
  

مالي–يم در اشكال گوناگون از سوي ديگر، مانع كار اختاپوسي كه مافياهاي نظاميژيم از سوئي و جنبش بر ضد رژفلج ر:انقالب اسالمي
در فصل . استاين اختاپوس كه دولت و بخش بزرگي از بازار را در چنگهايش گرفته است، اينك دركار به چنگ آوردن بازار . هستند، نشده اند

  . اول اين مجموعه گزارشي را مي خوانيد در باره جنبش بازاريان از زبان بازاريان
  . مالي است –در فصل دوم گزارشي مي خوانيد در باره دولتي كه اينك در چنگهاي اختاپوس مافياهاي نظامي       
نقش جاسوس دو جانبه را بازي  88اي سپاه بر اين كه او از سال در فصل سوم، گزارشي مي آوريم در باره ماجراي شهرام اميري و ادع      

در فصل چهارم، . كرده است و واكنش مقامات سيا به اين ادعا و تشديد مجازاتها و مسئله جنگ با ايران كه بار ديگر موضوع روز شده است
بخشي از اين خبرها و نظرها انتشار يافته اند و . نيميم را از نظر خوانندگان مي گذراژخبرها و نظرهاي گوياي تشديد خصومتها در مركز ر

 .بخش ديگري را از داخل كشور دريافت كرده ايم
در فصل پنجم داده هاي اقتصادي را جمع آورده ايم كه هم حاكي از در چنگ اختاپوس مافياها قرار گرفتن اقتصاد هستند و هم خورد و      

در فصل ششم، . شدن وضعيت اقتصاد كشور را در منظر ديد اهل خرد و عبرت قرار مي دهند بردها را گزارش مي كنند و هم وخامت بارتر
و در فصل هفتم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان در ايران جمع . مالي را انتشار مي دهيم –بخشي ديگر از فهرست اسامي مافياهاي نظامي 

  :آوري شده اند كه مشت نمونه خروار هستند
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خرداد، بمناسبت صدو بیست  ۲۶«
  »ولد دکتر مصدق وهشتمین سالگرد ت

  ) 5(زندگینامه دکتر محمد مصدق 
  

  
  جمال صفری 

انگليسيها به خـوبي  « پيش از تغيير سلطنت و انقراض سلسله قاجار، 
رضا خان، به رغم حفـظ ظـاهر   ) حكومت ( آگاه بودند كه دولت 

ايـن امـر آنـان را    . در واقع يـك ديكتـاتوري اسـت   « مشروعيت،
ت خارجـه از مـدتها پـيش بـه     در واقـع، وزار . ناراحت نمي كرد

تاكتيكهاي  قلدر مابانه رضا خان در سركوب  مجلس، مطبوعات، و 
مجلس به ويـژه خـاري   . متكي شده بود» افراطيون« روحانيون و 

، ) 1300خـرداد  (1921هنگامي كه در ژوئن . در چشمان آنان بود
پس از يـك قـدرت شـش سـاله، مجلـس گشـايش يافـت، جـرج         

ن مسئول دايره ايران بود، شكوه كرد كـه  چرچيل، كه در آن زما
كـرده اسـت و   »به مراتب دشوارتر « مجلس، حكومت بر كشور را 

او . خطري براي قدرت مستشـاران انگليسـي  محسـوب مـي شـود     
منحـل  « زماني حتي اميدوار بود كه رضا خان مجلس را به كلـي  

احتمال اينكه وزير خارجه جديد تغييري در ديدگاه وزارت . كند
چمبرلن به طور كلـي نسـبت بـه    . جه به وجود آورد، كم بودخار

. ديكتاتورهايي كه اليق و دوست بودنـد نظـر نـاموافقي  نداشـت    
اگـر زمـاني   : مثالً، در توجيه ستايشش از موسوليني، اظهار داشـت 

ناگزير شوم دركشورم بين هرج مرج و ديكتاتوري يكي را انتخاب 
  ».شمكنم، فكر مي كنم طرفدار ديكتاتوري با
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  شيرازي.ر مدكت
  

  ست و چگونه عمل ميكند؟مانة محيط زيست چگونه سامانه ايسا
  

كـه سـامانة   , اين مقاله به او امكـان ميدهـد دريابـد   .مقاله اي را كه خواننده ميخواند سامانة محيط زيست را مورد بررسي قرار ميدهد
, پيچيده فكر كردن به معناي مشكل فكر كردن نميباشد محيط زيست پيچيده و تو در تو عمل و فعل و انفعاالتش را سازماندهي ميكند و

زيرا سامانه اصوالٌ و سامانة محيط زيست خصوصاٌ پيچيده و تو در تو عمل و فعل و انفعـاالتش  . بلكه به معناي سامانه اي فكر كردن است
، از دوران كـودكي يـاد ميگيرنـد بـه     انسانها به خصوص انسانهايي كه در  جامعه هاي استبدادي زندگي ميكننـد . را سازماندهي ميكند

مسائل و مشكالت را به اجزاء تشكيل دهنـدة آن تقسـيم كـرده و    . مسائل و مشكالت سامانه اي ننگرند و براي آنها راه حل مناسب بيابند
ل نميكند هيچ، بلكه غافل از اينكه اين روش مشكل كه ح. سعي ميكنند براي آنها بدون در نظر گرفتن اثر آنها بر يكديگر راه حل بيابند

  . دائماٌ مشكل بر مشكل مي افزايد
  

  چيست؟ ) (Komplexسامانة پيچيده 
  

هر سامانه همانند يك موجود زنده از اجزاء كوچكتر تشكيل شده است، كه  به نوبة خود يك سامانه ميباشند كه رابطة بسيار تنگـاتنگي  
با در نظر گرفتن اينكـه سـامانه هـاي    . ر هم تاّثير ميگذارند و از هم متاّثر ميشوندب. باهم دارند و دائماٌ  با هم در كنش و واكنش ميباشند

ل طبيعي باز ميباشند و با محيط  خود دائماً در بده و بستان قرار دارند، دخل و تصرف در اين چنين سامانه اي تاّثير بر تمام اجزاء تشكي
ر بگيرند در هم ادقام شده و يك سامانة بزرگتر با سازماندهي جديـد ايجـاد   وقتي چند سامانه با هم در رابطه قرا. دهندة آن ميگذارد

  .به عنوان مثال يك گياه يك سامانه ميباشد كه اجزاء تشكيل دهندة آن يعني هر سلول به نوبة خود يك سامانه ميباشد. ميكنند
 14در صفحه

 
 
 
 
 
 

New  
  14در صفحه   

    

 
  ایرانیان ی اپرسشهپاسخ به 

  
  بوالحسن بنی صدرا

  

  تصمیم، حاکم بر اجرا است
  

اين كه گفته مي شود امامان بـه بردگـان خـود حقـوقي نمـي       -15
دادند آيا صحت دارد كه برده داشتند و حقوق نمي دادند وآيـا ايـن   

  نقض حقوق انساني نخواهد بود؟
شما فرموديد كه واژه ي اولي االمر در آيه ي اطيعواهللا واطيعـو   -16

اگـر  (منتخبان مردم است  ولي االمر منكم به معناي همانالرسول وا
ولي بيشتر مفسران شيعه معتقدند كـه منظـور   ) اشتباه نكرده باشم

وشـما  ....) بـر پايـه ي حـديث جـابرو     (همان امامان دوازده گانه انـد 
فرموديد اين تفسير با بقيه آيات تناقض دارد ولي خداونـد بارهـا در   

حق را نيز نمايان ساختند كه مسلمانان  قران نفي زور كرده اند ولي
) ع(ولي همانطور كه حضـرت علـي   . راستين بايد از آن پيروي كنند

پس ازرحلت پيامبر هيچ گـاه خـود را بـه مـردم تحميـل نكردنـد و       
كه در پاسخ به ابومسـلم خراسـاني   ) ع(همچنين همانند امام صادق 

مودنـد كـه مـا    كه پيشنهاد حكومت داده بود نامه را پاره كردند وفر
نمي فهمم كه  منهيچ گاه خود را به مردم تحميل نمي كنيم، حال 

 .اين بيان چه ايرادي دارد لطفا توضيح كامل بفرماييد
چرا بيشتر پيامبران الهي در خاور ميانه ظهور كرده انـد وچـرا    -17

مثال در افريقا وامريكا در ميـان برخـي اقـوام كـه هنـوز نيـز عقايـد        
پيامبري مبعوث نشده يا در شرق آسـيا كـه شـرايط    انحرافي دارند، 

  همين گونه است؟
پرسش ديگري كه مطرح است اين است كه چرا ما دوازده امام  -18

داريم؟ برخي مي گويند زيرا هدف خداوند با اين تعداد انجام گرفته 
ولي اگر مثال ما پانزده امام داشـتيم بـاز هـم همـين پاسـخ را مـي       

  داديم؟
روابط بر پايـه   ،قراندر در آثارتان تاكيد داريد كه  شما همواره -19

حال اين مسئله بـه وضـوح در بسـياري از    . ي موازنه ي عدمي است
يه شصت و آآيات ديده مي شود ولي در پاره اي از آيات نيز همانند 

يه ي سي وسه ي سوره ي مائده گويي ديـده  آپنج سوره ي نسا  يا 
  ن را به اطاعت بي چون و چرا كه در سوره ي نسا مسلمانا(نمي شود
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از پيامبر فرا مي خواند در حـالي كـه   
خداوند دستور به  ،ياتآدر پاره اي از 

داده اند ودر سوره ي مائـده كـه    اشور
نظر شما ) در مورد حكم محاربه است

  چيست؟
اين كه در قـران كـريم شـهادت    -20

زن اسـت   يك مرد برابر شهادت چهار
يـا ايـن   آي كنيد؟ را چگونه ارزيابي م

نمي تواند دليـل بـر كمبـود توانـايي     
عقلي زنان باشد در حالي كه شـما در  
سخنراني هايتان در ايران فرموديد كه 

و ) ص(روايات ايـن چنينـي از پيـامبر   
نهـا  آبا قران مطابقت ندارند و) ع(علي

يا فكر نمـي كنيـد كـه    آرا نپذيرفتيد 
  اين روايات سازگاري داشته باشند؟

همتـرين اشـكاالت فقـه را    شما م-21
  چه مي بينيد؟

بـا  ) ع(مي دانيم كه حضرت علي -22
نـان خالفـت را   آپذيرش مردم واصرار 

پذيرفتنــد وحتــي از بيعــت در جــايي 
غير از مسجد نيز خودداري فرمودند و 
 ،به خوا ست مردم پذيرفتند اما خـود 

حضرت مالك اشـتررا بـه فرمانـداري    
مصر منصوب كردند كه خواست مردم 

يا اين بـي تـوجهي   آ .صر معلوم نبودم
  ن ديار نبوده است؟آبه خواست مردم 

  
حال به طرح پرسشها ي متفرقه مـي  

  .پردازم
شما فرموديد كه در رد واليت فقيه -1

ــاد   ــان ي ــه دليــل در مجلــس خبرگ ن
خواهشــمندم داليــل را ذكــر  .كرديــد
يد وبر پايه ي قران چه داليلـي  ئبفرما

  كر كرد؟در رد واليت فقيه مي توان ذ
)  ويكـي پـديا  (زاد آدر دانشنامه ي -2

نوشته شده است كه شـما هزينـه ي   
قاي خميني آبليت هواپيمايي را كه با 

مديد را بـا چـك بـال محـل     آبه ايران 
  يا صحت دارد؟آپرداختيد 

عده اي به شما ايراد مي گيرند كه -3
قاي خمينـي را بوسـيديد   آچرا دست 

 .تندن كار را از شما بعيد مي دانسـ يوا
  .؟نظر خودتان چيست

از شما خواهشمندم كـه در بـا ره    -4
ي تحصـــيالت خـــود در ايـــران و   

  .درفرانسه توضيح بفرماييد
شما سياست اقتصادي خـود را در   -5

يـا  آجريان خانـه هـاي بنـي صـدري     
ــد  ــي داني ــيح  ؟درســت م ــا توض لطف

  .يدئبفرما
ــه ي   -6 ــه در رابط ــد ك ــما فرمودي ش

انقــالب فرهنگــي بــه احمــد خمينــي 
گفتيد كـه مـا بـراي چـه دانشـگاه را      

مگر نمي گفتـيم شـاه    ؟تعطيل كنيم
بجاي دانشگاه زندان مـي سـازد ولـي    
خود شما در دانشگاه تهران گفتيد كه 
 .دانشگاه ها تا اسالمي شدن تعطيلنـد 

  يا اين تناقض نيست؟آ
يكي از انديشه هايي كه در جامعه  -7

ايـن   ،ي امروز ايران ديـده مـي شـود   
قدرت ها در انقالب ايران است كه ابر 

مـثال نقـش دكتـر    ( نقش ايفا كردنـد 
رفتن او به قم و متقاعد كردن  بقايي و

قـاي  آعلما بـراي دادن مرجعيـت بـه    
يت آخميني وهمين طور نقش حسن 

ــه    ــه و توطئ ــت فقي ــويب والي در تص
واين كـه چـون   ...) چيني عليه شماو 

بيشتر كشور هاي جهان سـوم بـويژه   
اســتبدادي  مســلمانان در جــوامعي 

پس حتي اگر ما در  ،زندگي مي كنند
بـاز بـا    ،اين جنبش پيروز هـم شـويم  

نقشــه هــاي ابــر قــدرت هــا شكســت 
 خواهيم خورد نظر شما چيست؟

اين كه گفته مي شود شما در هيچ -8
ــان در جنــگ   كــدام از عمليــات هايت

  يا صحت دارد ؟آ ،پيروز نبوديد
رمـان نوشـته   آدر كتاب ايستاده بر -9

زماني شما هدف سـرويس  شده است 
هاي اطالعاتي امريكا وغرب بوديد كه 

اگـر صـحت دارد    .شما را از بين ببرند
 دليلش چه بوده است؟

يات زيبـاي سـوره ي   آاستاد چرا -10
غازين سال هاي انتشـار  آزمر را كه از 

ــاالي    ــواره در ب ــالمي هم ــالب اس انق
صــفحه ي نخســت درج مــي شــد در 

) يسايت انقالب اسالم(طراحي جديد
  ن اثري نيست؟آاز 
از اين كه وقـت گرانبهـاي شـما را       

مي گيرم پوزش مي خـواهم واز شـما   

اگر در پرسش ها منطـق  . سپاسگزارم
روش ساختم از ناداني  صوري را راه و

من است وشما با بزرگواري خـود مـرا   
بـه عـالوه همـه ي پرسـش      .ببخشيد
  .پرسش هاي من نيست ،هاي باال

   .ت شماستوجود ما سرشار از محب
بــه نماينــدگي جمعــي از دوســتداران 

  .شما
  
  :پاسخها به پرسشها٭
  
ــما  - ۱۵ ــانزدهم ش ــش پ ــخ پرس پاس

  : اینست
مجهـول » گفته می شود«فاعل   - ۱

پرسش شما مـی بایـد از مـدعی . است
ـــل و . باشـــد ـــد بپرســـید دلی از او بای

مــدرک شــما بــر صــحت اتهــامی کــه 
ــی  ــا وقت ــت؟ ت ــد، چیس ــی کنی وارد م

دعی دلیل نمی خواهند و مردمی از م
از کسی دلیل می خواهند کـه مـدعی 
او را متهم می کند، البتـه اسـتقالل و 

  . آزادی نمی جویند
ترتیبی که در پاسخ به پرسـش ه ب – ۲

م، ه اشــما در بــاره خــدا، توضــیح داد
اســتقالل و آزادی انســان از رابطــه او 

) نامحــدود(بــا خداونــد ) محــدود(
عدمی مـی  این رابطه را موازنه. است

در عوض، رابطه محدود بـا . خوانیم
محدود که آن را موازنـه وجـودی یـا 
ثنویــت مــی خــوانیم، جبــر پدیــد مــی 
. آورد و انسان را گرفتار خود می کنـد

جــواز بــرده  ،بنــا بــر رابطــه نخســتین
 ،از این رو. داری نمی توان صادر کرد

ــــر ــــق« ،نآدر ق ــــای » عت زاد آبمعن
در  تفصیل را. کردن برده مقرر است

  . کتاب حقوق انسان می یابید
زاده آپــس روشــی کــه از انســانهای      

زاد کـــردن بـــرده آ ،انتظـــار مـــی رود
  . است و نه برده داری

بـــرده و هـــر  ،بنـــابر بـــرده داری – ۳
متعلـــق بـــه  ،نچـــه در یـــد او اســـتآ

بــرده  ،از ایــن رو. صــاحب او اســت
داران به برده ها مزد نمی پرداختنـد 

میلیـون بـرده  ۱۰۰بیشتر از ( و هنوز 
ــد ــود دارن ــان وج ــی ) در جه ــز نم نی

امـــا قـــرآن روشـــهای آزاد . پردازنـــد
قلـه «کردن بردگـان را مـی آمـوزد و 

آزادی را به فراز رفتن، برداشتن یوق 
قرآن، سـوره ( »بردگی از گردن برده

. مـی دانـد) ۱۳و  ۱۲البلد، آیه هـای 
 ،پس کسانی که قرآن نـاطق بـوده انـد

ســـته انـــد جـــز ایـــن روش نمـــی توان
  :برگزینند

امر بس مهمی که هر انسانی نمی   - ۴
کــار  :ن غافــل شــود اینســتآبایــد از 

. نست که دوام تـاریخی بیـاوردآنیکو 
 ،زشــــتکاران بســــیار کوشــــیده انــــد

زشـــتکاری خـــود را بـــه نیکوکـــاران 
نســبت دهنــد و غافــل بــوده انــد کــه 
عمـــل نیـــک مـــی مانـــد و بـــر نیـــک 
کرداری نیک کردار گواهی می دهـد 

عمل زشت نیز می ماند و بـر زشـت  و
. کرداری زشـتکار شـهادت مـی دهـد

زورپرسـتان مـی  ،هرگاه جز ایـن بـود
توانستند خود را جاودانه نیک کردار 

  . زادگان را زشت کردار  بباورانندآو 
ن آهرگــاه  ،بنــا بــر ایــن قاعــده      
کـار  ،زادگان برده داران مـی بودنـدآ
  -نیـز و از این پس  -نها تا به امروز آ

ادامـــه حیـــات مـــی داد و شـــما مـــی 
و . ن را مشاهده کنیدآتوانستید خود 

زادکردن بردگان بوده آنها آاگر کار
نهـا آباشد نیز امروز شما می باید کار 

ــد ــنکلن . را ببینی چنانکــه آبراهــام لی
برده داری را در امریکـا الغـاء کـرد و 

در مقـام  ،حضور اوباما در کاخ سفید
ا مــی گویــد بــه شــم ،رئــیس جمهــوری

ــرده  ــاء ک ــرده داری را الغ ــنکلن ب لی
  . است

یـک  ،و اگر شـما بـه مدینـه برویـد     
سوم مردم شـهر را شـیعه مـی یابیـد و 

گاه آ ،نها جویا شویدآچون از تاریخ 
نهـا اعقـاب بردگـانی آمی شـوید کـه 

می خریـد ) ع(هستند که امام صادق 

زادی را بــر آاو قلــه . زاد مــی کــردآو 
ن شـوید کـه آاگـر بـر ،زو با. فراز بود
میلیــون بــرده در چــه  ۱۰۰بدانیــد 

 ،کشورهای جهان در بردگـی هسـتند
ــهآ ــوید ک ــی ش ــاه م ــتثنای  ،گ ــه اس ب

بـارهم بــرده داری را  ۳موریتـانی کـه 
ایــن بردگــان در  ،الغــاء کــرده اســت

ــر مســلمان در بردگــی  کشــورهای غی
یعنی مبارزه دراز مدت اسالم . هستند

  .تبا برده داری موفق بوده اس
  

به پرسش شانزدهم شـما مکـرر  – ۱۶
ــرار، . پاســخ داده ام ــده تک از راه فای

  :پاسخ کوتاهی بدان می دهم
یــک مقــام تصــمیم داریــم و یــک  – ۱

چون بدون تصمیم اجـرا . مقام اجرا
مقـام اول اسـت  ،مقام تصمیم ،نیست

و اســاس ســازماندهی را تشــکیل مــی 
بنـا  ،اصـل راهنمـا ،در این مقام. دهد

ـــر ـــص ق ـــر ن ـــود « ،نآب ـــرکس خ ه
. اسـت» خویشتن را رهبری مـی کنـد

ایــن اصــل بیــانگر دو حــق اســتقالل 
زادی او آانسان در گـرفتن تصـمیم و 

چـون . در گزینش نوع تصـمیم اسـت
هیچکس نمی تواند جانشین دیگـری 
 ،در گرفتن تصـمیم بـه جـای او شـود

ــری  ــر دیگ ــی ب ــه کس اصــل اینســت ک
 ،نزدیک تر به این اصل. والیت ندارد

از این رو . جمهور مردم استوالیت 
نها شـورای بـین آامر :است که فرمود

ــا اســتآ ــز. نه ــامبر  ،و نی ــه پی ) ص(ب
اگر هم بخـواهی نمـی تـوانی  :فرمود

  . کسی را هدایت کنی
ـــرار       ـــدین ق ـــتقالل و  ،ب ـــابر اس بن
زادی انســان در گــرفتن تصــمیم و آ

مقـام  ،مقام تصـمیم ،نآگزینش نوع 
ایـن  در. والیت جمهـور مـردم اسـت

ــام ــرا . اطاعــت ممکــن نیســت ،مق زی
جریــان تصــمیم در درون هــر انســان 
طی می شود و نمـی تـوان بـه مردمـی 

هرآنچه را من مـی گـویم شـما : گفت
ا تصـمیم گیرنـده زیر. تصمیم بگیرید

مســتبد مــی شــود و حکــم او را مــردم 
چراکه شـدنی . نمی توانند اجرا کنند

ــی . نیســت ــز ب ــن را نی ــامبری و دی پی
زیرا خداوند می تواند . ندمعنی می ک

ــد آ ــور کن ــده هــای خــود را  مجب فری
. چنان بزیند که او مقـرر مـی فرمایـد

زاد آامـــا چـــون انســـان را مســـتقل و 
فریـــد و او را مســـئول کـــار خـــویش آ

پس والیـت جمهـور مـردم   ،شناخت
  .است که می باید سازمان بجوید

 ،نکه تصـمیم گرفتـه شـدآپس از   – ۲
مجری  ،اجرا .نوبت به اجرا می رسد

و مقام اجرا مقام اطاعت می خواهد 
بـدون اطاعـت، اجـرای  ،زیـرا. است

یا معقـول آ. تصمیم ناممکن می شود
و شدنی است که تصمیم را دارندگان 

نهـا آحق تصمیم بگیرند و مجری را 
معقـول نیسـت زیـرا .  برنگزینند؟ نـه

ــی  ــه م ــتند ک ــدگان هس تصــمیم گیرن
ــرا  ــه و چ ــمیمی گرفت ــه تص ــد چ دانن

نها هسـتند آو هم . میم گرفته اندتص
مــی  ،کــه از راه اجــرای تصــمیم خــود

باید  به هدفی دست یابند که تعیـین 
زیـرا . اما ممکن نیز نیسـت. کرده اند

هرگاه مجری تصمیم، مـردم خـود و 
هــم او از  ،نهــا نباشــدآیــا منتخــب 

گاه نیست و هم روش عمـل آتصمیم 
 .به تصمیم می باید روش تجربه باشد

مـــی بایـــد  ،جریـــان اجـــرا یعنـــی در
بنـا  . قابلیت تصحیح  را داشـته باشـد
کـه  براين، روش تجربه ايجاب مي كند

ــتمر ــه تصــمیم  ،بطــور مس ــان ب مجری
بـاز ممکـن . گیرندگان مراجعه کننـد

نیست زیرا اجرا کننده ای که تصمیم 
ــر نمــی گزیننــداو گیرنــدگان  ــا  ،را ب ی

خود خویشتن را به مردم تحمیل می 
ی او را بـر مـی گزینـد و کند و یا مقـام

اگـر . اطاعت از او را واجب مـی کنـد
ـــد،  ـــل کن ـــتن را تحمی ـــود خویش خ
منتخب زور است و اگـر مقـامی او را 
گمارده، آن مقام مستبد و بی اعتنـاء 
از  بــه حــق تصــمیم مــردم و مــردم را

از  –حــق تصــمیم محــروم مــی ســازد 

ــه انتخــاب  ــن دلیــل ک ــه بــه ای جمل
 - مجری نیز بخشی از تصـمیم اسـت

 ،نهـا گمـارده اسـتآو مجری کـه بـر 
بلحــاظ ایــن کــه بــا مردمــی کــه او را 

رابطه اطاعـت برقـرار  ،برنگزیده اند
نه از تصمیم گیرندگان بلکـه  ،می کند

از قدرت نمایندگی مـی یابـد و چـون 
قدرت از قانون تمرکز و بزرگ شدن 

نــه تنهــا مجــری  ،پیــروی مــی کنــد
بلکــه در اختیــار  ،تصــمیم نمــی مانــد

. کننده خـود نیـز نمـی مانـد منصوب
قای خمینـی در بنـد قـانون آچنانکه 

اساسی نمانـد و دم از والیـت مطلقـه 
فقیه زد که از مصادیق شرک اسـت و 
این والیـت مطلقـه را مـأموران بکـار 

ــد ــه نــه مطیــع او . بردن مــأمورانی ک
  .ماندند و نه از دین پیروی کردند

  
پاســـخ پرســـش هفـــدهم شـــما  – ۱۷

هر قومی هدایت  ،نبنا بر قرآ :اینست
ــد داشــته  ــده ای از ســوی خداون کنن

پــس پیــامبری خــاص منطقــه . اســت
اما در دورانی کـه . معینی نبوده است

پیــامبران دیــن هــای جهــان شــمول 
، در برابر فلسفه قـدرت مبعوث شدند

خصوص شرق  ،شرق بر اصل ثنویت، 
خاســتگاه پیــامبران توحیــد  ،میانــه

هرگــاه شــما بــه تــاریخ . گشــته اســت
 ،در ایــن منطقــه از جهــان ،گردیــدباز

مـردم سـاالریها بـر اصـل مشــارکت را 
بمثابـه رابطـه  ،توحیـد. باز مـی یابیـد

چـون رابطـه  ،محـدود بـا نـا محـدود
های محـدودها بـا یکـدیگر را نیـز از 
راه رابطه محدود با نامحدود برقرار 

با عـدالت اجتمـاعی و اصـل  ،می کند
هــرکس دارای قــوه رهبــری (امامــت 

کس خـــود خویشـــتن را اســـت و هـــر
از . همـراه مـی شـود) رهبری می کند

در جامعــه اصــل را بــر تضــاد  ،ایــن رو
منافع نمی گذارد و بر توحید حقـوق 

ایـن . انسان و حقوق جمعی مـی نهـد
ــد و  ــه توحی ــول پنجگان ــه اص ــر ک ام

در  ،نبوت و معـاد و امامـت و عـدالت
اصول راهنما بـوده  ،دین زردشت نیز

ی از دانش بـر غیر از این که حاک ،اند
در  ،این واقعیت است کـه هـر پدیـده

از این اصول پیروی مـی  ،هستی خود
ــــد ــــانگر  ،کن ــــه بی ــــن ک ــــر از ای غی

فریـــده آحقوقمنـــدی انســـان و هـــر 
ــــــت ــــــوع از آحــــــاکی از  ،ایس ن ن

ـــر  ـــا را ب ـــه بن ـــت ک ـــازماندهی اس س
  . زادی انسان می گذاردآاستقالل و 

چرا این جامعه ها مردم سـاالری       
 ،ارکت را از دسـت دادنـدبر اصل مشـ

پرسشی است مهم اما جای پاسـخ بـه 
پاسـخ  ،در عـوض. این جا نیست ،نآ

ایــن پرســش کــه چــرا در ایــن منطقــه 
پیــامبران دیــن هــای جهــان شــمول 

ایــن  :ایــن جــا و اینســت ،پیــدا شــدند
ــه  ــم زمین ــل و ه ــم می ــا ه ــه ه جامع
بازیافت داشـته از دسـت رفتـه را مـی 

نمای اینست که اصول راه. داشته اند
. اســـتمرار جســـته انـــد ،زادیآبیـــان 

بــا اســتفاده از   ،هرچنــد قدرتمــدارها
ــدرت تعریفهــای اصــول را  ،فلســفه ق

اما همـواره امکـان  ،مقلوب کرده اند
باز جستن تعریفهای راسـتین وجـود 
  .داشته است و دارد و خواهد داشت

