريه را تغيير مي
گسترش سـازمان القاعـده از افغانسـتان و    

امريكا را  ،پاكستان تا سوريه و عراق و يمن
اسـت كـه    در برابر اين پرسش قـرارداده 

- جنگ با تروريسم بين«ويز كردن آدست 
مدهايش را روي آدو جنگ و پي» المللي

ــاالنه   ــد س ــوز باي دســتش گذاشــت و هن
ا دالر را صرف جنگ بـا القاعـده   ميليارده

ست كـه سياسـت امريكـا در    آنزمان  ،كند
عراق و سـوريه و  . منطقه تغيير اساسي كند

كه دولتي ورشكسته  –افغانستان و پاكستان 
از جنگ داخلي برهند و خـالء بـا    - دارد

  . تعادل قواي جديدي پر شود
مــردم امريكــا بــا  ،خـود امريكــا نيــز  در •

دو جنــگ احســاس فريــب در مــورد   
هـا را  آنافغانستان و عراق و كه بار ماليـاتي  

كه مطمـئن باشـند از   آنسنگين گردآند بي
 ،انـد سوده گشتهآ» المللتروريسم بين«شر 

ديگر با طرفي كـه بـراي حفـظ موقعيـت     
ـاي ورود در جنـگ    ،خود امريكا را در تنگن

اسرائيل را كشـوري  . مخالفند ،دهدقرار مي
ي سنگين به پاي هاشناسند كه هم هزينهمي

ـا را مرتـب در   امريكا مي گذارد و هم امريك
دهد و هم وضعيت ورود در جنگ قرار مي
كنـد و هـم   امريكا را مغضوب مردم دنيا مي

ـترش     عاملي مهم از عوامـل پيـدايش و گس
كـه  طرفه ايـن . است» الملليتروريسم بين«

 ،با انتشار گزارشهاي محرمانه توسط اسنودن
ـاي    امريكائيان دريافت ـا   «نـد كـه به ـارزه ب مب

تنها مادي نيسـت بلكـه   » الملليتروريسم بين
زادي شخصــي نيــز هســت آمحروميــت از 

مــدير  Ivan Elandنوشــته ايــوان االنــد (
ـلح و   زيـر عنـوان هزينـه     ،زاديآمركز ص

  ). الملليسنگين جنگ بر ضد تروريسم بين
رو با سياستي كه ايپـك و اسـرائيل   از اين    

 ،شـوند در خاورميانه مي نآخواستار اتخاذ 
همزمان با  آن،نمونه بارز . كنندمخالفت مي

ـاي     مشغول بودن سنا بـه تصـويب مجازاته
ـار معلـوم كـرد كـه دو      ،جديد سنجش افك

ـا    ژها با توافق سوم امريكائي نـو موافـق و ب
ــد  ــد مخالفن بــاز . وضــع مجازاتهــاي جدي

اكثريت بزرگ امريكائيان با ورود امريكا بـه  
  .ه مخالفت كردندجنگ در سوري

  
ایــــران کــــدام تهدیــــد 

  :کند؟واقعی  را می
  
مقاله لورانس داويدسون استاد نویسـنده       

 ،فوريــه 5نوشــته و در  ،دانشــگاه در تــاريخ
  :استانتشار داده

يك بام و دوهوائي كه  امريكا و كارشناسان 
ـال  ـتان«در قبـ ــويي و  » دوسـ ـا از س امريكـ

 ،انـد از سوي ديگر رويه كـرده » دشمنانش«
مــردم امريكــا را ســرگردان و از تشــخيص 
ـازي     تهديدهاي واقعـي از تهديـدهاي مج

ــران «از جملــه  ،كــه دســتمايه تبليغاتنــد اي
ــراي منطقــه و جهــان   تهديــدي جــدي ب

  :استناتوان كرده ،»است
ـار     ،گارت پرتر  • كه مؤلـف و روزنامـه نگ

كتابي با عنوان بحران سازان  ،بتازگي ،است
ــران اتمــي يكــي از . اســتانتشــار داده اي

. اندبحرانهائي است كه بحران سازان ساخته
ـان   ـتند و در هم - كتابي بس اثر گذار و مس

ــده ،حــال ــزار دهن ــرا اگــر . ســخت ان زي
ـند   نـه از ايـران    ،مدعاهاي پرتر راسـت باش

ـند  بلكـه از   ،است كه مردم امريكا بايد بترس
ــوان   سياســتگزار آن و سياســتمدارآن و دي

حد اسرائيل اسـت كـه   ساالران امريكائي مت
  .بايد  بترسند

ايران هرگز يـك برنامـه    ،بنابر قول پرتر      
ـته     . اسـت توليد بمـب اتمـي جـدي نداش

سازمان اطالعاتي امريكا نيز بـه   16 ،وآنگهي
در گزارش ساالنه  ،هربار ،اين نتيجه رسيدند

گويند ايران برنامه توليد مي ،خود به كنگره
ـا را  آنگزارش  ،بدبختانه. بمب اتمي ندارد ه

كنند و ما وسائل سياست گذاران تحقير مي
ارتباط جمعي چنĤنكه بايد به اطـالع مـردم   

  . رسانندامريكا نمي
اطالعات الزم را براي داوري  ،در نتيجه      

مســتقالنه دربــاره اقــدامات ايــران در بــاره 
ـابراين . تحقيقات اتمي ايـران را ندارنـد    ،بن

ها كـه  آنانداخت و ها را به اشتباه آنشود مي
يك خاص خود ژهدفهاي سياسي و ايدئولو

كنند و يا دستيار يـك دولـت   را تعقيب مي
- توانند نظري را كه ميمي ،خارجي هستند

  . خواهند به اين مردم القاء كنند
چه به روابط آندر ،بعد از پايان جنگ سرد •

ديـوان   ،شـود با دنياي خارج مربـوط مـي  
ــ  ـاع امريك ـاالري و وزارت دفـ ـا ،اسـ  ،درجـ

ــوان دشــمن تروريســم بــين المللــي را بعن
ـال كـه    . امريكا معرفي كردند ـان ح در هم

- حمايـت مـي  » دوست«امريكا از ديكتاتور 
بر تمامي جنبشهاي مقاومـت دربرابـر    ،كرد

ايــن ديكتاتورهــا را آنــگ تروريســت زد و 
  .ها قرار دادآنخود را در موضع جنگ با 

 ،قع بينانـه اين سياست نابخردانه و غير وا      
 آناز . ميز برانگيخـت آواكنشهاي خشونت 

ـپتامبر   11اند ترورهاي جمله  آناز . 2001س
ـاي  تهديد به عملـي كـردن توطئـه    ،پس ه

ـا   ،تروريســتي ـا بـ ــد امريكـ بخصــوص تهدي
ـتار جمعـي  « ـلي    ،»اسلحه كش ـتمايه اص دس

ـا شـد    ـاعي امريك . بزرگ كردن بودجه دف
مروج اصلي ايـن  ) پسر(بوش  ژرژپرزيدنت 

ز تلقي شد و دست به جنگ  با عراق زد طر
ـار  و بزرگ ـاطره  . وردآترين فاجعـه را بب خ

اين فاجعه كه بلحاظ خونها كه ريخته شدند 
ـاطره    ،مـد آو هزينه نجـومي كـه ببار   ـا خ ب

ـا   جنگ با افغانستان همراه شد و مردم امريك
  . را از جنگ و سياست بازان بيزار كرد

  
  :نقش صهیونیستها ٭
  
. نيست» تهديد«د و ديگر عراق ويران ش •

اينست كه سياستگذاران امريكائي ايران را 
 ،دروغ بــزرگ بــوش. تهديــد گرداندنــد

كارجديد درباره رئيس جمهوري محافظه
اي يم صدام به سالح هسـته ژمجهز بودن ر

را از يادها بردنـد و ائتالفـي بـا نيروهـاي     
هســته آوردنــد و آسياســي بيشــتري پديد

امه اتمـي ايـران را   نگراني بابت برن ،هستهآ
اما كجا بود . در ذهن مردم امريكا كاشتند

دليل و مدرك؟ بـراي تـدارك دليـل و    
تـوان روي اسـرائيل   همواره مي ،مدرك

حكومتهاي اسرائيل كه از پي . حساب كرد
تهديد «بر وجود  ،بيش از پيش ،مدندآهم 

را  آناصرار ورزيدند و تا توانستند » ايران
موجه گرداندن ها آنهدف . بزرگ كردند

توســعه طلبــي اســرائيل و نــاگزير كــردن 
دولت امريكا به حمايت از منافع اسرائيل و 

مدعي  ،2004در سال .  توسعه طلبيش بود
كـامپوتري   ،شدند از يك دانشمند ايرانـي 

 آنها اسرائيلي. اندوردهآدستي را بدست 
از . را به مأموران اطالعاتي امريكـا دادنـد  

وجـود بـه اصـطالح    داليل بر  ،2008سال 
مستند بـه   ،برنامه توليد بمب اتمي درايران

.  هاي ضبط شده در اين كـامپيوتر »داده«
كند كـه  پرتر به طرز قانع كننده ثابت مي

ــامپيوتر  داده ــن ك ــبوط در اي ــاي مض  ،ه
- ها را سـاخته آنساختگي هستند و اسرائيل 

  . است
كه ايران هم دستگاه اطالعاتي برغم اين •

المللي انرژي اتمي بين ژانسآامريكا و هم 
اي را براي  توليد كند كه برنامهرا قانع مي

سياسـت   ،بمب اتمي در دست اجرا ندارد
از  ،بازان و وسائل ارتبـاط جمعـي امريكـا   
. زنندپذيرفتن واقعيت و حقيقت سرباز مي

نمايش اخير كه ارائـه طـرح    ،ترتيببدين
هـم بـا   آن ،مجازاتهاي جديد سناي امريكـا 

بـاب   آناين احتمال كه تصـويب  وجود 
بنـدد و درب  گفتگوهاي ديپلماتيك را مي

- خـود مـي   ،گشايددشمني و جنگ را مي
توان مدرك جعل كرد و گويد چسان مي

  .بردكار را تا جنگ پيش آن،بر مبناي 
توان از خود پرسيد كـدام منفعـت   مي    

اين موضع ضد ايراني حريصانه را توجيـه  
- اين را توجيه نمـي  كند؟ منافع امريكامي

كـه رئـيس   بمحض اين ،در حقيقت. كنند
جمهوري حالي كرد كه وضع مجازاتهاي 

 ،كندجديد منافع ملي امريكا را تهديد مي
سنا تعلل رويه كرده و تا اين هنگام طـرح  

  . استرا تصويب نكرده
  
  :در ایران ،کار در روی زمین ٭
  
ـــازگی • ـــه ت ـــروه  ،ب ـــک گ ـــع ی در جم

در  ،روز 11بمـدت   ،حدانشگاهي براي صل
بـه امريكـا    ژانويـه  29در . ايران گذراندم

- مخلـوطي از خـوش   ،در ايران. بازگشتم
برخـي از  . شودمشاهده مي ،بيني و نگراني

ــه     ــد ك ــاس را دارن ــن احس ــان اي ايراني
- نمـي . زارشدگان توسط امريكـا هسـتند  آ

توانند بفهمند چرا مجازاتها برضـد ايـران   
يكا را دوسـت  ها مردم امرآن. اندوضع شده
گويند ما از بازگشـت صـنعت   دارند و مي

شـويم امـا رفتـار    توريسم خوشـحال مـي  
حكومت امريكا براي ما سري است كـه از  

  .  وريمآسر در نمي آن
همĤنطور كه هربـار مجازاتهـائي وضـع        
 ،زننـد شوند به مردم عادي صدمه مـي مي

مجازاتهاي وضع شده نيز به مـردم عـادي   
كه بر سياست آناست بي  ايران صدمه زده

مجازاتهـا تـورم و   . ايران اثر گذاشته باشد
تـر  لودگي هـوا و نـاامن  آباال رفتن ميزان 

شدن سفر با هواپيمـا و كميـابي برخـي از    
داروها و  انزواي بانكهاي ايران و كـاهش  

  .اندوردهآصادرات ايران را ببار
سنجش افكاري كه مؤسسه گـالوپ در   • 
گويد است ميدادهانجام  2013خر سال آ

درصـد پاسـخ دهنـدگان     85كه ارزيابي  
هـا را  آناينست كه مجازاتها سطح زنـدگي  

كشورهاي  ،از سوي ديگر. اندوردهآپائين 
سـود   ،از تحـريم غـرب   ،مثل چـين  ،ديگر
ايران پر اسـت   ،در حال حاضر. استبرده

  .از تاجران چيني و كاالهاي چيني ارزان
ل پيشـنهاد  عزم حكومت اوباما بـر قبـو   • 

مذاكره ايران و گفتگـو بـا ايـران بـر سـر      
همين پيشنهاد را پرزيدنت (موارد اختالف 

يك اميـد   ،)خاتمي كرد و بوش نپذيرفت
ها بسياري از ايراني. استبزرگ برانگيخته 

شايقند كـه توافـق نهـائي ميـان ايـران و      
  . يدآبعمل  1+5كشورهاي 

ز و نيز بايد خاطر نشان كرد كه اقليتـي ا  •
اغلب فن ساالران و  ،ايرانيان وجود دارند

 ،دانشمندان و تـاجران و صـنعتكاران كـه   
رفتـار   ،شودچه به مجازاتها مربوط ميآندر
  .ميخته از موافقت و مخالفت دارندآي 

از سوئي محدود شدن بانكها و صادرات  - 
چه آنيك مانع اقتصادي واقعي است و در 

 ،شـود زاد اطالعات مربوط ميآبه جريان 
محرومنـد زيـرا    آندانشمندان ايرانـي از  

هــا  قرارگــرفتن مجلــه هــاي آندراختيــار 
علمي امريكـائي گرفتـار يـك ممنوعيـت     

  .دائمي است
بخشـي از مجازاتهـا را    ،از سوي ديگـر   - 

بر اثر مجازاتهـا   ،ايران. دانندمفيد مي واقعاً
اسـت و ايـن   بسيار بيشـتر خودكفـا شـده   

ين امتياز را از خواهند ايران اايرانيان نمي
هاي صـنعتي  حكومت منطقه. دست بدهد
كند و ميكوشد به يمن تحقيقهاي ايجاد مي

ــد و ســطح   ــه روز كن علمــي صــنايع را ب
چه روي خواهـد  . شان را باال ببردباروري

روز كه تحريمها از ميان برخيزند؟  آنداد 
يا اقتصاد ايران گرفتار تند بـاد نئـوليبرال   آ

  شود؟بازار غرب نمي
كه مجازاتهـاي اقتصـادي   باوجود اين      

اند اما اقتصاد ايـران از  مشكلها ايجاد كرده
با راه بندانها و  ،در تهران. استپا در نيامده

فراوان طرحهاي ساختماني  ،لودگي هواآ
قيافـه مـردم بـه قيافـه     . دردست اجرايند

مردمي كه زير فشار مجازاتها دسـت از پـا   
. نيست ،ان كرددانند چه بايدشدرازتر نمي

طرحي كـه بـه    –مجازاتها را بيشتر كردن 
نزديك شـدن بـه    –است سنا پيشنهاد شده

  . اعالن جنگ است
آنچـه آن اقليـت ايرانـی  :انقالب اسـالمی
است، با آنچـه نويسـنده  به نويسنده گفته

در بــــــاره اثــــــرات تحريمهــــــا، بخصــــــوص 
اســت و  وضــع تحريمهــای جديــد نوشــته
ايـــران از  خــاطر نشـــان کـــردن پــر شـــدن

کاالهای ارزآن چينـی، تناقضـی آشـکار 
آند بخـاطر تحريمها اثر گذار بوده. دارد

حســــــــاب و کتــــــــاب خــــــــورد و بــــــــرد بــــــــی
مـالی و بخصـوص  –مافياهای نظامی 

. مصــــرف محــــور بــــودن اقتصــــاد ايــــران
اگــر خــورد و بردهــا نبودنــد و درآمــدهای 

شدند، امريکـا و نفتی سرمايه گذاری می
دن بــی حاصــل اروپــا زحمــت تحــريم کــر 
طرفهـــای . دادنـــدايـــران را بـــه خـــود نمـــی

گفتگـــو بـــا ايـــن اســـتاد دانشـــگاه، خـــالف 
ــــــــه ــــــــه او گفت ــــــــت را ب ــــــــد و بســــــــا حقيق آن

مــــالی  - ســــخنگوهای مافياهــــای نظــــامی
  .آندبوده

در منظر  ،زنان. ايران چون امريكا نيست •
پوشانند و مردهـا  موهاي خود را مي ،عام

نـان  اغلب مـردان بـا ز  . زنندكراوات نمي
دهند و در منظر عام به يكديگر دست نمي

  .كننداظهار عالقه نمي
دولت ايران نيز همچون دولت امريكـا      

گرچه يك رئيس جمهوري و يـك  . نيست
اما يك رهبـر   ،مجلس منتخب وجود دارد

 ،در باره اغلب مسـائل  ،نيز وجود دارد كه
 ،بـاوجود ايـن  . زنـد خر را او مـي آحرف 

رهبران ايران مردم  ،بخالف رهبران امريكا
با جنگ بـا   ،خويش را از راه فريب دادن

  .اندموافق نكرده ،كشوري ديگر
نويسنده غافـل اسـت كـه     :انقالب اسالمي
زبان دروغ و فريب اسـت و   ،زبان قدرت

همـين زمـان را بكـار     ،در هرجاي جهان
چنانكه خميني و دسـتياران او نيـز   . بردمي

سـاله   8جنگ را با زبـان فريـب و توجيـه    
ــد ــا و  . كردن ــتان و امريك ــود انگلس در س
  .اسرائيل

يك  ،»مسئله ايران«است كه راستي اين     
شـكاف عميقـي در   . مسئله امريكائي اسـت 

نظام سياسي امريكا وجود دارد كـه سـبب   
شـود اسـتفاده از پـول بـراي پيشـبرد      مي

زادي آ«همچـون اسـتفاده    ،مقصود خود
ـ  ،بنابراين. شودتلقي مي» بيان هـاي  هگزين

هـائي هسـتند كـه    آنسياسي اغلب دلخواه 
  .دهندبيشتر پول مي

در امريكا گروههاي بسياري هستند كـه   •
مجموعـه صـنعتي    :در جنگ سود دارنـد 

نظامي كـه ميليونهـا كـارگر و تكنيسـين و     
در خدمت دارد و نامزدهـاي  ... مهندس و

  براي  ،دو حزب دموكرات و جمهوريخواه
اتي نيازمنــد موفقيــت در مبــارزات انتخابــ

  حمايت كارفرماهاي صنايع نظامي هستند 
  

  9 صفحهدر
  

ا؟مافیاها و تحریمه
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صنعتي  –ها و مجموعه نظامي آنو ناگزير از 
كنند و ايدئولوگهاي محافظـه  حمايت مي

خواهنـد امريكـا بـا    كاري جديد كه مـي 
نيروي نظامي خود برجهان مسلط گردد و 
ديوان ساالران خودخواه كه بودجه شان 

شـمار تهديـد   دن بيبستگي دارد به تراشي
هـائي كـه در خـدمت    براي امريكا و البي

خواهنـد  قدرتهاي خارجي هسـتند و مـي  
قدرت نظامي امريكا را در جهت دسـتيابي  

  .به هدفهاي خود بكار اندازند
گونه سياسـتها  كشـته   نتيجه اتخاذ  اين      

شمار شدن ميليونها نسان و ويرانگريهاي بي
ـ  از ايـن . است ا از جنـگ  رو مـردم امريك

خطـر   ،انـد و در حـال حاضـر   خسته شده
  .گر اندك استجنگ ويران

تنها نتيجه مقبول كه گارت پرتر نيـز بـه    •
است كه مردم امريكا نه از اين ،رسيده آن

ايران است كه بايد بيمناك باشـند كـه از   
فريفتاري سياسـت بـازان و سياسـتگذاران    

  .خويش است كه بايد بترسند
است که هـر استی اينر  :انقالب اسالمی

ملتـــــی بايـــــد خـــــود را مســـــئول سرنوشـــــت 
گــــری نــــد کــــه ســــلطهانــــد و بداخــــويش بد

نگــر اســت کــه بــه زيــر ان آنــدازه وير اهمــ
بايـــد از مـــردم امريکـــا مـــی. ســـلطه رفـــتن

ـــــــه سرنوشـــــــت امپراطـــــــوری هـــــــا، از جمل
ن انگلستاامپراطوری ايران و امپراطوری 

درس بگيرنــــد و دولتــــی را بخواهنــــد کــــه 
مـــردم ايـــران . را رويـــه نکنـــدگـــری ســـلطه

نيز کـه هـم موقعيـت و وضـعيت مسـلط 
ــــــــت و را داشــــــــته ــــــــد و هــــــــم در موقعي آن

نــد، موازنــه عــدمی اوضــعيت زيــر ســلطه
را بخاطر آورند و اصل راهنمـا کننـد بـه 

ن شـــخص و هـــم اترتيبـــی کـــه هـــم بعنـــو 
ن ملــت، موقعيــت نــه مســلط و نــه ابعنــو 

ـــــــد ـــــــر ســـــــلطه را بازيابن وگرنـــــــه، در . زي
ضــعيت زيرســلطه، تخريــب موقعيــت و و 

شـــود و نيروهـــای محرکـــه روزافـــزون مـــی
- حيـــات ملـــی درخطـــر جـــدی قـــرار مـــی

  .گيرد
ن گرفتـــار رژيمـــی هســـتند کـــه اايرانيـــ    

بش يدو دسته آن، هريک بـه طريقـی فـر 
يــــک دســــته دم از آمـــــادگی : دهنــــدمــــی
زنـد و ای جنگ مستقيم بـا امريکـا مـیر ب

نـــب ادســـته ديگـــر، دســـت دوســـتی بـــه ج
  :کندتی اسرائيل دراز میامريکا و ح

  
دسـت دوسـتی بـه » ایران«

کند جانب اسرائیل دراز می
خواهــــد دو طــــرف و مــــی

همان روابـط گـرم سـالهای 
  :؟!را از سربگیرند ۱۹۸۰

  
 ،پل پـيالر  ،پس از اظهارات جواد ظريف   

 8ايـن مقالـه را در    ،گـر امريكـائي  تحليل
  :استانتشار داده 2014فوريه 

دولت ايران را محكـوم  اسرائيل  ،امروز  •
 ،1980كـه در سـالهاي   حال اين. كندمي

واسطه . شريك و طرف روابط پنهانيش بود
فروش ميلياردها دالر اسـلحه بـه ايـران و    
واسطه حكومت امريكا با جمهوري اسالمي 

- گويـد مـي  ايران مـي  ،و حاال. ايران بود
ايـام را  بـا    آنخواهد همان روابط گـرم  

  .اسرائيل داشته باشد
 ،محمدجواد ظريف ،وزيرخارجه ايران     

ــيش ــاحبه ،روز پ ــهدر مص ــتاي گفت  :اس
 ،زماني كه مسـئله فلسـطين حـل بگـردد    «

شــرائط شناســائي اســرائيل توســط ايــران 
ظريــف تنهــا نيمــي از رونــد شناســائي  •  .»شوندفراهم مي

ورد و از نيمي ديگر آاسرائيل را برزبان مي
. گويـد سخن نمـي  ،كه بسي مشكلتر است

برقرار كردن رابطه جمهوري  ،باوجود اين
اسالمي ايران با اسرائيل بـه دايـره امكـان    

چـه در اسـرائيل   آنباتوجه بـه  . استمدهآ
 ،شــودمرتــب در بــاره ايــران گفتــه مــي

چه حكومت اسرائيل در بـاره  آنبخصوص 
ــي  ــران م ــالمي اي ــوري اس ــدجمه  ،گوي

 ،هـاي روزمـره برضـد ايـران    رجزخواني
  . گرددتر مينمايان اهميت سخنان ظريف

هــا دنيــاي ديگــري دارنــد و اســرائيلي   
هـاي  با چشم پوشي از رجزخواني ،ظريف

كنـد كـه   اي را اظهار ميانديشه ،اسرائيل
ترجمان منافع تـاريخي و كنـوني ايـران    

اين . سخنان او شگفتي برانگيز نيستند. است
امر نيز كه او مقاصـد ايـران را صـادقانه و    

ور آكنـد نيـز شـگفتي    مستقيم اظهـار مـي  
  . نيست

- اي كه امروز اظهـار مـي  مشاهده كينه •
ست كه همكاري تـاريخي  آنمانع از  ،شود

تاريخ ايـن  . ايران و اسرائيل به خاطر بيايد
- همكاري نه تنها دوران شاه را در بـر مـي  

بلكه سالهاي اول جمهوري  اسالمي  ،گيرد
 ،سـالها  آندر . گيـرد ايران را نيز در بر مي

داد و ئيل به ايران تحهيزات نظامي مياسرا
امريكـا را   ،در دوران جنگ عراق با ايران

داشت جانب ايران را بگيرد و به مي نبرآ
  .ايران اسلحه بدهد

پايه بنيادي همكـاري ايـن دو دولـت         
تواند بكار تعاون اين دو در برجاست و مي
ايران و اسرائيل . ينده بيايدآحال حاضر و 

كشور مهم غير عرب در منطقه و تركيه سه 
ــتند ــمنان  . هس ــدها و دش ــا تهدي ــه ب هرس

ــد ــتركي روبروين ــمنان  ،مش ــه دش از جمل
بيگانـه از  . گـرا سخت افراطي و خشـونت 

فرصت سوزاندن است هم  ،يكديگر ماندن
بخشـي  . توسط اسرائيل و هم توسط ايران

بـا   ،دهد كه اسرائيلاز بهائي را تشكيل مي
بايــد  ،اندائمــي كــردن دشــمني بــا ايــر

  .بپردازد
بخصوص دو مشكل را بايد حل كرد تـا   •

 ،بتوان بر  تقابل اسرائيل و ايران با يكـديگر 
 :بسا پايان داد

يكــي حــل مســئله اتمــي ايــران از راه  -
خاطر كـه ايـن   قسمتي بدين. گفتگو است

مسئله بر بسياري از روابط ايران بـا دنيـاي   
خارج سايه افكنده و مانع از ديـده شـدن   

.  شـود مـي  ،ه غير از اين مسئله اسـت هرچ
حل مشكل اتمي درب بهبود بخشيدن بـه  

. كنــدروابــط ايــران و امريكــا را بــاز مــي
هرچند سخت است تصور موافقت رهبـر  
ايران با برقراري رابطـه بـا كشـوري كـه     
- مرتب ايران را به حمله نظامي تهديد مي

  .كند
است كه ظريـف  همان مشكل دوم دقيقاً - 

تـا  . حل مسـئله فلسـطين   :كندشناسائي مي
هـر   ،اسـت زماني كه اين مسئله حل نشده

اسرائيل  ،حكومتي در ايران برسركار باشد
را بخاطر اشغال سـرزمينهاي فلسـطينيان و   

مـورد   ،سياست اسرائيل در قبال فلسـطين 
در قسـمتي بخـاطر    . دهـد انتقاد قرار مـي 

حمايت از حقوق فلسطينيان و در قسـمتي  
حل نشدن و يا حل شدن  بخاطر اثر ،ديگر

 ،مسئله بر دنيـاي عـرب و دنيـاي مسـلمان    
  .تواند اسرائيل را سرزنش نكندايران نمي

بسا بهبود قابل لمس روابـط اسـرائيل بـا     •
ايران سبب تغييـر قابـل لمـس حكومـت     

 ،و بسا حل مسئله فلسطين. شوداسرائيل مي
پيش شرط بهبود رابطه ايـران و اسـرائيل   

  . است
ي كه اسرائيل حكومتي دارد كـه  تا زمان    

اي بـا ايـران   گونه رابطهخواهد هيچنمي
وهـم و خيـال    ،بهبـود رابطـه   ،داشته باشد
ما دو موضـع   ،حاضردر حال. خوش است

- يك مقام ايرانـي مـي   :ناسازگار روبروئيم
گويد حل مشـكل فلسـطين سـبب بهبـود     

شـود و در  رابطه ايـران بـا اسـرائيل مـي    
ائيل در وخـيم  رهبـران اسـر   ،حـال همان

در  ،البته. كوشندكردن روابط با ايران مي
بخاطر پرده افكندن بر مسئله حـل   ،قسمتي

  .نشده فلسطين
  مجلس مـتن  » نمايندگان«تن از  70و

درباره این  اعتراض و پرسش از ظريف را
  .اظهارات او امضاءکردند

پـل پـيالر تنهـا سـخنآن  :انقالب اسـالمی
ای ن خامنهظريف را نبايد بشنود، سخنآ

و تنهـا . و سران سپاه را نيـز بايـد بشـنود
حواس خـود را جمـع صـورت نيسـت کـه 

ـــــد ـــــم واليـــــت . بايـــــد بکن ـــــه ماهيـــــت رژي ب
مطلقـــه فقيـــه و بـــه هـــدفهای اســـرائيل در 

تجزيــــه کشــــورها و پديــــد آوردن (منطقــــه 
ـــــــــه« ـــــــــک خاورميآن ـــــــــد » موزائي ـــــــــز باي ني

- بيآنديشد تا بتوآند همه مشـکل را همـآن
د و هـــــم معـــــآنی ســـــآن کـــــه هســـــت ببينـــــ

. شــنودســخنآنی را خــوب دريابــد کــه مــی
يابـــد کـــه در هرگـــاه چنـــين کنـــد، در مـــی

ن جنــــــگ و ســــــالهای اول بعــــــد از ادور 

آن، نيز، روابط نزديـک محرمآنـه بودنـد 
- و با خصومت زبـآنی پوشـش داده مـی

  .شدند
  

ـــــــی  ـــــــد منف  ۳۶رش
ــــد ــــنعت و  یدرص ص

ــونامی« ــاری و » س بیک
فقر روزافزون انسان و 

  :طبیعت
  

د اشتغال صـنعتي در کشـور ٭رش
  :درصد منفي است۳۶

 
  ــنا ،92بهمــن  28در ــه گــزارش ايس  ،ب

ــت ــر«زاده،  نعم ــدن و   »وزي ــنعت، مع ص
رشـد اشـتغال صـنعتي    : استهتجارت گفت

و دومـين   در سـي . درصد اسـت  36منفي 
او ني، ان اتاق بازرگـ اجلسه هيات نمايندگ

هــاي  بــا ايــن وجــود رتبــه: اســتگفتــه
نده، بلكـه  انه تنها ثابت نمالمللي ايران  بين

كاري نـداريم  . رفت نيز داشته است عقب
دولت جديد كشـور را در چـه وضـعيتي    
تحويل گرفته است، ولي به كمك مـردم  

بايد . شود اين وضعيت را بهبود بخشيد مي
از اين شرايط خارج شويم و ما نيز به فكـر  

بايــد جهــت . رفــت از آن هســتيم بــرون 
. دها را عوض كنيمگذشته را تغيير و رويكر

ن بــدهكار ازنــداني كــردن توليدكننــدگ
واحـد   841 .شـود  براي بانكها پـول نمـي  

صنعتي بدهكار كه در داخل شهرك هاي 
كنند توسط بانكها تملك  صنعتي فعاليت مي

هـاي   هفته گذشته از شـهرك . است  شده
صنعتي استعالمي دريافت كرديم كه ببينيم 

ـ    در اين شهرك ه ها چند واحـد صـنعتي ب
است   دليل بدهي توسط بانكها تملك شده

واحد صـنعتي كـه    841و براساس استعالم 
ــت    ــنعتي فعالي ــهركهاي ص ــل ش در داخ

از . است  كنند توسط بانكها تملك شده مي
واحـد   192واحـد صـنعتي تنهـا     841اين 

بيش بـه فعاليـت خـود ادامـه      و صنعتي كم
واحد ديگر تعطيل شده  649دهد ولي  مي

بانكهـا  . ا نيز بيكار شـده انـد  و كارگران آنه
خوشــحال هســتند كــه ايــن واحــدهاي 
صنعتي را تملك كرده اند در حـالي كـه   
آنها به منظور دريافت پول خود اين كـار  
را انجام داده اند اما با توجـه بـه تعطيلـي    
اكثر اين واحدهاي صنعتي به پول خـود  

اما اگر با اسـتفاده از مشـاورن   . نرسيده اند
ده كردن اين  ستند به سودناتو مربوطه مي

واحدها كمك كننـد هـم پـول خـود را     
كردنـد و هـم ايـن واحـدها      دريافت مي
دو ماه گذشته نيز به وزيـر  . شد تعطيل نمي

اي نوشتم تا تعداد افرادي  دادگستري نامه
بانكي در زندان هسـتند    كه به دليل بدهي
در اين زمينـه نيـز بانكهـا    . را مشخص كنند

نـداختن ايـن   ازنـدان   كردند با تصور مي
نند به پـول خـود برسـند در    اتو افراد مي

ن اين واحدهاي صـنعتي  احالي كه مدير
كه به زندان افتاده انـد، شـركت آنهـا يـا     
تعطيل شده و يا بدتر از گذشته به فعاليـت  

ند پول بانكها اتو دهد و نمي خود ادامه مي
  .را پرداخت كند

  
٭شاخص رفاه اقتصـادی؛ ایـران 

  ناددر کنار سو
 
  سـايت  بـه گـزارش  ،۹۲بهمن  ۲۲در

آمار بانك جهـاني حـاكي از آن    ،اعتدال
است كه رفاه اقتصادي جامعـه در ايـران   

ن در پـايين تـرين   اپس از بالروس و سود

شـاخص   .جايگاه جهاني قرار گرفته اسـت 
رفاه اقتصادي كه از اخـتالف نـرخ رشـد    
توليد ناخالص ملي و نرخ تورم حاصل مي 

درصد رسـيده   35ان به منفي گردد در اير
جهـاني ايـن    ميـانگين  در حالي كه. است

 ميانگين اين. درصد است 3شاخص منفي 
جهاني در حالي به دست آمده است كـه  
بسياري از كشـورها بـه ويـژه كشـورهاي     
توسعه يافته و اروپايي از بحران اقتصـادي  

 .و در نتيجه كاهش توليد رنج مي برند
درصـد درآمـد   1/2درصد تورم  هر يك«

با اين احتسـاب  . دهد خانوار را كاهش مي
درصدي فعلي، درآمد 4/38ازاي تورم   به

. درصد كاهش يافته است 80خانوار ايراني 
« 
تن معاون روابط  ن حسن هفدهااين سخن   

كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
 حالي اعالم مي شود كه باتوجه بـه اينكـه  
نرخ تورم در سـال هـاي اخيـر بـا رشـد      
فزاينده اي همراه بوده است، اما درآمـد  
خانوارها متناسب با افزايش تورم افـزايش  

ده قـدرت  شهمين امر باعث . نيافته است
خريد مردم و رفاه اقتصادي جامعه با افت 

 .شديدي همراه گردد
ن و طبـق نظريـات   انابه عقيـده اقتصـادد  

شـد توليــد  اقتصـادي بـين نــرخ تـورم، ر   
ناخالص ملي و سطح رفاه جامعـه ارتبـاط   

هر گاه نـرخ رشـد   . تنگاتنگي وجود دارد
توليدناخالص ملي از نرخ تورم بيشتر باشد 
. رفاه جامعـه افـزايش پيـدا كـرده اسـت     

برعكس هرگاه نرخ رشد توليـد ناخـالص   
ـ  ن نـرخ  املي از نرخ رشد قيمت ها يا هم

تورم كمتر باشـد، رفـاه جامعـه باكـاهش     
 .جه شده استموا
آمار بانك جهاني حـاكي از آن اسـت       

كه رفاه اقتصادي جامعه در ايران پـس از  
ن در پايين ترين جايگـاه  ابالروس و سود

  . جهاني قرار گرفته است
  
  
اعتبــار  ،بــاوجود خزانــه خــالی ٭

  سبد کاال از کجا تامین شد؟
 
  نشريه مشرق پرسـيده  ،92بهمن  13در -

 10ن بيش از امي توزيع سبد كااليي :است
ميليون خانوار كشور از امروز آغـاز شـده   

ـ  ن دربـاره محـل تـامين    ااست، اما همچن
ميليــارد تومــاني ايــن كــار،  1500اعتبــار 

  :ابهامات پابرجاست
دهم تصـميم   حكومتسال گذشته كه  •

گرفت به علـت اثـرات شـديد تـورم بـر      
اي  نـه امعيشت خانوارها به هر خـانوار عيد 

رداخـت كنـد، محـل    هزار تومـاني پ  85
تامين اعتبار آن اقـدام، مهمتـرين چـالش    

در نهايت . پيش روي دولت و مجلس بود
بر اساس توافق دولت و مجلس، مقرر شد 

ميليـون دالر از صـندوق    700ميليارد و  2
ن قرض برداشته شده و اتوسعه ملي به عنو

ن كمـك  ااعتبار ريالي معادل آن بـه عنـو  
ارهـا  اقتصادي شب عيـد بـه حسـاب خانو   

براي بازپرداخت اين رقم نيـز  . واريز شود
 2/7، 1392مقرر شد در اليحه بودجه سال 

ميليارد دالر فوق از سهم دولت از درآمـد  
نفت كسر شده و به حساب صندوق توسعه 

 . ملي واريز شود
با اين حال، امسال كه دولـت يـازدهم    •

ميليـارد تومـان صـرف     1500قصد كـرده  
ميليون  10بيش از  ناتوزيع سبد كااليي مي

خانوار كند، هنوز نسبت بـه محـل تـامين    
 .سازي نشده اسـت  اعتبار اين طرح، شفاف

ن روي كار آمدن ات يازدهم از زمحكوم
در مرداد مـاه امسـال، مـدعي شـده كـه      

نه خالي تحويـل گرفتـه و   ادولت را با خز
نـه نقـدي   اهر ماه نيز بـراي پرداخـت يار  

تومـان   ميليـارد  1000خانوارها نزديك به 
 . كسري دارد

يازدهم طـرح   حكومتاز سوي ديگر،      
عظيم مسـكن مهـر را نيـز بـه علـت پـول       
نداشتن، به كندي انجام ميدهد ،كه سبب 

ندن، حدود يك ميليون واحد اتمام م نيمه
اسـت و   مسكن مهر در سراسر كشور شـده 

هــاي  همچنــين پرداخــت بودجــه طــرح
ني در سال جاري بـه دليـل كسـري    اعمر

 . استجه تقريبا متوقف شدهبود
كـه بارهـا بـر    حكومت روحاني  ،اينك    

گريزي  راستگويي و صداقت و عدم قانون
تاكيد كرده، بايد توضيح دهد كـه محـل   
تامين اعتبار سبد كااليي كجا است؟ چـرا  

از مجلس بابت تامين اعتبار ايـن   حكومت
طرح، مجوز نگرفته است؟ آيـا بـاز هـم از    

اسـت؟  استقراض شدهصندوق توسعه ملي 
نژاد در  ن روند دولت احمدياآيا اين هم

خرج كـردن درآمـد نفـت بـراي امـور      
  مدت نيست؟ كوتاه

  
٭هشــدار وزیــر کــار در خصــوص 

  :»میلیون بیکار ۸سونامی «
 
 به گزارش خبرگزاري 92بهمن  16در ،

مهر، علي ربيعي وزير كـار دولـت حسـن    
در حــال حاضــر طبــق : روحــاني گفــت

ميليون بيكار داريم و  3,5ي آمارهاي رسم
نه بازار اميليون دانشجو نيز رو 4,5به زودي 

اگر مي خـواهيم بقـاي     .كار خواهند شد
قالب را تضمين كنيم بايد كارآفريني بـه  نا

. صورت جدي مـورد توجـه قـرار گيـرد    
ربيعي با اشاه به اينكه بر اساس آمار رسمي 

 4,5ميليون بيكـار در كشـور داريـم و     3,5
ن دانشجو نيز وارد بازار كار خواهند ميليو

كارآفريني بايـد بـه يـك      :شد تاكيد كرد
ن عمـومي  اجنبش عظيم اجتماعي و گفتم

  .در جامعه تبديل شود
  

٭اگــر امســال دســتمزد کــارگران 
درصد افزایش یابد، تازه به  ۱۰۰

ــیده  ــورم رس ــا ت ــری ب نقطــه براب
  :است

 
 دبيـر  . ، به گزارش ايلنـا 92بهمن  14در
تجميع عقب : استارگر تهران گفتهنه كاخ

ن اهاي مزد كارگران طـي سـالي   افتادگي
اي رسيده اسـت كـه اگـر     گذشته به نقطه

درصــد  100امســال دســتمزد كــارگران 
افزايش يابد، تازه به نقطه برابري بـا تـورم   

اي از  اگرچـه بخـش عمـده   . رسيده است
ــه    ــوط ب ــور مرب ــادي كش ــكالت اقتص مش

تـــرل ن در كناســـوءمديريت دولتمـــرد
ها و مهـار تـورم بـوده اسـت، امـا       قيمت

نه تصويب مزد كـارگران  اهمواره در آست
بــر تــاثير افــزايش مــزد بــر تــورم تاكيــد 

اسـت  تكرار اين روند باعث شده. شود مي
 41كه دستمزد كارگران بر خـالف مـاده   

كه بر تناسب دسـتمزد و تـورم   (قانون كار 
، هر سال با مقداري فاصـله از  )تاكيد دارد

م تصويب شود كه با تجميع اين اعداد تور
ندازه يـك دسـتمزد كامـل از    ااكنون به 
  .نده استاتورم جا م

  
 نفـره ۵ خـانواده یک فقر خط٭
  :تومان میلیون ۲٫۵: تهران در
  
ــهري ،92 بهمــن 27 در ــنآن همش  الي

 ايران، فقر نقشه طراح: كرده است گزارش
 را تهـران  در نفره 5 خانواده يك فقر خط

ــون2 ــزار500 و ميلي ــان ه ــرآورد توم  ب
 كـارگران  دستمزد ميزان بررسي. كند مي
 حداقل كه دهد مي نشان 92 تا84 سال از

 بـه  92سـال  در ثابـت  قيمت به دستمزدها
 ترتيـب  اين به كه رسيده تومان هزار107
 درصـد 13 ،84سـال  دسـتمزد  با مقايسه در

 تــر ســاده عبــارت بــه. اســت شــده كمتــر
 ايســهمق و ســاالنه تــورم كســر درصــورت

 جـاري  سـال  در كـارگران  خريـد  قدرت
 دريـافتي  حقـوق  ميـزان  84سال به نسبت

 زبـان  بـه  يا شده كمتر درصد13 كارگران
 درصـد 13 خـانوار  كـاالي  سـبد  تـر  ساده

 هرچنـد . است شده 84سال از تر كوچك
 سـال  8 ايـن  طـول  در كارگران دستمزد

 هزار123 از و داشته افزايش اسمي طور به
   اما است رسيده مانتو هزار487 به تومان
  روند اين دستمزد، واقعي افزايش بررسي

  10 صفحهدر    

مافیاها و تحریمها؟
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 البتـه . كنـد  مي رد كامل طور به را رشد
 هـر  89سال تا 84سال از واقعي دستمزد

 نوسـان،  با گاه و اندك درصدي با ساله
 ترتيب به ها سال اين در و داشته افزايش

 ،132 ،138 ،134 كــارگران واقعــي مـزد 
ــان هــزار160 و143 ــرآورد توم  شــده ب
 بـه  توجـه  بـا  بعـد  به 90سال از اما است
 با مطابق دستمزدها افزايش درصد اينكه
 نزولـي  دستمزد تعيين روند نبوده، تورم
 بـه  ترتيـب  به 92 تا 90 سال 3 در و شده
 پيـدا  افـت  تومان هزار107 و 119 ،131

ــر خــط•. اســت كــرده ــران، در فق  ته
 راغفـر،  حسـين : است تومان ميليون2/5
 يـك  فقـر  خـط  ايـران،  فقر نقشه راحط

 و ميليـون 2 را تهـران  در نفره 5 خانواده
 در. كنـد  مـي  بـرآورد  تومـان  هزار500
 عنـوان  92سـال  بـراي  عـدد  اين حالي
 هـاي  داده تحليـل  براسـاس  كه شود مي

 ،90سـال  در ايـران  آمار مركز اطالعاتي
 تومـان  هزار700 و ميليون يك فقر خط

ــوان ــي عنـ ــد مـ ــراين.شـ ــاس بـ  اسـ
ــو ــه رتيدرص ــارگران ك ــي ك  2 در حت
 تـا  هـم  بـاز  دهنـد  انجام كار هم شيفت
 زنـدگي  هـاي  حـداقل  تأمين به رسيدن

 فاصـله  تومـان  هـزار 300 و ميليون يك
 تأكيـد  همچنـين  راغفر. داشت خواهند

 قيمـت  افـزايش  شرايط اين در: كند مي
 بـزرگ  اشـتباه  يـك  انـرژي  هاي حامل
 بيفتـد  اتفاق اين اگر. بود خواهد دولت
 كـرد  خواهد رشد كماكان تورم چمارپي

ــن و ــرار موجــب اي ــاق تك ــال 3 اتف  س
 افـزايش  ديگـر  معني به. شود مي گذشته
 ،93 سـال  در انـرژي  هـاي  حامل قيمت
 كنـون  تا آنچه از بيش را زندگي كيفيت
 قـدرت  دهـد،  مـي  كـاهش  افتاده اتفاق
 و داللي رونق با و آورده پايين را خريد
 از. كند مي كن ريشه را توليد بازي، سفته
 قيمــت افـزايش  بـه  تصـميم  منظـر  ايـن 

 جــدي اســتراتژيك خطــاي هــا حامــل
  . بود خواهد دولت
  .است کردهبلعیده و شدت فقر را بازهم بیشـتر بدین معنی است کـه تـورم یارانـه را ایـن کـاهش درآمـد، : اسالمی انقالب

  
 نااسـت سمت کویربه پیشروی٭

ــزد، ن،اصــفها هــای ــ ی  ن،اکرم
  ...: و قم ، ناسمن

 
  اين گزارش انتشـار   ،92بهمن  28در

 تبـديل  اخيـر  هـاي  سال در: استيافته
 در بخصوص كوير به ايران ديگر مناطق
 .اسـت  گرفته بيشتري شدت ايران مركز

 باتالقهـاي  و هـا  رودخانـه  و هـا  درياچه
 تبـديل  كـوير  بـه  و شده خشك بيشتري
 شـدن  خشـك ، موارد آخرين .اند شده
 از وسيعي هاي بخش و گاوخوني باتالق

 انشـعاب  كـه  بـود  رود زاينـده  رودخانه
 به كارون هاي سرشاخه انتقال و گرفتن
 شدن خشك از نتوانست هم رود زاينده
 وجـود  بـا  .كنـد  جلوگيري رود زاينده
 انحـراف  كانـال  بزرگتـرين  ايران اينكه
 بــراي را زيـاد  هزينــه بـا  جهـان  در آب

 هاي سرشاخه از يزد شهر به آب رساندن
 همچنـان  مشـكل  اما، كرد ايجاد كارون
 همچنـان  كشاورزان هاي چاه و باقيست

 دسترسـي  براي شدن تر عميق حال در
 هـا  مكـان  برخـي  حتي و هستند آب به

 از زيــاد كــاهش اثــر در منطقــه آن آب
 شور و استاندارد غير غلظت داراي حد،

 هجـوم  اينـك  هـم  .اسـت  شـده  تلخ يا
 سرعت به اصفهان شرق و شمال از كوير
 هزينـه  بـا  و است گرفتن جامان حال در

 جلـو  بلكـه  تـا  شود مي كه زيادي هاي
 چنـداني  توفيـق  ،گرفت راآن پيشروي
ــا در. شــودنمــي حاصــل ــده بس  ايآين
 بزرگـي  كـوير  بـه  ايـران  مركز نزديك
ــديل ــود تب ــه ش ــل ك ــكونت قاب  و س

   .نباشد كشاورزي
و ايــــن خبرهــــای  :انقــــالب اســــالمی

 :نانساگويای تجاوزها به حقوق 
  

  

ســـازمانهای  بودجـــه
- تر مـیسرکوب بزرگ

شـــود و تجاوزهـــا بـــه 
ــه  ــان ادام ــوق انس حق

  :یابندمی
  
 
ــاردي واواك و  2بودجــه ٭  هــزار ميلي

ديگــر ســازمانهاي اطالعــاتي مــأمور    
 :سركوب مردم ايران

 سرانجام سـازمانهاي  92بهمن  18در ،
اطالعات موازي نه تنها وجـود خـود را   

يـز  بر كرسي قبول نشاندند، بلكه بودجه ن
 93در اليحه بودجـه سـال   : پيدا كردند

كه اين روزها كار بررسي و تصويب آن 
در مجلــس شــوراي اســالمي در حــال 

دســتگاههاي اطالعــاتي و   انجــام اســت،
هـزار   2امنيتي در مجموع نزديـك بـه   

ميليارد تومان بودجـه دارنـد، البتـه بـه     
هاي اطالعاتي  دليل خاص بودن فعاليت
را  مي ايـران و امنيتي در جمهوري اسال

ن تاييـد كـرد كـه ايـن رقـم      انمي تـو 
يـك  (نزديك به دو هزار ميليارد توماني 

 500ميليون و  677ميليارد و  860هزار و 
، تمـام بودجـه مربـوط بـه     )هزار تومان

 .دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي باشد
ـ واواك به  • وآن اصـلي تـرين   عن

جاسوســي هــاي  متــولي فعاليــت
ــردم  ــلب وازم ــاز س ــ ب از  تامني
ــردم ــن  م ــري از اي ، ســهم بزرگت

بودجه را به خود اختصاص داده 
و بر اساس اعداد و ارقام منـدرج  

ينــده، آدر اليحــه بودجــه ســال 
بودجه در نظر گرفته شده بـراي  

آينـده، بـالغ بـر      در سال واواك
ميليـارد تومـان    814يك هزار و 

 .است
ســازمان حفاظــت اطالعــات نيــروي  •
يـران، در  نتظامي جمهـوري اسـالمي ا  ا

بودجــه ســال آينــده، ســهمي بــيش از  
ــان  19 ــارد توم ــارد و  19(ميلي  260ميلي