با توجـه بـه ایـن کـه دوران بعثـت      
ن دورانی بوده است کـه ایـ ،پیامبران

پــر جمعیــت و در  ،بخــش از جهــان
امکـان بـرای ابـالغ  ،رشد بوده است

در ایـــن  ،زادیآدیـــن بمثابـــه بیـــان 
  . بخش از جهان بیشتر بوده است

 :پاســخ هجــدهم شــما اینســت  - ۱۸
نخست ایـن کـه اگـر از شـما بپرسـند 

امـام معـین  ۱۲چرا مـی پرسـید چـرا 
چه پاسخ می مـی دهیـد؟ و  ،شده اند

 ،ین مــی گشــتندامــام معــ ۱۸یــا اگــر آ
  بازهم همین پرسش را می کردید؟ 

چـه وقـت  :پرسش در خور اینسـت     
خــود خویشــتن را «انســان توانــائی 
را پیــدا مــی کنــد بــه » رهبــری کــردن

ترتیبی که زندگی او، عمل به حقـوق 
ــوق دیگــران و  ــیش و رعایــت حق ذات

زندگی کـردن بمثابـه مجموعـه ای از 
اســتعدادها بگــردد؟  بــرای ایــن کــه 

چه باید کـرد  ،سانها امامان بگردندان
و جامعه ها چگونه نظـامی و چگونـه 

نها آمدیریتی می باید پیدا کنند تا در 
زنـدگی ینـد و آچنین انسـانهایی بـار 

  کنند؟
که زمان ما، بعد  ربا توجه به این ام   

ــا ــان اســت و ب ــدگی امام  از دوران زن
توجه به این واقعیـت کـه هـر یـک از 

یســته انــد کــه در وضــعیتی ز ،نــانآ
همانند وضـعیتهائی نبـوده اسـت کـه 

ن زیسته اند، بنـا بـر آدیگر امامان در 
نمــاد (ایــن افــزون بــر اســتمرار الگــو 

 ،)نیکوئی بضرورت استمرار می جوید
ـــه  ـــعیتها، تجرب ـــه ای از وض مجموع
 ،جامعی اسـت کـه در اختیـار انسـانها
ــرد ــی گی ــرار م ــل ق ــد از نس ــل بع . نس

ه در اهمیت الگوی مـداوم و مجموعـ
اینست که نه الگوی قدرتمداری، کـه 

در  ،زادی انســانآالگــوی اســتقالل و 
ــد ــعیتی باش ــر وض ــی ه ــز عل  ،)ع(، ج

ــتند ــران حکومــت نجس ــی . دیگ و عل
زادگـی و حقمـداری در آالگـوی  ،نیز

یکی در وضـعیت خلیفـه  ،دو وضعیت
بــودن و دیگــری در وضــعیت انســانی 
تحت حاکمیت خلیفه هـای پـیش از  

 ،و در مقــام خلیفــهمشــی ا. خــود بــود
. مشی یک مـدافع حقـوق انسـان بـود

ــرو  ــی تافــت در قلم ــر نم ــه ب کســی ک
 ،از پای دخترکی یهودی ،حکومت او

  . ورندآخلخالی بدر ،به ستم
 ،نــزاع شــیعه بــا ســنی ،بــدین قــرار     
نســان کــه بیگانــه کننــدگان دیــن در آ

ــدرت ــان ق ــد  ،بی ــدآپدی دور  ،ورده ان
دی زاآشدن هم از دین بمثابـه بیـان 

و هــم وارونــه کــردن حقیقــت اســت 
حقیقت اینسـت کـه در قـرآن، . است
حـاکم قدرتمـدار نیسـت، نمـاد  ،امام

ــــتقالل و آزادی  ــــداری و اس حقوقم
  .انسان است

  
پاســـخ پرســـش نـــوزدهم شـــما  – ۱۹

ن اصول راهنمـا آیه های قرآ :اینست
ــر ــه در ق ــی ک ــه ترتیب ن تعریــف آرا ب

 ،از ایـن رو. بازگو مـی کننـد ،شده اند
  یه ای چنان معنی شود که با آاه هرگ

 ،در جـا ،اصول راهنما سـازگار نباشـد
تنـاقض پیـدا مـی  ،یـه هـای دیگـرآبا 

ــا آ :شــما مــی پرســید. کنــد  ۶۵یــه آی
سـوره مائـده بـا  ۳۳یـه آسوره نساء و 

موازنه عدمی سازگار هستند یا خیـر؟  
  :سازگار  هستند زیرا

ــه آ – ۱ ــاء  ۶۵ی ــوره نس ــی را  ،س روش
ــ منافقــان کــه مــی  :دپیشــنهاد مــی کن

ـــــاق  ـــــتن را از نف ـــــد خویش خواهن
را قاضی کننـد ) ص(پیامبر   ،رهاکنند

ــد ــر. و قضــاوت او را بپذیرن  ۲۰ن آق
  . اصل برای قضاوت مقرر می فرماید
 ،قاضی که این اصـول را رعایـت کنـد

حق را از ناحق تمیز می دهد و تمـام 
حق را به صاحب حق باز مـی رسـاند 

حــق بــا شــتی متجــاوز بــه آو اســباب 
صــاحب حــق را از راه دادن حــق بــه 

برقرار کردن . فراهم می کند ،حقدار
 ،وردن دشمنی به دوسـتیآصلح و باز

  یکی از اصول بیستگانه حاکم بر
ــز آدر همــین . قضــاوت اســت  ــه نی ی

هدف از قضاوت رها شدن از دشمنی 
افسوس که این اصل نه . و ستیز است

در جامعه هـای اسـالمی رعایـت مـی 
  . در جامعه های دیگرشود و نه 

را قاضـی مـی ) ص (پیـامبر  ،نآقر      
کند زیرا او الگوی حقمداری است و 
اصول راهنمای قضاوت را نیـک مـی 

  پس قضاوت او الگوی . شناسد
ـــی شـــود ـــرت. قضـــاوت م  ،از راه عب

بنگریم به وضعیت امـروز ایـران و از 
با وجود الگـوئی چـون  :خود بپرسیم

 ،امـروز» قاضیان شرع« ،)ص(پیامبر 
  ن الگو نیستند؟آضد 
 ،سـوره مائـده ۳۳یه آاما در باره   – ۲

ــاب  ــان«در کت قضــاوت و  ،حــق ،انس
توضــیح  ،»نآحقــوق انســان در قــر

  ن توضیح این که آکوتاه . داده ام
هرگـــاه دولـــت، دولـــت جـــور  -۱/۲

  ن آقیام برضد  ،نآبنابر قر ،باشد
  

  3در صفحه 

 تصمیم، حاکم بر اجرا است
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وظیفـه هـر انســان  ،بنـا بـر ایــن ،حـق
  ،بنا بر این). ۷۵یه آسوره نساء (است

اگر دولت دولت عدل باشد و  – ۲/۲
 ،جمهور مردم باشـد) منکم(منتخب 

) محاربـه(اقدام بـه جنـگ مسـلحانه 
. سـتمگری اسـت ،برضد دولت عـدل

هرگـــاه بهنگـــام حـــرب  ،محـــارب
یکی از سـه مجـازات را  ،دستگیر شود

ــدون . دارد ــدارد ب ــا قاضــی حــق ن ام
 ،هلحـــاظ کـــردن اصـــول بیســـتگان

مجـــازات  ۳محـــارب را بـــه یکـــی از  
) ع(علـی  ،بدین خـاطر. محکوم کند

یکـی دیگـر از (به محارب مهلـت داد 
و چـون علـت را از ) اصول بیسـتگانه

برای این کـه راه  :فرمود ،او پرسیدند
بـدین . نهـا بسـته نگـرددآاصالح بـر 

چون جبران و ترمیم نیـز یکـی  ،سان
دیگــر از اصـــول راهنمــای قضـــاوت 

ی نمـی توانـد مجـازاتی را قاضـ ،است
نــه  ،مقــرر کنــد  کــه در صــورت اجــرا

ـــل  ـــاوت قاب ـــی در قض ـــای قاض خط
ــد  ــوم بتوان ــه محک ــران باشــد و ن جب
کرده خویش را جبـران و نقـص و یـا 
 ،نقصـــهائی را کـــه وارد کـــرده اســـت

  .ترمیم کند
نمونــه کــم  ،یــم کنــونیژنکــه رآبــا      

یم ستمگر و ستمگسـتر اسـت ژمانند ر
انســان از اســتقالل و  ،یــمژو در ایـن ر

زادی و حقوق خویش محروم است آ
و قیام بر ضدش واجـب، در تضـاد بـا 
همین آیـه، انسـانهای آزاده ای را کـه 
برای احقاق حـق خـویش در جنـبش 
همگانی شرکت می کنند، محارب می 
خوانــد و حتــی کســانی را بــه دار مــی 
کشــد، کــه پــیش از جنــبش، دســتگیر 

  . کرده است
ـــما پاســـخ پرســـش ب  – ۲۰ ـــتم ش یس

   :اینست
شهادت یک مرد برابـر شـهادت   - ۱

تنها . ن نیستآدر قر ،چهار زن است
در امـر مـالی کـه مـردان  ،یـهآدر یک 

مـرد و  ۱شـهادت  ،بدان مـی پردازنـد
بقره آيه (بعنوان شاهد معامله دو زن را 

تصــريح ميكنــد . مقـرر مــي كنـد  ) 282
براي اين كه اگر يكي فرامـوش كـرد،   

پـس دلیـل  .اشته باشـد ديگري به ياد د
امکان اطالع  :یه ذکر شده استآدر 

ن نیز اینست که زنـان آدلیل . داشتن
کمتــر در جریـــان فعالیتهـــای مـــالی 

ـــتند ـــردان هس ـــای . م ـــه ه در جامع
نکه زنان خـود بـه داد و آبا  ،امروزی

متاسفانه فعالیتهای ، ستد می پردازند
. اقتصــادی همچنــان مردانــه هســتند

اشـتغال بـه  ،اگر شهادت حق نیسـت
زنان از این . شغل قضاوت حق است

  .حق محرومند
شــهادت وظیفــه اســت و بــدیهی  – ۲

است که وظیفه می باید عمل به حـق 
نـه  ،بنیـاد شـهادت ،بنا بـر ایـن. باشد

. کمال و نقص عقل که اطـالع اسـت
بـرای مثـال (شـاهد مـی بایـد از حـق 
گاه باشد آ) امری که واقع شده است
  ،از این رو. و به حق شهادت بدهد

مردان بی اطـالع در مواردی که  – ۳
شهادت  ،و یا بسیار کم اطالع هستند

مســائل خــاص (زنــان مســموع اســت 
پــس هرگــاه در امــر مــالی نیــز ). زنـان

اطــالع کامــل  ،زنــان بخــاطر تصــدی
نهـا مسـموع آشـهادت  ،داشته باشـند

است و شهادت مرد بـی اطـالع و یـا 
  .کم اطالع نامسموع است

ی کـه یـک طـرف ادعـا در موارد – ۴
 ،قابـل ارائـه نیسـت» بینـه«می کند و 

شهادت صاحب ادعا با شهادت کسی 
 ،کــه شــهادت مــدعی برضــد او اســت

ادعای شوهر  ،برای مثال(برابر است 
 ،بـاوجود ایـن). در باره زنـای همسـر

شهادت متهم پذیرفته می شـود زیـرا 
یکـی دیگـر از (اصل بـر برائـت اسـت 
  ). اصول راهنمای قضاوت

قاضی می باید علم پیدا کند و بـر  – ۵
قضـاوت  ،اساس علمی که یافته اسـت

شهادت جای علم قاضی را نمی . کند
  . یدآبکار او در یافتن علم می . گیرد

  
پاسخ پرسش بیست و یکم شـما  – ۲۱

ــه  :اینســت ــه فق ــکلهای عمــده  ک مش
  عبارتند از ،بدانها گرفتار است

مـی بایـد . فقه تکلیف مدار است – ۱
ـــ ـــه حقوقم ـــف را ن ـــود و تکلی دار ش

جــدای از حــق کــه عمــل بــه حــق 
  . بشناسد

همان ثنویت  ،اصل راهنمای فقه – ۲
بر این اصل و با بکار . ارسطوئی است

ــطوئی در  ــوری ارس ــق ص ــردن منط ب
از اصول راهنما  ،استنباط حکم شرع

ــر ــه تعریــف ق ــی آب ن و از حقــوق ذات
 ،انســان و نیــز حقــوق جمعــی انســانها

واردی هـم کـه در مـ. غفلت می شـود
تعریف، هم شـفاف  ،غفلت نمی شود

  . میز استآنیست و هم تناقض 
میـز آبسا هست که احکام تبعـیض      

و یــا نــاقض ) از جملــه بــه زیــان زن( 
حقوق انسان و حقوق جمعی انسانها 

مــی شــود ... و بســا دیــن و پیــامبری و
موارد والیت مطلقه فقیه و خشونت (

 را سرشــت انســان دانســتن و تقــدیس
مــی تــوان گفــت ایــن ...). خشــونت و

. موارد مقبـول بیشـتر فقیهـان نیسـت
امــا نقصــهای بــاال و زبــان مــبهم کــه 

ــان منطــق صــوری اســت ــان  ،زب امک
داده اســت کــه والیــت مطلقــه فقیــه 
استقرار بجویـد و دارد ریشـه دیـن را 
ــــت را  ــــات مل ــــوزاند و حی ــــی س م

  .بمخاطره انداخته است
پاسخ پرسش بیست و دوم شـما  – ۲۲
  :ینستا
وقتی بـه خالفـت رسـید  )ع(علی   -۱

جــزء قلمــرو  ... کــه مصــر و ایــران و 
همانطور کـه . دستگاه خالفت بودند

نسـت آخاطرنشان کردم عمـل نیـک 
ــد و  ــته باش ــود داش ــواره وج ــه هم ک

. ن را مشـاهده کنیـدآامروز نیز شـما 
در قلمروهــائی کــه بــه تصــرف قــوای 

 ،هــم امــروز ،مــده بودنــدآخلیفــه در
حبـوب و نیـز الگـو و معلـم م )ع(علی 
بنـا بـر نهـج  –چرا؟ زیرا علـی . است

مـــی خواســـت  –البالغـــه و عمـــل او 
میان عرب و غیر عرب برابری برقرار 
 ،کند و همانطور که تـاریخ مـی گویـد

  . عرب زیر بار نرفت
در مصـــر و  )ع(محبوبیـــت علـــی      

ــا ــمال افریق ــتقرار  ،ش ــاز اس ــه س زمین
خالفـــت فـــاطمی در ایـــن بخـــش از 

گرچـــه کـــردار . یـــای اســـالم شـــددن
ــا  ــاطمی انــدک  شــباهتی ب خلفــای ف

  .نداشت )ع(کردار دادگستر علی 
ــــان شخصــــیتهای صــــدر  – ۲ در می

ــالم ــول  ،اس ــیت، مقب ــا دو شخص تنه
 )ع(پیــامر و علــی  :مســلمانانند تمــامی

در جنبشــهای  قــرن بیســتم جامعــه 
بــا هـدف اســتقالل از  ،هـای مسـلمان

 ،زادیآســــلطه بیگانــــه و بازیافــــت 
جنبش . بوده است )ع(رجوع به علی 

از علــی  ،اصــالت انســان در غــرب نیــز
  .الهام گرفته است )ع(
ـــی  – ۳ ـــر  )ع(عل ـــر مص ـــاکم ب دو ح

 ،یکــی محمــد فرزنــد ابــوبکر ،گمــارد
که عمال معاویه در مصـر  خلیفه اول

او را مسموم کردنـد و دیگـری مالـک 
بـاز  ،که پیش از رسیدن به مصـر ،اشتر

او . موم شـدتوسط عمال معاویـه مسـ
را بـه اجـرای میثـاقی موظـف  هر دو
. شامل باید هـا و نبایـدهااست  کرده

ـــدها  ـــدها رعایـــت حقـــوق و نبای بای
هــر دو . تجــاوز بــه حقــوق بــوده انــد

 ،در رابطـه بـا مـردم ،دستور یافته اند
ــر ــای ق ــق رهنموده ــر وف ــل آب ن عم

از جمله این رهنمودها اسـت، . کنند
 تقدم مقام تصمیم بـر مقـام اجـرا بـه

 ،در میثـاق بـا مالـک اشـتر. شرح بـاال
ایــن تقــدم بســا اســاس رهنمودهــا 

  . است
  
پرسشها یی کـه بـه اینجانـب  ٭

ربــط مــی جوینــد و پاســخهای 
  :نهاآ
  
 ۴۰پاسخ پرسش اول شما را طـی  -۱

در نوشــته هــا و مصــاحبه هــا و  ،ســال

تعمـیم امامـت (سخنرانی ها داده ام 
در ). را پـــیش از انقـــالب نوشـــته ام

پرسـش شـانزدهم شـما نیـز پاسخ بـه 
در . یکی از این دالیل را بـاز گفتـه ام

دالیل  ،از رهگذر مطالعه ،طول زمان
دلیـل افـزوده  ۹ن آدیگر جسته و بـر 

فهرسـت وار عبارتنـد  ،دالیـل این. ام
  :از
هـرکس خـود  ،بنا بـر نـص قـرآن - ۱

ــد ــی کن ــری م ــن . خویشــتن را رهب ای
اصـــل بیـــانگر دو حـــق، یکـــی حـــق 

. حق آزادی اسـت استقالل و دیگری
هر انسانی مـی بایـد مسـتقل باشـد در 

ــــرفتن تصــــمیم و  ــــد در آگ زاد باش
هـر جامعـه ای . گزینش نوع تصـمیم

. نیز از ایـن دو حـق برخـوردار اسـت
  ،بنا بر این

اصل اینست که کسـی بـر دیگـری   -۲
نزدیــک تــر از . والیــت نداشــته باشــد

والیـت  ،بنا بر قرآن ،همه به این اصل
چون حـق تصـمیم . بر یکدیگر است

والیـت بـر  ،قابل انتقال به غیر نیست
انتقــال یکــدیگر مــی بایــد بــر اســاس 

ناپــذیری حـــق تصــمیم، ســـازمان و 
  . سامان بجوید

ــائی داده  – ۳ ــه ای معن ــه آی ــاه ب هرگ
را در تناقض بـا آیـه هـای  آن شود که

دیگــــر قراردهــــد، آن معنــــی دروغ 
لذا چـه والیـت فقیـه و والیـت .است

ــرآن ــه، در ق ــرآن، . نیســت مطلق در ق
تنهــا یــک آیــه رهنمــود مــی دهــد کــه 
افراد دین بیاموزند و به دیگـران نیـز 

هرگاه بنـا بـر والیـت فقیـه . بیاموزند
بود، آیه می باید این می شد کـه فقـه 
. بیاموزند و بر دیگـران والیـت کننـد

افزون بـر ایـن، بـا فـراوان آیـه هـای 
ـــرآن  هـــرکس خـــود خویشـــتن را (ق

ولـی و ) ص(مبر هدایت می کند و پیـا
مـردم ... وصی و قیم و وکیل و پدر و

نیســت و زنــان و مــردان مــؤمن ولــی 
. تناقض پیدا می کند... ) یکدیگرند و

نیــز در ... حتــی بــا آیــه اطیعوااللــه و 
چرا که بنا بر ایـن آیـه، . تناقض است

مرحله نخسـت، یعنـی مرحلـه ای کـه 
امــری  موضــوع تصــمیم شــده اســت 

ــا( ــور می ــان موضــوع ش ــا امرش ن آنه
، )است به مرحله تصمیم راجع است

می باید طـی شـده باشـد و درمرحلـه 
دوم کـــه مرحلـــه اجـــرا اســـت، امـــر 
موضــوع اجــرا مــی بایــد وجــود پیــدا 
کرده باشد تا که مسـلمانان از خـدا و 
رسول و ولی امرهـای منتخـب خـود 

پــیش از تصــمیم، امــر . اطاعــت کننــد
قابل اجرائی وجود ندارد تا موضـوع 

پـس والیتـی کـه .  بگردد... آیه اطیعو
ــن را جانشــین یــک جمــع در  یــک ت
  .تصمیم می کند، ناقض این آیه است

رابطه انسان با خـدا، بـه ترتیبـی  – ۴
که در پاسخ بـه پرسـش شـما توضـیح 
داده ام، رابطه محدود با نامحـدود، 

ــدرت  ــا از ق ــن، ره ــر ای ــا ب ) زور(= بن
، »ولـی فقیـه«رابطه انسـان بـا . است

ا محـدود بـر میـزان رابطه محـدود بـ
هرگاه انسـان ملتـزم بـه . قدرت است

ــومتی  ــام حک ــت از احک ولــی «اطاع
ادعای اخیر آقـای خامنـه ای (» فقیه

کـــه نـــاقض قـــانون اساســـی والیـــت 
، )مطلقـــه فقیـــه کنـــونی نیـــز هســـت

خداونـد و دیــن بـی محــل و انســانها 
. احکام حکومتی می گردندتابع جبر 

آقای منتظری والیت مطلقـه فقیـه را 
در . مصــادیق شــرک دانســته اســت از

  :زیرا. واقع، انکار خدا و دین است
رابطه انسان با خداونـد، بیـانگر  – ۵

ــد اســت ــا . توحی ــا رابطــه ب ــی «ام ول
، بیـانگر ثنویـت تـک محـوری »فقیه

محــور فعــال » ولــی فقیــه«. اســت
ــذیر  ــل پ ــور فع ــان مح ــاء و انس مایش

. او مطاع و انسان مطیع اسـت. است
ــد  ــا دو اصــل توحی و ثنویــت تــک ام
وقتی والیت : محوری ضد یکدیگرند

با جمهور مردم است و همه در اداره 
امور خویش شرکت می کنند، نیاز بـه 

ـــدرت  . پیـــدا نمـــی شـــود) زور(= ق
بتدریج که از میـزان شـرکت جمهـور 

مردم در والیت برخویش کاسته و بـر 
دولـت بـر مـردم افـزوده مـي       والیت

 شود، نياز به قدرت افـزايش پيـدا مـي   
وقتي واليت مطلقه، سلطه يكي بر . كند

همه است، اين واليت قدرت است كه 
اين واقعيت را پيش از . فراگير مي شود

سـال از   30تجربه، گفته ام و اينك كه 
تجربه مي گذرد، ايرانيان وقتي بـه آن  
پي مي برند كه بهاي بس سنگيني بابت 

آن روز  .تن دادن بدان پرداختـه انـد  
زور يعنـي اعمـال    گفته ام كه تعريـف 

زور يكي در برابر همه و مدعي بسط يد 
وقتـي آقـاي خمينـي    . بر همـه اسـت  

اگـر ملـت موافقـت كنـد مـن      : گفت
يكـي در  مخالفت مي كـنم، نمـاد زور،   

هرگاه آن روز مردم تن . برابر همه شد
 30به اين فرعونيت نداده بودند، بجاي 

سـال   30سال مرگ و ويراني و فسـاد،  
  . و آزادي كرده بودندرشد در استقالل 

از . قرآن روش عمل به حق اسـت  – 6
خاصــه هــاي حــق يكــي اينســت كــه 
همگان داشته باشند و همگـان بتواننـد   

كـه يكـي   »  واليت«پس آن . بكار برند
بتواند بكار برد و ديگران نتواننـد بكـار   

  مهم تر اين كه . برند، حق نيست
معني در دين اكراه نيست، اينست  – 7

ن را بدون زور بايد بكـار  كه واجب دي
آنسـت كـه    ديـن حال آنكه حرام . برد

عمل كردن به آن نيـاز بـه زور دارد و   
حال آنكه واليت . ويراني ببار مي آورد

را نيـز  » ولـي امـر  «يكي بـر ديگـران،   
ناگزير مي كند زور بكار برد و خود نيز 

  .بنده زور شود
نسبت دين به قدرت نسـبت تضـاد    – 8

نيست كـه انسـان   دين براي آن . است
بنده قدرت بگردد، بلكه بـراي اينسـت   
كه استقالل و آزادي خـود را بدسـت   
آورد و زندگي را رشد در برخورداري 
ــداختن   ــا بكــار ان از حقــوق خــود و ب

هرگاه ديـن و  . استعدادهاي خود كند
قدرت ازدواج كنند، ديـن نيسـت كـه    
مي تواند قدرت را به اسـتخدام خـود   

است كه دين  در آورد بلكه اين قدرت
ايـن  . را به استخدام خود در مي آورد

واقعيت كـه در هـيچ تـاريخي دولـت     
ديني يا مرامي تحقـق نجسـته اسـت و    
اين واقعيت كه پيش و پـس از اسـالم،   
هر نوبت كه كوشيده شد دولت دينـي  
تشكيل شود، دين، دولتي و وسيله كـار  
قدرت گشت، كافي بود كه نسل انقالب 

  .نرودزير بار واليت فقيه 
اما چرا دين نمي توانـد قـدرت را         

بكار ببرد و قدرت مـي توانـد ديـن را    
بكار برد؟ زيرا قدرت فـرآورده رابطـه   

رابطه قوا مسـلط و  . قوا در جامعه است
هرگاه ديـن  . زير سلطه پديد مي آورد

مـي  بخواهد اين رابطه را تغيير دهـد،  
ايـن كـار را   . بايد قدرت را منحل كند

توانند بكنند وقتي استقالل و انسانها مي 
آزادي خويش را قـدر مـي شناسـند و    
همچــون انســانهاي مســتقل و آزاد، بــر 
اساس حقوق با يكـديگر رابطـه برقـرار    

اگر ديـن قـدرت را منحـل    . مي كنند
. نكند، ناگزير توجيه گر قدرت مي شود

وقتي اين قدرت دولـت اسـت، ديـن    
از . دولتي وسيله كار دولـت مـي شـود   

دين با استقالل از دولت است اين رو، 
كه مي تواند طبيعت خود را كـه بيـان   

  .آزادي است، باز يابد
بيــان قــدرت مــبهم و بيــان ديــن   - 9

قرآن، جاي جاي، خـاطر  . شفاف است
نشان مي كند كـه شـفاف و سرراسـت    

واليت فقيه و بيشتر از آن، واليت . است
مطلقه فقيـه، بيـان قـدرتي همـه ابهـام      

آن بـرويم و ببينـيم   به سـراغ قـر  . است
بــراي واليــت فقيــه موضــوعي وجــود 

  :دارد؟
حقوق انسان كه ذاتي حيـات او   – 9/1

هستند را، جز خود انسان، كسـي نمـي   
اين حقـوق در  . تواند به عمل درآورد

  .قلمرو شخص انسان هستند
حقوق جمعي، متعلـق بـه جمـع     - 9/2

هستند و جمع مي بايد اجراي آنهـا را  
  .تصدي كند

ق موضوعه مـي بايـد بيـانگر    حقو -9/3
لذا، وضع و اجراي . حقوق ذاتي باشند

آنها، در قلمرو جمهور مردم قـرار مـي   
  . گيرد

پس تصدي .رشدراانسان مي كند – 9/4
ــانها   ــاجمهور انس ــرورش ب ــوزش وپ آم

  .است
رابطه با جامعـه هـاي ديگـر، بـر      – 9/5

اصل موازنه عدمي، يعني رابطه بر وفق 
، موضـوع  حقوق جمعي و حقوق انسان

  .كار جامعه هاي در رابطه است
چون جامعه مسلمان ابتدا اقـدام   - 9/6

به جنگ نمي كند، هرگاه مورد تجاوز 
قرار گرفـت، دفـاع حـق، بنـا بـراين،      

  . وظيفه جمهور مردم است
تصــدي فعاليتهــاي اقتصــادي بــا  – 9/7

پس آنهـا هسـتند كـه مـي     . مردم است
بايد دخـل و خـرج خـود و كشـور را     

  . ندتصدي كن
قضاوت تابع اصول راهنما و كار  – 9/8

چـون رجـوع بـه    . قاضي مستقل است
قاضـي مـي   و چـون  قاضي آزاد است 

بايد از دولت مستقل باشد، قضـاوت در  
  .قلمرو واليت فقيه قرار نمي گيرد

امنيــت در جامعــه چونكــه تــابع  – 9/9
رعايت حقوق است و متصديان آن مي 
بايد از حمايـت كامـل جمهـور مـردم     

ــت  ب ــرو والي ــند، در قلم رخــوردار باش
  .جمهور مردم قرار مي گيرد

ــيبهاي   – 9/10 ــا و آسـ ــاماني هـ نابسـ
اجتماعي ناشي از روابط قوا و رعايـت  
نشدن حقوق، موضوع امر به معـروف و  
نهي از منكر هستند كه باز تصدي آن با 

جـز بـا   . يكايك اعضـاي جامعـه اسـت   
ــاد،   ــابي و انتق ــردم در ارزي ــركت م ش

  .ياب و منتقد بوجود نمي آيدجامعه ارز
ازدواج و (امور باال و امور ديگـري        

ــاز حــق و وظيفــه و ...) طــالق و كــه ب
موضوع مسئوليت مردم هسـتند، قابـل   
تصدي نمي شوند مگر به برخـورداري  
اعضاي مسـتقل و آزاد جامعـه از حـق    
تصميم و حق گزينش مجريان تصـميم  

افزون بر اين، تصدي اين مسئوليت . ها
ا نياز به فراوان دانش ها و فنون دارد ه

نمي تواند آنها » ولي فقيه«كه يك تن، 
يـك گـروه نيـز نمـي     . را داشته باشـد 

توانند همـه دانشـها و فنـون را داشـته     
نيازمنــد برخــورداري از همــه . باشــند

دانشها و فنوني هستند كه جمهور مردم 
مي توانند داشـته باشـند و در جريـان    

ين قـرار، بـراي   بد. رشد تحصيل كنند
فقيه، واليتي جز انتقال دانش خـود بـه   

همـان كـه   . خواستاران آن نمي مانـد 
  .سوره توبه است 122موضوع آيه 

ــاح و    - 10 ــب و مب ــوعهاي واج موض
حرام، بدون استثناء، واقعيـت خـارجي   

هرگاه جز ايـن بـود، عمـل بـه     . دارند
واليـت فقيـه   . دين غير ممكن مي شـد 

نظـر و  . هيچ واقعيـت خـارجي نـدارد   
مصـداق امامـت در   . ساخته ذهن است

قرآن نيست زيرا، اوال ً وقتي مي گوئيم 
 انســان، امــام خلــق مــي شــود، انســان 
واقعيـــت خـــارجي دارد و اســـتعداد 
رهبري هم در او واقعيـت دارد و ايـن   
استعداد در رابطه با او تعريف مي شود 

هركس خود خويشتن را رهبري مـي  (
ئيم انسـان  حال اين كه اگر بگـو ). كند

ولي بدنيا مـي آيـد، واقعيتـي را بيـان     
نكرده ايم، بلكه يك نظر ساخته ايم و به 

چرا كه انسـان  . واقعيت نسبت داده ايم
مي بايد در رابطه با ديگران قرار بگيرد 
ــواع   ــواع رابطــه هــا، ان ــر ان ــا ب ــا، بن ت

اسـتعداد  . هـا بوجـود آينـد    ۱۱واليت
رهبري در انسان سـلب شـدني نيسـت    

كه واليت با تغيير رابطه تغيير حال اين 
  در نتيجه،.  مي كند

واليـــت فقيـــه مجموعـــه اي از  – 11
  : تبعيض ها است

نظريــه (تبعــيض بســود ذهنيــت  -11/1
بريده از واقعيت و مجبور ) واليت فقيه

انسان صاحب اسـتعداد  (كردن واقعيت 
به انطباق خود با ذهنيتـي كـه   ) رهبري

ـ  . به زور تحميل مي شود ن سـرانجام اي
تبعيض را در جامعـه هـاي ديگـر و در    

  .جامعه ايران امروز، مشاهده مي كنيم
  

  16در صفحه 
  

 تصمیم، حاکم بر اجرا است
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ــتقالل   ــازار اس ــا ب آي
  خود را باز مي يابد؟

  
  

نچه كه مي گويند آوضعيت بازار از     
  : سخن بازاريان اينست. بدتر است

. روي احمدي نژاد زياد شده اسـت     
تازه مگر اين بچـه هـا كـه در خيابـان     

در  .شته مي شوند بچه هاي ما نيستند؟ك
آن زمان ما بهانه نداشـتيم و بـه شـدت    
بازار را كنترل مي كردنـد تـا مـا را از    
جنبش دور نگاه دارند ولي اكثر مـا در  

ــوديم ــه  .تظــاهرات ب ــان روز ك از هم
يس جمهـور، چنـد   ئاحمدي نژاد شد ر

سال پيش، متوجـه شـده بـوديم ولـي     
حاميـان   اتحاد در بازار به دليل حضور

. وي يعني مؤتلفـه شـكل نمـي گرفـت    
بعد از انقالب و تقريبا  آخر مي دانيد از

بعد از اعدام برخـي بازاريهـا در سـال    
مثل دستمالچي و ديگران كـار   ،شصت

افتاد به دست بازاري هاي ديگـر مثـل   
اوالدي و الجوردي و جواليي و  عسگر

كه شده بودند پلـيس بـازار و اكثـر    ... 
ن شرايط جرات دم آر بازاري ها هم د
هر كس چيـزي مـي   . زدن را نداشتند

بنــي –گفــت بــه عنــوان ضــد انقــالب 
دسـتگير و بـه زنـدان     ،منافق –صدري 

ــان     ــم از آب تك ــاد و آب ه ــي افت م
اما بازار دارد استقالل خـود   .نميخورد

را از حكومت و دار و دسته هاي متعلق 
سالهاست كه . يم بدست مي آوردژبه ر

ه در بازار از بين رفته تلفؤديگر قدرت م
در خود انجمـن اسـالمي بـازار    . است

. هم، اعضاء با يكـديگر درگيـر هسـتند   
عالوه بر ايـن بسـياري بـازاري جـوان     
وارد بازار شده اند و ديگر كسـي مثـل   

. سابق ترسي از اين قديمي هـا نـدارد  
همچنين بازار ديگر مثل گذشـته يكجـا   
نيست و بـه چنـد منطقـه تقسـيم شـده      

ا از همه مهمتر مسئله احمـدي  ام. است
نژاد است كه در اين چنـد سـال مـي    

ها را با زور حل  لكخواهد كه همه مش
  .كند و مشكل بر مشكل مي افزايد

اينها فكر مي كنند بازار دانشـگاه اسـت   
كه بريزنـد و بزننـد و دانشـجوها را از    
تحصيل منع كنند و يا از دانشگاه بيرون 

بازاري قـوام  اينها بايد بدانند كه . كنند
مغازه  ،دارد و اگر به او فشار وارد كنند

اش را مي بندد و مي رود خانه و كسي 
هم نيست جـرات داشـته باشـد او را از    
بازار اخراج كند يـا مـانع اشـتغال وي    

  .شود
نمي گويم كه ما پولدار هستيم اما به     

جرات مي توانم بگويم كه توان اين را 
اگر كـار  داريم كه براي چند سال هم 

نكنيم در برابر دولت ايستادگي كنيم و 
اين را در جلسه حكومتي ها با اصـناف،  
بازاريها به آنها گفتنـد كـه بـازاري نـه     
كارمند است و نه دانشجو و نـه كـارگر   
كه محتاج يك يا دو ماه حقوقش باشد 

كـه پرداخـت نمـي كننـد      و اگر ديـد 
  .مجبور شود كوتاه بيايد

تصـاد چيـزي   اين حكومت نـه از اق     
ســرش مــي شــود نــه از بــازار و نــه از 

وزير احمدي نژاد فكـر ميكنـد   . ماليات
كه هزينه ريخت و پاش هاي احمـدي  
نژاد را و هزينـه سـركوب مـردم را مـا     

خود دولـت كـل درآمـد    . بايد بدهيم
ــت دارد و   ــور را در دس ــي كش ن آنفت
مـا  . وقت مي خواهد به ما فشار بيـاورد 

دهيم اما به  يم كه ماليات نميئنمي گو
اين نتيجه رسيده ايم كـه اگـر بتواننـد    

ــات  ــا    70مالي ــرده م ــر گ ــد را ب درص
بگذارند، سال آينده باز هم دوبرابر مي 
كنند و خيال مي كننـد كـه قدرتشـان    

  .زياد است
 .البته اين يـك طـرف قضـيه اسـت        

طرف ديگر قضيه اينسـت كـه در چنـد    
ماه اخير همه آنهـايي كـه از احمـدي    

هبري و مراجـع حمايـت مـي    نژاد و ر
. ديگر آدمهاي گذشته  نيسـتند  ،كردند

آنقدر ما فيلم قتل و كشـتار و ضـرب و   
شتم جوانانمان را در تلويزيـون هـاي   
ماهواره اي و  در خيابانها ديده ايم كه 
ديگر نمي توانيم بگوئيم تبليغات دشمن 

بـه  .  يـم برگشـته ايـم   ژهمه از ر. است
خصوص در طـول سـال گذشـته كـه     

رگيري هايي هم ميان دولتـي هـا بـا    د
مـا  .  نوچه ها و حاميان آنها بروز كـرد 

هم از ايـن شـكاف نهايـت اسـتفاده را     
  .كرده ايم

همـين عسـكر    يـد شما نگاه كنيد ببين    
اوالدي و  يـــاران او مـــي رونـــد بـــا 

درصد  15حكومت توافق مي كنند كه 
به بازاري . ماليات از بازاريها گرفته شود

يـد و بنويسـيد   ئكـه بيا  ها مـي گوينـد  
درصد  15كرده ايد و همان  چقدر كار

اما با تمام تالششـان  . را به دولت بدهيد
حتي نيمي از بازاريان بـه حـرف آنهـا    

البته شـايد آنهـايي هـم    . گوش نكردند
بيشترشان به دليل  ،كه اظهار نامه دادند
گرنه كسي حاضر  ترسشان بوده است و

و نـه  نيست نه به دولت ماليـات بدهـد   
دوست دارد به مراجع خمس و ذكات 

  .بدهد... و 
ما ساده بوديم و سالها ميليون ميليون    

به مراجع مي داديم و دلمـان بـه ايـن    
خوش بود كه صرف امام زمان و اسالم 
مي شود حاال مي بينيم كه صرف گلوله 

  ...شده و باتوم و 
بعدش هم بخشـي از ايـن درگيـري       

تي قبــل، از مــد. ميــان خودشــان بــود
هيات مؤتلفه و جامعه اسالمي مهندسان 

از سـوي  . با حكومت درگير شـده انـد  
ديگـــر هاشـــمي و دانشـــگاه آزاد بـــا 

احمـدي نـژاد   . حكومت درگير بودند
مي خواست سر همه آنها را بخورد امـا  
لقمه در گلويش گير كـرد و نتوانسـت   

در نتيجه پـس داد  . آن را قورت بدهد
از دسـت   بـرويش آو به شدت اعتبار و 

  .رفت
روز اولي كه اينها اعالم كردنـد كـه       

اكثـر   ،درصدي بدهيـد  70بايد ماليات 
فروشان و  تيمچه هاي بزرگ مانند طال

پارچــه فروشــان تعطيــل كردنــد و    
حكومت متوجه خطر شـد و بـه دنبـال    

يـد بـا هـم    ئسران بازار فرسـتاد كـه بيا  
در همـان جلسـات اول،   . صحبت كنيم

ه حكومت در بازار برخي از وابستگان ب
گفتند حكومت كوتاه بيايد تـا بـازار را   

حكومت گفت علي الحسـاب  . باز كنيم
درصد نسـبت بـه سـال قبـل بيشـتر       40

گفتگوهــا بــه شكســت . ماليــات بدهيــد
گرچه اعالم كردند كه بازاري . انجاميد

ها با حكومت به توافق رسيده اند كـه  
درصد علي الحساب بدهنـد و بعـد    40

  .درصد گفتگو شود 30هم در مورد 
ــا         ــازاري ه ــه ب ــرداي آن روز ك ف

متوجــه خيانــت برخــي از حاميــان    
حكومت شدند به شدت ناراحت شـده  
و فرش فروشان و خـرازان و كفاشـان   

نيــز بــازار را تعطيــل كردنــد و    ... و
لذا .  حكومت به شدت به وحشت افتاد

چماقداران هميشگي خود را بـه بـازار   
كتــك زدن فرســتاد و ســعي كــرد بــا  

بازاريها و شكستن قفل در مغـازه هـاي   
بـدتر شـد و   . آنان اعتصـاب را بشـكند  

ديگر بازاريان نيـز كـه ايـن همـه بـي      
حرمتي و كتك زدنها را ديدند، مغـازه  

حكومت كـه  . هايشان را تعطيل كردند
ديد اوضاع خراب شده اسـت و نمـي   
ــه اعتصــاب شــود   ــانع از ادام ــد م توان

يل اعـالم  تصميم گرفت كه دو روز تعط
كند تا مـانع از ادامـه كـار بازاريـان و     

از روز شنبه كـه  . اتحاد بيشتر آنان شود
ــدگان     ــر نماين ــار ديگ ــود ب ــل ب تعطي
حكومت به دنبال بازاريهاي كله گنـده  
. مي گشتند تا با آنها به نوعي كنار بيايند

در نهايت دوشنبه شب با عقـب نشـيني   
درصد اعـالم كـرد   15فاحش ماليات را 

سه شـنبه بـازاري هـا دسـت از      تا روز
امـا اينچنـين نشـد و     .اعتصاب بردارند

اعتصاب به برخي ديگـر از شـهرها نيـز    
در نتيجه، حكومت بـار  . گسترش يافت

ديگر با وارد كردن نيروهاي چماقـدار  
مشهد  –و نيروي انتظامي به بازار تهران 

اصفهان با بازاريها درگير شد  –تبريز  –
مجبور به باز كردن و، با تهديد، آنها را 
گفت اگر باز نكنند . مغازه هايشان كرد

. مغازه هاي آنها را مصـادره مـي كنـد   

هنوز جرات اين كار را پيـدا نكـرده و   
مي داند كه اگر يك مغازه را مصـادره  
 كنــد بــا مــوج عظــيم اعتصــاب روبــرو

  .خواهد شد
بازار نيمه تعطيل است و  ،اين روزها    

و مـي  حكومت دندان نشان مي دهـد  
. خواهد گلوي بازاريـان را پـاره كنـد   

بازاريان قول احمدي نـژاد  را شـنيده   
فعـال  : او به مأمورانش گفتـه اسـت  . اند

اينها را به هر شـكل مـي توانيـد خفـه     
ايـن   .كنيد تا بعدا بـه حسابشـان برسـم   

سخن بازاريهـا را بـه شـدت خشـمگين     
هر چنـد كـه نماينـدگان    . كرده است

ه ســاخته حكومــت ايــن گفتــه را شــايع
دشمن خوانده است، اما بازاريهـا مـي   
گويند حاال كه اينطور اسـت مـا اصـال    
نماينده خودمـان را هـم كـه ترسـيده     

  .قبول نداريم
بازار كه اسباب بازي نيست كه ايـن      

نادان هر طـور دلـش خواسـت بـا آن     
او بايـد بدانـد كـه مؤتلفـه      .بازي كند

ن جايگـاه را نـدارد و   آديگر در بـازار  
هاي ملي به دليل اعتبـار در گفتـه   بچه 

 تـر و  هايشان در ميان بازاريها محبـوب 
  .بيشتر مورد وثوق همگان هستند

ما ترسي نداريم اين گوي و اين هم    
حكومت اگر جرات دارد بيايد  .ميدان

شاخ شود ببينيم كه چه كسي شـاخ   سر
  .؟چه كسي را مي شكند

  
ــالمي  ــالب اس ــاپوس  : انق ــن اخت ــا اي ام

نظامي مالي است كـه دولـت را    مافياهاي
در چنگهاي خود گرفتـه و از زبـان آلـت    
فعل خود، احمدي نژاد، او را تهديـد مـي   

تصــرف دولــت از ســوي مافياهــاي . كنــد
مالي به ترتيب زير انجام گرفته  –نظامي 

  :است
  

ــاي  ــاپوس مافياه اخت
ــامي  ــه  –نظ ــالي ك م

ــگ   ــت را در چن دول
  :گرفته است

  
ايـران  بر چندين سال است حاكمان    

ــتند كــه  ــدعي هس ــم ــور ئمس والن كش
پيشرفت «متخصصان و نخبگان هستند و 

نيز ناشي از قـرار گـرفتن    »عظيم ايران
  .استاين افراد در راس امور 

نامي از سرداران سپاه  در اين تحقيق،  
اطالعاتي –امنيتي  –كه در امور نظامي 

 تنها به معرفي .منمي بريقرار دارند ...و
كه در راس  »نظامي اننخبگ«برخي از 

كليـه  .پـردازيم مـي   ،امور قرار دارنـد 
اسامي زير از سرداران سپاه پاسـداران  

بـا تصـاحب   مي باشند كـه مدتهاسـت   
بـر كرسـي مـديريت    مقامهاي كليدي، 

  .تكيه زده اند
نـامي از  باز خاطر نشان مي كنيم كه    

سرداراني كه هم اينك مناصب نظامي 
را معرفي  كساني تنها .نمي آوريمدارند 

را تصـدي مـي     قامهائيكه ممي كنيم 
كننــد كــه صــالحيت تصــدي آنهــا را  

  :ندارند
  

   :»بيت رهبري« 
بيت سيد علـي خامنـه اي در واقـع        

ــا يكــي از  ــياري از جاه اســت كــه بس
سرداران سـپاه پاسـداران كـه حـافظ     

يـــم مافياهـــا هســـتند، اداره آن را ژر
در بين نيروهاي وفـادار   .برعهده دارند

سرداراني هسـتند كـه    ،ه واليت مطلقهب
كار نظامي را با كار غير نظـامي، يعنـي   
 .دخالت در همه امور، عوض كرده اند

به جرات مي توان گفت كه سردار      
وحيد حقانيـان كـه در واقـع يكـي از     
مديران اصلي اجرايـي بيـت رهبـري    
ميباشد با زير مجموعه اي از سـرداران  

برنامه ريزي كليه امور اجرايي و  ،ديگر

 خامنه اي بيت رهبري را با سيد مجتبي
حجازي و هاشمي گلپايگـاني در   و مير

 .دست دارند
ــراه        ــه هم ــابقه ب ــا س ــردار ب ــن س اي

ســرداراني ديگــر از جملــه چيــذري و 
خسروي وفا و سـعيد حقانيـان و سـعيد    

ــي و ــور اجرايــي   ... جليل  –كليــه ام
را تصـدي مـي   حفاظتي و امنيتي بيت 

 .كنند
نجـات فرمانـده    در كنار وي سـردار    

كه مسئوليت حفاظت كل  تيپ ولي امر
ــده دارد  ــر عه ــت را ب ــابي ــردار  ، ب س

 اين جماعـت . متصل استبادي آفيروز
ــه حفاظــت از ســيد علــي و   مشــغول ب

نهـا  آفرزندان و نوادگان و مرتبطين با 
 .مي باشند

  
  :قوا ي سه گانه ٭
  

چندين سال اسـت كـه سـيد علـي         
اگـر  اسـت كـه   وجه شده خامنه اي مت

بخواهد به حاكميت اسـتبدادي خـود   
سـه قـوه،   راس در  بايـد   ،ادامه دهـد 

نـان و  آتا از خطـر   قرار بگيرندنظاميان 
به آنهـا لقـب    لذا  .مردم در امان باشد

امـر  و نخبـه داده و  خواص  خودي و 
  .دنسپرده شو مقامها به آنهاده كر
گانـه جمهـوري    در راس قواي سـه     

به جز قـوه قضـاييه كـه     ،لقهواليت مط
، سـپاهي قـرار   حتما بايد روحاني باشد

قوه قضائيه نيز در يد سپاهي . گرفته اند
   :ها است

  
  :قوه مقننه 

قوه مقننه ايران همانند قـوه مجريـه      
سرشار از سرداران سپاه است كـه هـر   
كدام در كميسيونهاي مختلف مشـغول  

 –تحكيم حاكميـت مافياهـاي نظـامي    
براي  هاي بيشترامتياز گرفتنبه  و مالي 
نجايي كه بسياري از آاز . مي باشند آنها

نيروهـاي   ،اين قـوه  نيروهاي مستقر در
و و واواك وابسته بـه سـپاه پاسـداران    

 ،نيروهــاي امنيتــي وابســته مــي باشــد 
بنابراين كليه طرح ها و لوايحي كه بـه  
نوعي موجب قدرت گيري اين نهادها 

نيروي انتظـامي   از جمله سپاه و بسيج و
بدون هيچ مخالفتي  ،مي شود واواكو 

  .تصويب مي شونداز سوي نمايندگان 
معموال هر گاه در اين قوه قـرار بـر       

طـرح يـا اليحـه اي از سـوي      تصويب
معمــوال  باشــد،نماينــدگان مجلــس  

ميهمانان از نيروهاي مختلف وابسته بـه  
ــامي ــاي نظ ــسنيروه ــه مجل  ، در جلس

و مجلس را كـامال  حضور مي يابند تا ج
 ،در ايـن قـوه   .باشـند  در اختيار داشته

رياست بر عهده سردار شخصـي پـوش   
علي الريجاني مسئول روابـط عمـومي   
سپاه پاسداران و وزيـر ارشـاد اسـبق و    

 او است،دبير شوراي امنيت ملي سابق 
با سرداراني حشـر و نشـر دارد كـه بـه     

اسامي برخي  .نها را مي شناسدآخوبي 
كـه از سـرداران هسـتند از    نمايندگان 
  : اين قرارند

   .يس قوه مقننهئر ،علي الريجاني -
   .نماينده مجلس از تهران ،بيژن نوباوه -
ــبور - ــل در  ،جــواد ص ــده اردبي نماين

   .مجلس
معــاون امنيتــي و  ،ســيروس صــابري -

   .سياسي و نماينده مجلس از قزوين
از  او. نماينده مجلـس  ،حسين نجابت -

  .استرارگاه ثاراهللا مسئوالن سابق ق
 او. نماينـده مجلـس   ،حسين فـدايي  -

ــارگران از    ــت ايث ــد جمعي ــو ارش عض
  .استبازجويان به نام 

. نماينده مجلـس  ،حسين شيخ االسالم-
استاندار حكومت اول احمدي نـژاد   او

  .بودو عضو دفتر رياست جمهوري 
مــدير مســئول نشــريه  ،يوســف پــور -

ــت روز  ــرو   وسياس ــر ني ــاون وزي  ومع
  .استمجلس كنوني  اينده نم
 او از. نماينده مجلس ،رحماني فضلي -

   .بود سابق صدا و سيما انمعاون

ــردي  - ــدين بروج ــالء ال ــده  ،ع نماين
 كميسيون امنيت ملي و و رئيسمجلس 

   .سياست خارجي
ثـاني، اليـاس نـادران، علـي      ،توكل -

اصــغر زارهــي، محمــد نبــي رودكــي، 
 حميد رضا كاتوزيان، دهقـان، سـليمان  

نماينــده جعفــر زاده، بــي غــش، همــه 
   .هستند مجلس

ــر - ــس  ،ذاك ــده مجل ــو او . نماين عض
بـوده  خارج از كشور در باندهاي ترور 
  .است و هست

 او. نماينــده مجلــس ،فرهــاد تجــري -
عضو هيات بررسي شكنجه و دسـتگيري  

  .بود 88 خرداد22 هاي بعد از كودتاي
 نماينــده مجلــس و ،عليرضــا زاكــاني -

نشريه پنجره و وب سـايت   مدير مسئول
فرمانـده سـابق بسـيج دانشـگاه      ،جهان
   .تهران

نماينده مجلس  ،مهدي كوچك زاده -
ــگاه   و ــتاد دانش ــروه  و اس ــخنران گ س

   .چماقداران انصار حزب اهللا
نماينــده  ،محمــد اســماعيل كــوثري -

از فرماندهان قرارگاه ثـاراهللا  و مجلس 
   .در گذشته

ـ  ،كريمي - ان و نماينده مجلس از كرم
عضو هيات مـديره تـيم فوتبـال مـس     

  .كرمان
ــي  - ــي قدوس ــواد كريم ــده  ،ج نماين

   .فرمانده بسيج استان خراسان ومجلس 
ــي  - ــين فرهنگ ــد حس ــده  ،محم نماين

فرمانده سابق نيـروي انتظـامي   ، مجلس
   .تبريز

 ونماينده مجلـس   ،محمد كرمي راد -
و يس كميسـيون امنيـت ملـي     ئنايب ر

  سپاه پاسداران  رهايگفرمانده سابق لش
از  ونماينـده مجلـس    ،پرويز سروري -

   .مسئوالن سپاه در ثاراهللا و لبنان
، از قــا زاده  نماينــده مجلــسآعلــي  -

  ...و سپاه  انفرمانده
  

   :قوه مجريه
سپاه  ،مدن احمدي نژادآبا بر سركار     

كه افراد بسـياري   دشپاسداران مدعي 
مـوزش  آمهـم  تصدي مقامهاي را براي 

در طــول چنــد  ،بنــابراين .ه اســتداد
بسياري از اين سرداران با  ،سال گذشته

پوشيدن لباس هاي شخصي خود را در 
زير مجموعه قوه مجريه قرار داده و بر 
اموال و انفاس مردم چنگ انداختـه و  

  صرف آن مي كنند تمام تالش خود را 
رانت هاي بزرگ اين خوان كه از سر 
   .بر نخيزند

كه  سپاهياني در اختيار، اطالعاتبنا بر  
بـا كمـك    ،را در دسـت دارنـد  مقامها 

ميليارد دالر  35نيروهاي نظامي حدود 
 .از واردات كشور را در اختيـار دارنـد  

ـ عالوه بـر ا  واردات  بخـش عمـده   ،ني
بر اساس  .نيز در دست آنها استقاچاق 
  ميليارد دالر  30حدود طالعات،همين ا

   نفت و ديگر صادراتمدهاي آ در از
ــا و   ــن نيروهـ ــار ايـ ــور در اختيـ كشـ

  .نها مي باشدآقرارگاههاي وابسته به 
به جرات می توان گفت که نیروهای 
سپاه و زیر مجموعه آن، یعنی بسـیج، 

وزارتخانـه  ۱۰طرف قرارداد بیش از 
ــس  ــوانین مصــوب مجل ــاس ق ــر اس ب
هستند و درآمدها و هزینه هـای ایـن 
وزارتخانه ها و نهادها را میـان خـود 

  .بدل می کنندرد و 
بــه هنگــامی کــه محمــود احمــدی     

نژاد شهردار تهران بود، آنقدر روابط 
ـــــور  ـــــان در ام ـــــان وی و نظامی می
اقتصادی فراوان بـود کـه بسـیاری از 
ــدهان ایــن نهادهــا کــه ســابقه  فرمان
خوبی هم نداشتند، توانسـتند در آن 
مدت کوتاه، به سرمایه هـای نجـومی 

  .دست یابند
ـــرداران شخصـــی  ـــن س ـــوش در ای پ

ارتباط کامل با سرداران نظامی پوش 
ــام  ــه هنگ ــتند و ب ــداران هس و چماق
ضرورت همه به یک شـکل عمـل مـی 

ــد ــر . کنن ــر اســامی برخــی از زی در زی
  :مجموعه ها را می آوریم

محمــود احمــدی نــژاد رئــیس قــوه  -
ــه   ــران  -مجری ــابق ته ــهردار س  –ش

ـــاه  ـــو قرارگ ـــابق و عض ـــتاندار س اس
  د، محمود احمدی نژا. حمزه

  5در صفحه 
  

 اختاپوس
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توانسته است برخی خرافه پرسـتان و 
قــدرت خواهــان و بســیاری از رانــت 
. خواران را در اطراف خود گرد آورد

این سـردار سـپاه بـا واگـذاری بیشـتر 
ـــاران خـــود،  ـــه ی امـــور اقتصـــادی ب

  توانسته است افراد وفا داری پیدا 
سرمایه کـم نظیـر کشـور کـه از .  کند

ی را فروش نفت حاصل مـی شـود، و
قادر بـه خریـد نماینـدگان مجلـس و 
  یکی دو تن از مراجع تقلید و شماری 

  
  

از روحــانیون و نیروهــای متخصــص 
 .کرده است

  
  : معاونان و مشاوران رئیس جمهور

همانگونه که خود رییس جمهوری    
ســپاهی اســت، زیــر مجموعــه وی، از 
جمله وزرا و معاونان از افراد سپاهی 