را بـه خـود اختصـاص    ) ميليون تومـان 
ـ   ت اداده و سهم سازمان حفاظـت اطالع

ن انقالب اسالمي از بودجه اسپاه پاسدار
 7(ميليــارد تومــان  7، بــيش از 93ســال 

 .است) ميليون تومان 283ميليارد و 
اطالعاتي و امنيتـي  ديگر دستگاههاي  •

نيز از بودجه سال آينده سـهمي دارنـد،   
  به طور مثال،

ــات    -  ــت اطالع ــازمان حفاظ ــراي س ب
وزارت دفاع جمهـوري اسـالمي ايـران    

ميليـارد و   11(ميليارد تومـان   12حدود 
ــان 945 ــون توم ــر ) ميلي ــه در نظ بودج

 .گرفته شده است
ــال   -  ــه س ــه بودج ــراي 93در اليح ، ب

اطالعات ارتش سازمان مركزي حفاظت 
 7جمهوري اسالمي ايران رقمي بيش از 

ميليـون   364ميليـارد و   7(ميليارد تومان 
در نظر گرفته شده و سـهم اداره  ) تومان

نـدهي كـل   احفاظت اطالعات ستاد فرم
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايـران  

ــال ــده،   در س ــان  330آين ــون توم ميلي
  .خواهد بود

اي جـه روشن است كه اين تمـام بود     
ــت   ــد نيس ــازمانها دارن ــن س ــه اي در . ك

بنـابر  . نيز سـهم دارنـد   هاي ديگربودجه
بودجه واقعـي نيروهـاي مسـلح و     ،رويه

  .پوشانندهاي سركوب را ميدستگاه
  بـه گـزارش ايرنـا،    92 بهمن 16در ،

دليـل   او. صادق زيبـاكالم احضـار شـد   
ن انقــالب ااحضــارش و شــكايت دادســت

حســـين  اســـالمي از وي را نامـــه بـــه
شــريعتمداري مديرمســوول روزنامــه   

در حـال  : ن كـرد و گفـت  ان عنـو اكيه
ميليـون تومـاني آزاد    50حاضر با وثيقه 

قاي روحاني گفت چـرا  آ :و گفت.هستم
- نو سـخن نمـي  ژاستادان درباره توافق 

گويند و مـن سـخن گفـتم و از سـوي     
   .دادگاه انقالب احضار شدم

  به گـزارش كمپـين    ،92بهمن  18در
المللي حقوق بشر،  يك منبع مطلـع  بين
مريم شفيع پـور، دانشـجوي   : استهگفت

زنداني براي اعتراف اجباري در زنـدان  
به اين زنداني عقيدتي . تحت فشار است

ند به شرط اعتراف، حكمش كمتـر  اگفته
  .خواهد شد

  فعـالين  «به گزارش  ،92بهمن  18در
در  »حقوق بشر و دمكراسـي در ايـران   

قاي امـين خـاكي يكـي از    پي احضار آ
 44بـه اتـاق   او خادمين كليساي كـرج،  

 مستقر در دادسراي  كرج مراجعه نمـود 
ساعت مورد بـازجويي قـرار    6حدود و 

   . گرفت
 بــه گــزارش ايســنا،  ،92بهمــن  19در

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشـاد  
ــاره كــ   ــعش را درب ــالمي موض نون ااس

نظـر  بنا بـر  . ن ايران اعالم كردانويسندگ
نـدازي  ا نون با نـوعي پوسـت  ااو، اين ك

ن فعاليت دوبـاره خـود را   اند امكاتو مي
  !محتمل سازد

 بـه گـزارش كلمـه،     ،92بهمن  22در
ن كه بـه دعـوت سـيد    اناگروهي از جو

محمد خاتمي و دكتـر حسـن روحـاني    
ــالگرد   ــايي س ــركت در راهپيم قصــد ش
پيروزي انقالب اسالمي را داشتند توسط 

ــي  ــاي امنيت ــت شــدند  نيروه . بازداش
ن كـه پوســترهايي در  ابازداشـت شـدگ  

حمايت از حسن روحـاني و بـا امضـاي    
ــاجو« ــب ان ــالح طل ــت » ن اص در دس

داشتند، صـبح امـروز در حـوالي متـرو     
نتـري منتقـل   توحيد بازداشت و بـه كال 

مهدي جعفري، مهـدي منظمـي،   .شدند
ن زاده از احنظله هدايتي، محمـد رمضـ  
  .تندن هساجمله ي اين بازداشت شدگ

  بـه گـزارش ايرنـا،    92 بهمن 23در ،
هيات تجديد نظر رسيدگي بـه تخلفـات   

مـاه تعليـق    24ناشرآن، نشر چشمه را بـه  
نشـر چشـمه پـس از بـروز     .محكوم كرد

گذشـته، بـا    حكومتبرخي مشكالت در 
اعالم معاون فرهنگـي وزيـر فرهنـگ و    

 90آبĤن  18ارشاد اسالمي وقت، در روز 
لغو مجوز  91اد خرد 18تعليق و در روز 

   .شد
 ن در به گزارش فعاال ،92بهمن  24در

ــم  ــد، ابوالقاس ــواد(تبعي ــد، ) ج فوالدون
اوين كه اخيـرا بـا    350زندانى مسن بند 

سال حبس مواجه شده،  18حكم سنگين 
ننـدگى تاكسـى   امى گويد كه شـغلش ر 

ن دستگيرى تـاكنون  ابوده و چون از زم
هيچگونه درآمدى نداشته، خانواده اش 

نظر مالى در وضعيت بسيار بدى قـرار   از
دارند و در نتيجه فرزند كوچكش كه بـا  

، شاگرد ممتازى در مدرسه 19/59معدل 
نمونه دولتى بوده، براى ادامه تحصيل با 
مشكل مواجه شده و فرزند بزرگش نيـز  

ن شــركت در كنكــور را از دســت اامكــ
   .داده است

 ن ابه گزارش مجذوب ،92بهمن  24در
كيــل زنــداني دراويــش از   و 7نــور، 

عـدم  «:صلواتي شكايت كردند "قاضي"
رعايت تشريفات مقرر در قـانون تشـكيل   

ــاه ــالب در    دادگ ــومي و انق ــاي عم ه
ــرار ــري،   خصــوص ق ــامين كيف ــاي ت ه

نقضاي حداقل حبس مقرر در قانون در ا
ــات   ــوص اتهام ــه  اخص ــابي و ادام نتس

بازداشت غير قانوني متهمـين، ضـرب و   
ــر    ــه اف ــوهين ب ــتم و ت ــش ن ااد در زم

دستگيري و حين بازجويي، ارجاع امـر  
ــه    ــب ب ــام تعقي ــوي مق ــات از س تحقيق

در شـرايطي كـه ايـن     واواكمامورين 
نهاد امنيتي خود شـاكي بـوده و ضـابط    

شود، عـدم اجـازه    قضايي محسوب نمي
ها و  مطالعه پرونده متهمين و وكالي آن

عدم اجازه مالقات با وكيل، تفهيم اتهـام  
اخذ آخـرين دفـاع در   جديد در جلسه 

دادسراي اوين و طرح سواالت تلقيني و 
عقيدتي، صدور دستور غير قـانوني تيـر   

ندازي به متهمين از سوي مقام تعقيـب،  ا

ــلول   ــين در س ــه داري متهم ــاي  نگ ه
 4نفرادي و بازداشتگاه امنيتي قريب بـه  ا

ماه، استفاده از چشـم بنـد و دسـتبند در    
فات از جمله موارد تخل» ن بازجوييازم

قاضي صلواتي است كه وكالي زنـداني  
ن حقوق دراويش زنداني در بنـد  و فعاال

ن ادر شكايت اول خود، از دادسـت  350
ها آنبه نتظامي قضات خواستار رسيدگي ا

   .دانهشد
ــه از       ــي ك ــامي وكالي ــي"اس  "قاض

 - 1عبارتنـد از  صلواتي شكايت كردنـد  
مصطفي دانشجو  - 2 وحميدرضا مرادي 

 وفرشيد يداللهي - 4 ووزي اميدبهر - 3 و
ــوركي  - 5 ــر اســالمي ب افشــين  - 6وامي

   نتصاريارضا  - 7 وپور  كرم
 به گـزارش فـارس،   92 بهمن 26در ،

سـرزمين  «نسي از فيلم ادر پي پخش سك
ساخته كمال تبريزي كـه در آن  » كهن

هـاي كشـور    توهيني بـه ايـل بختيـاري   
انجــام شــده اســت، قــوم بختيــاري در 

ابـل صـدا و سـيما    اكنون مق ن همااصفه
  .تجمع كرده اند

 به گـزارش مهـر، در    ،92بهمن  27در
ـ   ن ايـن هفتـه   احالي كه قرار بود تـا پاي

تكليف روزنامه خورشيد توسـط هيئـت   
مديره سازمان تامين اجتماعي مشـخص  
شود، چندتن از اعضـاي تحريريـه ايـن    

گويند امروز بـه آنهـا اعـالم     روزنامه مي
نمـي   ديگـر منتشـر  » خورشيد«شده كه 

  .شود
:  به گـزارش هرآنـا،   92بهمن  27در،

ي، فعـال سـايبري از   نآرش مقدم اصـال 
سوي دادگـاه انقـالب بـه هشـت سـال      

ايـن فعـال    .حبس تعزيري محكوم شـد 
سايبري به اتهـام تـوهين بـه مقدسـات،     
توهين به رهبري و تبليغ عليـه نظـام از   
سوي دادگاه انقـالب تهـران بـه هشـت     

 .سال زندان محكوم شد
  به گـزارش هرآنـا،    ،92بهمن  27در

 28كــاظم برجســته كــه از ســوي شــعبه 
دادگاه انقالب به طور غيـابي بـه اتهـام    

سال حبس تعزيري  5ني به ااجتماع و تب
است، روز پنج شنبه پـس از  محكوم شده

المللي مراجعت به ايران از فرودگاه بين
امام خميني ابتدا بـه مراجـع قضـايي و    

شنبه جهت اجراي نتظامي و سپس روز ا
 .زندان اوين منتقل شد 350حكم به بند 

  

  :چندخبر گویا
  
کند که ای احساس میخامنه ٭

بایــد صــلح حدیبّیــه را بــا کفــار 
امضــاء کنــد و ) امریکــا و اروپــا(

- ای گـردن حکومـت مـیخامنه
  :اندازد

  
  سـعيدي،  علي ،ايسنا ،92بهمن  27در 

 در: استگفته سپاه، در فقيه ولي نماينده
 احسـاس  رهبري طاغوت، با مقابله زمينه
 كـه  پيمـاني (  حديبيه صلح بايد كند مي

 .بسـت  قـريش  پرستان بت با اسالم پيامبر
 بايـد بـا   سال، ده در طول ،آن اساس بر

 ديگـر  يـك  بـه  و جنگدنـد نمي ديگر يك
 اصـل . شـود  امضـا ) زدنـد نمي شبيخون

 .اسـت  تغييـر  قابـل  شـيوه  و ثابت جهاد
 مقابلـه  شيوه و شود برداشته بايد منكرات

  .است رهبري اختيار در منكرات با
 عوامـل  بـه  اشاره با همچنين سعيدي    

 يكـي : گفت تاكتيك تغيير در تاثيرگذار
 اسـت  پيراموني متغيرهاي مهم عوامل از
 ميـزان  و اسـت   رهبـري  اختيـار  در كه

  .باشد مي كننده تعيين رهبري قدرت
همان روز كه ظريف  ،بهمن 28در ،اما •
 ،رفـت راي گفتگو با اشتون به وين مـي ب

اي گفتگوهاي محرمانه با امريكا را خامنه
ــ  ــاي حكومتهــاي احمــدي ن ــه پ اد و ژب

كـه گفتگـو بـه    روحاني نوشت و از اين

  !اظهار يأس كرد ،نتيجه برسد
ای سـآن، خامنـهبـدين :انقـالب اسـالمی

چـــــاره خـــــود را تـــــن دادن بـــــه امضـــــای 
م امــا چــون جــا. بينــدتوافــق نهــائی مــی

اســت،  زهــری کــه بايــد سرکشــد، کشــنده
 ۱: اثـرش کنـدخواهد بـا پـادزهر بـیمی
شـــود مـــیاز يـــک ســـو مرتـــب تبليـــغ  –

ن اکــــه چــــاره جــــز توافــــق نهــــائی و پايــــ
 – ۲دادن بــــه بحــــران اتمــــی نيســــت و 

از ســــوی ديگــــر، بــــه امضــــاءکنندگآن 
ن توافـــق اتوافـــق ژنـــو و تـــدارک بيننـــدگ

خـــود او نيـــز  شـــود ومـــینهـــائی حملـــه 
ســوی  – ۳ کنــد ونااميــدی مــی اظهــار

ســوم، توافــق ژنــو و البتــه توافــق نهــائی 
. تســليم شــدن دنيــا بــه ايــران تبليــغ شــود

ن ان و نويســـــــــندگاسآنســـــــــور گوينـــــــــدگ
حقايق، رژيم واليـت مطلقـه فقيـه را بـر 

اســت کــه زهــر را بــه  ايــن گمــآن کــرده
نــــد و امــــردم شــــربتی گــــوارا خواهــــد باور 

  . ندانوش
  
هـای واواک در اختیار شـبکه ٭

غیـــــر «خـــــانوادگی اســـــت و 
  :!راه نمی دهد؟» خودی

  
 ني ابا حضور حسـن روحـ   هاواواكي

ــالف   ادر آن وزارتخ ــدت مخ ــه ش ــه ب ن
در روزهاي اول حضـور علـوي    .ندبود

هـا  برخـي  .كردكسي با او همكاري نمي
نـه راه  اگويند حتي او را بـه وزارتخ مي

ـ  .ندادند ني برخـي مقامـات او   ابا پادرمي
اما تا مدتها كسي بـا   .نه شداوارد وزارتخ

ــي  ــاري نم ــخگوي  او همك ــرد و پاس ك
ــ ــودپرسش ــتورهايش  هاي او نب ــه دس و ب

ني احضـور حسـن روحـ    .نهادوقعي نمي
ــن وزارتخ  ــاه در اي ــد از شــش م ــه ابع ن

چـرا كـه    .مي باشـد  گوياي صحت خبر
ــ ــران خ نوادگي اســت و اواواك در اي

نـواع مختلـف   اتقريبا اكثر افراد آن بـه  
با يكديگر دارنـد و گفتـه    هاييوابستگي

شـود گـاهي اوقـات پـدر و مـادر و      مي
دختر و پسر و خواهر زاده و بـرادر زاده  
- و عمــو زاده و عمــه زاده و خالــه زاده

هايي در كنـار هـم بـه كـار در واواك     
ــ  ــه هــم همپوش ني امشــغولند و نســبت ب

  .دارند
 ،وزيــر واواك در حكومــت  يونســي

از فهرســتي  ،خــاتمي و مشــاور روحــاني
برخــي نيروهــاي تنــدرو و افراطــي در 

تا در كرده است نها تهيه اتهران و شهرست
، با آنها برخورد ت و امكانصورت ضرور

  .شود
  
پرفســـور مهـــران مصـــطفوی  ٭

  :شودتهدید به ترور می
  
 ســازمان تــرور  ،بنــابر اطــالع واصــل
هــم بــراي تحميــل ســكوت بــه  ،يــمژر

ايرانيان دانشـمند و هـم بخـاطر جنـگ     
يم و ضـربه زدن بـه اعتبـار    ژقدرت در ر

در تـدارك ترورهـا    ،روحاني در غرب
گير دانشمندي كـه  كوششهاي پي. است

گـاه كـردن   آمهران مصطفوي است در
چــه بايــد در بــاره آنمــردم ايــران از هر

بداننـد و نيـز   » ميـز آبرنامه اتمي صلح «
گاه كردن مردم از زيانهاي بي حسـاب  آ

- نهدستگاه خام ،يمژبرنامه اتمي پنهاني ر
اسـت و تروريسـتهاي   اي را نگران كرده

  .استيم را به فكر ترور او انداختهژر
گـروه روحـاني از    ،بنابر ايـن اطـالع      

گاه شـده و بـر سـر اقـدام ايـن      آماجرا 
اي دسـتور  مقامات گـروه خامنـه   ،گروه
. اند كه عمليات ترور انجـام نگيـرد  داده

ــن ــاوجود اي ــر« ،ب ــر خودس ــه » عناص ب
  .لندتدارك ترور مشغو
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با حجاب و بـي  « در بارة  1311دولت آبادي در مقاله اي سال  هقصدي
اما براي ما آزادي و كشف حجاب بـه طـور خيلـي     «:مي گويد» حجاب

طبيعي پيش آمده، كه دولت وافكارمنور روي اين زمينه زنان را دركشف 
حجاب مختار گذاشته اند، تا هركس ميل دارد با حجاب و هركس مايـل  

بنــابراين دوم آزادي اســت كــه مــا . حجــاب معاشــرت كنــد اســت بــي
اصالحات تدريجي جامعه «ولي اين سياست » .ازاروپاييان كامل تر داريم

همراه با زمان ادامه نيافت زيرا كه طبيعت رژيـم رضـا خـاني براسـاس     » 
و  سـاختار  بود كه با تصورات نادرسـت از  زور اراده گرائي همراه با قهرو

» 1314دي  17كشـف حجـاب   «جامعه با اعـالم رسـمي  آن زمان بافتهاي 
  . باعث واكنش بخش بزرگي از مردم جامعه گرديد

اين است كه رشد، توسعه،  حافظه وذهنيت تاريخي معاصرايران نمايانگر
نوگرائي واصالحات اجتماعي، فرهنگي، سياسي واقتصـادي جامعـة ملـي    

زن و مـرد و از  فطري توأم با تكوين قوانين موضوعه براي برابري حقوق 
بين بردن تبعيض درحوزة عمومي و خصوصي، نيازبه آزادي هاي فردي 

دارد كه با هرگونه طرزفكر و ...و و اجتماعي در انديشه وعمل و فضاي باز
درتعـارض   تام گرا وسركوب گر، نظام هاي تماميت خواهآميز روش قهر

نـي كـه   امثال رضا خان وخمي» شاه وشيخ« تجربة نظام هاي. وتقابل است
مي دهد وديگري با جباريت » بي حجابي«فرمان  يكي با خشونت ويرانگر

صادرمي كند نمونة بـارز شكسـت تصـورات و    » با حجابي«منحط  فرمان 
  . طرز تلقي آنها از فرد و جامعه است

زنان ايران براي ة سال ديكصبيش از ازطرفي ديگرخوشبختانه تالشهاي  
ه عمــومي و حــوزه خصوصــي احقــاق حقــوق برابربــا مــردان در حــوز

برعليـه قـوانين    پيشـرو  پيگيروخستگي ناپذيرزنان آگاه و ةوهمچنين مبارز
اجباري درجهت مطالبات وخواسته هـاي بـه حـق     پوشش و تبعيض آميز

 انكارناپــذير» اعالميــه جهــاني حقــوق بشــر   «خــود درچهــارچوب  
بدون شك براي تحقق برابـري حقـوق فطـري و    . ودرخورتمجيد است

ان ومردان لزوم همكـاري، هميـاري وهمبسـتگي همـة مـردان      طبيعي زن
 .  وزنان بيدار و آزاديخواه ضروري است

ـ  مسـجد گوهرشـاد    ةاز اينرو، اين فصل مجموعه اي است دربارة واقع
درمشهد، بهلول، تعويض لباس، كشف حجـاب و جنـبش زنـان وصـديقه     

دراختيـار   قسـمت  سـه دولت آبادي از پيشـگامان جنـبش زنـان كـه در     
  :وانندگان ارجمند قرار مي دهمخ
يرواند ابراهاميان ، مهـر   ةمقدمتاً، بطور اجمال از منظر پژوهشگران ◀

انگيز كار وهوشنگ شهابي در رابطه اين فصل مجموعه آغـاز مـي   
  : كنم كه 

كه قـبال  آورده  »  تاريخ ايران مدرن « يرواند ابراهاميان در كتاب  -  1
روحاني به رغم تهـاجم رضـا شـاه بـه      كشمكش با مخالفان: ام  مي نويسد

چنـدان   1314/  1935، تا سال 1308/ 1928تحصن كنندگان قم  درسال 
ازمشهد  فراترنرفت آن چه اين غائلـه   درصدرقرارنگرفت و پس ازآن تير

را برانگيخت، رشته اي ازاقدامات خصمانة رضا شـاه  بـود كـه بـه اعتقـاد      
ـ     ه جهـان نشـان دهـد كـه     برخي به اين منظورطرّاحي شـده بـود كـه ب

وي فرمان قانون جديد لباس را صادر كرد كه  . كشوركيست] واقعي[رئيس
جايگزين مي كرد؛  كالهي » فرنگي « براساس آن كاله پهلوي را با كاله 

. كه با واسطة لبه اش مانع ازسجدة مـؤمنين بـه هنگـام عبـادت مـي شـد      
درابتـدا   - نان را اين فرمان ز. اجراي اين فرمان  سرسختانه پي گيري شد

به كنار گذاشتن حجـاب  تشـويق و ترغيـب مـي      - نه به صورت اجباري 
  )  1(» .... كرد
درتـاريخ  . روي داد 1314/  1935درسـال   واكنش پيش بيني  پـذير « 

به مناسبت سالگرد به توپ  بستن حرم امام رضا  - تيرماه   20/ دهم جوالي 
ــا در ســال ) ع (  ــط  روس ه ــي  -  1390/  1911توس يــك  واعــظ محلّ

وهمچنـين  » نوآوري هاي كفرآميـز « ازفرصت براي محكوم كردن اين 
فساد گستردة دولتي وماليات هاي سـنگين بركاالهـاي مصـرفي، اسـتفاده     

اين امرموجب برانگيختن بسياري از بازاريان  و روستا ييان هم جوار . كرد
شـاه يزيـد   « :آنان در حرم امام رضا متحصن شدند و شعار مي دادند. شد

مقامات »  امام  حسين  ما را از اين شاه  شرورمصون دار« و » دوران  است
محلّي طي  چهار روز متوالي  با ناتواني شاهد اين حـوادث  بودنـد زيـرا    
نيروهاي  نظامي استان و پليس شهر از تجاوز بـه حـريم حـرم  سـرپيچي     

سـران وحشـت زده   ، اف] مشهد[ به گزارش كنسول بريتانيا در. كرده بودند
كاله هاي جديد را زيرلباسهاي شان پنهان كرده ،اين طرف و آن طـرف  

آماده  بودند تا درصورت مواجهه  با افسران  ارشد،  كـاله   مي دويدند، و
اين بن بست موقعي  به پايان رسيد  كـه نيروهـاي   .  شان را بر سربگذارند

در .  آوردنـد   كمكي از آذربايجان وارد  صحنه   شدند وبه حـرم هجـوم  
اين كشاكش  دويست  نفر غير نظامي  جراحت هاي جـدي برداشـتند و   

در مـاه هـاي   . بيش از يك صد  نفر از جمله  زنان و كودكان كشته شدند
بعدي ، متولّي حرم و سه سربازي  كه از شـليك بـه معترضـين سـرپيچي     

شاه «  :يك ديپلمات انگليسي هشدار داد كه.  دام شدند كرده  بودند ، اع
به هنگام نابود كردن قدرت ملّاها سخن ناپلئون را از ياد برده  اسـت كـه    
هدف  اساسي مذهب ممانعت  از كشتاراغنيا به دست فقـرا اسـت و هـيچ    
چيزي نمي تواند جاي نفوذ مذهبي را پركند  و اين ناسيوناليسم  مصنوعي 

ين خواهد رفت را نجات دهد، ناسيوناليسمي  كه احتماالً  با مرگ شاه از ب
  ».و دوره اي ازهرج  و مرج برجاي خواهد گذاشت

. اما طغيان مردم  در مشهد برسايرمناطق كشور چندان تأثير گذار نبـود  
مجتهدان ، به ويژه علماي   برجستة شهرهاي قم و اصفهان، در ايـن زمينـه   

از سوي ديگر شاه  نيز اجراي اقدامات  بحث برانگيز خود . سكوت كردند
به سنّت  اعالم آغاز ماه رمضان با شليك  توپ و كـاهش  . سريع  كرد را  ت

ادارة بنيادهاي روحـاني را از دفتـر   . ساعات  كاري در اين ماه پايان  داد
افـزون بـراين ، پوشـيدن    . اوقاف مذهبي به وزارت  معارف  منتقل كـرد  

ها  چادر را در مكان هاي عمومي اعم از خيابان ها ، ادارات دولتي، سينما

،  حمام هاي عمومي ، اتوبوس هاي شهري و حتّي كالسكه هاي  شهري ، 
به شهروندان عادي فرمان داد تـا همسـران شـان  را    . صراحتاً ممنوع كرد

در ايـن بـين ،   .  بدون حجاب درآيين هاي عمومي به همراه داشته باشند
.  شدندرفتگران ، مغازه داران و درشكه چيان نيزبه اجراي اين فرمان ملزم 

بنابرگزارش  كنسول انگليس، امتناع كنندگان ازاين فرمان به مراكز پليس 
همسريكي از  استانداران كشور به اثرنارضايي از اجراي . معرّفي مي شدند

بسياري اززنان نيز ناگزير به پوشـيدن  . اين فرمان ، دست به خودكشي زد
كنسول . آوردند روسري هاي بلند و لباس هايي يقة بسته تا زيرگلو روي 

بريتانيا تالش كرده است  تا ماجرا  را از چشم اندازي وسـيع تـر توصـيف     
  )    2...(»كند
« خانم  مهر انگيـز كـار در كتـاب پژوهشـي خـود تحـت عنـوان         -  2