ی یـک چنـد اسـام. تشکیل شده است
  : از آنها

احمد زاده معاون رییس جمهوری  -
. و ریـــیس ســـازمان محـــیط زیســـت 

  .استاندار سابق خراسان 
مجتبـــی هاشـــمی ثمـــره، معـــاون  -

رئیس جمهـوری  و مشـاور ارشـد وی 
  . در کلیه امور

داوود احمدی نـژاد، بـرادر رئـیس  -
جمهوری، معاون وی در پدافند غیـر 

  . عامل
ـــو، معـــاو - ن رئـــیس علـــی ســـعید ل

ــت  ــازمان تربی ــیس س ــوری و رئ جمه
  . بدنی

. علی آبادی، رئیس کمیتـه المپیـک -
او رئیس سابق سـازمان تربیـت بـدنی 

  .بود
لطف الله فروزنده، معاون توسـعه  -

منــــابع انســــانی احمــــدی نــــژاد در 
حکومت دوم و عضو ارشـد جمعیـت 

  . ایثارگران
مجتبــی شــاکری،  مشــاور رئــیس  -

ت جمهـــوری و عضـــو ارشـــد جمعیـــ
  . ایثارگران

جعفــر بهــداد، مشــاور فرهنگــی  و  -
رسانه ای ریاسـت جمهـوری و عضـو 

  . هیات مدیره روزنامه ایران
  امیر منصور برقعـی، معـاون برنامـه -

گــذاری و نظــارت راهبــردي رياســت 
ـــالي  ـــوراي ع ـــو ش ـــوري و عض جمه

  .تدوين برنامه پنجم
علی اکبر جـوانفکر، مشـاور رسـانه  -

شــورای  ای رئـیس جمهــوری و عضـو
  . صدا و سیما

محمود هاشمی ثمره،  نماینده تام  -
  .االختیار در کاروان راهیان نور

جـــواد شـــمقدری، مشـــاور هنـــری  -
رئــیس جمهــوری و معــاون ســینمایی 

  . وزیر ارشاد اسالمی
محمــد رضــا رحیمــی، معــاون اول  -

رئیس جمهـوری و اسـتاندار اسـبق و 
ـــوق دانشـــگاه  ـــیس دانشـــکده حق رئ

  ...تهران و
صـطفی خیریـان، مشـاور محمـود م -

  . احمدی نژاد در انصار حزب الله
حســــن عباســــی، مشــــاور رئــــیس  -

جمهـــــوری در امـــــور اجتمـــــاعی و 
  . نظامی

ــــیس  - ــــاون رئ طــــه طــــاهری، مع
جمهوری در سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق 

او مدیر سابق دخانیـات و . کاال و ارز
معـــاون ســـابق اطالعـــات نیـــروی 

الم انتظامی با نام مسـعود صـدر االسـ
  . بود

نماينده ايـران در   ،علي اصغر سلطانيه-
. هسـته اي ي ژانـر ژانس بين المللـي  آ
  .....و
 

   :يوزراي رئيس جمهور 
ــه در ايــن      و چــه در  حكومــتچ

بســـياري از وزراي ، قبلـــي حكومـــت
وابسته به  افرادمحمود احمدي نژاد از 

بـوده  سپاه پاسداران و نيروهاي امنيتي 
  :ها بدين قرارنداسامي برخي از آن. اند

وزيـر كشـور و     ،مصطفي محمد نجار -
فرمانـدهان سـابق    وزير سابق دفـاع از 

   .سپاه پاسداران
رياسـت دانشـگاه    ،مسعود ميركاظمي -

هـاي امـام    شاهد و تدريس در دانشگاه
و حسين، امام صـادق و علـم و صـنعت    

عضـو  و عضو شوراي انقـالب فرهنگـي   
كنـوني  وزيـر   وشوراي عالي فرهنـگ  

   .و وزير سابق بازرگاني نفت
ــجو - ــامران دانش ــبق  ،ك ــتاندار اس اس

تهــران، معــاون ســابق سياســي وزارت 
كشور و وزير كنوني علوم و تحقيقـات  

   .عالي
 واواكوزير كنوني   ،حيدر مصلحي -

ــري در ســپاه     ــده ســابق رهب و نماين
   .پاسداران و اوقاف

وزير ارتباطـات و فـن    ،رضا تقي پور -
   .وريآ
استاندار سابق  ،شيخ االسالم عبدالرضا -

هرمزگــان و وزيــر فعلــي كــار و امــور 
   .اجتماعي

وزير رفـاه و امـور    ،صادق محصولي -
ــور در     ــابق كش ــر س ــاعي و وزي اجتم

   .احمدي نژاد حكومت
  ...و .وزير نيرو ،نامجو -
  

   :معاونان وزير كشور
اسـتاندار سـابق قـم و     ،عباس محتاج -

   معاون وزارت كشور در حال حاضر
 معـاون  ،محمود عباس زاده مشـكيني  -

استانداري تهران و معاون وزيـر   سابق 
   .كشور

معاون عليرضا افشار در وزارت  ،جانلو -
   .كشور

مسئول كميته حمـل   ،محمد رويانيان -
   .و نقل و سوخت وزارت كشور

استاندار سابق سـمنان   ،علي عبداللهي-
انتظــامي وزارت  و و معــاون امنيتــي 

  .كشور
 او .معاون وزيـر كشـور   ،يرضا افشارعل -

  .بودفرمانده سابق بسيج 
معـاون پارلمـاني    ،مهدي محمدي فر -

   .وزارت كشور
  

   :استانداران
سپاهي  نجا كه حكومت نخبگانآاز      

براي كنترل كشور مجبور به استفاده از 
ي و سپاهروابط تنگاتنگ ميان نيروهاي 

، نظـامي مـي باشـند    -مجريان سياسـي 
سپاهي، نژاد با انتخاب وزيري  احمدي

موجـب انتصـاب    ،وزارت كشـور براي 
سرداراني جهت كنترل استانهاي كشور 

قصد او . دشي خود سپاهاز سوي وزير 
، با هماهنگي كاملاين بود و هست كه 

اجرا را هماهنگ   سركوب مردم طرح
  .كند

عالوه بر اين مشخص شده است كـه      
بخـــاطر انتخـــاب ايـــن اســـتانداران 

. كردن خورد و بردها اسـت  ماهنگه
، استان هرر گلشتوضيح اين كه فرمانده 

به اتفاق اسـتاندار سـپاهي، راحـت تـر     
مـد بيشـتر   درآو  .خورد برد مي كننـد 

  :اسامي استانداران . بدست مي آورند
ــدن  - ــي تم ــران   ،مرتض ــتاندار ته اس

   .بزرگ
 او .اسـتاندار همـدان   ،بهروز مـرادي -

  .بودر فج 19ر گفرمانده سابق لش
ــي  - ــروز همت ــان   ،به ــتاندار خراس اس

   .شمالي
   .استاندار يزد  ،فالح زاده -
اسـتاندار سـابق فـارس و     ،رضـا زاده  -

ب فـارس  آب و فاضل آرئيس سازمان 
  .مستقر در استانداري تهران

اسـتاندار سـابق    ،محمد رئوفي نـژاد  -
   .كرمان و استاندار فعلي استان زنجان

اسـتاندار   ،علي رضا ذاكـر اصـفهاني   -
رئـيس مركـز    او. فعلي استان اصـفهان 

  .بودبررسي هاي رياست  جمهوري 
. منصور حقيقت پور، استاندار اردبيـل -
  . بودمسئول بازسازي عتبات  او
استاندار سابق گيالن  ،علي عبداللهي -

   .و استاندار فعلي سمنان
اسـتاندار فعلـي    ،سيد جعفر حجـازي  -

   .خوزستان
ار سابق خوزستان استاند ،امين حياتي -

   .در دولت نهم
 ،اســــــماعيل محمــــــد نجــــــار-

  .استانداركردستان
رئيس  او. استاندار ايالم ،محمد كرمي-

  . بود مركز تحقيقات سپاه پاسداران

اســتاندار اســتان  ،زادآعلــي محمــد  -
   .سيستان و بلوچستان

  
  :معاونان استانداري ها 

بـه   سـپاه  سـرداران   گماشتن دنبالب    
ــام ــ مق ــتانهاي تانداراس ــوري اس ، كش

   :معاونان آنها نيز از پاسداران شده اند
رئيس روابط عمـومي   ،قائم محمدي -

   .استانداري يزد
معـاون سياسـي امنيتـي     ،محمد زاده -

  .ذربايجان غربيآاستانداري 
   .فرماندار تهران بزرگ ،حسين طال -
مشاور امنيتي استانداري  ،نادر قرباني -

   .اردبيل
امنيتي  -سياح  معاون سياسي اباصلت -

   .استانداري زنجان
سياسي  –معاون امنيتي   ،جالل سياح -

   .استان سيستان و بلوچستان
 –معـاون امنيتـي    ،غالمحسين دشـتي  -

   .استانداري يزد سياسي
 –معاون سياسـي   ،احمد حاجي زاده -

   .امنيتي استانداري قم
فرماندار سابق شـهر   ،علي براتلو صفر -

   .عاون استانداري تهرانري و م
  .فرماندار اصفهان ،حاجيان-
  .فرماندار شيراز ،ابراهيم عزيزي -
مدير كل  ،محمد علي شجاع حيدري -

   .سياسي و انتخابات استان كرمان
ــادي  - ــي فره ــي   ،عيس ــاون سياس مع

   .استاندار خراسان جنوبي
معـاون سياسـي    ،محسن فرخي نـژاد  -

   .استانداري خوزستان
   .معاون استاندار تهران ،فرخ نژاد -
 ،فرمانـدار كاشـان  : حسينعلي حـاجي  -

سـابق نيـروي مقاومـت بسـيج      فرمانده
  .منطقه اصفهان

رئيس شـوراي   ،عباس حاجي رسولي -
   .شهر اصفهان

   .فرماندار يزد ،عظيمي نيا -
   .فرماندار اهواز ،فدعمي -
   .فرماندار قزوين ،سعيد مير بها -
ركــزي بخشــدار م ،غالمرضــا غالمــي -

   .شيراز
معــاون اجتمــاعي  ،صــمد فرامــرزي -

  .ذربايجان شرقيآاستانداري 
. فرماندار اراك ،اصفري محمد حسن-
  ...و
  

ــراد   ــامي  اف ــاي نظ ــاحب نيروه ص
  :مقامهاي غير نظامي

الزم به ذکر اسـت کـه ایـن مطلـب     
ـــت  ـــتری جه ـــی بیش ـــه بررس ـــاز ب نی
شناسایی ایـن سـرداران دارد امـا بـه 

ت که موجب افشای هر حال امید اس
در زیر بـه . چهره های یاد شده گردد

معرفی برخـی سـردارانی کـه در امـور 
مختلــف در راس کــار هســتند اشــاره 

  .می شود
حســین شــیخ عطــار، معــاون وزیــر  -

  . امور خارجه
مهدی هاشمی، معـاون شـهرداری  -

تهران و معاون وزیر کشور و مسـئول 
رئـــــیس . ســـــابق ســـــتاد ســـــوخت

  .یفدراسیون تیرانداز
ــران  - ــدیرعامل ســابق ای ــی، م منطق

  . خودرو و معاون جدید وزیر دفاع
محمود هاشمی ثمره، معاون وزیـر  -

  . نیرو
ـــی آب و  - ـــاون فعل ـــار زاده، مع عط

   .فاضالب وزارت نیرو
ــي - ــن طالي ــادي  ،محس ــاون اقتص مع
او ســفیر ایــران . زارت امـور خارجــهو

در توکیـــو و دبیـــر راهبـــردي وزارت 
  . امور خارجه بود

یار ارشدی، معـاون پارلمـانی وزیـر  -
  . دفاع و نیروهای مسلح

ــایی  - ــاون اروپ ــفری، مع ــدی ص مه
  . وزارت امور خارجه

الماسوندی، معـاون فعلـی طـرح و  -
ــابع آب  ــدیریت من ــرکت م ــعه ش توس

  . ایران
مجیــــد دوســــت علــــی، معــــاون  -

دادســـتان اســـتان کرمـــان و قاضـــی 
  . دادگاه

ــر  - ــالل احم ــدیرعامل ه ــاتی، م حی
  . زوینق
سید حسـین زنـدوی،  مـدير عامـل  -

ــارس و  ــيج ف ــاون بس ــاد تع ــابق بني س
مـــــدير عامـــــل کنـــــوني صـــــندوق 

  .الحسنه مهر قرض
جعفری، رئیس هیـات مـدیره تـیم  -

  . فوتبال فجر سپاسی شیراز
فرهنــگ اصــالحی، مــدير عامــل  -

  .شرکت احرار فارس
محمــود نجابــت، معــاون دانشــگاه  -

، پزشـــکی شـــیراز و اســـتاد دانشـــگاه
ـــر خرســـندیان اســـتاد  ـــاق دکت باجن

  . دانشگاه
محمد ناظمی اردکانی، وزیر سابق  -

ـــدی  ـــت اول احم ـــاون در حکوم تع
  . نژاد

سید بـاقر مهتـدی، کـاردار نظـامی  -
  . ایران در نیکاراگوئه

حســین اللــه کــرم، کــاردار نظــامی  -
  . ایران در بوسنی و هرزه گوین

جـــواد منصـــوری، رئـــیس کتابخانـــه 
او مدتی  معاون . جهوزارت امور خار

  . وزیر خارجه و سفیر بود
مالحی، رئیس باشگاه ورزشی پاس  -

  . تهران و اکنون صبا باطری قم
عزیــز اللــه محمــدی، رئــیس لیــگ  -

  . فوتبال ایران
حسن کاظمی قمی، سفیر ایـران در  -

دوران سـفارت او تمـام شـد و . عراق
  .جانشین او نیز یک سپاهی شد

دگاه ویـژه مسعود کاظمی، عضو دا -
  . مطبوعات

مصطفی متولیان، معـاون سـازمان  -
امر به معروف و نهی از منکر و رئـیس 
ستاد مردمی احیای امر به معـروف و 

  . نهی از منکر
فقیـــه خراســـانی، رئـــیس شـــرکت  -

  . فوالد الیاژی یزد
پرویز فتاح قـره بـاغ،  وزیـر سـابق  -

  . نیرو
ــاغ  - ــره ب ــاح ق ــز  –فت ــرادر پروی  –ب

  . در استان تهرانرئیس نیرو 
حســین عالیــی، مســئول تشــریفات  -

قـبال مـدیر  –دفتر ریاست جمهـوری 
کل روابط عمومی شـهرداری تهـران 

  .در دوران احمدی نژاد  بود
عبداللهی، مـدیر مسـئول نشـریه یـا  -

  . لثارات الحسین
رضــا طالیــی، عضــو شــورای شــهر  -

  . تهران
طــاهری مطلــق، رئــیس ســازمان  -

  . بنادر و دریانوردی
صالحی، مشاور سابق احمدی نژاد  -

در منــاطق آزاد و ویــژه اقتصــادی و  
   .استاندار فعلی خراسان

حسین صفار هرنـدی، وزیـر سـابق  -
ارشاد اسالمی و مشاور فعلی فرمانـده 

  . سپاه
مــدير عامــل شــركت  ،مظفــر شــمس -

   .توسعه منابع آب و نيرو
ــه  - ــل موسس ــدیر عام شــفیع زاده، م

  .مالی اعتباری مهر
حســـین شـــریعتمداری معصـــومی،  -

  . نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان
  . زهره وند، سفیر ایران در ایتالیا -
محمد باقر ذوالقدر، مشـاور رئـیس  -

  . قوه قضاییه
مهدی چمران، رئیس شورای شهر  -

  . تهران
آجرلــــــــو، مســــــــئول ورزش در  -

  . شهرداری تهران
حســین امیــر عبــداللهیان، ســفیر  -

  . ر بحرینایران د
محمد رضا جمـالی، مـدیر مسـئول  -

   .نشریه جوان
مـدير مسـئول    ،محمد رضا مقدم فـر  -

   .وب سايت فارس نيوز
مســئول وب  ،اميــر طــاهر حســينخان-

   .سايت قانون با طراحي ستاد كودتا
كـارگردان  فـيلم    ،مسعود ده نمكـي  -

   .هاي مرتبط با نظام
ــجادي  - ــادي سـ ــيد هـ ــاون ، سـ معـ

اطالعـات و فنـاوري   پژوهشكده امنيت 
  اطالعات مركز تحقيقات مخابرات 

رئيس سازمان پزشـكي   ،حسن عابدي -
   .قانوني

رئيس سـازمان هـوا و    ،مهدي فرهي -
   .فضا

نايب رئيس  ،احمد وحيد دستجردي -
عضو هيات مديره گـروه   ،شركت سايپا

   .سازي بهمن وابسته به سپاه خودرو
عضـو هيـات    ،عبداهللا سـلطاني ثـاني   -

دوست مهرداد بزم  ،ه شركت سايپامدير
   .باش

عضــو شــوراي  ،قــا محمــديآعلــي  -
از  ،امنيت ملي و نماينده پيشين مجلس

   .صدا و سيما معاونان
ــيم  ،هاريــانآ- عضــو هيــات مــديره ت

   .فوتبال فجر سپاسي شيراز
ــوري  - ــيم س ــت اهللا حك ــاور  ،نعم مش

همكـار مسـعود    ،كارگردان و فيلم ساز
   .ي هافيلم اخراج ده نمكي در

مـدير مسـئول نشـريه     ،احمد براتـي  -
   .اشراق انديشه

سـفير ايـران در    ،خوند زادهآمهدي  -
   .لمانآ
سفير ايران در باكو و  ،حميدي زارع -
   .كنسول در نخجوان سر
سـفير ايــران در   ،ماشـاء اهللا شــاكري  -

   .پاكستان
سـفير ايـران در    ،محمد رضا شـيباني  -

   .لبنان
يران در خارج سفير ا ،عباس عراقچي -

   .عضو گروه هسته اي ،از كشور
سفير ايران در كشور  ،محمد فرازمند -

   .بحرين
سفير ايـران در   ،عبدالرضا فرجي راد -

نروژ و عضو موسسه مشكوك ايـران در  
   .لندن

سـفير   ،بيانـه امحمد حسـين قـديري    -
نماينـده   او. ايران در خـارج از كشـور  

   .بود سابق مجلس شوراي اسالمي
مـدير مسـئول نشـريه      ،ي احمديعل -

   .انديشه دانشجو
ــران در  ،غالمرضــا انصــاري - ســفير اي

   .روسيه
  

   :صدا و سيما
يكــي از نهادهــايي كــه بســياري از      

سپاه انتخـاب   افرادنيروهاي خود را از 
نموده و در كليه امور جانب حكومـت  

اسامي در زير  .كودتا را در اختيار دارد
پايه ايـن سـازمان    مسئوالن بلند يكچند

الزم . را مـي آوريـم  هستند  سپاهيكه 
به ذكـر اسـت كـه اسـامي بسـياري از      

هسـتند و  اين سـازمان مخفـي    مقامات
شناسـايي  بشدت مراقبت مي شـود كـه   

  .ندشون
رئـيس سـازمان    ،عزت اهللا ضـرغامي  -

   .صدا و سيما
معاون رئـيس   ،علي اصغر غالمرضايي  -

ش مـوز آسازمان صدا و سيما و رياست 
  .و تحقيقات سازمان

معـاون رئـيس سـازمان     ،علي دارابي -
عضــو ارشــد جمعيــت  وو ســيما  صــدا

  .ايثارگران
 معاون سياسي سازمان صدا ،خونديآ -

  .و سيما
ــبقتي - ــاون  ،س ــو آمع ــدي و عض خون

  .شوراي سياستگذاري صدا و سيما
مدير شـبكه پـنج سـيما     ،رجبي معمار -
  .)شبكه تهران(
ــان  - ــراهيم زادگ ــوراي   ،اب ــو ش عض

   .معاونت سياسي صدا و سيما
عضو شوراي معاونت سياسـي   ،اميري -

   .صدا و سيما
تپــه رشــي، عضــو شــوراي معاونــت   -

   .سياسي صدا و سيما
از مديران صدا و  ،محمد رضا  تركي -

عضـو   ومدير سابق شـبكه سـحر    سيما و
  .باند رسانه اي مافياها

چپريان، عضو شوراي معاونت سياسي  -
   .سيما صدا و

عضو شوراي معاونـت   ،حاجي پروانه -
   .سياسي صدا و سيما

عضو شوراي معاونـت سياسـي    ،راور -
   .صدا و سيما

در  ،خونــدآاز معاونــان  ،زابلــي زاده -
بخش سياسـي صـدا و سـيما  بـا سـابقه      

   .حضور در كردستان
عضو شوراي معاونـت   ،سليماني زاده -

   .سياسي صدا و سيما
  6در صفحه

 اختاپوس
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رئيس بخش خبر سـيما و   ،ديسيد مه -
     20:30مسئول اجرا و پخش خبر 

عضو شوراي معاونت سياسي  ،صالحي -
   .صدا و سيما

مسئول برنامـه هـاي سـيما و     ،غالمي -
عضو شوراي سياست گذاري انتخابـات  

   .صدا و سيما
ــك - ــت   ،كوچ ــوراي معاون ــو ش عض

   .سياسي صدا و سيما
رئـيس دانشـكده     ،عطا اهللا ملكي تبار -

   .صدا و سيما
از معاونـان   ،سيد محسـن مهـاجراني   -

   .سيما
ــت    - ــوراي معاون ــو ش ــرالهي، عض نص

   .سياسي صدا و سيما
مدير شـبكه خبـري    ،عبدالرضا بوالي -

ــت   20.30 ــوراي سياس ــاي ش و از اعض
   .گذاري صدا  و سيما

مــدير عامــل شــبكه خبــري  ،ســادات -
   .العالم

مدير مسـئول سـابق    ،حسين انتظامي -
جـام جـم و از مـديران صـدا و      نشريه
   .سيما

 –مدير شـبكه پـرس    ،محمود سرفراز -
   .وي –تي 
  ...و

سياست داخلـي در هـر   : انقالب اسالمي
چهار بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي 

ــد مافياهــاي نظــامي    –و فرهنگــي در ي
. سياســت خــارجي نيــز  . مــالي اســت 

مـالي   –اختاپوسي كه مافياهاي نظـامي  
ريز اسـتعدادها و نيـز   شده است، عامل گ

يـم و نيـز دو   ژخود فروشي پرورده هاي ر
شهرام . رأس ديگر مثلث زور پرست است
  :اميري يكي از اين قربانيان است

  
  

جاسوس «شهرام اميري  
؟و اعتراف بـه  !»دو جانبه

  :جاسوسي براي سيا؟
  
  

از زمــاني كــه شــهرام : انقــالب اســالمي
شد تـا زمـاني   » ناپديد«اميري در مدينه 

يــم او را ژشــد، ر» پيــدا«در امريكــا  كــه
ــأموران    ــه م ــد ك ــي خوان ــمندي م دانش

پـس از  . عربستان و سـيا او را ربـوده انـد   
بازگشت او به ايران، سپاه بـا او مصـاحبه   
اي ترتيب داد و از تلويزيون پخش كرد و 
خبرگزاري فارس از قول يك مقام مطلع، 

در واقع، . خواند» جاسوس دوجانبه«او را 
در زير گزارشـي  . اه بوده استاو عضو سپ

از ايران و نيز اطالعاتي كـه در امريكـا در   
باره شهرام اميري انتشـار يافتـه انـد را از    

  :نظر خوانندگان مي گذرانيم
  

نبود اطالع در بـاره تهديـد   
فوري كه مسلح شدن ايران 
به بمب اتمي اسـت، سـيا را   

  :نيازمند اميري كرد
  

ري مـــك گـــاورن، مقالـــه اي در  
وئيـه انتشـار   ژ 17رسيوم، به تـاريخ  كنس

  :داده است واجد اين اطالعات
ــود،     ــركار ب ــر س ــوش ب ــي ب ــا وقت ت

سازمانهاي اطالعاتي امريكا، بـر اسـاس   
اطالعاتي كـه تهيـه كـرده بودنـد، در     

، گــزارش دادنــد كــه ايــران تــا 2007
، در كار توليد بمب اتمـي  2003اواخر 

بوده اما از آن تاريخ، ديگر آن را پـي  
بــا آن گــزارش، حملــه . رفتــه اســتنگ

  . نظامي به ايران ممكن نبود
پيش و پس از آن تـاريخ، امريكـا و        

ــه آن    ــد ك ــي آن بودن ــرائيل در پ اس
ــا   ــاتي را ب ــازمانهاي اطالع ــابي س ارزي
ارزيابي جانشين كنند كه حاكي از اين 

كه ايران باز دركار توليد بمـب اتمـي   
بـردن شـهرام اميـري بـه     . شده اسـت 

ــ ــاز   امريك ــا ني ــتقيم دارد ب ــط مس ا، رب
ــاتي بـــه اطـــالع   ــازمانهاي اطالعـ سـ
درخــوري كــه بــه اســتناد آن بتواننــد 

  .ارزيابي دومي را بعمل آورند
احتماال، حكومت اوباما از آن رو بـه   

شهرام اميري نيـاز داشـته انـد كـه در     
پاسخ به ايران سناتور راكفلـر، بگوينـد   

ــد   ــرده ان ــيل ك ــالع الزم را تحص . اط
ــاره ســناتور  راكفلــر گفتــه اســت در ب

تهديد اتمي فوري ايران، اطالع از كم 
  . و كيف برنامه اتمي ايران وجود ندارد

با توجه به نياز بـه اطـالع، مقامـات          
سيا سعي كرده انـد اميـري را متقاعـد    

. كنند نقش اطالع دهنده را بازي كنـد 
از قرار، سـعي آنهـا بـه جـائي نرسـيده      

عي كه حمله بدين سان، آن اطال. است
ــد، از اميــري   ــه كن ــران را توجي ــه اي ب

  . بدست نيامده است
برخي از روزنامه ها نيز كوشيده اند      

ــتگاه    ــه دس ــد ك ــوه بدهن ــور جل اينط
اطالعاتي امريكـا اطالعـاتي را بدسـت    
آورده اند كه به استناد آن، مي تواننـد  
ــاتي در   ــازمانهاي اطالع ــابي س در ارزي

اي مثـال،  بـر . ، تجديد نظر كنند2007
ــايمز    ــورك ت ــه ژ 16(نيوي ) 2010وئي

گزارش كـرده اسـت كـه سـازمانهاي     
اطالعــاتي امريكــا در بخشــي از نتيجــه 

،  تجديـد  2007گيريهاي خود در سال 
  . نظر كرده اند

انتظار مي رود كـه محافظـه كـاران     
جديدي سـخت افراطـي، چـون كـن     
آدلمن، شخصي كه به دونالد رامسفلد، 

ريكا، سخت نزديك وزير سابق دفاع ام
است، همان كار را بكنـد كـه پـيش از    
جنگ عراق، او و محافظه كاران جديد 

حمله نظامي به ايران ضرورت : كردند 
  .اجتناب ناپذيري است

امري كه روشن است، اينسـت كـه        
اسرائيل و محافظه كاران جديد، مصمم 
هستند كه گزارش ديگـري را جانشـين   

ــزارش  ــازمانهاي اطال 2007گ ــاتي س ع
ايـن گـزارش مـي بايـد     . امريكا كننـد 

تصديق كند كه ايـران در كـار توليـد    
شـهرام اميـري مـي    . بمب اتمي اسـت 

توانست نقش اطالع دهنـده موثـق را   
بــازي كنــد و دســت آويــز الزم را در 

  .اختيار بگذارد
با وجود اين، حكومت اوباما رضا به      

تـرجيح ايـن   . گزارش سازي نمي داد
و هست كه گـزارش   حكومت اين بود

ــات الزم    ــه اطالع ــس از آن ك دوم، پ
تحصــيل شــدند، تهيــه و تســليم رئــيس 

اينست كه تير اسـرائيل  . جمهوري شود
  .و محافظه كاران جديد به سنگ خورد

  
: اطالعات سـپاه مـي گويـد   

ــري  ــهرام امي ــوس «ش جاس
بود و سيا اين ادعا » دوجانبه

  :را كودكانه مي خواند
  

ويورك تايمز، ، ني2010وئيه ژ 21در  
خبر خبرگزاري فارس را انتشار داده و 

  :ذيل آن، نظر سيا را آورده است
وئيــه، خبرگــزاري  نيمــه   ژ 21در  

» منبـع مطلـع  «رسمي فـارس از قـول   
خبر داد كه كه اميري نقـش جاسـوس   

و سـيا بـازي   ) سپاه(دوجانبه را ميان ما 
كرده و قهرمانانه موفق شده اسـت بـه   

غلط درباره برنامه مقامات سيا اطالعات 
ارتباط او با سيا را ما . اتمي ايران بدهد

  .خود سازمان داديم
ــه   ــده ب ــر دهن ــع خب شخصــي كــه منب

اميـري  : خبرگزاري بوده، گفتـه اسـت  

شروع به همكاري با مأموران اطالعاتي 
از همـان زمـان كـه ايـن     . ايران كـرد 

مأمورين توانستند با او ارتبـاط برقـرار   
يرانيان ديگري كه كنند، او فهرستي از ا

ــد و    ــا را برباي ــت آنه ــد داش ــيا قص س
ــن     ــار اي ــر را در اختي ــات ديگ اطالع
مــأمورين گذاشــت بــه عنــوان مثــال، 
شخصي كه شماره هاي دو خـود رو را  

اسم رمز يكي از آنهـا  : داده گفته است
SPIT FIRE است.  

مــتن خبــر خبرگــزاري : انقــالب اســالمي
  :فارس در اين باره عيناً اينست

ــا  يكـــي از« ايـــن خودروهـــا تويوتـ
و  XXE60006 رنـگ بـه شـماره    كـرم 

آبي تيـره   SUV ديگري شورلت مدل
 كه اسم رمز آن  XUK6939 به شماره

SPIT FIRE  اســت؛ هــر دوي ايــن
خودروها متعلـق بـه ايالـت ويرجينيـا     

  » .هستند
خبرگـزاري فـارس متعلــق بـه ســپاه         
خبر را سـپاه پرداختـه و از طريـق    . است

بنــا . انتشــار داده اســت ايــن خبرگــزراي
، مأموران اطالعـاتي  1388برخبر، درسال 

سپاه توانسته اند با اميري ارتبـاط برقـرار   
اين پرداخت كننده و يا كننـدگان  . كنند

خبــر، توجــه داشــته انــد كــه اگــر از اول 
اسباب ربوده شدن اميري را فراهم كـرده  
اند، پس او مأمور سپاه بوده اسـت و اگـر،   

امريكا با او ارتبـاط برقـرار    بنا بر خبر، در
ــش     ــت نق ــه اس ــد و او پذيرفت ــرده ان ك
جاسوس دوجانبه را بازي كنـد، پـس او،   
به ميل خود، به امريكا رفته است؟ از اين 
كه در متن خبر خبرگزاري فارس سخني 
از ربوده شدن اميري بميان نيست، معلوم 
مي شود تهيه كننده يـا كننـدگان خبـر    

بــوده شــدن توجــه داشــته انــد ادعــاي ر
را ... بـا سـيا و   » جنگ اطالعاتي«اميري، 

اما اگر اميري به ميل خود . نقض مي كند
به امريكا رفته است، پس ادعاي سيا كـه  
او جاسوس اين سازمان بوده است، راست 

واكنش مقامـات سـيا بـه ايـن     . مي نمايد
  :خبر، بنا بر نيويورك تايمز، اينست

 مقامات امريكا، در پاسخ بـه ادعـاي   
  :جديد ايراني ها مي گويند

اميري هيچگاه «:يك مقام مي گويد     
ايـن  . به سيا و اطالعاتش راه پيدا نكرد

. يــك داســتان ســازي مضــحك اســت
آنچه بـا  : مثل بلور شفاف استواقعيت 

اميري موضـوع گفتگـو مـي توانسـت     
و ما . بشود و بود، برنامه اتمي ايران بود

و بــوديم كــه بهتــرين اطالعــات را از ا
  .»بدست آورده ايم

اميـري  : مقامات امريكا مي گوينـد       
ن يـك  اطالع در اين باره را كـه چسـا  

دانشگاه در تهـران، مركـز پوشـش دار    
كوششهاي اتمي ايران است، با جزئيات 

او . آن، در اختيار سـيا گذاشـته اسـت   
يكي از منابع دستگاه اطالعـاتي امريكـا   
در تهيه بـرآورد سـازمانهاي اطالعـاتي    
پيرامون فعاليت اتمي ايران و ظني كه 
بر نظـامي بـودن ايـن فعاليـت وجـود      

  . دارد، بوده است
يم ايران با بازگردانـدن اميـري بـه    ژر 

ايران با استفاده از همسر و بسـتگان او،  
در واقع، به كسان ديگري اخطـار مـي   
كنــد كــه قصــد گــريختن از ايــران را 

بهائي كه بـراي گـريختن بايـد    : دارند
  . ، سنگين استپرداخت

پاسخ مقامات امريكا بـه  : انقالب اسالمي
ادعاي سپاه نيز گوياي اين واقعيت اسـت  

زيـرا سـيا و   . كه حق با مك گاورن اسـت 
سازمانهاي اطالعاتي براي تهيـه گـزارش   
خود نياز به اطالعات داشته انـد و اينـك   
مدعي مـي شـوند كـه ايـن اطالعـات را      

   .اميري در اختيار آنها گذاشته است
  

شهرام : گزارش از ايران
ــري ــوس «از  اميـ جاسـ
ــه ــوخته  » دوجانب ــا س ت
  :دوجانبه

  
  :؟اميري كيست شهرام  
دانشگاهي وابسته  ،دانشگاه مالك اشتر    

با روي كـار   .به وزارت  دفاع مي باشد
كليه امور ،احمدي نژاد حكومت آمدن

 افرادمربوط به وزارت دفاع در اختيار 
هـم   .ه اسـت سپاه پاسداران قرار گرفت

ــان و هــم ر  ــر و هــم معاون ســاي ؤوزي
مرتبط بـا ايـن وزارتخانـه بـه      ،دانشگاه

 .نوعي وابسته به سپاه پاسداران هسـتند 
چه زمـاني كـه سـردار مصـطفي نجـار      

ن وزارتخانه بود و چه حال كـه  آ وزير
  .ن قرار داردآس أوحيدي در ر  احمد

به يك فرد يا  بايدشهرام اميري  لذا،    
بوده باشد كـه بـه ايـن     پايگاهي وصل

زيرا ورود افـراد   .كنددانشگاه راه پيدا 
 وعادي به مـثال دانشـگاه امـام حسـين     

مركـز تحقيقـات    ودانشگاه مالك اشـتر  
اگر محال نباشد، بسـيار  ... هوا و فضا و 

بايد  مورد سخت است و كاركنان آنها 
   .تاييد قرار گرفته باشند

كـــه مـــي گويـــد  خـــوداميـــري     
بلكـه   .اسـت  سـاده نبـوده  پژوهشگري 

فردي نظامي بوده كه در امور مربـوط  
بهداشت  ، از جملهبه تحقيقات هسته اي

ترديـد  . مشغول به كار بوده اسـت  ،نآ
چـرا  . نيست كه او سپاهي بـوده اسـت  

كه خود وي در گفتگـوي تلويزيـوني   
  :در پاسخ به اصطالح مجري مي گويد

گفتند ظاهرا شـما بـه خـاطر      :مجري ٭
واقـع بعـد از مـدتي دلتنـگ      اينكه در

شديد و به اين دليل حاضر به اسـتمرار  
ــي   ــد مــن م ــاري نشــديد و گفتي همك

  .م برگردم ايرانهخوا
اولش من  .خيلي جالب است  :اميري

اين سـناريو را گفـتم كـه اينهـا بحـث      
ــث    ــك بح ــوان ي ــه عن ــانواده را ب خ

 .احساسي مي خواسـتند مطـرح كننـد   
، والم به اين شـكل هسـتش  ئحاال من س

وال شـما را  ئوال من جواب سئشايد س
بدهد كه اگر من واقعـا مـي خواسـتم    

بحث سفر مـن بـه حـج     ،پناهنده شوم
مـاه   2يك پروسه اي است كه حداقل 

طول مي كشيد و چـون مـن كارمنـد    
 دولت هستم و بايد مجوزهاي رسمي از

من  .سازمان هاي نظارتي مربوط بگيرم
ماه فرصت داشتم كه از كشور خارج  2
وم و يك برنامه فوري نبود كـه مـن   بش

خـارج   يك شبه بليط بگيريم و از كشور
سـناريويي   -مـاه   2در اين مدت  .شوم

كه آمريكايي ها مطرح كردنـد خنـده   
اگه من قصد پناهنـدگي   -دار هستش 

داشتم خوب به هر حال در اين مـدت  
خانواده من هم مشكل خروج از كشور 
 را نداشتند و خيلي از كشـورها هسـتند  

كه ويزا الزم ندارد و شما با خريد يك 
بليط مـي توانيـد يـك شـبه خـانواده      

ــد   ــارج كني ــور خ ــان را از كش  .خودت
 2چطور هستش كه من در ايـن مـدت   

ماه خانواده خودم را از كشـور خـارج   
نكردم و بعد از رفتن به كشور آمريكا و 
به قول خودشون اين همه زرق و برق 

اد و امكانات مالي كـه بـراي مـن ايجـ    
من تازه دلتنگ خانواده شـدم   ،كردند

 ؟و به خاطر اين قضيه به كشور بازگشتم
ايــن يــك چيــز متناقضــي اســت كــه  
خودشان بايد جواب دهند كه بـه هـر   

والي اســت كــه جــوابش در ئحــال ســ
  .خودش است

كنـد   علوم مياميري م ،،در پاسخ فوق 
ــد   ــراي خــروج از كشــور نيازمن كــه ب

ـ    گرفتن مجوز را هايي بـوده اسـت زي
خروج كليه كارمندان به جز نيروهـاي  

 .نيازي به گرفتن مجـوز نـدارد   ،نظامي
خــود را بــه عنــوان يــك  در واقــع، او

ــت  ــو داده اس ــامي ل ــار  . نظ ــا انتش بس
دهندگان مصاحبه، احتمال نمـي داده  
اند از اين پاسخ، كسي متوجـه سـپاهي   

  .بودن اميري بگردد
مجــري بــا فــيلم گفتگــوي تلويزيــوني 

 .دا و سيما تهيه نشده بـود در صاميري، 
بلكه در يك مركز اطالعـاتي و امنيتـي   

حسـن عابـدي     مجـري  .شده بودتهيه 
 او. يك بازجوي امنيتـي اسـت  بود كه 

در بسياري مواقع پاسخ هاي مورد نظر 
را در دهان شهرام اميري ميگذاشـت و  

مانع ادامـه صـحبت    ،در بسياري موارد
تـا بـيش از حـد     ،هاي اميري مي شـد 

ــ ــيش ن ــن  و . رودپ ــايي از اي بخــش ه
 .نـد انتشار حذف شده ا قبل از ،مصاحبه
 ،واالت مجـري در ايـن گفتگـو   ئزيرا س

ــت  ــايي اس ــدگي ه ــن . داراي بري اي
شـماري از  د نمي كنمعلوم  بريدگي ها

واالت و پاسـخ  ئارتبـاطي بـا سـ    سئوالها
 بدين سان، از زبـان  .دنهاي قبلي ندار

سـپاهي  فـردي  دانستيم كه وي اميري 
امــا چــرا بــدون خــانواده بــه  . اســت

  ؟نجا به امريكا آعربستان رفت و از 
  

چرا بدون خانواده به عربسـتان و از   
  :آنجا به امريكا رفت؟

خروج  ،بر ايران سپاهي هادر حكومت 
به خصـوص اگـر    سپاهي از ايران،يك 

مهـار  كامال تحـت   ،باشداو در كار اتم 
نجـام مـي   بخش هاي مختلف امنيتـي ا 

فرادي كه در امـور هسـته   كليه ا. گيرد
كامال تحـت   ،اي مشغول به كار هستند

خـارج كـردن   اميـري   .نظر مي باشـند 
خانواده خود را طراحي كرده بود امـا   
بلحاظ كنترل دستگاه اطالعات سپاه بـر  
او، نتوانست نه پـيش و نـه همزمـان بـا     
خروج خود، خـانواده خـود را نيـز از    

افراد سپاهي ديگري . ايران خارج كند
م كه از ايران گريخته انـد، نتوانسـته   ه

اند خانواده خـود را از كشـور خـارج    
اين است كه  شنيده ها حاكي از. كنند

خــود وي بــراي خــروج خــانواده   
چون خود اقداماتي انجام داده بود اما 

اش خـانواده  او به عربستان مي رفـت،  
خـود   .قرار گرفتكامل  كنترلتحت 

 ،هپس از ربـايش بنـد  : او نيز مي گويد
خانواده ام تحـت حمايـت جمهـوري    

حمايـت از   .اسالمي ايران بوده اسـت 
، وقتي يك عضو سپاه خانواده در ايران

به سفر خارج از كشور مي رود، يعني به 
  .گروگان گرفتن خانواده

را بعـد از  اميـري سـفر مكـه     ،بنابراين 
گذاشتن قرار و مدار با سيا انجـام داده  

هرام شـ اگر نـه، چـرا بايـد وقتـي     . بود
مـأموران   ،اميري به عربستان مي رسـد 

سه برابر ديگـر مسـافران   او را  فرودگاه
جواب قـرار   وال وئمورد شناسايي و س

كه شـغل وي درج   گذرنامهدر  ؟دنده
مــأموران مخــابرات پــس  .نشــده بــود

عربســتان چــرا او را ) ســازمان امنيــت(
بيشتر از ديگـران، مـورد سـئوال قـرار     

گم كـردن و  دادند؟ آيا هم بخاطر رد 
  هم بخاطر اطمينان از هويت او، اينكار 

 را نكرده انـد؟  در ايـن بـاره، پرسـش     
  :مجري و پاسخ اميري، گويا هستند

ــ   :مجــري � ــتين س ــوان نخس وال ئبعن
چـه   88خـرداد   13يد كـه در روز  ئبگو

  .؟اتفاقي افتاد براي شما
با عرض سالم و وقـت بخيـر     :اميري 

 13ر روز در واقـع د  ،به هموطنان عزيز
خرداد با توجه به اينكـه مـن بـه قصـد     
زيارت خانه خـدا از طريـق فرودگـاه    

  ،جده وارد كشور عربستان شده بودم
 از در بدو ورودم بـه فرودگـاه جـده     

مـورد  ، جانب ماموران فرودگاه جـده 
جواب هاي غير عـادي قـرار    وال وئس

  .گرفتم
هنگامي كـه مـي    ؟يعني كجا  :مجري٭

  مهر كنند؟ خواستند گذرنامه را
انگشت نگـاري و   ،طبق روال: اميري

جانب ماموران فرودگاه  عكسبرداري از
منتهــي در  .عربســتان انجــام مــي شــد

روزي كــه مــن وارد فرودگــاه جــده  
نفـر   300با كارواني كـه حـدود    ،شدم

  .زائر داشت
آيا آنها مي دانستند شغل شما   :مجري ٭

  .؟چيه
كه  واالتئبه هر حال اين س: اميري 
. ي نگراني ايجـاد كـرد  يجا ،طرح شدم

دوستان ديگري كه در كاروان همـراه  
من بودند نسبت به اين قضـيه كنجكـاو   

بـه   ،شدند و وقتي نگراني من را ديدند
  .هر حال براي آنها سواالتي مطرح شد

  
  7در صفحه 
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مجري از او مي پرسد آنها مي دانستند 
شغل شما چيست؟ پاسخ اميري، ربط به 

ــ در پرســش و . داردپرســش مجــري ن
پاسخهاي بعدي نيز او بـه ايـن پرسـش    

  . پاسخ نمي دهد
. در گذرنامه شغل او قيد نشده بـود      

مـي  مأموران عربسـتان و سـيا از كجـا    
دانســتند شــغل او چيســت؟ اميــري در 
پاسخ مجري مي گويد ماجراي سئوال 
و جواب غير عادي مأموران عربستان را 
 به هم اطاقي خـود، شخصـي بـه اسـم    

امـا چـرا بـه    . موسي زاده گفتـه اسـت  
مأموران اطالعات سپاه و واواك نگفتـه  
است؟ اين پرسش از او نمي شـود و او  

  .نيز پاسخي به آن نمي دهد
سـئوال  اميري كه مورد بدين قرار،      

مـاموران امنيتـي    و جواب غير عـادي 
بدون اينكه به  ،قرار گرفته بودعربستان 

 اكاطالعـــات ســـپاه و واومـــاموران 
مـي  به سفر خود ادامـه   ،گزارش دهد

ايـن سـان شـرح     شهرام اميـري  . دهد
  :ماجرا مي كند

را سوار ماشيني كردنـد و بـا تهديـد    م  
 درمعلـوم بردنـد و    به محلي نـا  ،اسلحه

سوار هواپيمايي غـول پيكـر    ، مرانجاآ
نهـم در  ، آنظامي كردنـد و بـه امريكـا   

  .حالت بيهوشي بردند
 ودن او از سويفيلم بر محور ربهمه    

با وجود ايـن،،  . امريكايي ها دور ميزند
اميري اعتراف مي كنـد كـه جاسـوس    

  :بوده است
  

اميري اعتراف مي كند كه جاسوس  
  : بوده است

، شــما ماننــد ســاير حجــاج  :مجــري ٭
ــده   ــاه جـ ــپورتتان را در فرودگـ پاسـ

  .؟گرفتند يا نه در اختيار خودتان بود
مـه  طبق روالي كه بـراي ه : اميري 

بعد از انگشت  ،كاروان ها جاري هست
ــبرداري در  ــاري و مراحـــل عكسـ نگـ
فرودگاه جده در داخل اتوبوسي كـه  

 ،ما را از جده به مدينه منتقل مي كـرد 
  مدير كاروان تمام پاسپورتهاي زائرين 
  .را جمع آوري كرد و تحويل گرفت

اگــر اميــري بــدون گذرنامــه از امــا   
ــت   ــده اس ــارج ش ــتان خ ــرا  ،عربس چ

اطالعـــات ســـپاه و واواك ئوالن مســـ
گذرنامــه اميــري را كــه نــزد مســئول 
كاروان بوده نگرفته و از طريق صـدا و  

 :و نپرسـيدند نشان نـداده   ،سيماي خود
اســت حــاال از  ايــن پاســپورت اميــري

كـه   اميـري : دولت عربستان مي پرسيم
شما بطور غير عادي او را سـئوال پـيچ   

ز چگونه ا كرده بوديد، بدون گذرنامه ،
  ؟كشور عربستان به امريكا رفته است

  :سوال اينجاست كه
وقتـي فهميدنـد    يـم، ژراما مسئوالن     

چـه واكنشـي    ،اميري گم شـده اسـت  
  :؟نشان دادند

روزهاي اول كه در اين رابطه چيـزي  
كه فردي بـه   نگفتند و بعد اعالم كردند

نام شهرام اميـري در عربسـتان ناپديـد    
هسته اي  شده و هيچ ارتباطي با مسائل

ندارد و بعد كه امريكا گفت فـردي بـه   
نام شهرام اميري بـا در اختيـار داشـتن    

ــته اي   ــدارك هس ــناد و م اتمــي  –اس
سـخنگوي  اسـت،  مده آايران به امريكا 

ــت  ــه گف ــور خارج ــهرام :وزارت ام ش
اميري جـواني بـوده بازرگـان كـه در     
يك شركت خصوصي به كـار تجـارت   

، رئـيس  صـالحي  .اشتغال داشـته اسـت  
وي  را  :نيز گفت ي اتمي ژازمان  انرس

اصال در رابطه با مسائل هسـته اي نمـي   
  .شناسد

يكي از بخـش هـاي مهـم مصـاحبه          
رفتـنش  شهرام اميري كه اصال ربطي به 

و ناخواسته موجب لـو   ندارد به امريكا 
رفتن او مـي شـود، بـه ميـان كشـيدن      
جريان سه كوهنـورد بازداشـت شـده    

  :ان و عراق استامريكايي در مرز اير
بســياري از رســانه هــا ايــن   :مجــري ٭

موضوع را دامن زدند كه شـما نيـروي   

اطالعاتي ايران بوديد و براي نفـوذ در  
سازمان سيا در واقع شما اين ريسك را 

  .؟واقعا اين جور بود .پذيرفتيد
توضيحات من كـامال شـفاف   : اميري 

هست كه ايـن سـناريويي بـود كـه از     
مطرح شد بـه مـن    طرف دولت آمريكا

پيشنهاد دادند كـه اعتـراف كنيـد كـه     
مامور اطالعاتي دستگاه هاي اطالعاتي 

  .ايران هستيد
  كه چي بشه؟  :مجري ٭

بـه مـن اينجـوري توضـيح       :اميري 
من اطالعي از اين قضيه نـدارم  . دادن

 .و شايد دوستان اطالعاتي مطلع باشـند 
به من گفتند كه اگر شما اعتراف كنيـد  

 و ر اطالعـاتي ايـران هسـتيد   كه مـامو 
بعنوان يـك جاسـوس در يـك كشـور     

ما مي توانيم شـما   ،ديگر دستگير شديد
را با سه جاسوسي كه در مرزهاي عراق 
با ايران دستگير شـدند مبادلـه كنـيم و    
اين يك روال عادي بين دستگاه هاي 
اطالعاتي دنيـا هسـت و هـيچ مشـكلي     

  .براي شما ايجاد نخواهد شد
ي به طور مشخص اين سه يعن  :مجري ٭

تبعه آمريكا كه سال گذشته به صـورت  
غير مجاز وارد خاك جمهوري اسالمي 

  .؟ايران شدند با شما عوض شوند
جاسوس بله، اينها از اصطالح : اميري 

استفاده كردند و گفتند تبادل جاسوس 
  .ها بين كشورها مرسوم هست

يعني اينها پذيرفتند كه ايـن  : مجري ٭
  .؟س هستندسه نفر جاسو

مطلبي كه آنها مطرح كردند   :اميري 
يـد  ؤم ،و اصطالحاتي كه به كار بردنـد 

همين قضيه هسـت و گفتنـد كـه يـك     
روال عادي اسـت و بايـد شـما قبـول     
كني و بدون هيچ مشكلي ما شـما را از  
خاك آمريكا به يك كشور ثالث منتقل 
كنيم از آن طريق بحث مبادله را پيش 

ه واقعيتــي كــه ببــريم كــه بــا توجــه بــ
احساس كردم يك نيرنگ و شيطنتي از 
طرف سازمان اطالعاتي آمريكا مطـرح  

  .است
اما اعتراف كسي كه بنا بر ادعـا، از        

عربســتان ربــوده شــده اســت، بــه     
. جاسوسي، او را جاسـوس نمـي كـرد   

هنـوز مبادلـه   . امريكا را رسوا مي كـرد 
ربوده شـده بـا  سـه دسـتگير شـده، از      

دست دادن، كـم هزينـه    لحاظ آبرو از
دولتي هم كه سـه تبعـه او در   . تر است
يم ايران است، خود آنهـا را  ژتوقيف ر

هرگاه جاسـوس  . جاسوس نمي خواند
نبود و امريكا بنا بر مبادله داشت، بدون 

قـول  . سر و صدا وارد معامله مـي شـد  
اميري در باره خود او اعتراف است به 

نيـاز  . اين كه او جاسـوس بـوده اسـت   
يم به اين كه از زبان او پخش كننـد  ژر

كه مقامات سيا به او گفتـه انـد آن سـه    
امريكائي جاسوس بوده اند، نيز، آشكار 

نگاه داشـتن آن سـه تبعـه را در    : است
زنــدان موجــه مــي كنــد و آنهــا را بــا 

   .امريكا مورد معامله قرار مي دهد
اطالعات سپاه، گاف ديگري نيز كـرده   

ــهرام ام  ــودن ش ــوس ب ــري را و جاس ي
چـرا كـه گفتـه    . تصديق كـرده اسـت  

ــا او، در  88در ســال : اســت توانســته ب
ــد و از او    ــرار كن ــاط برق ــا، ارتب امريك

هرگـاه  . بخواهد سر از كار سيا درآورد
او جاسوس امريكا نبود، چگونه مي شد 
از او خواست سر از كار سـيا در آورد؟  
كسي را كه ربوده و به امريكـا بـرده و   

عات، گذاشـته باشـند   پس از تخليه اطال
، چگونـه در  »او از دستشان فرار كنـد «

سيا آنقدر خودي بوده است كه بتواند 
نقش جاسوس دوجانبه را بـازي كنـد؟   
عاقالنه تر اين بود كـه اطالعـات سـپاه    
ادعا مي كرد از آغـاز خـود اميـري را    

مأمور ارتباط با امريكـا و ايفـاي نقـش    
  . كرده است... جاسوس و

  
طبل جنـگ  بار ديگر بر 

    :با ايران مي كوبند
  
ـــاران  ٭ ـــرای بمب ـــر ب ـــار دیگ ب

ــه  ــران زمین ــی ای ــات اتم تأسیس
  :سازی می شود

  
، مايكـل بـارون،   2010وئيه ژ 21در  

در » اكزامينـر «تحليل گر سياسي ارشد 
ــه    ــه ب ــراي حمل ــازي ب ــه س ــاره زمين ب

  :تأسيسات اتمي ايران، نوشته است
 اخيرا ً سه مقاله خواندم كه در آنهـا  

يا  –از بيشتر شدن احتمال حمله امريكا 
بـه تأسيسـات اتمـي ايـران،      –اسرائيل 

يكي را جو كلـين در  . سخن رفته است
او بـوش را بخـاطر   . تايم نوشـته اسـت  

سياستهاي نظاميش سخت مـورد انتقـاد   
قرار مي داد و در باره اقدام نظامي بـر  

ديگـري را  . ضد ايـران، شـك داشـت   
  .والتر راسل مد نوشته است

سومي را عامل پيشين سيا، روئل مارك 
نوشـته  » ويكلـي اسـتندارد  «گرشت در 

ــه  . اســت ــد حمل او اســتدالل مــي كن
اسرائيل به تأسيسات اتمي نتايج منفي را 
ببار نمي آورد كه مرتب شـرح و بسـط   
داده و مــي دهنــد و تــرس القــاء مــي 

يم مالهـا را نيـز از   ژاين حمله، ر. كنند
  .ميان بر مي دارد

طمــئن اســت كــه امريكــا گرشــت م 
اما كلـين  . دست به اين حمله نمي زند
ــت   ــق نيس ــر او مواف ــا نظ ــول  . ب او ق

ــي آورد  ــائي  را م ــاي امريك : ديپلماته
ايران تن به معاملـه عاقالنـه و منصـفانه    

بنا بر اين اقدام نظامي بـر  . نداده است
ــت   ــه اس ــران موج ــد اي ــان . ض نظامي

امريكائي نيـز مـي گوينـد مـا در بـاره      
ي كه بايد بمباران شـوند بسـيار   هدفهائ

او . ســال پــيش 2بيشــتر مــي دانــيم تــا 
دولتهـاي عـرب   : همچنين مـي گويـد  

چنانكـه،  . موافق حمله به ايران هسـتند 
وئيه، سفير امارات عربي متحـده  ژ 6در 

پــي آمــدهاي حملــه بــه : گفتــه اســت
تأسيسات اتمـي هـيچ قابـل مقايسـه بـا      
  .مجهز شدن ايران به سالح اتمي نيستند

كلين فكر مي كند در حال حاضـر،       
اوباما سخت با حمله به ايـران مخـالف   

اما مد مطمئن نيسـت كـه اوبامـا    . است
او فكر مي . مخالف حمله به ايران باشد

رئـيس  (كند اوبامـا همچـون ويلسـون    
بناي «خواهان ) جمهوري اسبق امريكا

. اســت» جهــان ليبــرال و نظــم يافتــه 
اتمـي،  موفقيت ايران در توليـد بمـب   

يك ويراني تاريخي كامل هدف دراز «
مدت اوباما است كه بناي جهاني بدون 
سالح اتمي و نظـم جهـاني بـر اسـاس     

چنانكـه ويلسـون نيـز، در    . تعاون است
خود را از جنگ بركنار «، با شعار 1916

) از جنگ بين الملـل اول (» نگاه داريم
. وارد جنگ شد 1917انتخاب شد و در 

او در باره جهـان،   همانطور كه ديدگاه
مانع ورودش در جنگ نشـد، ديـدگاه   
اوباما نيز مانع ورودش به جنـگ نمـي   

  .شود
، 1979امر واقع اينست كه ايـران از   

با به گروگان گـرفتن اعضـاي سـفارت    
كـار  . امريكا، با امريكا در جنـگ اسـت  

ايران برابر مقررات بـين المللـي، يـك    
امـا كـم هسـتند در    . عمل جنگي است

كساني كه گروگانگيري را اقدام  امريكا
  . جنگي بر ضد امريكا بدانند

يم مالها از حملـه  ژ، ر1983ديرتر، در  
انتحاري بـر ضـد تفنگـداران دريـائي     

بـاز در  . امريكا در بيروت حمايت كـرد 
بتازگي امريكا (عراق، حامي گروههائي 

گفته است سه سـازمان عراقـي كـه بـه     
يت قواي امريكا حمله مي كنند از حما

) مالي و تسليحاتي ايـران برخوردارنـد  
است كه به ارتـش امريكـا حملـه مـي     

رئيس جمهوري امريكـا، از راه   6. كنند
ــاز   ــامي را كارس ــاط، واكــنش نظ احتي

ــد ــداد    . نيافتن ــران روي ــا اي ــگ ب جن
امـا كسـي چـون    . وحشتناكي مي شـد 