در رابطـه دوران  پهلـوي اول    »  موانع و امكانات: مشاركت سياسي  زنان
ي  هـر چنـد نهادهـاي     بـا آغـاز سـلطنت  سلسـله ي  پهلـو     « : مي نويسد

دموكراتيك اجازه ي كمترين فعاليت سياسي به كـف نياوردنـد، امـا در    
زندگي فردي  و اجتماعيِ زنان ايران وقـايع و حـوادث دگرگـون سـاز     

. و مقتضيات  اجتماعي آشكار شـد  اتفاق افتاد كه در پرتو آن نيازهاي روز
فـا بـود،   درعصر پهلوي  بحـران حقـوق  زن كـه  مكتـوم و نهفتـه ودرخ     

زيرا در ايـن عصـر بـود كـه      . درشكلهاي خشونت آميز، خود را نشان داد
تجددگرايي و سنت گرايي  حول محور حقوق زن بـراي  نخسـتين بـار    

زنان ايران نهادها و نمودهاي زنـده  . درتقابل آشكاربا يكديگر قرار گرفتند
 حساس تـرين  حركـت  . ي  اين  رويارويي  مقدر و اجتناب ناپذير شدند

شمسـي    1314ديماه  17رضاشاه  در جهت تجددگرايي كشف  حجاب در
در جريـان  . بود كه  بحران حقوق  زن  را برمال سـاخت ) ميالدي  1936(

زمينه  چيني براي  كشف حجاب  بود كـه مراجـع  دينـي ، بـه مقابلـه ي      
بخش وسيعي از زنان ايران نيزبـه  . رو با رضاشاه قيام  كردند در صريح و رو

ري از مراجع دينـي بـا كشـف حجـاب اجبـاري شـاه  مخالفـت         طرفدا
شمه اي از اين  مقابله  به  روايت  تـاريخ  درمسـجد گوهرشـاد    . ورزيدند

مشهد اتفاق  افتاد و در جريان  آن  جمعـي از مخالفـان  كشـف حجـاب      
 .كشته  شدند

مورخين ، حتي كساني كه اختنـاق سياسـي رضاشـاهي  را بـه شـدت        
داده اند نسبت به  تغيير موقعيت زنان درعصراو، بـه  داوري   مورد نقد قرار

بـي شـك دوران  حكومـت     «:از آن جمله گفته انـد . مثبت  پرداخته اند
رضاشاه  به  خاطر پيشرفت  قابل مالحظه ي زنـان در حيـات عمـومي در    
يادها خواهد ماند، هر چند اين پيشرفت بناگزير بيشتر زنان طبقه ي بـاال و  

زنان سست شدن  قيودي را كـه هنجارهـا و   . دربر مي گرفتمتوسط  را 
آنها اكنون ايـن  . ارزشهاي سنتي برآنها تحميل  كرده  بود به چشم  ديدند

فرصت را دراختيار داشتند كـه درمشـاغل جديـدي از قبيـل پرسـتاري،      
سياست رسـمي ايـن   . دركارخانه ها به كارمشغول شوند آموزگاري و نيز

راي برآوردن انتظارات رژيم جديد پهلوي  آمـاده   بود كه زنان خود را ب
اصرار براين  بود كه  زنان به  لحاظ  آموزش ، پوشش وفعاليتهـاي  . سازند

مـيالدي   1936اجتماعي از خواهران غربي خود تقليد كننـد و در سـال   
اما بعضي از اين . پوشيدن چادر رسماً غيرقانوني اعالم  شد) شمسي  1314(

يك جامعه ي شديداً مذكر كه تكيـه اش  . اي بيش  نبودنوآوري ها آرايه 
برشرافت خانوادگي بود، نمي توانست  نگرش خود را نسبت بـه  زنـانش   

در واقع، قانون مدني معروف رضاشاه ، تا آنجـا كـه بـه  زنـان     . تغييردهد
مربوط  مي شد، هنوزهم در مورد نقشـهاي جنسـي و مناسـبات ميـان دو     

نعكس مي كرد، و براي از ميان بردن تابعيـت   جنس ، مفروضات سنتي را م
اما همه ي اينها نبايد . قضايي ديرپاي زنان از مردان، كار زيادي نمي كرد

به مكتوم ماندن اين واقعيت بينجامد كه دوران حكومت رضاشاه به لحاظ  
ارتقاء منزلت زنان ، شاهد يكي از مهمترين پيشـرفتهاي تـاريخ  ايـران نـو     

اجرا در آوردن  نظام آمـوزش اروپـايي بـه معنـي رواج       به . بوده  است 
دانشگاه تهران از آغاز كار خود، زنان را بـا  . آموزش درميان زنان  نيز بود

به اين  ترتيب ، نسل جديدي از زنان . شرايطي برابر با مردان مي پذيرفت
تحصيل  كرده وارد ميدان شدند كـه  در حيـات  اقتصـادي  و فرهنگـي      

با گذشت زمان تعـداد  . ي هردم  مهمتري را بر عهده  گرفتندكشور نقشها
ايفـاي نقـش در    سازمانهاي زنان افزايش مي يافت ، زنان بـه درجـاتي از  

زندگي عمومي دست مي يافتند وجامعه به تـدريج حضـور زنـان  را در    
  ) 3(» .بازار كار مي پذيرفت

نسـت بـا   رضاشاه به قوه ي قهريه كشف حجاب كـرد وبـا آنكـه توا    ...«
همين شيوه جامعه ي يكدست محجبه ي زنان ايران را براي هميشه تكان 
بدهد، اما هرگز مادر بزرگ و مادران ما نتوانستند چهره ي اسـتبدادگر او  
را كه در زمينه ي چهره ي غضبناك پليس هايي كه چـادر از سـر زنـان    

است اين . درمعابرعمومي بر مي داشتند بازسازي شده بود، فراموش كنند
طرحـي از ايـن   . كه  رضاشاه نزد نسلهايي از زنان ايراني دو چهـره  دارد 

چهره ي مدافع  پيشرفت هاي زنان در قلمرو حيـات اجتمـاعي اسـت و    
طرحي  از اين  چهره  مدعي  آزادي آحاد مردم  در انتخـاب  پوشـاك   

رضاشاه با كشف حجاب وايجـاد مراكـز آموزشـي بـراي  زنـان و      . است
به سوادآموزي و كسب تخصص واشتغال، بخشي از جمعيت تشويق  آنان 

زنان  كشور را فعال  كرد، اما از طرفي، به علت شهرت به بي ديني و پرده 
برداري  از نواميس ، بخش  بزرگي  از جمعيت  ايران  كه  مردمـي  پـاي   
بند به  باورهاي ديرينه  بودند خصم  او شدند و نواميس  خود را بـيش از  

 .وي خانه ها از نظر نامحرمان دور نگاه  داشتندپيش در پست

 57در تمام  عصر . جامعه دچار تضاد فرهنگي و دوگانگي شد: درنتيجه  
ساله  حكومت پهلوي ، زنان نمود و نمـاد زنـده  و متحـرك ايـن تضـاد      

در گذار از مرحله ي كشف حجـاب ، تضـادها فزونـي    . ودوگانگي بودند
از جامعه ي متالطم كه درگيـر نـزاع    گرفت وهر يك از بخشهاي دوگانه

فرهنگي با بخش ديگر شده  بود، در تفكرو بينش انتخابي خود بـه افـراط    
تاريخ  تحوالت اجتماعي ـ سياسي ايران گزارشگر اين تضـادها و   . گراييد

چندانكه اين سخن  عطـا هودشـتيان كـه درسـمينار     . افراط گري هاست
طـرح    1375پاريس در سـال  » نمسأله ي هويت  درجامعه ي امروز ايرا«

  :شده  به دل مي نشيند كه گفته است

با ورود مدرنيته در ايران فضايي كه در آن امكان مكالمه هماهنگ ميان 
. عناصرتشكيل دهنده ي جامعه ي ايراني وجود داشـت  از ميـان  رفـت    

تعادل پيشين دستخوش حادثه گرديد و هويت جامعـه ي ايرانـي دچـار    
سـنتي   هويـت   برخـورد  درگير اخير ان  در طول  سده ي اير. بحران  شد

بـه   درگيرشـدن   اين گونـه   .مدرنيته ي  غربي  شد وارداتي  عناصر و پيشين  
. تحقق يافت  و مشخصه هاي  خود را نيز به  سختي  ظـاهر نمـود   تدريج 

نهادها و اقداماتي  كه  از حدود انقالب  مشروطه  برپا گرديد كم  و بـيش   
با وجود آنكـه   . آگاهانه  يا ناآگانه  ورود مدرنيته  در ايران  بودند دستاورد

هيچ كدام  از آن  اقدامات  به  كمال  تحقق  نيافتند، ليكن  مبـاني  ورود  
ايران  . ايران  به  دوران  جديدي  از حيات  تاريخي  خود را پايه  ريختند

ه  جامعه اي  اسـت  بـا   جديد نه  كامالً سنتي  است  و نه  تماماً مدرن ، بلك
اما پرسش  آن  است  كـه  چـرا و چگونـه  مدرنيتـه ي      . هويت  بحراني 

غربي  قادر شد هويت  پيشين  جامعه ي  ايراني  را بحران زا نمايد؟ معناي  
دقيق  بحران  هويت  كدام  است  و آيا راه  خروجي  از آن  قابل  تصور 

 »است ؟

تنش ها، مخالفتها و بحرانهاي  سياسي  به   همزمان  با دوراني  كه  انواع  
علت  اقدامات  رضاشاه  در زمينه ي  حضور زنان  بروز كرد، يك  نيروي  
ورزيده  و تحصيلكرده  از جنس  زن  نيز در ايران  تربيت  شد كه  اليق  و 
فرهيخته  و حق خواه  بود و مي خواسـت  در موقعيـت  خـود تغييـرات      

اين  نيرو كه  بـالقوه  مبـارز و زيـاده خـواه      . د كندمثبت  ديگري  را ايجا
بود، در فضاي  اختناق آميز سياسي  نمي توانست  آن گونه  كه  تـوان  و  

در نتيجـه  بـا وجـود    . ظرفيت  داشت ، در تشكل هاي  آزاد فعال  بشـود 
ورود به  بازار كار و احراز مشاغل  نوين  كه  به  ايجاد يك  نظام  ارزشـي   

كنار يك  نظام  ارزشي  كهن  منجرشد، به دلخواه در عرصه ي  نوين  در
به خصوص كه رضاشاه هرگز به ايجاد تغييرات مهم در . سياست ندرخشيد

قـانون مـدني از   . شمسي  ايران توفيق نيافـت  1310قانون مدني مصوب  
مرد تصويري برتر، رئيس ، صاحب حقِ واليت بر همسر و فرزند ارائه داده  

ا منفعل ، فرو دست ، مطيع و گوش بـه فرمـان تصـويركرده    است و زن ر
 . اين تصاوير در قانون مدني امروز ايران همچنان  باقي است. است 

در عصر رضاشاه  زنان  از حقوق  سياسـي  محـروم  بودنـد و قـوانين       
انتخاباتي  چنانكه  گذشت  زنان  را مانند صغار و مجانين  از رأي  دادن  و 

زنان  نمي توانستند در فضاي  اختناق آميز . منع  كرده  بود انتخاب  شدن 
سياسي ، اين  حقوق  را بر پايه ي  مباني  دموكراسي  كه  مسـتلزم  ايجـاد   
تشكل هاي  مستقل  سياسي  و غيرسياسي ، حـزب گرايـي  و در مجمـوع     

در نتيجه  زنان  در نبود جامعه . ايجاد جامعه ي  مدني  است  مطالبه  كنند
مدني ، تجارب  الزم  را براي  حق طلبي  و فعاليتهاي  سـازمان  يافتـه      ي

در خالء جامعه  مدني ، زنان  وابسته  بـه  دربـار پهلـوي  و    . كسب  نكردند
اقمار آن  گاهي  چتر حمايت  خود را مي گشودند و جماعات  و سازمانها 

يتـي  از زنـان    و انجمن هاي  زنانه ي  وابسته  را تأسيس  مي كردند تـا اقل 
كه  تشنه ي  پيوندهاي  اجتماعي  شده  بودند بتواننـد انـدكي  فراتـر از    

ايـن   . زندگي  خـانگي  و محفلـي ، اسـتعدادهاي  خـود را بـروز دهنـد      
سازمانهاي  وابسته ، به  علت  خصلت  حكومتي  خـود كـه  بـه ويـژه  در     

. مهيا نكرده اندايران  مردم  گريز است ، زمينه هاي  رشد جنبش  زنان  را 
صرف نظر از نبود جامعه ي  مدني  و قوانين  حمايت كننـده  كـه  شـكل    
گيري  جنبش  زنان  ايران  را به  تأخير انداخته  اسـت ، در تمـام  دوران    

مـردان  ايرانـي    . بعد از مشروطه ، مردان  نيز مانع  حضور زنان  شده انـد 
تـاب  نمـي آوردنـد و ايـن       دور شدن  زنانِ خود را از خانه  و خـانواده  

بنـابراين   . خروج  نامتعارف  را تعرض  به  نواميس شان  تلقي  مي كردنـد 
زنان  ايران  حتي  در بخـش  تجـددگرا، بـراي  سـازماندهي  نيروهـاي       

 :پراكنده  و ناپيوسته ي  خود همواره  با دو مانع  عمده  روبرو بوده اند

از عملكـرد اجرايـي  نيروهـاي      ـ فقدان  جامعه ي  مدني  كه  ناشي 1 
 . طرفدار اختناق  است

ـ مخالفت  مردان  ايراني  كه  ريشه هاي  عميق  اعتقـادي  و سـنتي     2 
  )  4(»...دارد

ممنوعيـت   « هوشنگ  شهابي  در مقالـة تحليلـي    تحـت عنـوان       -  3
سياسـت كشـف   :  به اين نتيجه رسيده بـود  كـه  » حجاب و پيامدهاي آن

شاه  بيزاري اكثريت مردم  را برانگيخت ودرعدم محبوبيـت  حجاب رضا 
خشونتي كه با آن  كشف حجاب بر زنان نافرمـان  . او سهم بزرگي  داشت

تحميل شد بيشتربه روش هاي بلشويك ها در آسياي ميانه  شباهت داشت  
تا به  روش آتا تورك در تركيه  زيرا آتاتورك اجازه داد تا حجاب خود 

يكي از جنبه هاي مهـم سياسـت حجـاب    .  د واز ميان برودرفته رفته بپوس
.  تمـايزي  قايـل نشـد   »  پـرده « با » حجاب «رضا شاه  اين بود كه اوميان 

توجيه  كشف حجاب اجباري اين  بود كه مي خواهند زنان  را بـه مسـير   
اصلي تحوالت اجتماعي  وارد  كنند، و به راستي  نيـز كشـف حجـاب بـا     

بـا همـه  ارزش    .  و پرورش براي زنان توأم  شد  گشوده شدن را آموزش
ستودني توسعه امكانات تحصيلي  براي زنان  و نيز ستايش برانگيـزي ورود  
زنان  به حيات اجتماعي ، اما  راه هاي معقول  تر و سنجيده  تـري  بـراي   
اجراي اين سياست ها وجود داشت  تا هم  سنّت تا حدودي رعايت شود 

انگيخته  گردد ، به خصوص آنكه ايـران سـنّتي منـابع و    و هم عالقه  آن بر
سرچشمه هاي فرهنگي الزم  براي بهره برداري  و مشروعيت  بخشيدن  به 

ايـن گفتـه  رضـا شـاه     .  جهت گيري هاي  نـوين  را در اختيـار داشـت   
» خارج از جامعـه   « كه تاكنون  زنان ايراني   1314دي   17درسخنراني 

كارا  مغاير با تجربه  روزانه  ميليون ها زن روستايي  و قرار  گرفته بودند آش
پسـر و  ( عشايري ايران بود  كوشش  براي تأسيس دبسـتان هـاي مخـتلط    

مكتب خانه ها ي « اين واقعيت را ناديده  مي گرفت  كه بعضي از ) دختر
  سنّتي را زنان اداره  مي كردند و درآنها دختران نزديك  به سن بلوغ  » 

  اين فكركه مشاركت زنان در. سران درس مي خواندنددر كنار پ
  12 صفحهدر  
  
   

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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فعاليت هاي اجتماعي با آزادي  دادن انتخاب لباس به ايشان گسـترده   
تر خواهد شد نه به ذهن  تجددطلبان  خطور كرد  و نـه ،  اگـر  انصـاف     

  .دهيم ،  به ذهن علما
ن در فعاليـت  در برخي  موارد  برنامه  شاه بـراي مشـاركت دادن زنـا   

اجتماعي از طريق بي حجابي  حتي گاه نتيجه وارونه داد و پيامدهاي غير 
بسياري . منتظرهاي به بار آورد كه  با نتايج معكوس فاصله چنداني نداشت

پس از آن . از زنان در برابر آزارهاي پليس ترجيح  دادند درخانه  بمانند 
وند،  رسم قديم  مكتب كه دختران  مجبور شدند بي حجاب به مدرسه  بر

خانه هاي سنّتي كه دختران و پسران را كنار هم درس  مي دادند بر افتاد 
اگر چه فرصت هاي تحصيلي و آموزشي بـراي زنـان افـزايش و بهبـود      . 

يافت، اما همين عمل باعث  شد بسياري از دختران خانواده هاي سنّتي از 
  ر نواحي مذهبيدتحصيل محروم شوند چون والدين ايشان به خصوص 

. تر كشورمانند قم دختران خـود را از رفـتن بـه مدرسـه بـاز داشـتند       
مديران مدارس دخترانه اي كه مخالف بـي حجـابي بودنـد تهديـد بـه      

اي رضا شاه  براي متحدالشكل كردن لبـاس هـاي   هتالش . اخراج شدند
 زنان و مردان به شيوه غربي با آن كه به قصد ايجاد وحدت  ملي از طريق
حذف تمايزات طبقاتي و منطقه اي انجام گرفت، در واقع شـكاف عميـق   
ديگري در جامعه ايران پديد  آورد، يعني ميان غرب گراياني كه از ايـن  

وبـا  ( سياست استقبال كردند و داوطلبانه مـدهاي اروپـايي را برگزيدنـد   
و ) چنان تعصب و شورو اشتياقي  كه حتي باعث حيرت خود اروپائيان شد

  . ه جامعه  كه از دخالت دولت درزندگي خصوصي  خود بيزار بودندبقي
 –و آزادي هـاي سياسـي    1320كناره گيري رضا شاه از سـلطنت در   

اجتماعي كه در پي آن فرا رسيد، درست همانند عرصه هـاي ديگـر، بـه    
اجبارهاي  پوشاكي  نيز پايان داد و بسياري از ايرانيان به ويژه زنـان ، بـه   

برخي  فروشگاه ها . نگيخته  به لباس هاي سنُتي خود باز گشتندطور خود ا
اعالن هايي به شيشه هاي خود  چسباندند وهشدار دادند كه به زنـان بـي   
حجاب چيزي  نخواهند فروخت ، و دربعضي  جاها  زنان سربرهنه اغلـب  

  ) 5(».به تحريك روحانيون مورد آزار واذيت قرار گرفتند

  »كشف حجاب« و » ادمسجد گوهر ش«واقعة   ◀
  

مسـجد  «در بـارة واقعـه   » تاريخ بيست ساله ايران «حسين مكي در كتاب 
نخسـتين  :   اينگونـه شـرح مـي دهـد    »  كشـف حجـاب  « و » گوهر شـاد 

كشوراسالمي كه اقدام به كشف حجاب از بانوان كرد افغانستان بـود كـه   
راجعـت از  امان اهللا  خان پادشاه افغانستان مسافرتي به اروپـا كـرد و درم  

شمسي به ايران آمد و از طريق خراسان بـه كشـورش    1306اروپا درسال 
  .بازگشت

به محض ورود به پايتخت اعالم نمود كه نسـوان بايسـتي بـدون حجـاب     
. باشند، نخست با همسر خود بدون حجاب درمجـامع ومحافـل ظاهرشـد   

اين بي پروائي آنهم دركشوري چون، افغاسـتان موجـب قيـام عمـومي     
  ...كشور گرديد و امان اهللا خان ناچار به استعفا و ترك كشورشد درآن 

مصطفي كمال پاشا هم كه رژيم خالفت وسـلطنت آل عثمـان را درهـم    
پرداخت كه اهم آنها » رفرم هائي« كوفت به تغيير لباس وكشف حجاب و

تغييرخط تركي بود به التين و تعطيـل روز جمعـه را بـه يكشـنبه و تـاريخ      
  .الدي تبديل نمودهجري را به مي

  .تغيير لباس وكاله و بعضي رفرم هاي ديگر تقليدي ازتركيه بود 
  مخالفت روحانيت با شاپو* 

قبل از آنكه مسئلة تغيير كاله پهلوي به شاپو به مرحلة اجرا در آيـد بـراي   
آنكه از جهت جامعة روحانيت  خيالشان راحـت شـده باشـد نخسـت بـه      

تحت شرايطي بتوانند ازپوشـيدن  لبـاس    فكرافتادند كه آنها را محدود و
  :روحاني كه عبارت ازعمامه وعبا بود جلوگيري  نمايند

  ايجاد محدوديت روحانيون*  
قبل از آنكه طرح تغييرلباس بـر سـر گذاشـتن شـاپوبه مرحلـة اجـرا در        

گذارده  شود براي پيش بيني از مخالفت روحانيون نخست دولت اعـالم   
ص غير روحاني و يـا روحـاني نمايـان  نتواننـد از     نمود از نظر اينكه اشخا

پوشيدن لباس وعمامه سوء استفاده نمايند بايد اشخاصي كه به اين لبـاس  
ملبس هستند از دونفراز مراجع گواهي گرفته باشند كه صالحيت دارند و 
مجتهدين شهادت نامه  بدهند و آن گـواهي را بـه وزارت معـارف بـرده     

از اين ببعد هيچكس حق ندارد عمامـه  بـر سـر     تحصيل اجازه نمايند واال
  .بگذارد مگر از وزارت معارف  كسب اجازه  كرده باشد

با اين ترتيب نسبت بكساني كه مععم بودند سخت گيري هائي نمودنـد و    
معممين يا در معابر آفتابي  نمي شدند ودر خانه  مي ماندنـد و يـا اگـردر    

  .رديدندمعابر پيدا مي شدند گرفتار پليس مي گ
كاله شاپو برسر گذاشتن اجباري مي شود دولت فروغي متحد المĤلي در 
اين مورد صادرمي نمايد ، مردم، مردم علي رغم دستور دولت بـي ميلـي   
نشان مي دهند و استقبال نمي كنند لذا دولت بخش نامه  ديگـري صـادر   
 مي نمايد كه در زير نقل مي گردد و كارمندان دولت را مجبور مي كنـد 

  .كه كاله شاپو بر سربگذارند
  متحد المĤلي  * 
اشعار مي شود كه استعمال  1286 – 16591در تعقيب متحد المĤل نمره « 

كاله بين الملي براي مـأمورين دولتـي اجبـاري اسـت و بايـد هـر چـه        
زودتركلية مأمورين كاله خود را تغيير دهنـد و هـر يـك از مـأمورين و     

يند فوراً منظر خدمت خواهنـد شـد اگـر    مستخدمين تعلل يا استنكاف نما
چنانچه درمحل بقدر  كفايت كاله يافت نشـود اطـالع دهنـد از طهـران     

استعمال كاله فرم معرف به كپـي هـم در موقـع خـدمت     . فرستاده شود
  ».وصول اين متحد المĤلي را اطالع  دهيد. مجازاست

اره اي پس ازانتشار اين متحد المĤل تهديد آميزكارمندان دولت ديگرچـ  
  .جز بسر  گذاشتن  اين كاله  نمي بينند

  

  شيراز موجد قيام مشهد  بود ◀
  

چند ماه قبل از قيام مردم مشهد يعني دريكي از شبهاي جمعة ماه ذيحجة 
ميـرزا علـي   ( خورشيدي وزير معـارف   1313قمري برابرسال  1353سال 

شني مسافرتي به شيراز مي كند و به مناسبتي مجلس ج) اصغر خان حكمت
كه از پيش تدارك آن ديده شده بود بر پا مي كند كه عـدة  زيـادي از   

پس از ايراد سخنرانيها و . طبقات  مردم  در آن جشن شركت نموده بودند
نمايان ) سن( نمايش در خاتمة آن عده اي  از دوشيزگان  بر روي صحنه 

ـ   ص  مي شوند و ناگهان نقاب  از چهره بر مي گيرند  و ارگستر آهنـگ  رق
  .مي نوازد و دختران به پاي كوبي مي پردازند

  .در اين هنگام عده اي بعنوان اعتراض از آنجا خارج  مي شوند
روز بعد اين خبر در شهرمانند بمبي صدا  مي كند و موجب سرو صـداي  
مردم  مي شود و عدة  زيادي از مـردم در مسـجد وكيـل اجتمـاع مـي      

ماء  و روحانيون متنفذ شيراز  بود به نمايند، سيد حسام الدين فالي كه از عل
منبر مي رود و سخت اعتراض مي كند و اعمال جشن را تقبيح و محكـوم  

خبرجنبش  شيراز و تعطيـل بـازار بـه تهـران ميرسـد ، الجـرم       . مي نمايد
  .دستورگرفتاري سيد حسام الدين  صادر و او را زنداني مي كنند