سفير امارات متحده عربـي، از راه بـي   
احتياطي، مي تواند بگويد مجهز شـدن  
ايران به سـالح اتمـي، وحشـتناك تـر     

  .است
ــين بســا حــق داشــته باشــد و   جــو كل
وضعيتي كه او توصيف مـي كنـد تنهـا    
پيامي باشد كه امريكـا مـي كوشـد بـه     

زمان گفتگو و معامله : ايرانيها تفهيم كند
والتر راسل مد نيز بسا حق داشته . است

باشد وقتي اظهار نظر مي كند كه اوباما  
اما من اين امر . ي رودبه راه ويلسون م

را كه هر دو مي گوينـد اوبامـا ممكـن    
  . است به ايران حمله نظامي كند

، مايكل هايـدن،  2010وئيه ژ 25در   
 CNNرئيس پيشين سيا، در مصاحبه بـا  

زماني كه من در رأس سـيا  : گفته است
بودم، جنگ با ايران، در پائين فهرست 
كشورهائي قرار داشت كه جنگ با آنها 

اما اينك بنظر . توانست روي بدهد مي
مي رسد كه جنـگ بـا ايـران اجتنـاب     

امريكـا از  : او گفـت . ناپذير شده است
لحاظ ديپلماتيك هر كار بكند، ايران به 
پيشبرد برنامـه اتمـي خـود ادامـه مـي      

ايــران ايــن كــار را در پوشــش . دهــد
فعاليتهاي اتمي صلح آميـز انجـام مـي    

توانـا  دهد و زماني مي رسد كه ايـران  
امـا  . به توليد سالح هسته اي مي شـود 

ايران توانا به توليد بمب اتمـي همـان   
اندازه عامل بي ثباتي است كـه ايـران   

  . مجهز به بمب اتمي
  
 ۱۱۴۷امریکــــا تــــا کنــــون ٭

ــارد دالر خــرج جنــگ در  میلی
عراق و افغانستان کرده است و 

ــــر  ۹۱ هــــزار ســــند قتــــل غی
نظامیان و ویرانگریهـا و نقـش 

ـــــتان ـــــت از  پاکس را در حمای
ـــور ایـــران در  ـــان و حض طالب
افغانستان را گزارش می کنند و 
بـــا اینهمـــه، جنـــگ مرگبـــار و 

  : ویرانگر ادامه دارد
  

، دايره تحقيقـات  2010وئيه ژ 21در 
كنگره امريكا گزارش خود را در بـاره  
هزينه هاي جنگهاي عراق و افغانسـتان  

تروريسـم  «هزينه جنـگ بـا   . انتشار داد
تــا  2001ســپتامبر  11از » للــيبــين الم

. ميليـارد دالر شـده اسـت    1147امروز 
اين دومين هزينـه بـزرگ  امريكـا در    

  :طول تاريخ خود است
در جنـگ جهـاني دوم، هزينـه امريكـا     

ميليارد دالر شد و هنوز جنگ به  4100
پايــان نرســيده اســت و هزينــه آن در 

اين رقم تنهـا رقـم   . حال افزايش است
م عمليات جنگي است هزينه هاي مستقي

و هزينه هاي مختلف مربوط به جنـگ  
هزينه اي كه جنگ . را در بر نمي گيرد

به پاي اقتصاد امريكـا گذاشـته اسـت،    
ــت    ــارد دالر اس ــزار ميلي ــدين ه . چن

حكومت اوباما هزينه هـاي داخلـي را   
تقليل داده است تا كـه پـول را بـراي    

  .تأمين هزينه هاي جنگها پيدا كند
ــژ 26در    ــايت  وب، 2010ه وئيـ سـ

 91روز يكشـنبه حـدود   » ويكي ليكس«
هزار سند مربوط به جنـگ آمريكـا در   
افغانستان را بـر صـفحه اينترنتـي خـود     

ايـن سـندها هـم جنايـات      .منتشر كرد
نظاميان و شبه نظاميان امريكـائي را در  
افغانستان گزارش مي كنند و هم  نقش 
اداره اطالعــات ارتــش پاكســتان را در 

طالبان شرح مي دهد و هم  حمايت از
يم ايران در اين جنگ ژاز سهمي كه ر

  .خانمان سوز پرده بر مي دارد
آيا با وجود ايـن هزينـه،   : انقالب اسالمي

امريكا مي خواهد جنگ با ايران را نيز بـر  
جنگهائي كه براه انداخته است، بيفزايـد؟  

تروريسم «وقتي برغم اين هزينه سنگين، 
فتـه اسـت، آيـا    گسـترش يا » بين المللي

امريكا نمي بايد اين واقعيت را دريابد كه 
ترور فرآورده رابطه ايسـت كـه امريكـا و    
غرب با بقيت دنيـا، بخصـوص بـا دنيـاي     
مسلمان ايجاد كرده است؟ چگونه ممكن 
است با وجود اسرائيل و سياسـت سـلطه   
جويانه و جنگ افروزانه اش، بتـوان از راه  

پايـان   جنگ، به تروريسـم در خاورميانـه  
ــردن رابطــه مســلط   ــا ك ــر  –داد؟ ره زي

سلطه، امريكا را از اين هزينه سنگين مي 
رهاند و با بخشي از اين پول، كشـورهائي  
كه جنگ ويرانشان كـرده اسـت، آبـادان    

  .مي شدند
  
ــد   ٭ ــي گوي ــيه م ــران : روس اي

موشكهاي ما را دريافت نخواهد 
  :كرد

  
ــرس  ژ 20در   ــيتد پـ ــه، آسوشـ وئيـ

ه خبرگـزاري  گزارش كرده اسـت كـ  
اينترفاكس روسـيه، از قـول آلكسـاندر    
فومين، يك مقـام نظـامي ارشـد ايـن     
كشور، گزارش كرده است كه قطعنامه 
اخير شوراي امنيت كـه روسـيه نيـز از    
ــامانه     ــل س ــرد، تحوي ــت ك آن حماي

از . موشكي به ايران را ممنوع مي كند
اين رو، ايران موشكهاي ما را دريافـت  

  .نخواهد كرد
ــ       ــه در  بن ــراردادي ك ــر ق ، 2007ا ب

روسيه بـا ايـران امضـاء كـرده اسـت،      
-Sروسيه پذيرفته است سامانه موشكي 

غـرب بـه   . به ايران تحويل دهـد  300
روسيه فشـار وارد مـي كـرد كـه ايـن      
سامانه موشكي را به كشوري كه مظنون 
است به تالش براي ساختن بمب اتمي، 

  . نفروشد
  تقيم ازآلكساندر فومين بطور مس       

امــا . ســخن نگفــت S-300موشــكهاي  
وقتي گفت روسيه سـامانه موشـكي بـه    
ايران نمي دهد، روشن كرد كـه ايـن   
. سامانه موشكي را به ايران نخواهد داد

ماه پيش نيز روسيه گفته بود مجازاتهاي 
شوراي امنيت مانع از تحويل موشـك  

اما ايران اصرار ورزيد . به ايران هستند
ردادهائي را كه پيش از  كه قطعنامه قرا

تصويب آن امضاء شـده انـد را در بـر    
ايـن بـار، قـول ايـن مقـام      . نمي گيرد

نظامي روشن كرد كـه قـرارداد مـرده    
  .است

احمدي نژاد روسـيه را مـتهم كـرد     
كه به روابط حسنه دو كشور صدمه زده 
و با امريكا و غرب همگام شده اسـت و  
ــر  حكومــت روســيه اظهــارات او را غي

  .النه و بي پايه خواندمسئو
  
ــر خارجــه در  ٭ ــدار ســه وزی دی

ـــر گفتگـــوی  ـــرار ب ـــه و ق ترکی
ــــا  ــــه ب ــــه جانب ــــفاف و هم ش

  : ۱+  ۵کشورهای 
  

ــه ژ 24در   ــي و داود 2010وئي ، متك
اوغلو و آموريوم، وزيران خارجه ايران 

  و تركيه و برزيل در آنكارا ديدار و 
  

  8در صفحه 

 اختاپوس
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در پايـان ديـدار، داود   . گفتگو كردند
اوغلو و آموريوم كنفرانس مطبوعـاتي  
ترتيب دادند و در آن گفتند از ايـران  
خواسته اند هرچه زودتر با كشـورهاي  

ــر    1+ 5 ــا را ب ــود و بن ــو ش وارد گفتگ
  . گفتگوهاي شفاف و همه جانبه بگذارد

: بعد از صرف نهار، داود اوغلـو گفـت   
ايران آمـاده اسـت بـا خـانم كـاترين      

ــارج   ــت خ ــئول سياس ــتون، مس ي آش
نيز  1+ 5اتحاديه اروپا كه از كشورهاي 

نمايندگي مـي كنـد، در مـاه سـپتامبر     
: منوچهر متكـي نيـز گفـت   . ديدار كند

آماده اين ديدار است و احتماال ً ديدار 
  .در هفته دوم سپتامبر انجام مي گيرد

آشتون نيز گفته است شرائط بـراي       
  . گفتگو با ايران فراهم شده اند

يــــم، ژدر درون ر :انقــــالب اســــالمي
فلـج  . برخوردها بازهم شديد ترشـده انـد  

يم بيشتر و نـاتوانيش فزونتـر و عالئـم    ژر
  :مرگش آشكار تر گشته اند

  
  

تشـديد   –يم ژافول ر
ــا در رأس  برخوردهـ

وضعيت وخيم  –يم ژر
  :بلوچستان

  
  

  :افول نظام سياسي ايران
 
دكتر محسن رنـاني، دانشـيار اقتصـاد       

نده كتاب مشهور دانشگاه اصفهان، نويس
و يكـي از منتقـدين   » بازار؟ بازار يا نا«

سـازي يارانـه    سرشناس طرح هدفمنـد 
هاست كه پيش بيني كـرده اسـت كـه    
اين طرح يا اجرا نخواهـد شـد يـا در    

در همان شـش مـاه اول    ،صورت اجرا
     .شكست خورده و متوقف خواهد شد

رناني در آن نوشته كـه بـه شـاخص       
ياســي اشــاره هــاي افــول نظامهــاي س

گفته بود كه به زودي در مقالـه   ،كرده
افول سيستمي در «اي جداگانه درباره 

اين مقالـه  . صحبت خواهد كرد» ايران
اقتصاد ايران «قرار بوده است با عنوان 

مجلــه  3در شــماره » در تلــه بنيانگــذار
مسئولين مهرنامه، با . مهرنامه منتشر شود

وجود صـفحه بنـدي شـدن مجلـه، در     
ساعات قبل از چاپ، از انتشـار   آخرين

اخيــراً . آن مقالــه منصــرف مــي شــوند
د ين در آخرين شـماره خـو  ئماهنامه آ

ــماره ( ــه 29و 28ش ــرداد   ك  89در خ
همـان مقالـه را بـا    ) منتشر شـده اسـت  

حذف بخش هـايي از آن و بـا عنـوان    
بـه  » توسعه ملـي، در كمنـد سياسـت   «

 . چاپ رسانده است
فاده از تحليل رناني در اين مقاله با است

مي دهد كـه نظـام   هاي سيستمي نشان 
ايـران هنگـام عبـور از مرحلـه      سياسي

رشد سريع به مرحله بلوغ با مقاومت از 
سوي اصحاب قدرت رو برو شـد و بـه   
همين علت وارد مرحله اي شد كـه در  

» تله بنيانگذار«علوم سيستمي به عنوان 
نويسنده معتقد است كـه  . معروف است

نظامهــاي سياســي » نگــذارتلــه بنيا«در 
ــرژي  ــرز روي انـ وارد دوره اي از هـ
دروني خود مي شوند كه يا به انهـدام  

رنـاني  . مي انجامد يا به درهـم ريـزي  
معتقد است نظام سياسي ايران از سـال  

و با انتخابات مجلس هفـتم وارد   1382
شـد و سـپس بـا    » تله بنيانگذار«مرحله 

انتخابات رياست جمهوري نهم و دهـم  
او بـا  . فرايند تشديد و تعميـق شـد  اين 

بيان برخي شاخص هاي سيستمي نشان 
نظـام سياسـي ايـران از    مي دهـد كـه   

، يعني »نقطه سر به سر انرژي سيستمي«
نقطه اي كه هرز روي و مصرف انرژي 
در سيستم بيش از توليد و تزريق انرژي 

است، عبور كـرده اسـت و بنـابراين از    
ــر    ــد منتظ ــه روز باي ــس روز ب ــن پ  اي

استهالك سيستمي و افول سيسـتمي در  
نظام سياسـي ايـران و در كـل جامعـه     
ايران باشيم كه حاصل آن ايـن اسـت   
كه از اين پس هر چه سرمايه و پـول و  
درآمد نفت به اين اقتصاد تزريق شـود  
جهشــي در ايــن اقتصــاد رخ نخواهــد 

او معتقد است كه با اين شـرايط،  . كرد
 شـوب اقتصاد ايران كه قبال بـه علـت آ  

ناك بودن فضاي كسب و كـار و تيـره   
بودن فضاي معنايي اقتصـاد در مرحلـه   

قرار داشت اكنون وارد » امتناع برنامه«
از . شـده اسـت  » امتناع توسعه«مرحله 

نگاه او انتظار نمي رود كـه از سـاختار   
سياسي موجود چيـزي بـه نـام توسـعه     

او معتقد است . براي ايران حاصل شود
اراي ســاختار نظــام سياســي موجــود د

همگن است و به علت دارا  نفوذهاي نا
بودن درآمد نفت نسبتش بـا توسـعه از   

يعني با فرايند توسـعه  . نوع مردد است
تا جـايي همراهـي مـي كنـد كـه بـه       
ــترش    ــت و گس ــدرت دول ــترش ق گس
قــدرت گروههــاي حاضــر در قــدرت 

كجا توسعه به افـزايش   بينجامد ولي هر
ظــام نجامــد، نااقتـدار جامعــه مـدني بي  

او بر . سياسي توقف و مقاومت مي كند
ــرح     ــت ط ــد اس ــاس معتق ــين اس هم

آزمون بزرگي است كه  ،هدفمندسازي
هم نظريه امتنـاع توسـعه او را آزمـون    
خواهد كرد و هم توانايي نظام سياسي 

  . را
مقاله با حذف قسـمتهائي  : انقالب اسالمي

ــر   ــين خــرداد و تي ــه آئ ، درج 89در ماهنام
  .شده است

  
لوچستان نابسـامان  وضعيت ب

  :است
  

پــس از وقــوع دو انفجــار در برابــر  
كه  89تير  24مسجد جامع زاهدان،در 

ــته و  26 ــاي   300كشـ ــي برجـ زخمـ
گذاشت، خامنه اي از ياد برد كه رابطه 

يم او با جامعه ايراني، پديده ترور را ژر
يـم خـود   ژوقتـي ر . بوجود مـي آورد 

تروريست است و زباني جز زبان زور را 
نمي برد و قولي جـز قـول زور را    بكار

نمي شنود، زمينه تولد مولود بد سرشت 
چنانكـه پديـده    . ترور پديد مـي آيـد  

تـرور در بلوچسـتان، از زمـان تحميـل     
احمدي نژاد بعنوان رئـيس جمهـوري   

ايـن   .بوجود آمده و ادامه يافته اسـت 
امر كه قدرتهاي خارجي به گروههـاي  

ـ  ر تروريست پول و اسلحه مي دهند، ام
اما كسـاني كـه شستشـوي    . واقعي است

مغزي مي شوند تا تن به عمل انتحاري 
بدهند، هرگاه ستم بر خود را غير قابل 
تحمل نيابند و راه ها را بر خـود بسـته   
تصور كنند، تن نمي دهند به ايـن كـه   
آنها را شستشوي مغزي دهنـد و آمـاده   

  .عمل انتحاري كنند
دو  بنا بر اطالع از بلوچستان، اعدام 

برادر ريگي، اثـر معكـوس ببـار آورده    
حاال ديگر تنهـا گـروه جنـد اهللا    . است
گروههاي متعـددي بكـار تـرور    . نيست

يــم ژسانسـوري كــه ر . مشـغول هســتند 
برقرار كرده است مـانع از آنسـت كـه    
خبرهاي عمليات ترور روزانه در رسانه 

  . ها منعكس شوند
از تهران و مشهد به بلوچسـتان نيـرو    

عـالوه بـر قـواي مسـلح،     . اند فرستاده
ــد  ــتاده ان ــدار هــم فرس ــد از . چماق بع

انفجارها در برابـر مسـجد جـامع شـهر     
زاهدان، شيعه ها به بازار سني ها حمله 

. كرده و آن را بـه آتـش كشـيده انـد    
ناآرامي ما به شهرهاي ديگر بلوچسـتان  

در زاهــدان، . نيــز ســرايت كــرده انــد
لـه  حم... چماقداران به مردم با چاقو و

. كرده و شماري را زخمي كـرده انـد  
شنيده مي شود عده اي نيز كشته شـده  

اما اطـالع دقيـق هنـوز دريافـت     . اند
  .نشده است

يم مدعي است از گروه جند اهللا ژر 
تــن مراجعــه كــرده و امــان نامــه  328

ايـن ادعـا خـود اعتـراف     . خواسته اند
يـم  ژاست كه اين گروه آنطـور كـه ر  

چرا كه . نيستندتبليغ مي كرد كم شمار 
از اين گروه، اين عده  تقاضـاي امـان   

  .نامه كرده اند
گروههاي قاچاق نيز هستند كه بنوبه  

خود مسلحند و از كارها كه مي كننـد،  
  . كشتن مأموران دولت است

  
برخوردهــــــا در رأس 

: يم شديدتر مي شوندژر
هاشمي رفسنجاني به قم 

تقابـل   -...مي رود اگـر 
 –احمدي نژاد با مجلس 

حمله ها به احمدي نژاد 
  ...:و
  
خامنه اي دم از فرعونيت مي  ٭

  :زند
  

خامنـه اي كـه بـه    به گزارش ايلنـا،  
ــوا دادن را    ــواد فت ــري س ــول منتظ ق

ــن   ــخ ايـ ــدارد، در پاسـ ــتفتا نـ ء اسـ
التـزام  «خواهشمند است در خصوص«

به عبارت  .توضيح دهيد» به واليت فقيه
يم تا بـدانيم  ئديگر چگونه بايد عمل نما

ه به جانشين بر حـق آقـا امـام زمـان     ك
» اعتقـاد و التـزام كامـل داريـم؟    ) عج(

  :نوشته است
واليت فقيـه بـه معنـاى حاكميـت     «     

الشـرايط در عصـر غيبـت     مجتهد جامع
اى اسـت از واليـت ائمـه     است و شعبه

كه همان واليـت  ) عليهم السالم(اطهار 
ــول اهللا  ــه  (رس ــه وآل ــلى اهللا علي ) ص

ه از دســتورات همــين كــباشــد و   مــى
حكــومتى ولــى امــر مســلمين اطاعــت 

 .»كنيد، نشانگر التزام كامل به آن است
فرعون به سـاحراني كـه   : انقالب اسالمي

آيـا بـدون   : گرويدند، گفـت )ع(به موسي 
گرفتن اجازه از من به موسـي گرويديـد؟   
بنا بر اين، آنها كه تحت حاكميت فرعون 
. بودند، با اجازه او حق تصميم داشته انـد 

اما خامنه اي براي مسلمين جهـان حـق   
آنها مي بايد از حكم . تصميم قائل نيست

نمي گويـد نـه   . حكومتي او اطاعت كنند
آنچه حق است من حكـم حكـومتي مـي    

زيرا اگر ايـن سـخن را مـي گفـت،     . كنم
ناگزير مي بايد حق نقـد سـخن خـود را    
براي ديگران قائل مي شد و نقـد محلـي   

مــي . ذاشــتبــراي اطاعــت بــاقي نمــي گ
هرچه من مي گـويم حـق اسـت و    : گويد

. بي چون و چرا بايـد از آن پيـروي كـرد   
  .خداي خودكامه است "من"يعني 

متن كه، در آن، چون پس از انتشار  
خامنه اي خويشتن را فرعون خوانـده  
اســـت، از ســـوي روحانيـــان و غيـــر 
ــرار   ــاد شــديد ق ــان مــورد انتق روحاني
 گرفــت، مــتن را از ســايت خامنــه اي

. اين بار، نوبـت توجيـه شـد   . برداشتند
براي توجيه، سـخنان او را در گذشـته،   
ــه اي   بكــار گرفتنــد يعنــي مــراد خامن
تخفيف و تحديد واليـت مطلقـه فقيـه    

حال اينكـه او بـه مجلـس    .  بوده است
ششم حكم حكومتي كرد كه بيـرون از  

دستور . قانون اساسي واليت مطلقه بود
كه بـاز   توقيف فله اي مطبوعات را داد

انتخابات قالبي . بيرون از آن قانون بود
را تصديق كـرد كـه سـالب عـدالت و     

دسـتور قتـل و   . واليت ادعـائي اسـت  
داده است كـه جملگـي بـر    ... كشتار و

  . مجرم بودنش سند هستند
، دفتـر حفـظ و نشـر    89مرداد  4در  

سيد علي خامنه » آية اهللا العظمي«آثار 
دهد و به اي الزم ديد توضيحي انتشار 

اين دفتر مـدعي  . انتقاد كنندگان بتازد
شد كه مقصود محـدود كـردن قلمـرو    

در . التزام به واليت فقيـه بـوده اسـت   
  :اين توضيح از جمله آمده است

واقـع   پاسخ رهبر انقالب اسالمي، در«    
اي بـراي احـراز التـزام بـه      تعيين ضـابطه 

واليت فقيه بود كه پيش از اين و در اين 
در ايـن  . افيت مطرح نشده بـود حد از شف

هـاي ولـي    پاسخ ميان نظـرات و ديـدگاه  
هـاي گونـاگون و    فقيه كـه طبعـا عرصـه   
شود تنهـا آنچـه در    مختلفي را شامل مي

شـود،   صادر مـي » دستور حكومتي«قالب 
شـود   معيار التزام به واليت فقيه تلقي مي

و اين با توجه بـه قـانون اساسـي يعنـي،     
ادي از بـازيگران  حضور و فعاليت تعداد زي

  ».و كنشگران در فضاي سياسي
تعيـين معيـار التـزام بـه       اگر بنا بـر      

: واليت فقيه بود، مي بايد مـي نوشـت  
التزام به واليت فقيـه عمـل بـه قـانون     

اختيـار  » حكم حكومتي«. اساسي است
همان قانون ظالمانه و ضد  –فرا قانوني 

اسالمي و ضد حقوق انسان و ضد رشـد  
لتـزم كـردن مـردم بـه آن،     م. است –

خويشتن را فرعون خواندن و بسا بيشتر 
  . از او بنده قدرت شدن است

  
فرمانده کل سپاه مـی پـذیرد  ٭

ــپاه  ــان در س ــمار مخالف ــه ش ک
بــزرگ اســـت و قابــل حـــذف 

  :نیست
  

ــرداد  2در   ــه89مـ ــزارش  ،  بـ گـ
خبرگزاري فارس، محمدعلي جعفري، 

كــل ســپاه پاســداران، در     فرمانــده
آمــوزش مربيــان درس   دورهنخســتين 

مـرداد مـاه    2آمادگي دفاعي كه شنبه 
آغاز شد، در پاسخ به اين كـه چـرا بـا    

برخورد نشـد،   "حامي فتنه"پاسداران 
از رفع بسياري از ابهامات سخن گفـت  

آنان قانع شدند كه «و تصريح كرد كه 
حركــت اشــتباه بــوده و ايــن بهتــر از 

 ».برخورد فيزيكي و حذف است
جعفري پـس از آن ايـن   : الميانقالب اس

اعتراف را مي كند كـه انقـالب اسـالمي،    
مرتب خبـر برخوردهـا در درون سـپاه و    
دستگير شدن شماري از افسران سـپاه را  

» فرمانـده كـل  «اينـك  . انتشار داده است
سپاه خود را ناگزير مـي بينـد بـه وجـود     

اما آنچـه  . برخوردها در سپاه اعتراف كند
زيــرا . يســتمــي گويــد تمــام حقيقــت ن

دستگيري و شدت عمل روش بوده است 
زيرا كسي را نمـي تـوان   . و نه قانع كردن

قانع كرد كـه تقلـب بـزرگ و جنايتهـاي     
ــامي   ــاي نظ ــبعانه و مافياه ــالي و  –س م

بـا  . دسته بنديها در سـپاه وجـود ندارنـد   
وجود اين، دستگيري و شدت عمل سـود  
نبخشــيده و اكثريــت معتــرض را ســاكت 

تراف جعفري بسـيار مهـم   اع. نكرده است
است زيرا اعتراف مي كند شمار مخالفان 
در سپاه به انـدازه اي بـزرگ هسـت كـه     

  .قابل حذف نيست
  

ــر    ٭ ــر س ــنجاني ب ــمي رفس هاش
ــه اي     ــا خامن ــژاد ب ــدي ن احم
اختالف دارد و آماده اسـت بـه   

اجازه دهد و » آقا«قم برود اگر 
  :حمله ها به هاشمي رفسنجاني

  
رفسنجاني را  مصباح يزدي، هاشمي 

: مورد حمله قـرار داده و گفتـه اسـت   
را بـه ببـين كـه    » رهبـر «صبر و تحمل 

سال تحمل  20كسي را در طول مدت 
كرده است كه با او به راه دشمني مـي  

او اسـم نبـرده   . رفته اسـت و مـي رود  
است اما نشاني ها داده است كه مسـلم  
مي كنند مقصود او هاشمي رفسـنجاني  

  .است
ي نيز هاشمي رفسـنجاني  رحيم مشائ  

  . را مورد حمله قرار داده است
نيوز گزارش  جهان، 89مرداد  2در  

محسن رفيقدوست با بيـان  : كرده است
اينكه تنهـا اخـتالف آقـاي هاشـمي بـا      
ــوري    ــت جمه ــر رياس ــر س ــري ب رهب

آقاي هاشمي : نژاد است گفت احمدي
من اخيراً كه . مناعت طبع زيادي دارد

م، آقـاي هاشـمي   با ايشان ديدار كـرد 
گفت اگر آقا واقعا اجازه دهند من بـه  

 .دهنـد  روم اما ايشان اجازه نمي قم مي
آقاي هاشمي البته فرمودند تا وقتي كه 

 .ام رهبري بخواهند من محكم ايسـتاده 
اما بـه نظـرم آقـاي هاشـمي احسـاس      

امروز آقاي هاشـمي   . كنند خستگي مي
ــت     ــز رياس ــه ج ــوردي ب ــيچ م در ه

با رهبري  ،نژاد مديجمهوري آقاي اح
به هر حال ايشـان  . نظر مخالف ندارند

سـاله، معتقـد    76به عنوان يـك انسـان   
نژاد براي رياسـت   است آقاي احمدي

البته اين نظـر  . جمهوري مناسب نيستند
  گويند اما  هاي ديگر هم مي را خيلي

آقـاي هاشـمي مهـم    . آنها مهم نيسـتند 
  .است

  
ــور از   «  ٭ ــه عب ــوم فتن ــلع س ض

و پاتـك هاشـمي   » ژاداحمدي ن
  : رفسنجاني

 
  سايت احمدي نژاد، ضلع سوم فتنه  

ــرادران   ــنجاني و بـ ــمي رفسـ را هاشـ
دانسته ) بي آنكه نام ببرد... (الريجاني و

است كه هدف خود را حذف احمدي 
  .نژاد قرار داده اند

احمد خاتمي نيز گفته است تكليف  
ــنجاني را  ــمي رفس ــم «هاش ــام معظ مق

يعنـي  . نـد كـرد  معـين خواه » رهبري
بهنگام انتخاب رئيس مجلـس خبرگـان   
معلوم خواهد شد كه خامنه اي موافق 
. است هاشمي در اين مقام بماند يا خير

  در پاسخ به حمله ها،
، بـه گـزارش ايلنـا،    89مـرداد   3در  

به جوانان عزيز هـم   هاشمي رفسنجاني
  كنم در بازار پر رنگ و لعاب  توصيه مي

ــ  ــا ب ــن روزه ــه اي ا ورود و سياســت ك
هاي مشـكوك عـده اي آلـوده     خروج

شده است، مواظـب باشـند كـه مبـادا     
بازيچه نيات پليـدي شـوند كـه پشـت     

. انـد  سخنان گمراه كننده پنهـان شـده  
ــارزين   گروهــي روحانيــت اصــيل، مب
استخوان خرد كرده، يادگاران جبهه و 
جنگ، مديران ارزشمند سـابق، مـردم   

هـاي   هوشمند و مهمتر از همـه انديشـه  
 تابناك و يادگاران امام را مانع زيـاده 

داننـد و   خواهي سياسـي خـويش مـي    
براي انزوا و طرد آنان از هيچ كوششي 

 .كنند دريغ نمي
  البته مردم ايران در طول تاريخ ثابت 

  
  9در صفحه 

  

 اختاپوس
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 گذارنـد گروهـي بـا    اند كه نمي كرده
ــي در     ــدهاي سياس ــزر و م ــاد ج ايج

ي سوار  هاي آنان موج اقيانوس انديشه
كنند و انقالب اسـالمي را كـه حاصـل    
خون صـدها هـزار شـهيد در سـالهاي     
مبارزه و دفاع مقـدس اسـت، از مسـير    

 .درست خويش منحرف نمايند
  
روابط خصمانه احمـدي نـژاد    ٭

  :با مجلس تشديد مي شود
  

، ايلنا گزارش كرده 89مرداد  2در   
بــا هيــأت الريجــاني در ديــدار : اســت

از : تـه اسـت  داوري اصول گرايان، گف
اين اتفاقات راضي نيست و به شدت از 
هتك حرمت و حيثيت مجلس ناراحت 

نماينـــدگاني كـــه در جمـــع . اســـت
معترضــين حضــور داشــتند، گفتنــد    
قصدشان تحريك مردم نبوده و بـراي  

 .ايجاد آرامش رفته بودند
مجلس تصـويب كـرده اسـت كـه      

ميليارد دالر در اختيار  2حكومت مبلغ 
تكميـل متـرو تهـران    شهرداري بـراي  

بگذارد و احمدي نژاد قـانون را اجـرا   
الريجاني تهديد مي كند كه . نمي كند

خود دستور پرداخت وجه را خواهـد  
  . داد
، به گزارش پارلمـان  89مرداد  2در      

علـي الريجـاني در گفتگـو خانـه     نيوز، 
ملت، در خصوص استناد قانوني ابـالغ  

تـرو  ميليارد دالر به م 2قانون اختصاص 
توسط وي، كه در پي عدم ابـالغ ايـن   
قانون در مهلت قانوني از سوي رئـيس  

: داشـت  جمهور صورت گرفت، اظهـار 
قانون مي گويد، رئيس جمهور در يك 
زمان مشخصي بايد قانون را ابالغ كند 
كه اگر در اين موعد مقرر ابالغ قانون 
صورت نگيرد، از طريق رئـيس مجلـس   

انون اين را قانون ابالغ مي شود، متن ق
 .گويد مي
ــام         ــد، تم ــالغ ش ــانون اب ــي ق وقت

دستگاههاي مجري موظف بـه اجـراي   
توانند آن را اجـرا   قانون هستند و نمي

نكنند و وزير امور اقتصادي و دارايي و 
قـــانون  مســـئولين ديگـــري كـــه در

ــرو    ــه مت ــارد دالر ب ــاص دو ميلي اختص
مشخص شده اند وظيفه دارند كه ايـن  

  .كنندقانون را اجرا 
، بـه  89مـرداد   4بنا بر خبـري كـه در   

انقالب اسالمي رسيد، بـا وجـود ابـالغ    
قانون از سوي الريجاني، همچنان اجرا 

حكومت مـي گويـد پـول    . نشده است
نداريم و مجلس مي پرسد پـس پولهـا   

  چه شده اند؟
  
ــ ٭ ــماكش  يعلت ــاي كش از علته

احمدي نژاد با قاليبـاف بـر سـر    
  : مترو تهران

 
زماني كه احمـدي نـژاد    ،1984در  

 1شهردار تهران بود، قراردادي بمبلـغ  
قطـار  (ميليارد دالر براي ايجاد منوريل 

ــوائي ــرد) ه ــاء ك ــان . امض ــان زم هم
صحبت از فساد بـزرگ در آن معاملـه   

ميليـون   100. بدون مطالعه بميان آمـد 
دالر هم پرداخت شد و ستونهاي بتوني 

ايـن سـتون هـا برجـا     . نيز ايجاد شدند
تا اين كه اخيـرا ً شـوراي شـهر    . ندبود

آن قرار داد را باطل خوانـد و دسـتور   
برداشتن آنها را داد و قاليبـاف نيـز آن   

احمـدي نـژاد كـه بـه     . ها را برداشت
اصــرار داشــت . لجبــازي شــهره اســت

دليل كشـماكش او  . قرارداد اجرا شود
با قاليبـاف  . با شهرداري نيز همين است

  .نيز خصومت دارد
، شفاف نيوز گزارش 89داد مر 2در  

ــت  ــرده اس ــايي : ك ــن ون ــو  ،حس عض

مجلس گفتـه   كميسيون برنامه و بودجه
مديريت شهري در آستانه ايجاد  : است

يك تحول جدي و جديدي هستيم تـا  
حــد اكثــر اختيــارات شــهرها را خــود 
مردم با مكانيزم هايي كه دارند انجـام  
دهند و انتخاب شهرداران و بسياري از 

ي نيز توسط مردم انتخاب مديران شهر
  .شود

مقاومت دولـت در خصـوص دادن       
ــيار     ــا بس ــهرداري ه ــه ش ــارات ب اختي
نامطلوب است و نمايندگان مردم بايـد  
راهكارهاي منسجمي را در اين مـوارد  

اختيارات زياد دولـت بـر   . اتخاذ كنند
روي مديران اجرايي چندان مطلـوب  
نيست و نمايندگان بايد اين اختيـارات  

مترو يك تجربـه  . ه حداقل برسانندرا ب
مشهود است و اگر دولت همراهي مي 

بسـياري از خطـوط آمـاده بهـره      ،كرد
 .برداري بود

بنا براين ادعا، شهرداري : انقالب اسالمي
تهران در جهـت مخـالف واليـت مطلقـه     
فقيه و استبداد مافياها عمل مـي كنـد و   

يــم بســيارند كــه مــي داننــد ژدر درون ر
مهور مردم است و واليـت  اصل، واليت ج

اما چگونه مي . فقيه جعل در اسالم است
توان اين دو ضد را با يكـديگر آشـتي داد   

  ؟جز با حذف واليت فقيه
   

  

ــه  ــا ب تشــديد تحريمه
اختــاپوس ســود مــي 

  : رساند
  
  
تشـدید مجازاتهـای ایـران از  ٭

ـــرای  ـــا ب ســـوی اتحادیـــه اروپ
  :نخستین بار

  
، وزراي امــور  2010وئيــه  ژ 26در  

ــل   ــا در بروكس ــه اروپ ــه اتحادي خارج
اجالس كردند و مجازاتهـائي بيشـتر از   

كرده بود آنچه شوراي امنيت تصويب 
ايـن   :را بر ضـد ايـران تصـويب كـرد    

مجازاتها بيشـتر بـه بخـش نفـت و گـاز      
سـرمايه گـذاري در   . مربوط مي شوند

ــال    ــي و انتق ــاري فن ــش و ي ــن بخ اي
ــو ــران، بخصـــوص ژتكنولـ ي بـــه ايـ
يـزات سـاخت تصـفيه    ي و تجهژتكنولو

خانه و تبديل گاز به گاز مايع، ممنـوع  
 40معـامالت بـانكي افـزون بـر     . شدند

هزار يورو مـي بايـد بـا اجـازه خـاص      
انجام شوند و پروازهاي باري به اروپـا  

  .ممنوع مي شوند
، كانـــادا نيـــز 2010وئيـــه ژ 26در  

مجازاتهاي سنگين تري بر ضـد ايـران   
ــر : وضــع كــرد ــانون، وزي ــس ك  الورن

ــاد ــه كانـ ــه ا خارجـ ــيح داد كـ توضـ
ــاي   ــبيه تحريمه ــادا ش ــاي كان تحريمه

  . امريكا و اروپا هستند
، اين خبر انتشـار  2010وئيه ژ 20در  

يافت كه شركتهاي غربي نيـز ايـران را   
  :تحريم مي كنند

براي شركت بيمه لويدز اعالن كرد  
بيمه كشتي هـاي نفتـي كـه بـه ايـران      

قائـل  بنزين مي برند، محدوديت هائي 
بـه دنبـال امضـاي قـانون     . شده اسـت 

تحريمهاي جديد توسط اوباما، لويـدز  
  .اين محدوديتها را قائل شده است

به دنبال لويدز، شركتهاي خصوصي  
، از جملــه بانكهــا و شــركتهاي ديگــري

نفتي و شركتهاي صنعتي كـه بـا ايـران    
طرف معامله بودند، از معامله بـا ايـران   

  . انصراف دادند
ت لوي، معاون خزانـه داري  استوار 

امريكا در امـور مبـارزه بـا تروريسـم و     
جاسوسي و ضد جاسوسـي مـالي، مـي    

اثر تحريمهاي دولتـي و بخـش   : گويد
خصوصي فشار به ايران را افزايش مـي  
دهد و ناگزيرش مي كند بـه تعهـدات   
بين المللي خود در مـورد اتـم، عمـل    

  . كند
  
ــــان،  ٭ ــــق آلم ــــران از طری ای

  :دور می زندمجازاتها را 
  

ــه  ژ 18در   ــزاري فرانس ــه، خبرگ وئي
بانــك ايرانــي : گــزارش كــرده اســت

كــوچكي كــه اقامتگــاهش در آلمــان  
بانـك تجـارتي ايـران و    «است، با نـام  

يـم ايـران   ژ، وسيله ايسـت كـه ر  »اروپا
. براي دور زدن مجازاتها بكار مي بـرد 

وئيـه،  ژ 18ورنال مورخ ژوال استريت 
ه تحريم شـده  اين بانك با شركتهائي ك

اين بانـك بـا ايـن    . اند معامله مي كند
ميليارد دالر معامله كرده  1شركتها مبلغ 

اين شركتها در فهرست شـوراي  . است
امنيت و امريكا و اتحاديـه اروپـا قـرار    

  . دارند
  
: قاچاق در چنگ اختـاپوس ٭

ــه  ــین المللــی ب تحــریم هــای ب
امپراطــوری ســپاه لطمــه نمــی 

ونی حجم صادرات غيرقان: زند
 ميليــــارد دالر ۱۲بــــه ایــــران 

  :است
  
هفتـــه نامـــه ، 2010وئيـــه ژ 23در   

گزارش كرده است نيوزويك از دوبي 
بـه  محموله ها به سـمت ايـران   چسان 

: مي نويسدمجله . ايران برده مي شوند؟
تحريم هاي بين المللي نمي توانند بـه  
امپراطوري سپاه پاسداران بر بازار سياه 

 .بزنند تجارت ايران لطمه اي
از مواد خوراكي  ،همه نوع محصول   

و پوشاك گرفته تا ماشين آالت صنعتي 
را بــه ســمت بنــادر جنــوبي  ،كوچــك

 .ايران حمل مي كنند
ناخــداي يكــي از ايــن لــنج هــا بــه     

 در پـر  :خبرنگار نيوزويـك مـي گويـد   
تــرين بخــش از كــار وي حمــل  آمــد

كاالهايي مثل تلفـن موبايـل يـا اقـالم     
كه طبق مقررات تجـاري  ديگري است 

و گمركي ايـران ممنـوع هسـتند و يـا     
شامل تحـريم هـاي بـين المللـي مـي      

اما او نگران بازرسي و ضبط اين . شوند
كاالهــا نيســت و مــي گويــد مــاموران 
انتظــامي گشــت و ســپاه پاســداران در 
مقابل گرفتن رشـوه يـا حـق الزحمـه     

مــانعي بــراي قاچــاق كاالهــاي  ،خــود
 .ندممنوعه ايجاد نمي كن

تحت تاثير كنترل و در نتيجـه كـاهش   
حمل و نقل توسط كشتي هاي بـزرگ  
خطوط بين المللـي كـار ايـن كشـتي     
هاي كوچك و لنج ها رونـق فراوانـي   
پيدا كرده و به نظر مـي رسـد تجـار و    
گروههاي وابسـته بـه سـپاه پاسـداران     
صادرات قاچاق و شبكه بـازار سـياه در   

 .ايران را در كنترل خود دارند
برخي از كارشناسان مبارزه با قاچاق     

بين المللي كه صادرات به ايـران را از  
معتقدند كـه   ،نزديك بررسي كرده اند

تحريم هاي مشخص و هدفمند سازمان 

سـپاه پاسـداران و    بـر ضـد  ملل متحد 
نهادهاي وابسته به آن مـوثر نخواهنـد   
بود چون اين نهـاد سـال هـا گريـز از     

 .ستتحريم ها را تجربه كرده ا
يك تاجر ايراني ساكن دوبي نيز كه     

نمي خواهد نـام وي فـاش شـود مـي     
گويد اين تحـريم هـاي جديـد عمـال     
ــدوزي   ــروت ان باعــث ســودآوري و ث
همان افراد و نهادهايي خواهد شد كه 
ظاهرا تحريم ها عليه آنها بـه تصـويب   

 .رسيده است
قانوني بـه ايـران    حجم صادرات غير   

ر در سال تخمين ميليارد دال 12حدود 
زده مي شود و گفته مي شود كه سـپاه  
ــه آن   پاســداران و نهادهــاي وابســته ب
بخش اعظم ايـن مناسـبات تجـاري را    

 .كنترل مي كنند
سپاه پاسداران از سال هاي پـس از       

فعاليت در عرصـه هـاي    ،جنگ با عراق
ــاز كــرده،   ــاگون را آغ اقتصــادي گون
موسسات وابسته به آن عرصـه دخالـت   

ود در كارهــاي تجــاري و مــالي را خــ
گسترش داده و سيستم كار و مـديريت  
آنها شبه مافيايي است و به راحتي خود 
را با پيچيدگي هاي بازار سياه و قاچاق 

  .كاال انطباق مي دهد
  
ــاپوس  ٭ ــداختن اخت چنــگ ان

میلیارد  ۸معامله : بر مخابرات
  :در کمتر از نیم ساعت یدالر

 
سـهم از  درصد بـه عـالوه يـك     50 

مجموعـا   ،سهام شركت مخابرات ايران
ميليـارد سـهم، روز پـنجم     23به تعداد 

ــه كنسرســيوم   مهرمــاه ســال گذشــته ب
اين واگذاري . اعتماد مبين واگذار شد

سـاله   41كه بزرگتـرين معاملـه تـاريخ    
بورس اوراق بهادار تهران بـوده اسـت   

 .در كمتر از نيم ساعت انجام شد
هـر سـهم    ،در جريان اين واگـذاري    

 340شركت مخابرات ايران بـه قيمـت   
ارزش كل سهام . تومان به فروش رسيد

هـزار   8عرضه شـده مخـابرات حـدود    
بـود و  ) ميليـارد دالر  8(ميليارد تومـان  

درصـد از   20خريدار اين سـهام بايـد   
قيمت را به صورت نقدي و بقيه را نيـز  

قسط و هر شش ماه يك بـار بـه    16در 
 .خزانه دولت بپردازد

پرداخــت چنــين مبلــغ هنگفتــي از     
بـه   .بر مي آيـد عهده كمتر خريداري 

عقيده برخي كارشناسان تـامين چنـين   
پول هنگفتي هم جز از طريق شـركت  
هاي دولتي يا شبه دولتي امكـان پـذير   

 .نيست
ــي از       ــران يك ــابرات اي ــركت مخ ش

قـانون   44شركت هاي مشـمول اصـل   
اساسي است، كه پنج درصـد از سـهام   
آن سال گذشته در بورس عرضه شـده  

درصـد   20و پنج درصد به كاركنـان و  
از سهام آن نيز از طريق سهام عـدالت  

با واگذاري پنجـاه   .واگذار شده است
درصد از سهام، ميـزان سـهام واگـذار    

درصـد خواهـد    80شده مخابرات بـه  
درصد سهام  20رسيد و بنابر قانون، بقيه 

خواهد مخابرات در اختيار دولت باقي 
 .ماند
 :سپاه سهام دار 
سهام مخابرات در حالي فروخته شـد     

كه چند بار برنامه فروش اين سـهام بـه   
در آخـرين بـار نيـز    . تعويق افتاده بود

اين اتفاق ظاهرا بنـابر تقاضـاي گـروه    
براي شركت در  "مهر اقتصاد ايرانيان"

 .اين معامله روي داد
يــك شــركت  ،مهــر اقتصــاد ايرانيــان 

 ،يه گذاري اسـت كـه در بـورس   سرما
فعاليت مي كند و يكي از شركت هاي 
زير مجموعه موسسـه مـالي و اعتبـاري    
ــروي    ــاحب آن ني ــه ص ــر اســت ك مه

مقاومت بسيج سـپاه پاسـداران انقـالب    
 .اسالمي است

هيات مديره و مديريت اين شركت را 
زاده،  افرادي چون سردار احمد شـفيع 

رئــيس بنيــاد تعــاون ســپاه پاســداران، 
سردار سيد مجيد ميراحمدي، جانشـين  
سابق فرماندهي بسيج و عضو فعلي ستاد 
ــين    ــردار عبدالحس ــپاه، س ــترك س مش
صفايي، معاون نيروي انساني بسيج كـل  
كشور و سردار مهدي قاسمي از اعضاي 
مركز تحقيقات سپاه پاسداران، و ديگـر  
فرماندهان ارشد سپاه پاسداران چـون  

 .ده دارندمحمد ابراهيم فروزنده بر عه
ــه گفتــه عيســي رضــايي، مــديرعامل   ب

درصـد   100مؤسسه مهر اقتصاد ايرانيان 
سهام اين شـركت متعلـق بـه صـندوق     

مؤسسـه مـالي   (الحسـنه بسـيجيان    قرض
 .است) اعتباري مهر

همچنين بخـش عمـده اي از سـهام        
ــوالد   ــد ف شــركت هــاي عظيمــي مانن
مباركه، تراكتورسازي تبريز، داروسازي 

ن، صـنايع دريـايي ايـران    جابربن حيا
و ايرالكو نيز در اختيار موسسـه  ) صدرا(

 .مالي اعتباري مهر است
بنياد تعاون سپاه هم كـه كنسرسـيوم       

اعتماد مبين زير نظـر آن فعاليـت مـي    
تاسيس شد و اكبـر   1367كند در سال 

ــق  ــن رفي ــوار و محس ــت از  غمخ دوس
 70ترين مديران اين بنياد در دهه  مهم

انــداز و  ه صــندوق پــسموسســ. بودنــد
موسسـه  (الحسنه انصارالمجاهدين  قرض

نيز وابسته بـه ايـن   ) مالي اعتباري انصار
 .بنياد است

بنياد "به نوشته روزنامه تهران امروز،     
درصد سهام  45اكنون  هم "تعاون سپاه

گروه بهمن، چهار درصد سـهام گـروه   
ــايپا و  ــيمي   25س ــهام پتروش درصــد س

ـ  همچنـين  . ار داردكرمانشاه را در اختي
اين بنياد در بورس بسيار فعال بـوده و  

چون  ي،هاي بورس سهام برخي شركت
ــا"شــركت  ــداري كــرده  "بام را خري

هاي معروفي كه  از جمله شركت. است
صد سهام آنهـا متعلـق بـه بنيـاد      در صد

تـوان بـه شـركت     تعاون سپاه است مي
، "كشت و صـنعت شـاداب خراسـان   "

و  "خــدمات هــوايي پــارس"شــركت 
 .اشاره كرد "مائده"صنايع غذايي 

اينها همه تنها بخشي از شركت هـا و      
گروه هاي وابسته به بنياد تعـاون سـپاه   
هستند كه خود فقط يكـي از بازوهـاي   
اقتصـادي ايـن نهـاد امنيتـي ـ نظـامي       

 .است
هم اكنون مـديريت فرودگـاه بـين        

المللي امام خميني تهران هم كه طـي  
  حكومتي در اواخر يك عمليات نظام

دوم ســيد محمــد خــاتمي از شــركت  
گرفته شد، در اختيـار   "تاو"تركيه اي 

سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي قـرار     
  .دارد

 1385در تابسـتان سـال    ،جداي از اين
نيز، سپاه پاسداران با حملـه نظـامي بـه    
يكي از دكل هاي حفاري نفتي شركت 

ــايي  ــره"روماني ــرويچي پترولي در  "س
ارس آن را تصرف كرد و يـك  خليج ف

ــتان   ــس از آن، در تابس ــال پ ، 1386س
را نيز تحـت   "كيش اورينتال"شركت 

 .اختيار خود در آورد
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه،     

هم اكنون بزرگترين كارتل اقتصـادي  
و صــنعتي كشــور اســت كــه بــه گفتــه 
ناظران با استفاده از رانت عظيم تـرين  

ايـران را   ،و اقتصادي پروژه هاي نفتي
  .در اختيار خود گرفته است

از جمله اين پروژه ها مي تـوان بـه       
قرارداد يك ميليارد و دويست ميليـون  
ــروي   ــت مت دالري احــداث خــط هف
تهران، قـرارداد هفـت ميليـارد دالري    
پروژه هـاي مـرتبط بـا ميـدان گـازي      
پارس جنوبي، آن هـم بـدون رعايـت    

قصـه و قـرارداد دو و نـيم    تشريفات منا
ميليارد دالري خط ريلـي پـس كرانـه    

 .منطقه آزاد چابهار، اشاره كرد
بعدا توقيف شده اعتماد ملـي    ،روزنامه

خود نوشت  1387مرداد  12در شماره 
  هاي  كه حضور سپاه در فعاليت

  
  10در صفحه 

 اختاپوس
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اي  سـابقه  عطـف كـم    اقتصادي به نقطه
 .رسيده است

    
جی در ســرمایه گــذاری خــار ٭

هزارم سـرمایه  ۳ایران کمتر از 
گــــــــذاریهای خــــــــارجی در 

  :کشورهای جهان است
 

، دنيـــاي اقتصـــاد 89مـــرداد  2در  
 » 2010گذاري جهـان   گزارش سرمايه«

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملـل  
ــاد( ــت) آنكت ــار داده اس ــن . را انتش اي

گـذاري   گزارش مربوط به آمار سرمايه
ــور   ــك كش ــه تفكي ــان و ب هاي در جه

  :است 2009مختلف طي سال 
نشان  ،آمار ارائه شده از سوي آنكتاد 
گذاري مستقيم  دهد كه كل سرمايه مي

هـزار و   2رقم  2007در جهان در سال 
رقـم   2008ميليارد دالر، در سـال   100

ــزار و  ــال   771ه ــارد دالر و در س ميلي
ــزار و  2009 ــم ه ــارد دالر  114رق ميلي

 . بوده است
ـ     ،وع ايـن سـه سـال   ايـران در مجم

ميليـارد دالر سـهم از    6كمي بـيش از  
گذاري مستقيم خـارجي داشـته    سرمايه
رقـم   2007سهم ايران در سـال  . است

 6/1رقـم   2008ميليارد دالر، سـال   6/1
رقــم  2009ميليــارد دالر و در ســال  

 . ميليارد دالر بوده است 016/3
دهـد كـه    همين گزارش نشـان مـي   

ميليـارد   988 رقـم  2007اروپا در سال 
ميليـارد دالر   551رقم  2008دالر، سال 

ــارد دالر 378رقــم  2009و ســال   ،ميلي
سرمايه مستقيم خـارجي جـذب كـرده    

 2007كشور آمريكا هم در سـال  . است
رقـم   2008سال   ميليارد دالر، 266رقم 
 129رقم  2009ميليارد دالر و سال  324

در . ميليــارد دالر جــذب كــرده اســت
يانه هم عربستان طـي سـه   منطقه خاورم

 100 بــه نزديــك 2009تــا  2007ســال 
ــب   ــه ترتي ــارد دالر ب ، 1/38، 8/22ميلي

گـــذاري  ميليـــارد دالر ســـرمايه 5/35
 . خارجي جذب كرده است

 50طي همين مدت تركيه نزديـك   
ــه ترتيــب  ــارد دالر ب  6/7و  18، 22ميلي

گــذاري مســتقيم  ميليــارد دالر ســرمايه
مار برخي آ. خارجي جذب كرده است

كشورهاي همسايه و همجوار ايران در 
گـذاري خـارجي طـي     جذب سـرمايه 

به ايـن شـرح    2009تا  2007هاي  سال
 : است

ميليــارد دالر،  2/0، 7/1، 7/1بحــرين  
ــراق  ــارد دالر، اردن  1و  8/1، 1ع ميلي

، 3/3ميليارد دالر، لبنـان   4/2، 8/2، 6/2
 4/2، 3/3ميليارد دالر، عمان  8/4و  3/4
 7/8و  1/4، 7/4ميليارد دالر، قطر  2/2و 

 4/1و  5/1، 2/1ميليـــارد دالر، ســـوريه 
 4و  7/13، 14ميليــارد دالر و امــارات  

  . ميليارد دالر
ــا   ــگ ب ــگ كن ــارد دالر،  48هن ميلي

 39ميليارد دالر، روسيه بـا   46انگليس با 
ميليـارد دالر،   37ميليارد دالر، آلمان با 

 35، هنـد بـا   ميليارد دالر 36عربستان با 
ميليارد دالر  34ميليارد دالر و بلژيك با 

هاي چهارم تا دهم از  به ترتيب در رتبه
هـاي خـارجي طـي     نظر جذب سرمايه

 .اند قرار داشته 2009سال 
گـــذاري  ميليـــارد دالر ســـرمايه24 

 :سال گذشته 19خارجي در ايران طي 
ــه روز    ــاد ك ــزارش آنكت ــاس گ ــر اس ب

ــنج ــم كــ   پ ــد، حج ــر ش ــنبه منتش ل ش
هـاي مسـتقيم خـارجي     گذاري سرمايه

تـا   1990انجام شده در ايران از سـال  
ميليـارد   98/23نيز بـه   2009پايان سال 

ــان  ــيده و در ميـ ــور  14دالر رسـ كشـ
خاورميانه ايران از نظـر حجـم جـذب    

هاي مسـتقيم خـارجي در ايـن     سرمايه
. مدت در جايگاه ششم قرار گرفته است

يليـارد  م 147در اين منطقه عربستان بـا  
ــا   ــت ب ــم و كوي ــترين رق  608دالر بيش

ميليون دالر كمترين رقـم را بـه خـود    
 .اند اختصاص داده

هـاي مسـتقيم    گـذاري  حجم سرمايه 
 209/2ايران در ديگر كشـورها نيـز بـه    

ــال   ــارد دالر از س ــا  1990ميلي  2009ت

از اين نظر ايـران در خاورميانـه   . رسيد
در . در جايگاه هشتم قرار گرفته اسـت 

 53گذاري  ين منطقه امارات با سرمايها
ميليارد دالري در جايگاه نخست قـرار  

عـراق نيـز كمتـرين رقـم     . داشته است
گذاري مستقيم در ديگر كشورها  سرمايه

 .را داشته است
گذاري  بر اساس اين گزارش سرمايه 

مستقيم خـارجي در جهـان طـي سـال     
بعـد  . با كاهش شديد مواجه شد 2009

گـذاري   دي سرمايهدرص 16از كاهش 
اين رقم  2008مستقيم خارجي در سال 

ــل   2009در ســال  ــاهش قاب ــا ك ــز ب ني
درصدي مواجـه شـد و بـه     37مالحظه 

 . تريليون دالر رسيد 114/1
سرمايه هاي كشوري كه : انقالب اسالمي

عظيم خود را نمـي توانـد بكـار انـدازد و     
مافياها آنها را تبديل به رانت مي كنند و 

رج مي گردانند و در آن انسان از ايران خا
و تحريم نيز هست،  حقوق و منزلت ندارد

. چگونه مي توانـد سـرمايه جـذب كنـد؟    
مشكل ايران نداشتن اقتصاد توليد محـور  
و ناتواني از بكار انداختن سـرمايه هـا در   
توليد است و گرنه نيازي به سرمايه هـاي  