در تبريز . مشهد و تبريز مي رسد خبر گرفتاري فالي  به حوزة علمية  قم و  
دو مرجع مورد  توجه  يكي  آيت اهللا سيد ابوالحسن انگجـي و ديگـري   
آيت اهللا آقا ميرزا صادق آقا در بارة تغيير لباس وكاله  شاپو اعتراض مـي  

از تهران  دستور تعقيب داده ميشـود كـه آن دو نفـر توقيـف و بـه      . كنند
  .سمنان تبعيد مي گردند

ات كه آيت اهللا حاج آقا حسين قمي و آيت اهللا سيد يـونس  در اين جلس
اردبيلي و آقازاده فرزند آيت اهللا  آخوند مـال محمـد كـاظم خراسـاني     

و جمعي ديگراز علما و مدرسين درجة اول مشهد شركت ) صاحب كفافه(
داشتند مسئلة تغيير لباس  مطرح  و اظهار عقيده مي كنند كه دنبالـة تغييـر    

داشتن حجاب منتهي خواهد گرديـد و بايـد بـا شـدت ازآن     لباس  به  بر
  .جلوگيري نمايند

در يكي ازاين اجتماعات كه در منزل آيت اهللا يونس اردبيلـي تشـكيل     
يافته بود پيشنهاد مي شود كه آيت اهللا حاج آقا حسين قمي به تهران رفته 

  .و با رضا شاه وارد مذاكره شود
رساله بود قبول مي كند و قبـل  حاج آقا حسين قمي كه مرجعي صاحب 

از حركت از مشهد  تلگرافي به پهلوي مي كنـد و عزيمـت  خـود را بـه     
من : تهران اطالع مي دهد و بروحانيون  و وعاظ  و مردم مشهد مي گويد

ميروم به تهران تا با اين شاه صحبت بكنم شايد او را از تصميمش  منصرف 
  .گردانم

مي رسـاند و در بـاغ سـراج الملـك      حاج آقا حسين خود را به شهر ري
  .سكونت مي نمايد

بالفاصله پس از ورود اطراف باغ سـراج الملـك را محاصـره نمـوده و از     
رفت وآمد اشخاص جلوگيري مي كنند و بعداً ايشان را به عتبـات تبعيـد   

  .مي نمايند
خبر گرفتاري آيت اهللا حاج آقا حسين قمي كـه در مشـهد  بسـيار مـورد     

ث بيشتر شدن شدت  احساسات و غليان افكار عمـومي مـي   توجه  بود باع
  .گردد

لذا اجتماعات مردم در اطراف مراجع فشرده تـر گرديـد و خطبـا بـراي     
مردم كه در منزل آيت اهللا سيد يونس اردبيلي همـه روزه اجتمـاع مـي    
كردند به وعظ و خطابه پرداخته و چنين نتيجه مي گرفتند كه ايـن تغييـر   

  .جاب از بانوان خواهد بودلباس مقدمة رفع ح
بطوريكه گفته اند دراين موقع محمد وليخان اسدي نايب التوليه درمسئله 
تغيير لباس به مركزگزارش داده كه در شهر مذهبي و مقدسي چون مشهد 
عجالتاً موقوف االجرا گذارده شود، ولي به او دستورداده اند كه امر شـاه  

  .بايد اجرا شود
مي رسد كه ديگر در منزل آيت اهللا سـيد يـونس   ازدحام مردم به جائي 

و . اردبيلي گنجايش نداشته وناگزير به مسـجد گوهرشـاد منتقـل ميگـردد    
خطبا به منبر رفته به وعظ و خطابه  پرداخته مردم را دعوت به مقاومـت و  

مخصوصاً دو نفراز خطبـا يـك شـيخ بهلـول و ديگـري       . تهييج مي نمايند
ساير وعاظ ابراز احساسات نمـوده بطوريكـه   نواب  احتشام رضوي  بيش از

  .مردم تا پاي جان حاضر به مبارزه و قيام مي گردند
قـواي انتظـامي اطـراف مسـجد را      1314تير مـاه   20باالخره صبح جمعه 

  .محاصره مي نمايد و زدو خورد  آغاز مي گردد
دراين زدوخوردها عده اي ازدو طرف كشته و زخمي ميشوند ولي چون 

نبودند تعداد كشته و زخمي از مردم حدود يك صد نفـر و از   مردم مسلح
  .قواي انتظامي دوسه نفر بيشتر نبوده است

دراين موقع به قواي انتظامي دستور داده مي شود اطراف مسجد گـوهر  
شاد را تخليه و به مراكز خود  مراجعت نمايند ولي شب هنگـام بـا قـواي    

  .را كامالً  محاصره  مي كنند بيشتر و تجهيزات بيشتر اطراف صحن و مسجد
كـه   1359اسـفند مـاه    16مورخ شنبه 90مجلة سروش درسال دوم شمارة 

تقريباً يك شماره مخصوص  خود را صرف واقعة مسجد گوهرشـاد نمـود   
چنـين  » بياد حماسة خـونين  گـوهر شـاد   « در زيرعنوان  102در صفحه 
  :نوشته است

ان در منزل مرحـوم  آيـت اهللا    علماء و مجتهدين ، در يكي از جلساتش... «
سيد يونس اردبيلي تصميم مي گيرند تلگرافي به رضا شاه مخابره كنند  تـا  

اين تلگراف به امضـاي هشـت تـن از    . او را از اين عمل منصرف گردانند 
علماء مسئول  و متعهد  مي رسد  و همجنـين  قـرار ميشـود كـه خطبـاي      

...  و شيخ عباسـعلي  محقـق و  معروف ، امثال شيخ  مهدي واعظ خراساني  
  .در مسجد گوهر  شاد  به منبر بروند و مردم را بيدارسازند

 1314تيـر مـاه     20قمري برابـر  بـا    1354ربيع الثاني  10صبح روز جمعه 
شمسي ، قزاقان مستقر در مشهد براي متفرق سـاختن  مـردم ،  وارد عمـل     

حدود يك صد نفررا  بي مهبا  به  روي مردم آتش مي گشايند و.  مي شود
كشته و زخمي  مي گردانند مردم متفـرق نگشـته و مقاومـت مـي نماينـد      
وقزاقان  علي الظاهر مي گريزند اين گريز، بخـاطر ايـن بـود كـه آنـان      
دستوري براي اعمال هر چه بيشتر خشونت  جهت متفـرق كـردن مـردم     

  .لذا  بنا بدستور، عقب  نشيني  مي نمايند. نداشتند
هجوم ، مردم  اطـراف  مشـهد بـا داس و چهـار شـاخ و بيـل        پس ازاين

مسجد گوهر شاد لبريزازجمعيـت مـي   . بطرف مسجد سرازير مي شوند...و
شود، روحانيون به ترتيب در منبر حضرت  صاحب الزمان  قرار مي گيرند 

غذاي مـورد  . و براي مردم توطئه هاي رژيم  شاهنشاهي  را افشا مي كند 
. در مسجد از بيرون توسط  پشـتيبانان نهضـت ميرسـد   نياز مردم متحصن  

عنـي خواستارحضـور در    ي.  زنان خواستار شركت در نهضت مي شوند
  .متن جريان هستند

كه در وسط  مسجد گوهر شاد واقـع  اسـت ،  بـا زدن    » مسجد  پيرزن « 
مرحـوم   . چادري  براي زنان شجاع  و آزادة مسلمان آمـاده مـي گـردد   

 11ي، براي زنان سخنراني مي كنـد و كـه روز شـنبه     نواب احتشام  رضو
مسـجد  گوهرشـاد ديگرجـاي سـوزن      1314تير ماه   21ربيع الثاني برابر 

« انداختن نيست ، شعارهائي ضد سلطنت و ضد كاله بـين المللـي و ضـد    
مسجد يكپارچه ، سرود مقاومـت سـر مـي    .  داده مي شود» حجاب زدائي

  .دهد
مركز تلگرافخانة مشـهد  . ه مركز خبر ميدهنددولتيان وحشت خويش را ب 

شاهد رفت و آمد شتابزدة  نماينـدگان حكومـت اسـتعماري اسـت ذات      
را تـار و مـار كننـد و  همـه را      »  مسـجديان  « ملوكانه امر مي فرمايد كه 

  .گرفته مجازات  نمايند
سران قشون  و سران  شهرباني و آگاهي نيروهاي خويش را هماهنگ مي 

قبل از ظهر . رار مي شود بعد از  نيمه هاي شب ، كشتار آغاز شودكنند و ق
قزاقان در شهر و در نقاط حساس  و استراتژيك  مسجد  گوهر شاد مسـتقر  
مي شوند و مسلسلهاي سنگين  را بر بام هاي مشرف به حياط  گـوهر شـاد   

اسدي  . مستقر مي نمايندو شايع مي كنند براي حفاظت از بانكها آمده اند 
ايب التولية رضا شاه ، از نقشة كشتار  مطلع است و چـون  مـي دانـد كـه     ن

در صـدد برمـي آيـد آنهـا  را از مسـجد       . مجتهدين هم در مسجد هستند
لذا به دروغ پيام مي فرستد  كه تلگراف  شما را  اعليحضـرت  . خارج كند

بـا  ايـن حيلـه،    . همايون  پاسخ  گفته،  تشريف  بياوريـد بـراي مـذاكره    
شـايد  هـم   . هدين  را از كشيك خانة مسجد  به دارالتوليه  مي كشانندمجت

بـراي اينكـه ،   . اين مكر را، خود سران و طراحان  جنايت ، خلق  كردنـد 
اگر مجتهدين وعلماء  طراز اول در اين حملـه و يـورش  كشـته شـوند ،     
خراسان يكپارچه  آتش خواهد شد و  اين آتش گسترش  خواهد  يافت و 

پس  با ايـن حملـه، آنـان را از    .  هيچ روي نتوان جلوگيري نمود ديگر به
  .مسجد خارج مي سازند

توپهاي سنگين در خيابان تهران روبري مسجد گوهر شاد استقرار يافتـه و  
قمــري  بــه   1330در ذهــن  مــردم مشــهد هجــوم  روســيه را درســال  

ر  روسـها   اما اين با. دو باره  زنده كرده است»  ردكو« سركردگي  ژنرال 
  .ديگر نيستند كه مي خواهند حمله كنند، بلكه  قزاقان  رضا خان هستند

ربيع الثاني گذشته بـود  كـه صـداي غـرش      12پاسي از نيمه هاي  شب 
مسلسلهاي   قزاقان  آسمان  مقدس  خراسان  را بلرزه انـداخت و قشـون   

وهر براي  فتح  مسـجد  گـ  ... شرق  به فرماندهي سرلشكر ايرج مطبوعي و
شاد به حركت در آمد و صداي  شيپور آغاز جنگ  از همـه طـرف  بلنـد    

  .شد
عده اي از مأمورين مخفي  رژيم ، قبالً وارد مسجد شده بودند و قرار بود  
آنها ازداخل وارد عمل  گشته و راهها را براي ورود  نيروهـاي رضـاخان   

 دژخيمـان اسـلحه بدسـت پـاي    . وچنين شد. بداخل مسجد هموارسازند
بدرون خانة خدا گذاردند و همه مسجديان را از دم تيغ  گذراندند  و به 
هيچكس رحم  نكردند و بقول خودشان كاري كردند كه روسـها نكـرده   

  .بودند
پـا  « هنگاميكه سپيده سرمي زد، ديگرنه صداي گلوله اي بود نه  صـداي   

پاي بـر   و قزاقان فاتح در پناه مسلسل كورو نابيناي خويش» علي ، يا علي 
روي كشته شدگان بر زمين افتاده  مي گذاشتند و بدنبال زندگاني بودند 

  .كه درپناهگاهي از دسترس گلوله  بدورمانده بودند
واسيركردن ) تا پنج هزار تن ( اينك قزاقان با كشتن بيش از دو هزار تن  

هزار و پانصد تن ، توانستند فلب مقاومت گران مسجد گوهر شاد را درهم 
  »...ندشكن

از روز يكشنبه به توقيف  روحانيون شروع مي نمايند و عده اي از وجـوه   
از جمله توقيف شدگان مهـم  . علما توقيف وعده اي هم مخفي مي شوند

سپيده  يونس اردبيلي و آقا زاده فرزند آخوند مالمحمد  كاظم كه مـورد  
  .توجه بود و بيش از سي نفر ديگرازمعاريف علما و وعاظ

ردم عده زيادي  دستگير و تقريباً شهرحكومت  نظامي مـي شـود و    و از م 
ورود و خروج  اشخاص به شهر مسـتلزم داشـتن  جـواز بـراي خـروج  و      

  .واردين هم بايستي خود را معرفي  نمايند
لشكر شرق براي دستگيري بهلول جايزه تعيين كرده بود  پس از رع غائله  

ين واقعه دسـت بكارشـد وعـده اي    ادارة  شهرباني براي پيدا  كردن مسبب
تحت بازجوئي قرارگرفتند و درنتيجه اسدي هم يكي از محركين معرفي 
شد كه بالفاصله دستگير و تحت محاكمه دردادگـاه نظـامي محكـوم بـه     

  .اعدام  گرديد
از قراري كه گفته شد بهلول با تعويض لبـاس وپوشـيدن لبـاس نـيم تنـة      

رانندة  اسدي او را بـه مـرز افغانسـتان    پاسباني فراركرد و نيز گفته شد كه 
  .رسانيده  بود

آقا زاده نخست به حبس طويل المده وسپس در دادگاه تجديد نظـر بـه    
ولي براثراقدام علماء نجف ازاعدام وي صرف نظـرو  . اعدام محكوم  شد

مدتي زنداني شد سپس درمنزل تهران تحت نظر بـود و بطوريكـه گفتـه    
مقتـول   1316بوسيلة پزشـك احمـدي در سـال   شده هنگاميكه  بيمار بود 

  . گرديده است
عده اي از محكومين دادگاههاي نظامي همچنان در زندان بودند تا پس  

درمجلس  دوره  سيزدهم  مورد سئوال و اعتراض واقـع   1320از شهريور 
  .شد كه دولت ناچارهمگي را آزاد  كرد

ورد  تشويق قرار سرهنگ نوائي پس از وقايع  خونين مسجد گوهر شاد ، م
خانوادة اسـدي عليـه او شـكايت     1320گرفت ولي پس از وقايع  شهريور

كردند و دادگاه  او را محكوم به حبس نمود ومدتي در زندان مشهد بود 
تا آنكه در زندان بيمارو بطوريكه  گفتـه انـد پشـتش كـرم گذاشـت ودر      

  .همانجا در گذشت
  13 صفحهدر    ه اي ازعلما و محكوم كشتاردست جمعي مشهد و دستگيري ومحاكمه عد

  »مصدق دکترولدتسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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كردن جمعي دردادگاههاي  نظامي و صـدور مجـازات هـاي سـنگين و     
احكام اعدام  عده اي رفته رفتـه  در كشـور موجـب  گفتگوهـا  و ابـراز      

زيـرا  .  نارضايتي هائي شد و نسبت به ديانت رضا شاه ابراز ترديـد گرديـد  
واقع  شده بود با آب  مخالفين آنچه  در صحن حضرت رضا و اطراف آن 

و تاب فراوان براي افراد و آحاد  ملت بيان مي كردند ومردم هم اينهمـه   
قساوت و خونريزي را تقبيح  مي كردند مخصوصاً كه احترام آستان قدس 
رضوي را رعايت نكرده ودرمحلي كه همواره  حتي محل بست  مجرمين  

ند متعرض آنها نمي بود وحكام وقت نسبت به مجرميني كه بست مي نشيست
شدند ، حال چنين خونريزيهائي شده ، بسيار سوء اثر بخشـيد و تـا مـدتها     

  .صحبت روز مردم  بود
رضا شاه  براي آنكه در اين مـورد  مطلبـي گفتـه باشـد و خـورا معتقـد         

بديانت اسالم  وانمود  سازد در سالم عيد غدير در پاسخ  تبريـك رئـيس   
البي بيان نمود  كه اطالعـات در يـك ربـع     مط) محتشم السلطنه ( مجلس 

  :قرن در اين باره  چنين نوشته است
اسـفند   11روز :  تمدن كنوني با شرايع  و اصول  ديني مغايرت  نـدارد « 

مراسم سالم عيد غدير خم با جالل بسياري در كاخ  گلستان منعقـد    1315
جلس پس ازعرض  تبريك از جانب مرحوم  اسفندرياري رئيس م. گرديد

خيلي ها در اشتباه هستند و تصـور مـي كننـد    «  : ، شاه  فقيد چنين  گفت
معني تجدد واخذ  تمدن امروزي دنيا ايـن اسـت كـه اصـول ديانـت و      
شرايع را رعايت ننمايند و يا كسب تجـدد و تمـدن مغـايرتي بـا ديـن و      
مذهب دارد و حال آنكه  اگرمقنن بزرگ اسالم درحال حاضر در مقابل 

ات عالم وجود داشت  موافق بودن اصول شرايع حقـة  خـود را   اين ترقي
با وضعيت و تشكيالت  تمدن امروزنشان مي داد، متأسفانه آن افكار روشـن  
و بزرگ صدر اسالم  به مرور زمان وسيلة  سوء اسـتفادة بعضـي اشـخاص    
قرار گرفت وبالنتيجه كشور را به قهقرا كشانيد و ما اكنون در برابرنـواقص  

  ».رار گرفته بايد اين خمود و عقب افتادگي را جبران كنيمگذشته ق
انتشاراين بيانات در جرايد عوض اينكه آبي بر روي احساسات مردم بريزد  

شعله  آن را بيشتركرد مخصوصاً دراين بيانات پيغمبراكـرم  را بنـام مقـنن    
خوانده بـود واز رسـالت وخـاتم بـودن و واليـت و اماميـت علـي بـن         

امي نبرده بود وهركس بنحوي و مطا بق سليقه و فهم خـود  ن) ع(ابيطالب
  .اين بيانات  را تجزيه و تحليل و تعللي مي كرد

  
  رفع حجاب   ◀
  

براي برداشتن  حجاب بانوان مجالس جشن  سخنراني ابتـدا در تهـران و     
بتدريج درساير شهرها برقـرار مـي گرديـد     شهرهاي شمال ايران وسپس  

اسـتقبالي  نمـي    هـا   شت و اكثريت مردم  نه تـن ولي پيشرفت زيادي ندا
كـه شـاه بـه     1314ديمـاه     17كردند بلكه با نظر تنفر مي نگريستند تا روز 

. و شاهدخت ها در جشن دانشسراي مقدماتي حضـور يافتنـد   اتفاق  ملكه  
رضـا شـاه و دومـي ملكـه  تـاج       دراين روز دو اتومبيل سلطنتي كه اولي 

هلوي درآن بودند بدون حجاب وارد دانشسرا  الملوك و شمس و اشرف پ
  .شدند 
اين اولين دفعه بود كه خانوادة سـلطنتي حجـاب از سربرداشـته بودنـد،       

در اين دعوت رئيس . را توزيع  نمودند ملكه  ديپلم  و جوائز دوشيزگان   
داشـتند، تمـام    الوزراء و جمعي از رجال نيز بـا بـانوان  خـود مشـاركت     

  .و بنياد دانشسرا  را دختران  پيشاهنگ پركرده بودمحوطة عمارت ن
شاه پس ازخطابه اي كه خانم تربيت ايراد نمود ، در نطقي  كه خطاب  به 

  » :دوشيزگان  فارغ التحصيل نمود گفت بانوان آموزگار و 
هـا در نتيجـه دانـايي و معرفـت بـه       بينم خانم بي نهايت مسرورم كه مي“[ 

  .و مزاياي خود پي بردهاند قوق و به ح, وضعيت خود آشنا
همانطور كه خانم تربيـت اشاره نمودند، زنهاي ايـن كشــور بـه واسـطه     

توانستند استعـداد و ليــاقت ذاتـي خـود را     نمي , خارج بودن از اجتماع
ـروز دهند بلكه بايد بگويم كه نمـي  را نسـبت بـه    توانسـتند حـق خـود     ـب
خره خدمات و فداكاري خـود را  كشورو ميهن عزيز خود ادا نمايند و بال

رونــد عـالوه بـر امتيـــاز      شايسته است انجام دهند و حاال مي آنطور كه 
مزاياي ديگر اجتماع نيز بهـره منـد    باشند از  برجستــه مادري كه دارا مي

  .گردند
داريم كه نصف جمعيت كشور ما به حسـاب نميĤمـد    ما نبايد از نظر دور ـب

هيچوقـت احصـائيه از زنهـا    . مملكت بيكار بود ي يعني نصف قواي عامله 
بودند و جـزو جمعيـت    شد مثل اينكه زنها يك افراد ديگري  برداشته نمي

آمدند،خيلي جاي تاسف است كـه فقـط يـك مـورد      ايران به شمار نمي
احصائيه زنها برداشته شود و آن موقعي بود كه وضـعيت ارزاق   ممكن بود 

خواسـتند   كردنـد و مـي   سرشماري مي ع افتاد و در آن موق در مضيقه مي
  .تامين آذوقه نمايند

خواهم از اقداماتي كه شده اسـت اظهـار    من ميل به تظاهر ندارم و نمي
فرقي بين امروز با روزهـاي ديگـر بگـذارم     خواهم  خوشوقتي كنم و نمي

هـايي   از فرصت ولي شما خانمها بايد اين روز را يك روز بزرگ بدانيد و 
  .اي ترقي كشور استفاده كنيدكه داريد بر

من معتقدم كه براي سعادت و ترقي اين مملكت بايد همه از صميم قلـب  
  .كار كنيم

ولي هيچ نبايد غفلت نمايند كه مملكت محتاج به فعاليـت و كـار اسـت و    
براي سعادت و نيك بختي مردم قـدم برداشـته    بايد روز بروز بيشتر و بهتر 

  .شود
ن من، حاال كه وارد اجتماع شده ايد و قدم بـراي  شما خواهران و دخترا

بدانيد وظيفـه ي شماسـت   . بيرون گذارده ايد سعادت خود و وطن خود 
نسـل آتيـه    كه بايد در راه وطن خود كار كنيد، شـما تربيـت كننـده ي    

هاي دانشمند اين است كه در زندگي  خواهيد بود، انتظارمان از شما خانم
سـعادت آتيـه در   . از تجمل و اسراف به پرهيزيـد  وكارنمائيد و قانع باشيد 

  جشن و پذيرائي در مجلس *  ]”دست شماست
) اسـفندياري (سردرمجلس تزئين شده بود برحسب دعوت رئيس مجلـس  

تمام نمايندگان با بانوان خود مجبور بودند در جشن رفع حجاب شركت 
  .نمايند

  : اطالعات در يك ربع  قرن در اين موضوع  مي نويسد
از آن پس جشن هاي بسياري براي همين موضـوع در تهـران و نقـاط    « 

مختلف مملكـت برقرارگرديـد و پيشـرفت زيـادي پيـدا شـد وموضـوع        

عموميت يافت ودرعين حال بـراي اجـراي وعملـي شـدن آن اعمـال      
خشونت آميز مي گرديد و بعضـي ازمـأمورين انتظـامي بـراي برداشـتن      

ة غير منطقي بودن اين  كار حجاب شدت عمل به خرج مي دادند و نتيج
دسـته اي كـه بـا رضـايت چـادر خـود را        20همين بود كه پس شهريور

برداشته بودند و اهميت آنرا احساس  كرده بودنـد تغييـردر وضـع خـود      
ندادند ولي  دستة  ديگر در تهران  و در تمام  شهرستانها دو باره به حجاب  

  ».برگشتند
  خاطرات  محمود جم* 

ه كشـف حجـاب در كابينـة او صـورت گرفتـه درمجلـة       محمود جم  ك 
خاطرات خود را در بارة  كشـف   1340ديماه   14شنبة  5روشنفكر مورخه 

حجاب و مذاكراتي كه در اين مورد درهيئت دولت بـا حضـور پهلـوي    
  :صورت گرفت به شرح ذيل بيان كرده است

ن درآ. كابينه مرحوم محمد علي فروغي مستعفي شـد  1314آذر 11روز« 
پـس ازاسـتعفاي دولـت، مـن از     . كابينة من سمت وزيركشور  را داشـتم 

معاونين و همكاران اداري خود خدا حافظي كرده  به منـزلم در قلهـك   
  .رفتم

وحـدود سـاعت   . اتفاقاً آنروز مرحوم دكتر قاسم غني نهار ميهمان من بود
سه بعد ازظهر من و آن مرحوم براي قدم زدن وگردش كـردن از خانـه   

  .ن آمديمبيرو
بيشتر اراضـي اطـراف آن   . قلهك آنروز مثل حاال شلوغ و پرجمعيت نبود

كه امروز تبديل به خانه و ويالي مسكوني شده زمينهاي زراعتي و باغهاي 
  .ميوه بود

مــا درطــول يكــي از كشــتزارهاي گنــدم قــدم ميــزديم و بــيش ازســه  
خـود را  كيلومترازخانه دور شده بوديم كه ناگهان پيشخدمت منزل نفس 

  :به ما رسانيد و خطاب بمن گفت
تلفـن چـي گفتـه كـه     . دوباراز دربار تلفن كرده و شما را خواسته انـد  - 

  .هركجا هستيد بالفاصله  خود را بدربار برسانيد
من به خيال اينكه دولت جديد تعيين شـده و مـرا هـم  بـراي يكـي  از       

در تماس با رئـيس  . مفوراً به منزل بازگشت. وزارتخانه ها در نظر گرفته اند
احضـار  ) رضـا شـاه  (دفتر مخصوص ايشان گفتند كه از طرف اعليحضـرت 

  .فوراً در كاخ  اختصاصي شرفياب بشويد. شده ايد
اعليحضرت در محوطة كاخ . با عجله لباسهايم را پوشيدم وعازم شهر شدم 

اعليحضرت بـه محـض   . مشغول قدم زدن  بودند كه من به حضور رسيدم
  :بمن افتاد فرمودندآنكه چشمشان 

  جم؛ چرا امروز در وزارت خانه حاضر نشدي؟ - 
  :قبل از آنكه من جوابي  بدهم ايشان اضافه فرمودند

بهرحال شما را مأمور تشكيل كابينه مي كنم ، بهتر است اعضـاي دولـت    - 
تازه نيزهمان وزراي كابينة فروغـي باشـند، بنـابراين  خيلـي زود آنهـا را      

  معرفي را به عمل آوريد  احضار كنيد و مراسم
دستور اعليحضرت را بالفاصله اجرا كرده و اعضاء دولت جديد  را به كاخ 

وقتي مي خواسـتيم  . نيمساعت  بعد مراسم معرفي انجام شد. احضار كردم
  :از حضور مرخص شويم اعليحضرت بمن امر  كردند

  .شما اينجا بمانيد كار مهمي دارم - 
اچه شدم فكـر كـردم اعليحضـرت چـه     راستش از حرف شاه كمي دستپ 

كاري دارند كه در شرفيابي قبلي نگفته اند؛ در يك لحظـه  هـزار و يـك    
  .خيال  بنظرم خطور كرد

اعليحضرت درآن موقع در طول سـالن بـزرگ كـاخ اختصاصـي  قـدم      
سكوت همه جا را گرفته  و جز صداي قدمهاي شـاه هـيچ  چيـز     . ميزدند

  .شنيده نمي شد
اين چادرو : : لسحضرت رو در روي من ايستاده و فرمودندبعد از مدتي اع

شود از بين برد؟  دوسال است كه اين موضوع  فكر  چاقچور را چطورمي
هـا را   هـاي آن  مرا بخود مشغول داشته؛ از وقتي كه به  تركيه رفتم  و زن

ديدم كه پيچه و حجاب  را دور  انداخته و دوش  به دوش مردها كارمي 
اصالً چـادر و چـاقچور   . ر چه چادري بود بدم آمده استكنند ديگراز ه

دشمن ترقي و پيشرفت مردم  ما است ؛ درست  حكم  يك دمـل را پيـدا    
  .كرده كه بايد با احتياط  به آن نشتر زد و از بينش برد

من مدتي  است به اين فكرهستم  كه زن ايراني در اين قفس سياه دسـت  
بايـد ايـن   . ك دريا فاصـله وجـود دارد  بين او و مرد ي. و پايش بسته است

مگر زن چي از مرد كمتر دارد اوهم بايـد پـا بپـاي    . فاصله را از بين ببريم
مهنـدس خـوب و تحصـيلكرده      –سـرباز خـوب   . مرد وارد زندگي شود

اگـر زن امـل  و نفهـم  و    .  خوب بايد در دامان زن پـرورش پيـدا كنـد   
  ته  پرورش دهد؟محبوس  باشد چطور مي تواند نسل خوب و شايس

زن بايد  از اندرون بيرون كشيد .  صحيح مي فرمائي قربان: عرض كردم 
  . و زنجير اسارت را از پاي او برداشت

  :اعليحضرت كمي ديگر قدم زدند و بعد فرمودند
  ؟.فرمودند چطور است  اين تحول را از اندرون دربار  شروع كنيم

  .من فكر كردم و بعرض رساندم 
فرمائيد دروزافتتاح دانشسراي مقدماتي تهران عليـا حضـرت   اگراجازه ب - 

ملكه وعليا حضـرت  شـاهدختها بـه اتفـاق اعليحضـرت در محـل جشـن        
ضمناً به همه بانوان  وزراء و رجال نيز دستور  خـواهيم  داد  . حاضرشوند 

  .كه بدون حجاب  در آن جشن  حضور يابند
و زمينـه اي بـراي   . اين عمل اولين قدم براي رفع حجاب خواهـد بـود   

  .اجراي  نيات و مقاصد  شاهنشاه  در از بين رفتن  چادر و چاقچور است
  :اعليحضرت  كمي فكر كردند و سپس گفتند

بشرط  آنكه  موضوع  در هيئت  دولت مطـرح  و تصـويب  شـود فكـر      - 
همين  حاال برويد  و در اين باره فكر  بكنيد  كه طـرح الزم   . خوبي  است

  .اين انقالب  بزرگ بايد  با فكر و تدبير صورت  بگيرد. را بريزيد 
همانموقع مرخص  شدم و در سراسر  راه فكر  برداشتن  حجـاب و چـادر   

كـار  ... با نظر اعليحضرت موافق بـودم امـا  .  مرا  بخود مشغول  داشته بود
  .ساده اي  نبود، محافل  متعصب  خار راه بودند

به اين ترتيب كه هفته اي  يكبار در آنموقع تشكيل جلسات هيئت  دولت 
درنخست وزيري  و دوبار در كاخ اختصاصي در حضور اعليحضرت فقيـد  

. اولين جلسه بعد از اين شرفيابي  يك جلسه عادي  بود.  تشكيل مي يافت
من  موضوع را با همكاران خود در ميان  گذاشتم و گفـتم ؛ اعليحضـرت   

  .  اجتماعي را از بين ببرندمصمم هستند كه بهر قيمتي شده اين  مشكل 

چنانچه  پيشنهاد و يا راهي  براي اين كار به نظرتان  مي رسـد بگوئيـد تـا    
 24كسي حرفي نزد و پيشنهاد  شد كـه وزراء درايـن بـاره    .  بعرض برسانم

ساعت فكر كنند و دنبالة مذاكرات و اخذ  تصميم به جلسة بعد كه قاعـدتاً  
  .يد موكول  شددر حضور اعليحضرت تشكيل مي گرد

نجابـت وعفـت زن بـه چـادرمربوط      : يادم هست كه مخصوصاً فرمودنـد 
نيست زن و روحاً و اخالقاً  بايد عفيف باشد ، مگر ميليونها زن بـي حجـاب   

  خارجي نانجيب اند؟
شركت همسر و دختران من درجشـن افتتـاح  دانشسـراي    : و بعد افزودند

تـران ايرانـي مخصوصـاً    مقدماتي بايد  سرمشقي بـراي همـة زنـان و دخ   
ممكن است در ابتدا  اين عمل سرو .  خانمهاي شما و وزراي مملكت  باشد

صدا و جنجال زيادي بپا كند ولي  بهر حال كاري است كـه بايـد انجـام    
ما با هوچي   بازي و تعصب هـاي خشـك  نمـي تـوانيم  كـاروان      . بشود

ن چادر سـياه  آزاد  زن بايد اين  از اي. ترفيات مملكت را عقب  نگهداريم 
  .بشود

بعد اعليحضرت دستور دادند كه اجـراي اينكـار بصـورت تصـويب نامـه      
  .دولت در آيد و خودشان از مجلس تشريف بردند

رسم بر اين بود كه صورت جلسات هيئـت دولـت را منشـي مخصـوص      
نخست وزير بنويسد  ولي  مـن  چـون باهميـت مـذاكرات آن جلسـه  و      

بودم  تصميم  گرفتم  كه صـورت  مـذاكره  آن   تصميم  اخذ  شده واقف 
  .جلسه  را شخصاً  تحرير نمايم

هم اكنون متن اين صورت جلسه  به خط  من در بايگاني نخست وزيـري  
روز تحول فرا رسيد ، روز  هفدهم دي كه قرار بود عمارت  . موجود است

  .جديد دانشسراي  مقدماتي  با تشريفات جديد افتتاح شود فرا رسيد
قبالً اهميت كشف حجاب و احتمال بروز حوادث و جنجالهاي مخالفين   ما

را طي  تلگرافهاي  رمز  به شهرباني ها و دستگاههاي امنيتي واليات اطالع 
داده و دستور  اكيد  داده بوديم  كه مأمورين  دولتي   با تمام  قوا  جلـو  

  .تظاهرات و سر و صداي  مخالفين  را بگيرند
  .پيش بيني هاي الزم را بعمل آورده  بوديمدر تهران نيز  
دي  كه من به اتفاق همسرم  كه بـراي  اولـين     17ساعت دو بعد از ظهر  

بار حجاب  از خود  بر گرفته  و بجاي  چادر  كاله  بسر  گذاشته  بـود بـه   
  .صحن  باغ  دانشسراي مقدماتي  وارد شديم

ـ    ران بـدون حجـاب خـود    بعد بتدريج ساير ـ آقايان و زرا به اتفاق همس
همه يكديگر  را نگـاه مـي كردنـد، قـواي نظـامي      . ولوله اي بود. آمدند

مراقب بود و خانمهاي خيلي خوشحال به نظر مي رسيدند و با كنجكاوي 
زياد به سرو لباس يكديگر خيره شده بودند بعضي هـا پوزخنـد ميزدنـد ،    

و  بعضـي ديگـر    خدا عاقبت اين كار را به خير كند:  بعضي ها  مي گفتند
كه فرنگ رفته و تحصيل  كرده بودند  بهم  تبريك گفتند  و اين اقدام  را 

  .يكي  از بزرگترين  خدمات  اعليحضرت  تلقي  مي كردند
بهر حال  روز بزرگ و عجيبي  بـود و راسـتش  بخواهيـد  مـن تشـويش       

اس احس» زن آزاد شده « داشتم  در حاليكه در ته دلم  از اينكه مي ديدم 
سرو لباس خانمها  درآنروز خيلي  ديدني بود واگر . خوشحالي مي كردم

دي   17خانمهاي امروزي مي آمدند و مي ديدند كـه مادرنشـان در روز   
پيراهن هـا  .  چطور خود را آراسته  بودند از خنده غش مي كردند 1314

ههائي همه  بلند  و تا قوزك پا  مي رسيد  توالت ها اكثراً ناشيانه بود و كال
كه خامهاي سرشان گذاشته بودند ،  چـون بـي حجـابي خيلـي تـازگي      
داشت و زن ايراني براي اولين بار كاله را جانشين چادر ولچـك  كـرده    

  .بود بسيار تماشائي  بودند
كه يك عمر   - حتي وزرا  –اما جالب ترازهمه اين اين بود كه ميهمانان    

براي اولـين بـار صـورت زنهـاي      بود با هم  دوست و رفيق  بودند آنروز
يكديگر را مي ديدند چونكه تا آنروز هيچ  دوستي مجاز  نبود صورت زن  

دي اولين روزي بود كه زن ايراني  17دوست خود راببيند وبعالوه جشن 
در كنار  شوهر خود در يك مراسم رسمي و اجتماعي شركت مي جست 

ه و مجزا از يكـديگر بـود و   تا آنروز همه مجلس در ايران  مردانه و زنان  - 
  1314دي  17نمي شد ولي  »  قاطي « زن و مرد به هيچوجه  به اصطالح  

اين رسم  را بهم  زد و زن  نيز  در يك  جشن  ملي و اجتماعي  پابپاي مرد 
و با حق  مساوي شركت  جست و حاال  وقتي  من  در اين  كوكتل  پارتي 

خانمها با لباس هاي دكولته و آرايش   ها  و مجالس  ميهماني  مي بينم  كه
اروپائي شانه  به شانه  مرد گل مي گويد  و گل  مي شوند بياد آنروز مـي  

خجـالتي و نگـران  در كنـار دسـت      - افتم كه زنان بـا حـالتي ناراحـت    
شوهران  خود ايستاده و براي اولين بار صورت و مـوي سـر خـود را در    

ودنـد  و درسـت حالـت آدمهـاي     معرض نگاه مرداني ديگر قـرار داده ب 
بهر حـال  . غريبي را داشتند  كه تازه  وارد دنيا و شهر  جديدي  شده اند 

در اين  مراسم  بود كه حتي  آقايان  وزراء براي اولـين  بـار تواسـتند بـا     
  .خانمهاي  يكديگر  آشنا  شوند

  شاه  و ملكه آمدند* 
مخصـوص اعليحضـرت   بعد از ظهر فرا رسيد و اتومبيل  3باالخره ساعت  

درحاليكه علياحضرت ملكه پهلوي بدون حجـاب در كنـار ايشـان  نشسـته     
   .بودند به محل جشن وارد شدند

در اتومبيل دوم نيز واالحضـرت شـاهدخت شـمس، شـاهدخت اشـرف      
  .پهلوي قرار داشتند

اعليحضرت ملكه پيراهن تيررنگي بتن داشتند كه روي آن پالتوي پوست 
ه  مشـكي لبـه پهـن نيزبسـر داشـتند واالحضـرت       يك كـال . پوشده بودند

  .شاهدحت ها نيز كال بر سرداشتند
در آن روزاعليحضرت فقيد با قيافه متبسم و خنداني به جشن وارد شده و  

با ديدن دوشيزگان و بانواني كه لباس جديد پوشيده بودنـد ايـن شـعف    
ق باالخره اعليحضرت براي ايـراد نطـ  . وخوشحالي هرلحظه بيشتر مي شد

افتتاحيه  پشت تربيون رفتتند چند لحظه از باالي تاالرچشـم بـه جمعيـت    
دوخته و سپس در حاليكه خنده در لبهايشان بود سـخناني بـه ايـن شـرح     

  :ايراد فرمودند
بي نهايت مسرورم كـه مـي بيـنم خانمهـا در نتيجـه دانـائي و معرفـت         « 

  اند،  بوضعيت  خود آشنا  شده و بي  حقوق  و مزاياي خويش  برده
  

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي 
  ١٧  - مردم ايران 
  

ترين استبداد تاريخ و  به خود كامه ترين فاشيست  كه به قهقرايي
ـ  . مذهبي گرفتار شد ور خانمـان برانـداز   علت اين پديده نـو ظه

  چيست؟
از يك سو به ظاهر طي اين مدت،  در  هر سـال يـك انتخابـات    

خـود آنـرا چمـاقي     ،سراسري بر گزار كرده كه استبداد فريبكـار 
كرده بر سر همه ميكوبـد و از سـوئي ديگـر مـردم اجـازه نفـس       
كشيدن ندارند و فغان كساني  هم كه پاي صندوق مي رونـد بـه   

  .  آسمان است
ان ( سو، به ظاهرتعداد بيشماري انجمنهاي صنفي و مردمي از يك
و سنديكاهاي كارگري داريم و از سوئي ديگـر نشـريات   ) جي او

تعطيل و سركوب  مي گردند، بطوري كه امـروز  اي ه بصورت فلّ
كشـور   180از   173ي  ايران در رعايت حقوق مطبوعـات در رده 

خبـر نگـاران     .ستيك پله هم باالتر از سال پيش رفته ا است كه
اي، حقـوق بشـر، و    در تمامي امور از جمله در امر انـرژي هسـته  

سانسور » اقدام عليه امنيت ملي« وضعيت زندانيان عقيدتي به نام 
ايران با داشتن  2013شوند، بطوري كه در پايان سال ميالدي  مي
  . زندان جهان بود 5نگار زنداني، يكي از  نگار و وب روزنامه  50

از يك سو فائزه رفسنجاني مـي شـود رئـيس     .شگفتي است دنياي
انجمن دفاع از آزادي وحقـوق مطبوعـات و سـخنگوي انجمـن     

هــاي جديــد در  از انتخــاب چهــرهو دفـاع از آزادي مطبوعــات  
و از سـوئي ديگـر شـهيندخت    .  رياست اين انجمن خبر مي دهد

موالوردي، معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده،  مـي  
گويد كه خود وي هم براي دريافت گذرنامه به اجازه همسر نياز 

  .!دارد
اين رژيـم بـازيگرِ نقشـي پراهميـت در بحـران سـوريه شـده، و        

رسـاني   اي را بر اطالع حكومت گران، همچنان كنترل همه جانبه
شـان در   ي آنچه كه به همپيمانان كنند، به ويژه در باره اعمال مي

گرفتـه   ضور سپاه پاسداران در سوريهشود، از ح دمشق مربوط مي
  . هاي مادي به رژيم اسد تا كمك

هـاي حسـن    با وجود آزادي برخي از زندانيان سياسي، اما وعده
روحاني رئيس جمهور جديد براي آزادي همه زندانيان سياسـي  
و بهبود وضعيت آزادي اطالع رساني تـاكنون بـي نتيجـه مانـده     

  )1. (است
رژيم حاكم،  يي كه در رأس و در باالبازي جالبي است، در حال

احمـد   ،شيخك هاي فرتوت، چون احمد جنتي، امـامي كاشـاني  
يناسـورهاي پـيش   اخاتمي، همداني، مهدوي كني و يك سلسله د

حكومت را اداره مي كنند، در پائين اما تكنوكراتهـاي   ،از تاريخ
ورزيده، غرب و فرنگ درس خوانده، متخصص و ماهر به علوم و 

عليـرغم سيسـتم فكـري ماقبـل از قـرون      . يد و امروزيفنون جد
وسطايي در باالئيها، در پائين تر مجهز به پيشرفته ترين تكنيكها، از 
ساخت اتم ليزري و غيره ليزري گرفته تا فرستادن ماهواره هـاي  

نو تا پيشرفته تـرين  اژي نوموش و خرگوش نشان به فضا، از تكنول
خانـه هـاي    ندروني و بيرونيا لوژيسيل هاي كامپيوتري در كنجِ

دستگاه واليت، در مسجد و درحوزه هاي علميه سراسر كشـور در  
  .خدمت رساني و در قدرت نگهداشتن استبداد

اين چه داستاني است كه از يك سو، عليرغم خيمـه شـب بـازي    
سـمبل و مردمـك    ،براي امريكائيان همچون جشـن عمـر كشـان   

ئمأ نعره مرگ بـر امريكـا   سازي و پرچم امريكا را مي سوزانند، دا
سر مي دهنـد و  بـر عليـه شـيطان بـزرگ  و شـيطان كوچـك و        
استكبار شعار مي دهنـد و بـا شـاخ و شـانه كشـيدن هـاي جنـگ        
طلبانه،  با تهديد هاي دائمي زير دريايي و رودريايي يا با انـواع  

مـي  رجـز   شـب وروز  ،و اقسام موشك هـاي دور و نزديـك بـرد   
طي سي سال گذشته ارتباط پيوسـته بـا    خوانند و از سويي ديگر،

 - همين استكبار امريكا و اسرائيل بر قرار بوده و با مافياهاي مـالي 
پنهـان و   ينظامي غربـي همـواره در مـراوده بـوده و گفتگوهـا     

 .ادامه داشته است آشكار
آري همه ايـن بازيهـاي دوگانـه و ايـن حجـم از فريبكاريهـا و        

بازيها،  فقط يك محور و يك  نيرنگها براي چيست؟ آري همه اين
تـاريخ قـرون   . جوهر و ماده دارد، حفظ قـدرت بـه هـر قيمـت    

وسطي به ما آموخت كه قرون وسطي آنچه داشت ابزاري فكري 
و وسائلي عقب مانده از زمان، شيوه هاي متعصبان تاريخ گذشته، 
اما ارتجاع واليت مطلقه فقيه در قرن بيست و يكم بـراي مانـدن   

اي حاكميت استبداد فاشيست مذهبي از هر آنچـه  در قدرت و بر
  .تاريخ بشر به ارث گذاشته، بهره مي گيرد تا بر قدرت بماند

سخن گفتن و پرداختن به واليت فقيه تنها يك مخالفت سياسي و 
فورمي نيست بلكه بررسي يك  نوع نظام حكومتي اسـت كـه در   

ـ      ات و قرن حاضر با دو پايه يكي در عصـر حاضـر مبنـي بـر انتخاب
دموكراسي و ديگري در قرون گذشته و اعمال خـدائي مـذاهب   

حكومت قانون الهي بر مردم و شارع مقـدس اسـالم   "در زمين و 
و روح الــه خمينــي  آن را در )   2( "يگانــه قــدرت مقننــه اســت

تحت عنوان حكومت اسالمي تدريس و پس از  1348اواخر سال 
آن را متجلـي   انقالب با زمينـه اي كـه در ايـران وجـود داشـت     

ايران وارث حاكميت هزاران ساله شاهنشـاهي بـود كـه    . ساخت
شاه حكم خدايگان را داشـت و نيـز بـا متوليـان مـذهبي نـوعي       
همزيستي را ادامه ميداد كه در برخي از موارد نيز بـه كشـمكش   

با ورود جهان به عصـر آگـاهي و تـاثير پـذيري      .هائي ميانجاميد
يـن رونـد مثتثنـي نشـده و انديشـه      جوامع مختلف، ايران نيز از ا

صد ساله گذشـته  . مردمساالري و نفي استبداد حاكم شكل گرفت
ايران عرصه ستيز بين حاكميـت بـراي حفـط حكومـت مطلقـه و      
مردم براي بدست آوردن حقوق شناخته شده بين المللـي  و بـه   

در يـك قـرن سـه    . ظهور رساندن حاكميت مردمي بـوده اسـت  
دث شــد و تحــوالتي را در نظــام جنــبش بــزرگ در ايــران حــا

در هر دوره اي پس از مبـارزات  تحـول    .حكومتي پديدار نمود

مردم و تحقق يافتن نفي حكومت گذشـته در فـرداي    خواهان و
ظهور حاكميت نو، به آرامي يك دگرديسي انجام مـي شـد كـه    

با حرمان و خونريزي هاي فراوان توام ميگشت و استبدادي  گاهاً
ي كه توان زيسـت در عصـر حاضـر را نيـز داشـت      نو با ويژگيهائ
از اين قاعده مستثنا نبود و نظـام   57انقالب بهمن . ظهور مي كرد

واليت فقيه در عصر دموكراسي ظهور يافت كه داعيه حكومت بر 
 .جهان را دارد

در گذشته  با عنوان نمونه هايي بيـان شـده توسـط خـود نظـام      
گونه اين نظام با حقوق واليت فقيه بدين موضوع پرداختيم كه چ

در ايـن نظـام بجـاي احقـاق      مردم مردم منافات دارد و منتخبِ
 5بـا بررسـي   .  ندان در تقابـل بـا آن قـرار ميگيـرد    وحقوق شـهر 

  .جمهوري گذشته ميتوان نموداري بر اين مدعا رسم نمود
جمهور مردم كه نقشش دفاع و اعاده حقوق منتخبينش  مي باشد، 

و واليـت فقيـه قـرار دارد هميشـه بـا       در محوري كه بين مـردم 
. انتخاب خودش و يا با اجبار جهت واليت فقيـه را گرفتـه اسـت   

اين جهت گيري در سمت واليت فقيه در برخي از مـوارد منجـر   
يـا  ) 1378جنبش دانشـجوئي  ( به سركوب يك جنبش شده است 

له اي روزنامه هائي كه با رعايت خط قرمز ها منتشر ميشـد  بستن فّ
سـركوب  )  امنـه اي  خروزنامه در يك شب بـا حكـم    16 ن بست( 

وحشيانه مردم و زنـداني كـردن كانديـداي رياسـت جمهـوري      
تحت عنوان حصر و روي كار آوردن فردي كه مورد نظر خامنـه  

   ...و  ) 1388تير ( اي بود  
بينيم كه رئيس جمهور وقـت   سال قبل بازگرديم مي 20و اگر به 

هاشـمي رفسـنجاني، از بـه قتـل رسـاندن       نظام واليت فقيه، اكبر
 داري نمـي دمخالفين نظام، حتي در كشور هاي اروپائي نيز خـو 

بـرگ   نمائي دارد تنها نبراي او كه ادعاي اصالحات و مدر. كند
بازي، منابع ثروت مردم ايران از يك سو و حفـظ و پاسـداري از   

ي علي خامنه اي، ول. اركان واليت فقيه از سوي ديگر بوده است
در  ،فقيه امروز كـه در زمـان خمينـي رئـيس جمهـور شـده بـود       

دوران او قتل عام دگر انديشان و منتقدين نظام به شكل گسنرده 
اي صــورت گرفــت و زمــين نــاهموار پــس از انقــالب را بــراي  
حكومت چند ده ساله واليـت فقيـه همـوار سـاخت، او در ايـن      

يت فقيـه جـا   دايره بسته به كمك بازيگري رفسنجاني در مقام وال
اخيرا ليستي از دارائـي  . گرفت و همه چيز را در يد خود گرفت

هاي او منتشر كرده اند كه به هيچ منبع حقوقي و رسمي پاسخگو 
سياسي واليت مطلقه دارد بـر منـابع    نيست و همچنان كه بر امور

  .مين پهناور ايران نيز بسط يد داردرزمالي س
 35بهمـن، حاكميـت    22 در چند روز گذشته، بمناسـبت سـالگرد  

ساله واليت فقيه جشن گرفتـه شـد و بـا نمايشـي از پـرچم هـا و       
خبرنگار و عده اي از مهمانان خارجيِ هميشـه   200دعوت حدود 

سـعي شـد كـه نمـايش مشـروعيت  نظـام بـه         ،حاضر بر سر سفره
جهانيان ارائه شود ولي بايد گفت كه ديگر كـار از كـار گذشـته    

ستتار سلطه گري مطلقـه نـخ نمـا شـده     است و اين پوشش براي ا
نوشـتيم، بـراي   دي  9مراسم   باره ي است و همانگونه كه قبال در

عليرغم تبليغات گسترده و برنامه ريزي جـامعي كـه   بهمن نيز،  22
از سوي معاونت بسيج و مراكز و سازمان هـايي كـه برنامـه هـاي     
خودشان را به صورت رسمي و يا از طريـق نماينـدگان دسـتگاه    

و تدارك ديـده   كرده هاي حكومتي به ستاد هاي مختلف اعالن
  .بودند، حتي مزد بگيران هميشگيشان حضور نداشتند

اين چنين اسـت كـه هـر چـه انزجـار و تنفـر مـردم از دسـتگاه         
بـه بـيالن از روي كـار     ! ر، سركوب واختناق بيشـت رحكومتي بيشت

آمدن شيخ حسن روحـاني بنگـريم،  هـر چـه در زمـان بـه جلـو        
ميرويم توهم معجزه از او كمتر مي شـود، خـود گويـد كـه زيـر      

در مراسم سي و پنجمـين   نبنا بر  سخنان ايشاپرچم رهبر است و 
ديگـران نيـز بايـد همـه متحـد باشـند و پشـت        بهمن،  22سالگرد 

  .حركت كنند "مقام معظم رهبري "پرچمدار واحد، يعني
همچنان رو  در باب حقوق بشر نيز موج جديد دستگيري و اعدام 

نفـر بـه    55بهمـن در تهـران     22به افـزايش اسـت تنهـا در روز    
بنا بر گزارشات منتشـره  در روز   . اتهامهاي واهي دستگير شده اند

در شهر چاه بهار، رژيم  مخفيانه دست به اجـراي   1392بهمن  15
صـورت جمعـي زده اسـت، دو     زنداني سياسي به 15حكم اعدام 

طـور مخفيانـه    تن زنـدانياني كـه بـه    7د روز پيش از آن نيز اجسا
نـام و نشـان در    حكم اعدام آنان اجرا شده  بود در گورهاي بـي 

زاهدان دفن  گرديده است، در شـهر بنـدرعباس نيـز روز ششـم      
بهمن حكم اعدام دو زنداني در زندان مركزي اين شهر به اجـرا  

 40بدينسان تعداد احكام اعدام اجـرا شـده طـي      .است هدرآمد
سـران جنـبش   . اعدام رسـيده اسـت    110ز گذشته به بيش از رو

االرض و تهديـد بـه محاكمـه و     سبز، همچنان متهم به مفسـد فـي  
جرم سران فتنه هـزاران بـار از   : اعدام و بقول شيخ احمد جنتي

تــر اســت و شــيخ  ســارقان مســلح و متجــاوزان بــه عنــف ســنگين
: يـد اژه اي نيز در خصوص حصر سـران فتنـه مـي گو   غالمحسين 

تالش برخي افراد براي آزادي سران فتنه بي ثمر خواهد بود و "
تا زماني كه آنان از اقدامات مجرمانه خود و خيانتي كه به كشور 

  )3(".كردند توبه نكنند هيچ تساهلي صورت نمي گيرد
فقيـه بـا مطالبـات بـه حـق       هدر روند منافات داشتن واليت مطلق

ـ   ،مردم و  ه نخسـتين رئـيس جمهـور   الزم است به بهار انقـالب و ب
انقـالب ايـران در    .ايران پس از انقالب اشاره كنيم منتخب مردم

ـ لحسـن بنـي صـدر    انفي نظام سلطنتي شاهنشاهي بود و ابو  ايرب
انتخاب شد ولي مـدت زيـادي    جمهور مردم دفاع از حقوق حقه

نگذشت كه خمينـي  او را فـرد فرمانپـذيري بـراي امـر واليـت       
عتراض ها از سوي رئيس جمهور، اعتراض اولين ا. خودش نيافت

او به اعدام هاي خود سرانه و بدون دادگاه حتي براي مسـئولين  
نظام گذشته بود، او كارنامه روزانه اش را به مـردم ايـران بطـور    

اين بود كـه  ... مرتب در روزنامه انقالب اسالمي گزارش ميداد و 
راه خود يافتنـد  مانعي بر سر ويرا مستبدين و متوليان واليت فقيه 

 و خميني به صحنه آمد و با توجه به محبوبيـت نخسـتين منتخـب   
جمعيـت آن روز  ( ميليون نفـر  35اعالم كرد كه اگر  مردم ايران

و موجب رضاي رفسنجاني ! گويم نه من مي! بگويند آري )ايران
و همگنانش شد كه با گريه كـردن و شـكوه كـردن نـزد خمينـي      

امـا   ،ي سلطنت مطلقه فقيه داشـتند سعي در هموار كردن راه برا
سال كامروائي از كليه مواهب سرزمين پهناور  35باالخره پس از 

ايران، اينان نهايتا در كدام سوي تاريخ ايستاده انـد و جهـان در   
حال و آينده از آنان چگونـه يـاد ميكنـد؟ در برابـر و در مقابـل      

تالش  و اين همه آسان ميسر نگشته است و به يمن! خواست مردم
و ايستادگي بر آرماني بوده است كه در جهت دفـاع از جمهـور   

در سرنوشـت   مـردم  مردم و براي احقـاق حاكميـت و مشـاركت   
  .خودشان،  شكل گرفته است

بـا  و داده شـد   "واليـت مطلقـه فقيـه   "با شرح و تفسيري كـه از  
يكه تازي ها و  بي بر قرار كرده،  ي كه اين حاكميت زور،اتئابتال

، پرسـيدني  اعمال مي كنـد نسبت  به حقوق مردم ي كه اياعتنائيه
كـه   شـد  شـرايطي فـراهم آورده   و  است كه راستي چه عواملي

واليت ؟ چه شد كه شاهنشاه قدر قدرت ميشود و ولي فقيه، مطلقه
؟ پرداختن بدين پرسش ين چنين بر كشور مستولي گرديدمطلقه ا

، فقـط اشـاره   دغور كوتاهي را در تاريخ هزار ساله ايران مي طلب
  :كنيم كه

با افالطونيزه شدن جريان انديشه در ايران، طبعا مكتب نو ظهـور  
، ايـن  نهاد روحانيـت يري اسالم نيز از آن مصون نماند، با شكل گ

 ينهـاد روحـانيت   .گرديـد  "واليت نخبگان " زمينه سازنهاد، خود 
ايـن نهـاد   شـد،  ازدواج تا مـرگ   از تولد و ،كه  ولي امور مردم

ت شبكه اي كه با باور هاي مذهبي مردم گره خـورده بـود   بصور
دورافتـاده تـرين   اعماق از  گسترش يافت و ايران نقاط يدر اقص

شـبكه گسـتراند و مصـدر     ي ايـران كالن شهرهامركز روستا ها تا 
 .امور امنيت و قضا و اداره امور اخالقي مردم را در دست گرفت

بقاي خـودش را نيـز    الزامات ،اين نهاد در جريان دگرديسي اش
 و كاري قرن پس از وفات پيامبر اسالم ساز ي دو ساخت و در يك

ساز و كاري كه عبارت بود  ، ساخت)  4("احكام اربعه "به نام  را
رسيدگي بـه امـور اقتصـادي و    از تصدي نماز هاي دسته جمعي، 

، ... )خمـس، زكـات، موقوفـات، نـذورات و     ( وجوهات عمـومي  
، شـرع و بـاالخره  قـوانين  و  قانونگذاري و  احكام قضائيتدوين 
 و صـدور مجـوز    در دفاع از خود، جهاد و جنگ مقدس جنگ و

كه شرح و پرداختن  ،عموميي مديريت در  قيام ها و خيزش ها 
  .نيازمند است ديگر و حوصله اي به وقتها، به آن

شدن بنياد روحانيت، ) Néo-Platonicienne(با افالطوني جديد 
كه بسا در ريشه دواندن سرطان واليت امـري مـوثر    نكته ديگري

يم هبوده است كاربرد منطـق صـوري بـود كـه بيانـات را از مفـا      
اصلي تهي ساخته و معنائي متناسب با همين دسـتگاه بـدان داده   

يكـي از واژگـاني    .است و بسا سوء تعبير ها را موجب شده اسـت 
. سـت ا "انقـالب "كه از اين عارضـه مصـون نمانـده اسـت واژه     

انقالب كه به مفهوم دگرگوني ساختار ها و حادث شدن دنياي نو 
 تاريـك به مفهومي نگران كننده و تر س آور و مبهم و  را ميباشد
آن را است و اين مقوله تا بدان جا پيش رفتـه كـه    كرده  تبديل

پرسيدني است كـه  . استكرده بدل  از گذشته به نوعي پشيماني
گروهـي در   فـردي و   بصـورت ان مگر تـاريخ و انقـالب را ميتـو   

  ؟ آورد
انقالب در جوامـع انسـاني در رونـد زمـان و در تـاريخ حـادث        

ميشود ولي آنچه كه بايد روي آن تكيه كرد اين پرسش است كه 
 نقش انسان پس از انقالب چيست؟ حافظ و نگاهبان اصول راهنما

  و شعار هاي انقالب كيست؟
نيازمند اسـت كـه در    بيان همه مجهوالت به يك بررسي گسترده

مطـرح  را  تـوان  قلـب مسـئله     تنها مي گنجد و اين مختصر نمي
كرد و اشاره اي به راه حلي كه با آن ميتوان اين گـره تـاريخي   

  .را گشود، نمود
شبهه زدائي از انقالب و آنچه كـه انسـان را از حقـوق خـويش      - 

غافل ميكند و منطق و حق جوئي جـايش را بـا تـرس و محافظـه     
 .عوض ميكند  كاري

غفلت از حقوق و تسـليم در برابـر زور راه را بـراي هـر گونـه       - 
آنچه كه ضروري است قبل از هر . واليت مطلقه اي هموار ميكند

اجتماعي است، يك دگرگوني عميق در - يك انقالب فكري ،چيز
نسـبت بـه    ،توسط خودشـان  ،و بازشناسي حقوق ملت نظر و تفكر

 .خويش استمشاركت در سرنوشت خودشان و 
قبل از هر چيز يك انقالب در انديشه و طرز تفكر ضرورت اين   - 

  .تحول خواهي است
افالطون  را كـه  آري زمان آن رسيده است كه اين نقل قول از  

امهات و ضـروريات رونـق     از جمله حاكميت نخبگان " :ميگويد
    ".رو به تزايد معرفت، تجربت و كارآمدى است

مـردم بـر   و مشـاركت   حاكميـت   "و بگوئيم راتغيير دهيم جمله 
از جمله امهات و ضروريات رونق رو به تزايد  " سرنوشت خويش

  .معرفت، تجربت و كارآمدى است
     

  ادامه دارد 
  
   :   نوشت ها  يپ
 

نگـر   ، گـزارش نشـا   2014   يهفور 11گران بدون مرز،  گزارش   )1( 
  .شور استدر ك  ياطالع رسان يآزاد يتدر وضع مهم  يتنزل

     53ص  يهجر 1391   ي،حكومت اسالم يني،روح اهللا خم     )2( 
 ييهقـوه قضـا   يسخنگو به گزارش مهر، دادستان كل كشور و    )3( 

  1392بهمن   22مردم همدان در  يماييراهپ در 
 

گرفتـه   ينفروع  د هستند كه از  ياربعه،  چهار حكم حقوق احكام
شـده   يناسالم تـدو  يدايشعد از پقرنها ب هستند كه  يشده وفروع

ـ   اند،  و بصـورت    يكنـد م يـدا پ يچهار حكم منحصرا در جمـع معن
    .ي نداريدكار برد  يانفراد
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  نقش زنان در تحول جامعه ايران
  

باور به اینکه وی به مثابه انسان دارای حقوی ذاتـی اسـت کـه 
در هیچ شرایطی و هیچ دولت و قدرتی چه در سطح خانواده 

و یــا دولــت و جامعــه نمیتوانــد ان حقــوق را از وی  و یــا اداره
پایه و زمینه ایفای نقشهای بسیاری اسـت کـه زنـان . سلب کند

  .جامعه ایفا میکنند
ــا   ــاعی و فرهنگــی ایف ــان نقشــهایی کــه در بنیانهــای اجتم زن

  .میکنند  از محل کار گرفته تا  خانواده و مدارس و دانشگاه
و مرد بطور یکسـان نقـش  خانواده  کانونی است که در ان زن

  .ایفا میکنند
زن از یک طرف همسـر اسـت و از طـرف دیگـر مـادریعنی کـار 

و یا بهتر بگوییم هم زمان هـر . اساسی اش تربیت انسان است
بنا بر اینکه کانون خانواده بر چـه اساسـی شـکل . دو می باشد

  .  بگیرد سمت و سوی متفاوتی خواهد یافت
ت طـرفین و دارا بـودن مـدرک، خانواده ای که بر اساس ثرو

زیبایی، جایگـاه خـانواده، روابـط خـانوادگی و تعـداد فرزنـد 
شکل مـی گیـرد، در ان مادیـات نقـش ... بخاطر کسب ارثیه و 

اول را بــازی مــی کنــد و بــدین خــاطر اختالفــات زود خــود را 
  . نشان خواهند داد

در ازدواجــی کــه  بــر اســاس عقیــده و عالقــه شــکل مــی گیــرد، 
به نظر مـن عقیـده و . و رشد طرفین اساس می گردد خالقیت

هم عقیـده بـودن نقـش مهمـی را . عالقه پایه ازدواج می باشد
در زندگی و تربیت و تقسیم کار و مسـئولیت در خـانوده بـازی 

  . می کند
در زندگی بر اساس هم عقیـده بـودن کـه بنیـادش بـر آزادی و 

در . بـود حقوق مداری است، تنشها کمتر و زود گذر خواهنـد
خانواده ای که عقیده ها بر اساس تضاد باشد، هـر یـک سـعی 

و چـون ایـن عمـل مایـه . می کند دیگـری را مطیـع خـود کنـد
اصلیش زور اسـت و مخـالف حـق و حقـوق دیگـری اسـت بـه 

  . تنش می انجامد
در ایـن خـانواده  . خانواده ای که اساسش حقوق مداری است

و زمینه ای مـی شـود هر کس حقوق دیگری را رعایت می کند 
از طـرف دیگـر هـر . که دیگری از حقوق خود برخوردار شـود

کــس میــدان رشــد اســتعدادهای دیگــری مــی گــردد و چنــین  
  . خانواده ای دوام و رشد بهتر و بیشتری خواهد یافت

در زندگی زناشویی که اعتقاد به حق اختالف و حق اشـتراک 
دایی و امکان و رعایت آن روزمره تمرین می گردد، اختالف ز

در ایـــران ســـالهای اول انقـــالب . رشـــد را بوجـــود مـــی آورد
ــدور از  ــی در نظــر و ب ــر اســاس همگرای ــان ب ــیاری از جوان بس

دیـد بـه مهریـه و .  تجمالت و مادی گرایی ازدواج می کردنـد
ازدواجها ساده بودنـد و میثـاق بـین . جهیزیه تغییر کرده بود

سلطه استبداد فقیـه در  اما در کوتاه زمان با. دو نفر اصل بود
. ایران و رشـد جـو خشـونت، دیـد بـه ازدواج هـم تغییـر کـرد

امروز جوانی که می خواهد تشکیل خانواده بدهد با مشکالت 
مشــکالت مــادی، باعــث کــاهش .  مختلــف مــادی روبروســت

مشکالت مـادی کـه . امکان ازدواج را برای بسیاری شده است
حــاکم بــر ایــران بخــش عمــده آن از نــاتوانی مــدیریت نظــام 

ــرای  ــدگی را ب ــان زن ــدین خــاطر امک ــده اســت و ب بوجــود آم
  . بسیاری سخت کرده است

زن در دید والیت فقیه و در نظریه فقه حوزه، ضعیفه اسـت  و 
این دید البته در زمـان شـاه . تنی  فریبنده و مظهر سکس دارد

جهـان " بقـول شـاه . و قبل از استبداد فقیـه نیـز رواج داشـت
و زن به عنوان " ن آشپز خوب تربیت نکرده است هنوز یک ز

امروزه نظام والیـت فقیـه زن . مظهر سکس تعریف می گردید
را مظهـر ســکس تعریــف مـی کنــد کــه البتـه  بصــورت پوشــیده 

این دید به زن در طول تاریخ باعـث . بایستی نگاه داشته شود
شــده  کــه اکثــر مــردان ایرانــی زن خــود را، دل فریــب، زیبــا، 

نظـری بـه آمـار . و هوشیار و البته مطیـع مـی خواهنـدکدبانو 
  : ازدواج و طالق بیافکنیم

  
دی به گزارش افکار نیوز خانم مهرنـوش کوهسـتانی از  ۱۷در 

ــده ــه پرون ــرای طــالق را  وکالیــی اســت کــه روزان ــاد ب های زی
کند بـه گفتـه وی نـاتوانی جنسـی، اعتیـاد، بیکـاری،  بررسی می

از ســوی شــوهر علــت اصــلی  درآمــد پــایین و نپــرداختن نفقــه
ها است کـه متاسـفانه پـس از  های طالق در دادگاه درخواست

دو تا چهار سال زندگی مشترک میان زوجـین و بیشـتر توسـط 
 .شود زوجه اقدام می

نتایج بررسـی : وی دالیل طالق را بدین صورت شرح می دهد
هــای جنــوب شــرق و  بــر روی هــزار پرونــده طــالق در دادگاه

های ارتبـاطی  دهد که فقر مهارت ان نشان میشمال غرب تهر
علـت دیگـر عـدم تناسـب . هاست درصد طالق ۴۵تا  ۴۰علت 

ــت ــر اس ــر و پس ــیتی دخت ــیات شخص ــت . خصوص ــومین عل س
ــت ــواس هاس ــردگی، اضــطراب و وس ــالینی افس ــات ب . اختالف

از سـوی دیگـر . همچنین علت دیگر مشکالت اقتصادی اسـت
های والدین از دیگـر  لترفتارهای پرخطر مانند اعتیاد و دخا

  . عوامل طالق است
ــه  ــت و ب ــدیگر اس ــی از درک یک ــا ناش ــی از از طالقه ــس نیم پ

  . عبارتی هم نظر و هم زبان نبودن دو نفر

کشور اروپایی را با  ایران مقایسه کنـیم  ۳اگر میزان طالق در  
 :به این نتایج می رسیم

میلیـــون نفـــر جمعیـــت دارد و در ســـال  ۶۶فرانســـه، حـــدود 
ــه ثبــت رســید ۱۳۳ذشــته، حــدود گ در . هــزار طــالق در آن ب

هزار طالق بـه وقـوع پیوسـته  ۱۹۰میلیونی، حدود  ۸۲آلمان 
هـزار طـالق در سـال بـه  ۱۴۴میلیونی هـم  ۶۰انگلیس . است

قطعـاً ایـن  آمارهـا خبـر از وخـیم بـودن ... . ثبت میرسـاند و 
شرایط زندگی انسانها است  ونشان می دهـد کـه وضـعیت نیـز 

است چرا که خبر از فروپاشی بنیان زندگی دو " تکان دهنده"
نفررا حد اقل بدون احتساب فرزنـدان طـالق و اثـرات روانـی 

اما بد نیست بدانیم که در ایران هـم آمـار، کمـا .  ان را میدهد
تکـان "مشـابه و  - با انـدکی بـاال و پـایین- بیش با این کشورها 

میلیــونی، ســال  ۷۷اســت بــه گونــه ای کــه در ایــران " دهنــده
 .طالق به وقوع پیوسته است ۳۲۴هزار و ۱۵۰گذشته 

 
جالب این که در سال های اخیر، در برخی کشورهای غربی    

از جمله فرانسه طالق رونـد نزولـی دارد بـه طـوری کـه تعـداد 
هـزار مـورد  ۱۵۵در فرانسـه، بـیش از  ۲۰۰۵طالق ها در سال 

هش یافتــه و هــزار کــا ۱۳۹ایــن رقــم بــه  ۲۰۰۶بــود، در ســال 
 .هزار مورد در سال رسیده است ۱۳۳نهایتاً به 

اما در ایران برخالف فرانسه، طی سال های اخیر، آمار طـالق 
 :رو به رشد بوده است

 طالق ۹۴۰۳۹:  ۸۵سال
 ۹۹۸۵۲: ۸۶سال 
 ۱۱۰۵۱۰: ۸۷سال 
 ۱۲۵۷۴۷: ۸۸سال 
 ۱۳۷۲۰۰: ۸۹سال 
 ۱۴۲۸۴۱: ۹۰سال 
 ۱۵۰۳۲۴: ۹۱سال 

درصد ازدواجهـا بـه  ۵۰مثل استان البرز، در بعضی از استانها 
اکثر دعواهـای قبـل و بعـد از ازدواج . طالق منتهی می گردد 

 . ریشه اصلیش مادیت می باشد
از ذکر مشکالت ناشی از طالق  میگذرم امـا قابـل توجـه اسـت 
از انجا که  زنان نسبت به مردان به حقوق پایمـال شـده خـود 

گــاه شــده انــد حاضــر بــه ادامــ ه زنــدگی در خشــونت و بیشــتر آ
تحقیر نیستند و یـک تفـاوتی مـاهوی مـابین مـادران دیـروز و 

  . زنان امروز بوجود آمده است
اما هنـوز ایـن آگـاهی بـه حقـوق متاسـفانه بـه حـدی نرسـیده 
است که در ابتدای انتخـاب شـریک زنـدگی نقـش اول را ایفـا 

دختران و پسران طالقها و مشـکالت خـانواده هـا را مـی . کند
نــد بــه ایــن حــال، در ابتــدا بــرای تشــکیل زنــدگی بــه تقــش بین

عقیده توجه نمی کنند و یا شناختی از مفـاهیمی مثـل آزادی و 
استقالل در ابعاد فردی و اجتماعی و نقـش آزادی و اسـتقالل 

از اینرو زنـان و مـردان . در خانواده و در تربیت فرزند ندارند
کـه بـه  حقوق منـد تربیـت نمـی شـوند و بـدین خـاطر مـادری

ــد  ــی توان ــز نم ــود رانی ــد خ ــف نیســت فرزن ــوق خــود واق حق
چنین مادری نمـی توانـد اسـتعدادهای . حقوقمند تربیت کند

فرزند خود را خوب شناسـایی کـرده و او را متناسـب بـا رشـد 
البتـه بـه همـین نسـبت . استعداد های فرزندش پرورش بدهد

نیــز مــردان از ایفــای نقــش خــود در تربیــت فرزنــد حقوقمنــد 
این غفتلهـا در نگـرش بـه حقـوق و پاسـداری از انهـا . افلندغ

مسلما در ابعاد دیگـر حیـات اجتمـاعی زنـان منجملـه محـیط 
  .کاری نیز نقش  خود را ایفا میکند

در حال حاضر در جامعه ایران دید مادی به زندگی نقش اول 
رژیم با نفی مادیت و تبلیغ بـر ضـد مادیـت و . را بازی می کند
سـران رژیـم بـا خـورد و بردهـای فـراوان و در از طرف دیگـر 

عین ثروت اندوزی و زندگی تشـریفاتی ، ذهنیـت مـادی را بـه 
در واقــع الگوهــای نظــام، الگــوی . جامعــه تزریــق نمــوده انــد

چنـین . ثروت اندوزی و تفاوت طبقه زنـدگی اقتصـادی اسـت
جامعه ای که فضای سیاسی و فضای بیـان بسـته اسـت جامعـه 

ــه ظــ ــاورد ب ــه شــکل بــیش از روی می ــرداختن ب اهر ســازی و پ
محتوا روی میاورد تا زنان به شکل خود بیشـتر از ذهـن خـود 

به آمار جراحی های زیبایی توجه کنیم که مد شده . بها دهند
  . اند
دکتر سیدعبدالحسن امـامی : دی به گزارش خبرآنالین ۲۲در 

رییس انجمن جراحان پالستیک ایران بـه مناسـبت برگـزاری 
نگــره جراحــی پــری اوربیتــال اینگونــه اظهــار نظــر دومــین ک

هزار جراحی زیبـایی در  ۳۰تا  ۲۵ساالنه حدود :" کرده است
 .کشور انجام می شود و ضرورتی برای انجام آنها وجود ندارد

درصد این موارد مربوط به جراحی بینی و بقیه آن مربوط  ۶۰
جراحـی پلـک . به سایر جراحی های زیبایی و پالستیک است

در مقایسه با آمـار . "صورت در ایران در رده چهارم می باشدو 
هــزار عمــل  ۸ایــران جالــب اســت کــه توجــه کنــیم در آلمــان 

با وجود اینکه در آمد . جراحی زیبایی در سال انجام می شود
ایـران یکـی از  بـاالترین . آلمانیها از ایرانیها بسیار باالتر است

  .  ی باشدوارد کننده مواد آرایشی در سطح جهان م
گویی عدم رضـایتی کـه در زنـان بـر اثـر عـدم رعایـت لـوازم   

حقوقی خود وجود دارد به عدم رضایت نسبت به ظاهر خـود 
این توجه بـه ظـاهر بطـور اتوماتیـک بـه . نیز بسط یافته است

همانگونه کـه توجـه پـدر . فرزند دختر نیز انتقال داده میشود
قبیـل اتوموبیـل  خانواده به مظاهر قدرت و تشخص طلبـی از

یعنی فرزنـدان .نیز نقش به فرزند پسر انتقال داده میشود... و 
در عمل الگوی عملی کـه در پـیش خـود دارنـد توجـه و ارزش 

  .گذاری به ظواهر تشخص طلبانه است
با وجود اینکه نظام حاکم سعی فراوان دارد تا زنان ایرانی را 

ـــا ـــی و قض ـــم سیاس ـــئولیتهای مه ـــا و مس ـــول مقامه یی از قب
واقتصادی باز دارد اما اگر زنان به توانایی های برابر خود بـا 

مــردان بــاور داشــته باشــند و ایــن توانــایی هــا را بــروز دهنــد  
همانگونه که مبارزه زنـان در سـایر کشـورها  حتـی کشـورهای 
دارای دموکراســی در ایــن زمینــه ادامــه دارد  نظــام ناچــار بــه 

. توانـایی نمیتوانـد شـودنقطه ای میرسد که توانا به نفی ایـن 
ــد در مقامهــای سیاســی و  ــدر کــه میتوانن ــی  همانق ــان ایران زن
قضایی با تغییـر نگـرش بـه انسـان  نقـش ایفـا کننـد، بـا تغییـر 
نگــرش  بــه زنــدگی و نیازهــای ان میتواننــد نقــش عظیمــی در 
تغییر جهت اقتصاد مصرف محور فعلی ایران بـه یـک اقتصـاد 

چرا که بسیاری از تصـمیمات . ندپویا و تولید محور داشته باش
  . اقتصادی کشور توسط زنان اتخاذ میشود

اگر در ادامه  به نقش مادری زنان توجه مـی شـود نـه از بابـت 
کم اهمیت جلوه دادن نقشهایی است که زنان در محیطهـای 

بلکــه از نقطــه نظــر . دیگــر اجتمــاعی و فرهنگــی ایفــا میکننــد
ست که برای ان صـرف عمومیت نقش مادری و میزان زمانی  ا

از اینـرو مـادری قابـل اهمیـت و امـری نسـبتا همگـانی .میشود
خصوصــا کــه زن بعنــوان مــادر نقــش مهمــی در تربیــت . اســت

و نقش مـدیریتی  روابـط خـانواده اکثـرا بـا . انسان ایفا میکند
زن همسر است و در همسری بـه فضـلی عمـل مـی . زنان است

و آن فضل ممکن کـردن کند که بسیار در تداوم خانواده دارد 
مـرد . ناممکن است و از طرف دیگر دیدن آینده در حال است

به کمـک ایـن دو فضـل زن و اسـتعدادهای دیگـر، امکـان مـی 
  . یابد که خانواده را به کمک همسر خود اداره کند

تا زمانی که زنان برای امرار معـاش و یـا تهیـه مـواد مخـدر بـه 
وت بـه ایـن جنایـت خود فروشی مـی افتنـد و جامعـه بـی تفـا

  . نگاه می کند
هزار زن ایرانی به اعتیاد کشیده می شـوند و  ۳۶۰تا زمانی که 

  . جامعه بر این فاجعه چشم بر میبندند
تا زمانی که از مظاهر مدرن جلـوه کـردن پیـروی از مـد هـای 
تخریبی است و بعنوان نمونه   کشیدن قلیان مد روز میشود و 

ز حـق مسـاوی در تخریـب خـود زن و مرد تصور می کنند که ا
  . برخوردار شده اند

تا زمانی که فعاالن حقـوق زنـان در زنـدانها بسـر میبرنـد و یـا 
مجبور به سکوت  میگردند و جامعه بـی تفـاوت بـه سرنوشـت 

  .انها مینگرد
تا زمانی کـه مـادران پـارک اللـه و خـاوران در احقـاق حقـوق 

  .میمانند د بی پناه و پشتیبان.فرزندان از دست رفته خو
تا زمانی که زنان فرهیخته و توانای ایران ناچار از مهاجرتنـد 
چرا که  شغل و مقامی در شان تحصیالت و مقـام علمـی خـود 

  .در ایران نمیابند
تا زمانی کـه زنـان در شـغل بـس بـا اهمیـت معلمـی و اسـتادی 

  .دانشگاه مجا ل و فرصت اظهار نظر ازاد را نمیابند
و خصوصا خود بـانوان کشـور از اهمیـت و تا زمانی که جامعه 

نقش عظیمی که  میتوانند در تحول جامه بسوی باز شدن ایفا 
  .نمایند

رژیــم مســتبد حــاکم بــر ایــران هیچگونــه نگرانــی  بخــود راه  
نخواهد داد چرا که  تمام این امور در راستای تـداوم  حیـات 

  . نظام است
ک زن و یـا اما به محض بیداری بانوان کشور حتی اگر تنهـا یـ

گروهی از زنان بخواهند به در خانه  سایر زنان  بروند و تنهـا  
به زنان حقوق خود را گوشزد کننـد تـرس ارکـان نظـام را فـرا 

  . میگیرد
از اینرو زنان ایرانی بـا صـرف معرفـت بـه حقـوق ذاتـی خـود  

قادرند  نقش اساسی در تحول جامعه ایفا کننـد و تـرس نظـام 
فت زنان به حقـوق خـود نقشـی اسـت کـه نیز دقیقا از این معر

  . متعاقب ان در تربیت فرزندان حقوق مدار ایفا میکنند
ــران و  ــه همس ــجاعت دادن ب ــان  در ش ــه زن ــی  ک ــش اساس نق

نقـش . فرزندان خود در دفاع از حقوق خود و دیگران دارند 
اساسی در روند بازگشت اقتصاد  مصـرفی بـه اقتصـادی تولیـد 

در رشـد عشـق و محبـت در جامعـه نقش اساسـی . محور دارند
نقــش اساســی در زنــدگی در اســتقالل و آزادی و رشــد . دارنــد
  . دارند

و نقش اساسی  در تحول جامعه بسوی دمکراسی و استقرار آن 
 . دارند

از اینرو تا زنان از روابط قدرت خود را آزاد نکننـد و تـا خـود 
نـد و را به عنوان شیء تلقی نکنند و  خود را حقـوق مـدار ندان

خــود را بــا مــرد در رشــد هــم طــراز ندانــد، تحــول اساســی در 
امید که بانوان میهن به این امـر . جامعه بوجود نخواهد آمد 

معرفت داشته باشند که نقش انـان  در پیشـتازی ایجـاد تغییـر 
در نگرش انسان به خود و توانایی های خـود و الجـرم تغییـر 

  .است جامعه  بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده 
  

golsar57@yahoo.de  
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 روحانیت و فکرهای جمعی جبار
  
  

حقوق انسان هـم خبـری نيسـت البتـه درايـن اواخرمطـالبی ازسـوی آيـت 
اشتباه نکـنم تنهـا درجهـان اسـالم اسـت  منتظری مطرح گرديد اگر...ا

  م کتاب نوشته ايدکه جنابعالی درمورد حقوق انسان درقرآن واسال
سـوالم ايـن اسـت کـه آيـا فکرنمـی کنيـد کـه حـوزه هـا نيازبـه " مشخصا 

  يک تغيير وتحول دارند وراه اين تغييروتحول کدام است؟
کــه هفتــه پــيش صــحبت " فکرجمعــی جبــار" دررابطـه بــا موضــوع  - ۲

فرموديـــد؛ ايـــن انســـان يـــا جامعـــه اســـت کـــه خـــود را بـــه اســـارت چنـــين 
نيازبــــه زمــــان    ا بــــرای رهــــايی ازايــــن اســــارتفکــــری درآورده اســــت آيــــ

 توان ازاين زنـدان واسـارت رهـايی يافـت؟ شـاد باشد يا به يکباره می می
   .باشيد رستگار و زو پير  و
  
  :پاسخ به پرسش در باره روش رهائی از  بند فکر جمعی جبار ٭
هـای  پاسخ به پرسش همـوطن دیگـری در بـاره روحانیـت و حوزه    

امـا در پاسـخ بـه . اول ایـن همـوطن نیـز هسـتپاسـخ پرسـش  ،دینی
  :کنم خاطر نشان می ،پرسش دوم او

سه نوع فکر جمعی جبار موضوع گفتگـوی مـورد اشـاره پرسـش  – ۱
فکرهای جمعی جبار کوتاه مـدت چـون مـد و  :کننده گرامی هستند

ن دین و آفکرهای جبری جبار میان مدت چون والیت فقیه و این یا 
چـون انتخـاب  ،و فکرهای جمعی جبار دیرپـامرام ستیزی و هراسی 

تـا «میان بد و بـدتر و تقـدم و تفـوق مصـلحت بـر حـق و حقیقـت و 
خـواهی نشـوی رسـوا همرنـگ «و » ویران نشود کار به سامان نرسـد

  ... و» ور شوی مخالفت کنآ خواهی نام اگر می«و » جماعت شو
بـه . کننـد میاین سه در رابطـه بـا یکدیگرنـد و یکـدیگر را بازتولیـد      

فکرهــای جمعــی جبــار بــر  ،میزانــی کــه عقلهــای مــردم قدرتمدارنــد
عقلهـائی کـه  ،رو از ایـن. تر هستند پندارها و گفتارها و کردارها حاکم

ــار ــی جب ــای جمع ــد از فکره ــوند ،بخواهن ــا ش ــت ،ره ــود  ،نخس خ
روشهائی کـه . یابند خویش را باز می) زادیآاستقالل و ( = انگیختگی 

برند و نیز روشهائی کـه عقلهـای مسـتقل و  ار بکار میعقلهای قدرتمد
جــا  در این. ام زاد تشــریح کــردهآبرنــد را در کتــاب عقــل  زاد بکــار میآ

ولـو بـه او بگـوئی کـه مواظـب  ،کنم که عقل قدرتمدار خاطر نشان می
غیر ممکن  ،کند عقل قدرتمدار کار خود را با تخریب شروع می! باش

ورده خـود آممکن نیست فـر. غاز نکندآب کار را با تخری ،است بتواند
گیهـای فکرهـای ژنجـا کـه از ویآو از . را در زبان قدرت اظهـار نکنـد

سـان آعقلهـای قدرتمـدار  ،جمعی جبار یکی مخـرب بودنشـان اسـت
که میزان تولیـد  پس برای این. شوند پذیرندشان و فرمانبرشان می می

ئی را نخسـت روشـها ،و مصرف فکرهای جمعی جبـار کـاهش پـذیرد
بـرد و روشـهائی را تمـرین  ترک باید گفت که عقل قدرتمدار بکـار می

غـاز آسان بایـد کار را این. برد زاد بکار میآباید کرد که عقل مستقل و 
   :کرد

زاد کردن عقل نیاز دارد به عمل را بیانگر بیان اسـتقالل آمستقل و     
یـن اندیشـه پس باید کار را با منطبق کـردن عمـل بـا ا. زادی کردنآو 

عمـل قـدرت فرمـوده  ،بدون این تمـرین –چرا که  الف . راهنما کرد
دارد و چنـین عقلـی از فکرهـای عقل را معتاد قدرتمـداری نگـاه مـی

عقلهای خودانگیخته گرفتار جبر  - و ب . کندجمعی جبار پیروی می
  .شوند فکرهای جمعی جبار نمی

این اعتیـاد از نسـلی  ورند وآ فکرهای جمعی جبار دیرپا اعتیاد می – ۲
نفس پیروی از فکر جمعـی جبـار اعتیـاد . شود به نسل دیگر منتقل می

شـدیدتر و درمـانش  ،های استبداد زده ورد و این اعتیاد در جامعهآ می
هائی  هرگـاه جامعـه امـروز ایـران را بـا جامعـه. تر است هرچه سخت

 حقــوق و ،در نظــر و تاحــدودی در عمــل ،نهــاآدر ،مقایســه کنــیم کــه
میـزان فکرهـای جمعـی  ،اسـت منزلت و کرامت انسان پذیرفتـه شده

. یــابیم درجامعــه ایرانــی بســیار بیشــتر می ،جبــار حــاکم بــر عقــول را
بخصوص فکرهای جمعی جبار دیرپا و فکرهای جمعـی جبـار میـان 

از راه بازیافـــت خـــود  ،در ســـطح فـــرد ،درمـــان ،بنـــابراین. مـــدت
ائی فکرهـای جمعـی جبـار از راه شناس ،انگیختگی و درسطح جامعه

نها که زور ویرانگـر و پیشـه کـردن خشـونت  اسـت و آمایه  دیرپا و  بن
توان امیدوار شد که فکرهای جمعـی جبـار  می ،تخریب زدائی مداوم

را در ) تخریـب(= میان و کوتاه مدت تولیـد نشـوند و میـزان مصـرف 
  . جامعه باال نبرند

قدرت نقش اول را  ،ای معهدر جا ،باید دانست که اگر بخصوص می     
ارزشها و فضلها و حقوق نیز دستمایه سـاختن فکرهـای  ،داشته باشد

   :شوند جمعی جبار می
حتی دین و دولت دینی و حقوق انسان و جدائی دولت از دیـن و  -  ۳

بـر محـور  ،درجـا ،زادیآمرام و رشد و عدالت اجتماعی و استقالل و 
گردنـد و بـر  چماق می. وندش به یک فکر جمعی جبار بدل می ،قدرت

کارگـاه تولیـد  ،از دوران انقالب بدین سـو ،ایران. یندآ سرها فرود می
که دین چماق اسـت  چنان. است اینگونه فکرهای جبری جبار گشته

ن و بـاز چمـاق اسـت در دسـت دیـن آدر دست مدعیان پاسـداری از 
ستیزان و دین هراسـان و الئیسـیته چمـاق اسـت در دسـت مخالفـان 

رشــد و . ن و بــاز چمــاق اســت در دســت طرفــداران دولــت دینــیدیــ
سـازمانی  ،اما اگر بنام رشد یا سازندگی ،است  سازندگی خود انگیخته

جهـاد  ،چنانکـه در بهـار انقـالب. شـود چمـاق می ،دولتی ایجاد کنی
سازندگی سازمان جست و وسیله مهار جامعـه و بازداشـتن از شـرکت 

کـاری کـه بایـد  ،درواقـع. گشـت خودانگیخته جامعه جوان در رشد
پذیرفتن جوان بمثابه نیـروی محرکـه و نیـروی محرکـه سـاز  ،شد می
 ،اما کاری که شد مهارکردن جوان و جوان را وسیله مهار کـردن. بود

در بـاره . بـود» نهادهـای انقـالب«و دیگـر » جهاد سازندگی«توسط 
   :ام هشدار داده ۱۳۵۸مرداد  ۱۸در سرمقاله  ،جهاد سازندگی

است که حرکتهای اجتمـاعی  طبیعت هر سازمان این ،در حقیقت«    
در ایـن دوران کـه دوران . زاد را جذب و مهار و باخود منطبق سـازدآ

ــا حرکــت  نآبجــای  ،بازســازی ملــی اســت زاد آکــه دســتگاه اداری ب
 ،اند داوطلـب کـار و تـالش شـده ،که با عشق و شور ،های جوان توده
خواستار مهـار ایـن حرکـت  ،ت خویشبحکم طبیع ،هنگ گرددآ هم

  .»است شد و اینک در همه جا مشکل ایجاد کرده 
به فکر جمعـی جبـار بـدل  ،همین گونه ،تمامی دیگر پیشنهادها نیز     

بســیج کــه ســازمان بســیج شــد و شــرکت نیروهــای مســلح در (شــدند 
 ،پـس). سازندگی کشور که بـه صـاحب اقتصـاد کشـور شـدن انجامیـد

ارزش و فضـل و اصـل و حـق و پیشـنهادی دسـتمایه  برای این که هر
دانسـتن ایـن  رابطـه حـق بـا روش  ،ساختن فکر جمعی جبار نگـردد

روش عمــل بــه حــق بکــاربردن حــق بــدون مداخلــه دادن بــه :اســت
بمحـض  ،وگرنـه. اسـت ویزه گوش کردن این دانسـته آقدرت است و 

ی سـازندگی سـازمان جهـاد سـازندگ ،که به قدرت مداخله بـدهی این
تر از انقـالب  بزرگ ،گروگانگیری و انقالب دوم«شود و استقالل  می
گردد و بسیج جمهور مردم برای تصدی رشد خودانگیختـه  می» اول

شـود و  در سازمان بسیج از خـود بیگانـه می ،و زیستن در حقوقمداری
انقالب دستمایه تشکیل سپاه و بسیج و دادگاه انقالب و کمیته و بنیاد 

شود و شرکت نیروهای مسلح  ای پاسداری از انقالب میبر... شهید و
 ...گــردد و تصــاحب اقتصــاد از ســوی ســپاه می ،در رشــد اقتصــادی

هم در سطح فرد و بـا هـدف خودانگیختـه  ،قدرت زدائی ،قرار بدین
باهدف راه نیـافتن  ،و هم در سطح جامعه ،ماندن و عمل کردن عقل

ر تنظیم رابطـه فـرد بـا قدرت به خرد جمعی و کاربرد پیدا نکردنش د
  .کاری ضرور و دائمی است ،فرد و گروه باگروه

فکرهای جمعی جبار  ،خاطر نشان کردم) ۱(همانطور که در بند  – ۴
ای را تشـکیل  بـا یکـدیگر مجموعـه ،دیرپا و میان مدت و کوتاه مـدت

همچون یـک بافـت سـرطانی . کنند تولید می دهند و یکدیگر را باز می
   ،بعنوان مثال. کنند بسط پیدا می ،قل جمعیدر عقل فردی و ع

ترجمـان بیگانـه  ،است فکر جمعی جبار میان مدتی که والیت فقیه •
والیـت یعنـی . شدن معنی والیت در اختیار بکـار بـردن قـدرت اسـت

و . ن قدرت استآورده اصالت قدرت و حاکمیت از آقدرتمداری ، فر
این قدرتمـداری و در  ،کنیم هربار که برای یکدیگر تکلیف تعیین می

موضــع حــاکم نشســتن و تعیــین تکلیــف کــردن اســت کــه بــاز تولیــد 
بـازگو کننـده  ،جبر تعیین تکلیف و عمل کردن بـه تکلیـف. کنیم می

  نآباور به فکر جمعی جبـاری اسـت کـه اصـالت قـدرت و حاکمیـت 
  . است

ترجمـان فکـر  ،اسـت» سـکس«گر کـردن  که کارشان جلوه ،مدها •
ایـن . است» الگوی زیبائی و جاذبه جنسی«تند که جمعی جباری هس

الگو خود نیز بیـانگر فکـر جمعـی جبـار دیرپـائی اسـت کـه فیلسـوف 
 ،اسـت کـهایـن. خوانـد ش می»دیکتاتوری سـکس« ،فوکو ،فرانسوی

هــر مــد سکســی الگــوی ســکس و دیکتــاتوری ســکس را  ،بنوبــه خــود
  .کند بازتولید می

مثـال  ،بـر محـور قـدرت ،فرزنـدرابطه دو همسر و میان ایـن دو بـا  •
فکـر جمعـی جبـار  :دیگری از رابطه سه نوع فکر جمعی جبـار اسـت

مادونی زن و مافوقی مرد اسـت کـه بـازگو مـی کنـد مـافوقی بـا  ،دیرپا
های  شـیوه ،هـادر شـماری از خـانواده.  قدرت راقدرت و مادونی بٍی

 ،ماری دیگـرکند و در شـ  از مد روز پیروی می ،رفتار این سه با یکدیگر
فکرجمعی جبار کوتاه (تنظیم رابطه روزانه  ،باوجود این. »سنت«از 

ن فکر جمعـی جبـاری اسـت کـه رابطـه میـان مـدت را آتابع  ،)مدت
. و این فکر نیز تابع فکر جمعی جبـاری دیرپـا اسـت. کند راهبری می

توانـد از مـدل روز  می ،و فرزنـد) زن(اختیار دادن به همسـر  ،چنانکه
فکـر جمعـی ) توزیـع اختیـار(= پـذیرفتن توزیـع قـدرت . دپیروی کن

داند و این  جبار میان مدتی است که قدرت را قابل تقسیم و توزیع می
ورده فکر جمعی جبار دیرپائی اسـت کـه تنظـیم آفکر جمعی جبار فر

  .شناسد ها را نه حقوق که قدرت می کننده رابطه
میـان مـدت  ،دانـد یفکر جمعی جباری که قدرت را قابل تقسـیم م     

 ،اسـت  نه تنها بدین خاطر که در دوران معاصـر پدیـدار گشـته. است
در  ،اگر نه در کوتـاه مـدت ،بلکه از این نظر که بگاه عمل به این فکر

شـودکه قـدرت قابـل تقسـیم و توزیـع نیسـت و  میان مدت معلـوم می
 ،ودشـ رفتاری که مـد می ،باز ،بدین ترتیب که. کنند ها تغییر می رابطه

  . کند فکرجمعی جبار میان و دراز مدت را باز تولید می
ای کــه فکرهــای جمعــی جبــار  رهــا شــدن از مجموعــه ،قرار بــدین     
نیازمند تمرین مداوم عمل به حق و جانشین کردن رابطـه  ،سازند می

  .با رابطه حق با حق است ،قدرت با قدرت
  

      
  

  کوشان در گذشت منصور
  

 از كه كوشان شديم، يادآور نيز پيشين ي هاطالعي در كه چنان
 استفاده كانون چراغ داشتن نگه روشن براي همواره خويش امكانات

 و ها وبازجويي ارمنستان ي پرحادثه سفر از پس كرد، مي
 به موسوم سياسيِ هاي قتل جريان در موقت، هاي بازداشت
 رايب نروژ قلم انجمن و بيان آزادي ي خانه دعوت به  اي زنجيره

  » .شد ماندگار جا همان در و كرد سفر نروژ به سخنراني
 نسل از و نوشت مي نمايشنامه و شعر جواني هاي سال كوشان در

 مجله ،1357 انقالب از پس«او .بود »اصفهان جنگ ي حلقه «جوان
 شصت، دهه در. شد توقيف چندي از پس كه كرد منتشر را "ايران"

 مجله هفتاد، دهه آغاز در. شد "سخن دنياي" مجله سردبير مدتي
 آدينه" سردبيري نشريه، اين توقيف از پس و كرد منتشر را "تكاپو"
 به بار چند ،1378 تا 1365 هاي سال طي او«. » پذيرفت را "

 مورد و شد بازداشت نويسندگان ديگر همراه يا انفرادي صورت
   ».گرفت قرار بازجويي

 نوزده شماره 1388 سال بهار از كشور، از خروج از كوشان پس
 او هشت از  .كرد مي منتشر را »زمان جنگ« فرهنكي- ادبي فصلنامه
 كتاب 10 و نمايشنامه 11 داستان، مجموعه و رمان 14 شعر، مجموعه

  .است شده منتشر ادبيات شناخت و بررسي و نقد در
 زنان« يافته انتشار ايران در كوشان منصور از كه رماني آخرين«

 1388 سال در ققنوس انتشارات را رمان اين. دارد نام »شده فراموش
 و صبوحي خواب« ،»مرگ هاي واهمه« ،»محاق«. است كرده منتشر

برجستة او  آثار ديگر از »جادو تثيلت و بانو ناخدا« ،»ها تبعيدي
 .است

 تالش چگونگي از مفصل شرحي "آب و تشنه حديث" كتاب در او«
 برخورد و ارمنستان ساتوبو ماجراي در نويسندگان كشتن براي

 دگرانديش را روشنفكران و نويسندگان با اسالمي جمهوري امنيتي
 ».است داده دست به

 برد  صحنه روي نروژي زبان به تئاتر هفت«  زنده ياد منصور كوشان
 كتاب جلد چندين او از. داشت مطبوعات در خوبي نقدهاي كه

 درآمده نروژي انزب به اشعاري و مقاله نمايشنامه، و رمان داستان،
 براي ي او را ها فعاليت اين همه اوسيستكي جايزه كه شوراي. است

  ».گرفته بود نظر در جايزه اين اهداي
 نوامبر پانزدهم دوشنبه روز ، را2010 سال اوسيستكي كوشان جايزه

  يادش گرامي باد.  دريافت كرد اسلو ادبيات خانه در
 
 
  

مهوري رضا تقوي، رئيس دفتر نخستين رئيس ج
  ايران چشم از جهان فرو بست

  
بر اين اصل، مشكل گروگانگيري در همان روزهاي اول حل شـود،  

به يمن همكاري آنـان، مشـكل   . هاي او، بس فعال شدنداو و همپايه
سرپرسـت   توانست حل شود، هرگاه خميني بيانيه صادر و حضورمي

  . كردوزارت خارجه را در شوراي امنيت ممنوع نمي
صدر به رياست جمهوري، تقـوي رئـيس دفتـر او و    انتخاب بنيبا     

در . هاي زباني و قلمي زورباوران و بندگان قدرت گشتآماج حمله
پي كودتا، او نيز ناگزير مخفيانه از كشور خارج و به سوئيس پناهنده 

او، در غربت، از دنيا رفـت و بـه اسـتعدادهاي برجسـته ايرانـي      . شد
ن بودند و اسـتبداد از خـدمت بـه وطـن     پيوست كه خدمتگزار ايرا

  .بازشان داشت
كـه   ايران راضي بـاد  انروان او شاد و وطن از او و همه خدمتگزار

    . مرزش خداوند استآترجمان 
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