  .خارجي پيدا نمي كند
  
اقتصاد مصرف محـور، عامـل ٭

ــــــل ــــــر تس ــــــوداگران ب ط س
  :است صنعتگران

 
ــرداد  2در   ــو ، 89مـــــ راديـــــ

بازار ايران : گزارش كرده استفرانسه،
هم اكنون مملو از كاالهـا و توليـدات   

. ه اسـت شـد خارجي، خصوصاً چينـي  
بعنوان مثال در بين اقـالم وارداتـي از   
چين به سنگ قبـر حـك شـده، مهـر و     
جانماز و خاك زير پاي گربـه خـانگي   

واردات بي رويه كـاال بـه    .بر ميخوريم
ايران تبديل به يكي از موضوعات مهم 
و پرسش بر انگيـز طـي ماههـاي اخيـر     

 .شده است
 ،تــداوم سياســتهاي وارداتــي دولــت   

صدمات غير قابل جبراني به بنگاه هاي 
توليدي داخلـي وارد آورده و اكنـون   
ــاهش    ــا ك ــدن و ي ــته ش ــاهد بس ــا ش م
تـدريجي توليـد در بسـياري از واحـد     

 .هاي توليدي كشور هستيم
سياســتهاي وارداتــي دولــت درحــالي 

كه ذخاير ارزي و بـين   اجرا مي شوند
المللي دولت با كـاهش شـديد روبـرو    
شده و بـدهي هـاي خـارجي دولـت     

ميليـارد   22جمهوري اسـالمي از مـرز   
موجـودي حسـاب   . گذشته اسـت  دالر

ذخيره ارزي و ذخاير بين المللي بانك 
بـا   88ل سـال  مركزي در سه ماهـه او 

شش ماهـه   ميلياردي و در 5.37كاهش 
ميليارد  6.39سال گذشته با يك سقوط 
 .دالري مواجهه شده است

نماينــده مــردم  ،محمــد رضــا خبــاز   
 عضو كميسـيون اقتصـادي در   و كاشمر

مجلس شوراي اسالمي ميگويد كه اگر 
دولت هر چه سـريعتر تـدابيري بـراي    
 جلوگيري از واردات بي رويـه اتخـاذ  

ننمايد، كمـر توليـد در كشـور شكسـته     
 .خواهد شد

وي ميگويد كـه چـين كـه بـه همـه         
قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران 
رأي مثبت داده، محصوالت صـادراتي  
خود را بسوي ايران روانـه ميكنـد و از   
ــرايطي     ــين ش ــد در چن ــه ميتوان اينك
بازارهاي بيشتري را در كشور ما بدست 

 .د خنديدبياورد، به ما خواه
درباره اين موضوع با علي رشـيدي      

اقتصاد دان مقيم ايران گفتگوئي انجام 
پرسـيم كـه ايـن     از وي مي .داده ايم

سياست وارداتي دولـت را در شـرايط   
كاهش ذخاير ارزي و افـزايش بـدهي   

هاي خـارجي چگونـه ميتـوان توجيـه     
 كرد؟

 ،علي رشيدي ميگويـد ايـن معضـل       
زرگاني و تسـلط  پيامد تصرف وزارت با

بر سياست بازرگاني كشور بوسيله تجار 
ــد  ــده ميباش ــان وارد كنن وي . و بازاري

ميگويد اين موضوع از بيست سال پيش 
بتدريج آغاز شـده و طـي ايـن مـدت     
موقعيت بخـش بازرگـاني همـواره در    

. برابر بخش صنعت قـويتر شـده اسـت   
وزراي بازرگـاني   ،براي تسهيل اين امر
اً تمـام ديوارهـاي   سابق و فعلي تدريج

حفاظتي كه قبالً براي حمايت از بخش 
صنعت ايجـاد شـده بـود را برداشـته و     
زمينــه را بــراي تســلط وارد كننــدگان 

وزراي . همـــوار نمـــوده انـــد ،كـــاال
بازرگاني اين موضوع را در چارچوب 
سياست جمهوري اسالمي براي ايجـاد  
زمينــه هــا بــراي پيوســتن بــه ســازمان 

بايـد  . كرده انـد تجارت جهاني توجيه 
گفــت كــه ايــن سياســت بــي معنــي و 
بيخردانه تنها به قصد باز نمودن درهاي 
كشــور بــراي واردات انبــوه كاالهــاي 
مصرفي و افزودن به سـود سـوداگران   

 .صورت گرفته است
 80علي رشيدي ميگويد كه بـيش از      

در صد درآمد هاي ارزي كشور بـراي  
و ورود اينگونه كاالها به مصرف رسيده 

اگر سهم قاچاق را نيز بـدان بيـافزائيم،   
ــه صــد در صــد در   ــت ك ــوان گف ميت
آمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفـت  

بدين صورت بـه مصـرف    ،و گاز كشور
رسـيده كـه امكـان     واردات كاالهايي

. بـوده اسـت   توليد آنها در كشور ميسر
وي ميگويــد كــه وزارتخانــه هــاي    
بازرگاني، صنايع و كشاورزي جمهوري 

ي مبتكــر اجــراي ايــن سياســت اســالم
  .وارداتي بوده و هستند

  
خورد و برد منابع نفت و گاز  ٭

  : کشور
  

نژاد حسينيان معـاون سـابق وزارت    
اگر حجم صادرات بـه  : نفت گفته است

ميليـون متـر    60هند و پاكستان روزانه 
مكعــب باشــد، از جيــب مــردم ايــران 

هـا و   ميليون دالر به هنـدي  25روزانه 
شود و اگر  ها تخفيف داده مي پاكستاني

ميليون متر مكعـب در روز صـادر    150
 55كند، ميزان تخفيف روزانه بـالغ بـر   
 25ميليون دالر خواهد شد و در دوره 

 225ســاله قــرارداد بــراي حالــت اول 
 495دالر و بــراي حالــت دوم  ميليــارد

بـه  . شـود  ميليارد دالر تخفيف داده مي
ـ  نش طور خالصه قرار است براي رفع ت

بين هند و پاكستان از طرف هر ايرانـي  
هـاي   ميليون دالر بـه شـركت    7تا  2.3

عـوض   گاز هند و پاكستان كمـك بـال  
  .شود
، سحام نيوز خبر داده 89تير  26در  

 اثــر”عنــوان  چاينــا پســت زيــر: اســت
مـي نويسـد ايـران    “ ايران تحريم ها بر

براي آنكه مشتريان را بـه خريـد نفـت    
ــد ــو ،خــود جلــب كن ــه دادن مجب ر ب

تخفيف هائي شده اسـت كـه نشـان از    
شروع تاثيرگذاري تحريم هـائي دارد  
كه اخيرا توسط آمريكا و سازمان ملـل  

 .ه اندمتحد وضع شد
تحريم هاي جديد اقتصادي، كه انجام  

امور بانكي و مـالي را بـا تهـران بـراي     
كشورها و شـركت هـا دشـوار ميكنـد،     
ــي از   ــين الملل ــداران ب بعضــي از خري

له هند، چين و ژاپن را برآن داشته جم
ــامين نفــت مــورد   ــراي ت اســت كــه ب

 .نيازشان سراغ بازارهائي ديگر بروند
ايران با ارائه تخفيف هائي كالن در     

قيمت نفت خـود واكـنش نشـان داده    
ارقامي كـه وزارت نفـت منتشـر    : است

كرده است نشان ميدهد تهران نفت را 

ـ  اقي به مشتريان اروپائي معدودي كه ب
دالر ارزانتـر   7تا  3بشكه اي مانده اند، 

از ديگر كشورهاي توليد كننـده نفـت   
  .مي فروشد

غير از اختاپوس مافياهـا  : انقالب اسالمي
نمي تواند ايـران را بـه لهيـب آتـش زور     

  :بسپرد
  
  

ــامي  فهرســــت اســ
اعضاي مافياها كـه از  
ــتبداد  رهگذراســـــ

ــمالتار ــالب  اي ، از انق
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

  10 - شده اند
  
  

  . امير، سخنران حزب اهللا –كاتوزيان 
نماينده مجلـس از   -حميد –كاتوزيان 

  . اعضاي گروه رايحه خوش خدمت
از مـديران وزارت اطالعـات،    –كارگر

  . عضو باند ترورهاي خارجي و داخلي
رئـيس   –سردار سـپاه   –قاسم  –كارگر

  .ناحيه مقداد بسيج
ــازروني ــن -ك ــرع  -محس ــام ش از حك

  .حجت االسالم –انقالب دادگاههاي 
از وابستگان بـه بانـد سياسـي     -كاشاني

نظام واليت مافياها و از اعضاي گـروه  
  .آبادگران جوان

فرزند آيت هللا  -سيد محمود –كاشاني
كاشــاني و از جملــه هــواداران مظفــر 
بقايي كه با كمـك روح اهللا حسـينيان،   
تالش دارند تا تاريخ انقالب اسالمي را 

بنمايانند و عـالوه بـر    به گونه اي ديگر
آن تالش بسياري در خائن نشان دادن 
مصدق و انقالبي بودن مظفـر بقـايي و   

  .آيت هللا كاشاني دارند
شكنجه گـرو مسـئول اعـدام     –كاظمي

 . زندانيان در اصفهان
وزيرتعـاون،    -پرويز -كاظمي اردكاني

  . باجناق مهر عليزاده
معـاون   –موسـوي   –مصطف -كاظمي

ــل امنيــت وزارت اط ــات و از عوام الع
  . ترورهاي داخلي و خارجي

از نيروهاي وابسته به باند رسانه  –كافي 
  .حجت االسالم –اي نظام واليت 

از نيروهـاي وزارت   –حسـن  -كامران
ــت  ــه شص ــات در ده ــده . اطالع نماين

مجلس و همسر خانم اخوان و باجنـاق  
ــل، عضــو   ــده زاب آقــاي حســيني نماين

ياسـي  اطالعـاتي و س  –باندهاي امنيتي
  .مي باشد

عضو . مدير پديده هاي التقاط –كاميار 
  . باند ترورهاي داخلي و خارجي

معاون پارلماني وزيـر رفـاه و    –كاميار 
  . تامين اجتماعي

از  –حجـت االسـالم   –كميـل   -كاوه 
نيروهـــاي اطالعـــات و ســـركوب در 

  . اصفهان
قاسم كه معاون مجيد قدوسي  -كبيري 

زنـدان   بود و بعدها به معاونـت رئـيس  
  . رسيد

از  –حـاج فكـور   –اكبر –كبيري اراني
روساي زندانهاي ايران و عضو مافيـاي  

  .قضايي
مـدير عامـل شـركت     –اصغر –كتابچي

  . فرودگاه هما
نظـامي   –از نيروهاي اطالعاتي  –كتيبه

  .در دهه شصت

از روساي زندانهاي  –محمد  -كچويي
كشور و رئيس زندان اوين بود كـه در  

  . الب ترور گرديدسالهاي اول انق
از نيروهـــاي  -حســـين –كرباســـچي

جاسوسي در خارج از كشور، وابسته بـه  
  .اطالعاتي –باند امنيتي 
حجت االسالم  -غالمحسين –كرباسچي

 –بي لباس و از اعضاي مدرسه حقـاني 
او سالها در مقامات باالي نظام مشـغول  
ــز در    ــالهايي ني ــود و س ــدمت ب ــه خ ب

ل مردم، شهرداري تهران به تقسيم اموا
همســر محمــد  –ميــان همســر خــويش

همسر نوربخش و همسر علـي   –هاشمي
هاشمي، برادر زاده هاشمي رفسـنجاني  
و نيز علي خـاتمي بـرادر سـيد محمـد     

او .خاتمي و ديگر مقامات وابسته داشت
سالهاي بعد به دليل اخـتالس و افشـاي   
خورد و بردهاي باند خود، بـه زنـدان   

ارگزاران و وي وابسته به گروه ك. افتاد
هاشــمي رفســنجاني اســت و ســالها    
مسئوليت نشريه همشـهري را بـر عهـده    

  .داشت
. بـازجوي زنـدانهاي مشـهد    –كرباسي 

  .وي پاسدار سپاه پاسداران بود
همســر محســن  -كرباســي زاده معظــم

از اعضــاي بانــد اقتصــادي  –نــوربخش
وابسته به جناح هاشـمي رفسـنجاني در   

  .كار زمين و مسكن
بازاريــان تهــران كــه در از  –كرباليــي

ابتـدا مســئول مالقــات هـا بــود و بعــد   
مســئول كارگــاه زنــدان اويــن شــد و 

وي از . درآمد زيادي را به چنگ آورد
  .دوستان الجوردي بود

از مـداحان   -حـاج مهـدي   –كرباليي
  .باند سركوب هاي خياباني نظام واليت

از مـداحان بانـد    -مال قاسم –كرباليي
  .واليت سركوب هاي خياباني نظام

از مـداحان بانـد    -مال علـي  –كرباليي
  .سركوب هاي خياباني نظام واليت

از نيروهـاي امنيتـي و    –علي –كردان
ســالها . تروريســتي وزارت اطالعــات 

معاون مالي صدا و سيما بـود و بعـد بـه    
معاونت وزارت نفت رسيد و بعد وزيـر  
كشور گرديد اما به دليل تقلب و جعـل  

ش به باد فنا در مدرك تحصيلي، آبروي
وي سالها با همين مدرك اسـتاد  . رفت

دانشگاه بـود و سـال گذشـته بناگهـان     
  .فوت كرد
ــي ــل –كرمـ ــاي  -ابولفضـ از نيروهـ

جاسوسي در خارج از كشور وابسته بـه  
  .اطالعاتي –باند امنيتي

فرمانده سابق سـپاه   –غالمرضا  –كرمي
  .كرمان، سردار سپاه

  استاندار ايالم، رئيس  –محمد –كرمي 
  .مركز تحقيقات سپاه پاسداران

از سرداران سپاه در كرمان كه  -كرمي
پسرش در قتـل هـاي كرمـان دخيـل     

  .سردار سپاه -بود
ــي ــا كرم ــام   -ني ــگاه ام ــده دانش فرمان
  .سردار سپاه –حسين

همســـر مهـــدي  –فاطمـــه –كروبـــي
  . حامي نظام واليت –كروبي
 –از بزرگان سياسي  –مهدي  –كروبي

  .امنيتي نظام واليت
 58دادستان قم در سـال   –كريم زاده 

  . عضو باند قضايي
از وابستگان بـه بانـد قضـايي     -كريمي

  .حجت االسالم -نظام واليت
ــي ــواد –كريم ــس،  –ج ــده مجل نماين

سـردار   –فرمانده سـابق بسـيج مشـهد    
  .سپاه

از مـداحان   -حـاج محمـود    –كريمي
  .باند سركوب هاي خياباني نظام واليت

گاههــاي حــاكم شــرع داد –كريمــي 
  .حجت االسالم –انقالب اسالمي 

حميد از بازجويان و شـكنجه   -كريمي 
  61او در سـال  . بـود  60گران در سال 

  . معاون آموزشگاه شد
از فرمانـدهان سـپاه    –داوود  –كريمي

 –شركت در تاسيس سـپاه   –پاسداران 
وي ســالهاي آخــر  –وزارت اطالعــات

عمر به مخالفـت بـا نظـام پرداخـت و     
  او كه مجروح شيميايي . دزنداني ش

  11در صفحه 
  

 اختاپوس
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  .فوت كرد 1383بود، در سال 
فرمانـده بسـيج    –سردار سپاه  –كريمي

در استانهاي فارس، خراسان رضـوي و  
...  

از نيروهاي رسانه اي  –سهيل  -كريمي
ــات  ــه   –وزارت اطالع ــاس روزنام عك

يالثارات و خبرنگار كه با سعيد ابوطالب 
ــو ب   ــد، عض ــتگير ش ــراق دس ــد در ع ان
  .سركوب هاي خياباني و رسانه اي

پاسدار نگهبان زندان  –عباس  -كريمي
  . گوهر دشت كرج

ــي  ــي  –كريم ــر عل ــاي  -نظ از نيروه
  . اطالعات گرگان

معاون پارلماني محسـني اژه   –كريمي 
  .اي

ــي  ــر وزارت   –كريم ــل دفت ــدير ك م
  .اطالعات دوره محسني اژه اي

از وابستگان بـه بانـد    –كريمي جهرمي 
آيـت   –قضايي واليت مطلقه  –سي سيا
  .هللا

از معاونين قـوه   –جمال  –كريمي راد 
حجـت   –قضاييه و سخنگوي آن قـوه  

  .فوت كرد. االسالم
ــي ــاي    -كريم ــل دادگاهه ــيس ك رئ

  . عمومي و انقالب استان تهران
فرمانــده  –ســردار ســپاه   -كريمــي

  .توپخانه و موشكي سپاه
از اعضاي وابسته به بانـد    -كريمي فرد

قتصادي جناح هاشـمي رفسـنجاني در   ا
  .او برج ساز است. كار زمين و مسكن

نماينده چندين دوره  –فواد  –كريمي
مجلس، عضو انجمن حجتيه مسجد امام 

  . صادق خرمشهر
از اعضاي فرماندهي -مصطفي  –كشان 

  .گروه انصار حزب اهللا
از نيروهـــاي  –مســـعود  –كشـــميري 

مشكوك نظام واليت در جريان انفجار 
  . نخست وزيري

از بانيان سپاه پاسداران قـم   -كشميري
حجـت   –از دوستان سـعيديان فـرد    –

  .االسالم
از حكام شرع و مرتبط -عباس  -كعبي 

با شوراي نگهبان و قوه قضاييه حجـت  
  .االسالم
از مـداحان   -حاج ولـي اهللا   –كالمي 

  .باند سركوب هاي خياباني نظام واليت
در نيـروي  سردار سپاه مسـتقر   –كالنتر 

انتظامي، از حاميان باند سركوب هـاي  
خياباني و از نزديكان بـه روسـاي ايـن    

  .باند
از معاونان اطالعات مستقر در   -كالنتري

  . نيروي انتظامي
دادسـتان ماليـر در    –غالمرضـا  –كلهر 
  .59سال 

ــر، از  –فــواد  –كلهــر  ــد كبي عضــو بان
نظامي، دخيل  –اعضاي مافياي امنيتي 

  . ت مسلحانه و قتلدر چندين سرق
از مديران سابق صـدا   –مهدي  –كلهر 

و سيما و معاون رئيس جمهور احمـدي  
نژاد، از اعضـاي بانـد رسـانه اي نظـام     

  .واليت مافياها
از مداحان باند سركوب هاي  -كمالي 

  .خياباني نظام واليت
نماينـده دور اول،   –حسـين   –كمالي 

وي حتي ديپلم نداشت و بـر  . وزير كار
ام وزارتخانه كبـوتر بـازي مـي    روي ب
  .كرد

از باند سركوب  –حاج محمد  –كميل 
  .هاي خياباني نظام واليت

ــو  ــن  -كنگرلـ ــاي  –محسـ از نيروهـ
نظــامي در دهــه شصــت،  –اطالعــاتي 

ــا و از    ــلحه از امريك ــد اس ــط خري راب
دوستان نزديك مير حسين موسوي در 

  . سپاه پاسداران
از معاونــان   –عبدالصــالح  –كهــزادي 

  . دا و سيما و عضو باند رسانه ايص
عضــو ســپاه  –اميــر علــي  –كهــن دل 
عضو باند كبير، از اعضـاي   –پاسداران 

باند نظامي واليـت مافياهـا دخيـل در    
چندين قتل و سرقت مسلحانه با محمد 

 . رضا نقدي

نماينــده دور  –مصــطفي  –كواكبيــان 
از چماقـداران ابتـداي    –هشتم مجلس

 -60اي سال انقالب و شريك در كودت
  .مدير مسئول نشريه مردمساالري

از مــداحان بانــد ســركوب  -كــوثري 
  .هاي خياباني نظام واليت

 –سـردار سـپاه    –اسـماعيل   –كوثري 
معاون كميسيون امنيت ملـي، نماينـده   

  .مجلس دوره هشتم
دوســت متكــي،  –مجتبــي  –كوليونــد 

مسئول ابنيه و امـوال وزارت خارجـه،   
  .برج ساز

 -سردار سـپاه  –مهدي –كوچك زاده 
از اعضاي باند سركوب هاي خيابـاني،  
. نماينده مجلس، عضو كميسيون قضايي

وي از ســرداران ســپاه مــي باشــد و از 
  .سخنرانان جلسات انصار حزب اهللا

دادستان بندر انزلـي در دهـه    –كوشا 
  .شصت

پاســدار نگهبــان  –عبــاس  –كوليونــد 
  . زندانهاي اوين و گوهر دشت

از عوامــل بانــد  –محســن  –كــوهكن 
سركوب هاي خياباني، نماينده مجلس، 

وي سـالها در  . عضو كميسـيون قضـايي  
كنار نيروهاي چماقدار قرار داشت و از 
  .سخنرانان آن گروه به حساب مي آيد

از مداحان باند سـركوب   -كويتي پور 
  .هاي خياباني نظام واليت

ــي زاده ــمد  -ك ــدرك  –ص داراي م
معـاون   داماد منـوچهر متكـي،   -سيكل

اداره مجمــع شــيميايي و خلــع ســالح 
  . وزارت خارجه

 –از نيروهـــاي اطالعـــاتي  –كيـــاني 
  .سركوب خياباني

مــامور خريــد وزارت   –كيخســروي 
 . اطالعات در سوئد

از اعضاي بانـد اقتصـادي در    –گرامي 
ــنجاني  ــمي رفس ــاح هاش وي وارد . جن

كننده ماشين هاي هيونداي واگذاري 
ور بوده اسـت  به وزارت اطالعات و كش

و در كار برج سازي و زمـين و مسـكن   
  . مشغول به كار است

از ســخنرانان مراســم انصــار  -گرجــي 
  .حزب اهللا
مشاور جوان سايپا، از اعضـاي   -گرجي

  .باند سركوب هاي خياباني
  .مدير كل زندان گنبد -گرگاني

از مـداحان   -حاج حسـين   –گروسي 
  .باند سركوب هاي خياباني نظام واليت

از مـداحان   -زين العابدين  –سي گرو
  .باند سركوب هاي خياباني نظام واليت

از نيروهاي اطالعات در  –گالب بخش 
  .دهه شصت
مدير كل زندانهاي اسـتان   -گلپايگاني
  . اصفهان

ــك   ــدي برم ــايرام  –گل ــده  –ب نماين
  .مجلس، عضو كميسيون قضايي

ــادي  ــد  –گنابـ ــاي  -محمـ از نيروهـ
ابسته بـه  جاسوسي در خارج از كشور و

  .اطالعاتي –باند امنيتي 
وزيـر شـهر    –محمد شهاب  –گنابادي 

  . سازي و مسكن ابتداي انقالب
ــدمكار  ــالم   –گنـ ــت االسـ از  –حجـ

سياسي نظـام   –وابستگان به باند قضايي 
واليت مافياهـا، عضـو گـروه جمعيـت     

  .وفاداران به انقالب اسالمي
ــثم   -گــودرزي  ــد  -مي از اعضــاي بان

باني و گروه فداييان سركوب هاي خيا
از دوســتان  –نــواب  –نــاب محمــدي 

  .سعيد امامي و داوود واقفي
  . پاسدار زندان اوين –گوهري 

مصــباح  –محمــد تقــي  –گيــوه چــي 
از بزرگان خشـونت در نظـام    –يزدي 

  .آيت هللا –واليت مافياها 
اولـين   –خلخـالي   –صـادق   –گيوي 

حجـت   –حاكم شرع انقالب اسـالمي  
  .اليان گذشته فوت كرداالسالم وي س

قصـاب معـروف    –اسداهللا  –الجوردي 
زندان اوين كه از باند مسجد شيخ علي 
بود كه در كنار ديگـر گروههـا، هيـات    

وي . مؤتلفه اسالمي را تاسـيس كردنـد  
بعــد از انقــالب بــه رياســت دادســتاني 
تهران و زندان اوين رسيد كه هـزاران  
مورد قتـل در پرونـده ايـن جنايتكـار     

دارد و بعدها به رياست سـازمان  وجود 
ــازار   ــت در ب ــيد و در نهاي ــدانها رس زن

  .تهران ترور گرديد
بــرادر اســداهللا و رئــيس  –الجــوردي 

  .دادگاه فرودگاه در دهه شصت
رئيس شـوراي   –اسفنديار  –الريجاني 

همــاهنگي نيروهــاي انقــالب اســالمي 
  .مناطق سي گانه تهران

از اعضـاي بانـد    –حسـين   –الريجاني 
 –عضــو بانــد مافيــايي امنيتــي  –يــر كب

  .نظامي
از نيروهـاي   –باقر  –الريجاني اردشير 

  .رسانه اي مافياي نظام واليت
عضو  –شيخ صادق  –الريجاني اردشير 

شوراي نگهبان از باند سياسـي قضـايي   
واليــت و رئــيس قــوه قضــائي واليــت 

  .مطلقه، داماد آيت هللا وحيد خراساني
فرزند آيت  –علي  –الريجاني اردشير 

هللا ميرزا هاشم آملـي، دامـاد آيـت هللا    
وي عضـو  . مرتضي مطهري مـي باشـد  

 –وزيـر ارشـاد    –روابط عمومي سـپاه  
دبير شوراي عالي  –رئيس صدا و سيما 

امنيت ملـي و رئـيس كنـوني مجلـس     
  .است

 –محمــد جــواد  -الريجــاني اردشــير 
فرزنــد آيــت هللا ميــرزا هاشــم آملــي، 

د و نماينـده  معاون وزير امور خارجه ش
  . مجلس

ــوتي  ــد  -اله ــت هللا   –حمي ــر آي پس
داماد هاشـمي رفسـنجاني و    –الهوتي 

  .همسر فائزه هاشمي
ــوتي  ــر آيــت هللا   –ســعيد   -اله پس

 –داماد هاشـمي رفسـنجاني    –الهوتي 
  .همسر فاطمه هاشمي

كارگر مدير  -احمد -كاظم   -الهوتي 
كل عملياتي حوزه اروپـاي  مركـزي،   

  .ي داخلي و خارجيعضو باند ترورها
از روساي زنـدانهاي   –داوود  -لشكري

  .ايران و عضو باند قضايي
نماينده رهبري و   -محمد نقي -لطفي 

ــرع     ــام ش ــالم، از حك ــه اي ــام جمع ام
  . دادگاههاي انقالب

مدير كل نظـارت  و بازرسـي    –لطفي 
  . قم

ــان  از ســرداران  –هــدايت هللا  –لطفي
دخيل در كودتاي سال شصت و عضـو  

 –ياي ترورهاي خـارجي و نظـامي   ماف
سردار سپاه، مسئول حمله بـه خوابگـاه   

  .دانشگاه تهران
از نيروهـاي وابسـته بـه بانـد      –لطيفي 

حجــت  –رســانه اي نظــام واليــت   
  .االسالم

از حاميــان نظــام  –فاضــل  –لنكرانــي 
 -.مرحوم شده اسـت   –واليت مافياها 

  .آيت هللا
معاون سياسي بنيـاد   –سعيد  –لواساني 

  . هيدش
يم ژبديهي است كه ر: انقالب اسالمي

مافياها جز گسترش جنايت و خيانت و 
تجاوز به حقوق انسان . فساد نمي كند

هم جنايت است و هم خيانت است و هم 
  :فساد

  
  

دســتگيريها نيــز بــه   
امضـــاي خامنـــه اي 

  :انجام مي گيرند
 
  

مرداد، احمد قابـل در گفتگـو    4در  
من جـزو  ...  :با راديو زمانه، گفته است

كســاني هســتم كــه معتقــدم تمــام     
شان را به  هاي رهبري، قدرت پيراموني

. انـد  صورت سايه از رهبري اخذ كرده 
اين مسـئله را  . رهبري هم اشراف دارد

هـا،   هاي اطالعـاتي، در بـازجويي   بچه
بـا اشـرافيت   «غلط   البته با كاربرد كلمه

ــادآوري مــي» ...كامــل  ــد ي در . كردن
غلطــي   فيت كلمــهصــورتي كــه اشــرا

هرحال من شواهد و قـراين   به... است
فراواني براي اين امـر دارم كـه تمـام    
اين مسـائل بـا اشـراف كامـل رهبـري      

از : عنـوان نمونـه   بـه  .گيـرد  صورت مي
زندان كه بيرون آمدم، شنيدم يكـي از  
ــاي    ــا آق ــدار ب ــع در دي ــا و مراج علم

: كـه  اند  اي، به ايشان تذكر داده خامنه
ــس   ــت پ ــت  سياس ــات، سياس از انتخاب

درستي نبوده اسـت و حتـي منجـر بـه     
افراد را . اي براي شما نشده است فايده

آزاد كنيد، ايـن بگيروببنـدها را تمـام    
كنيد و حداقل بساط ديگـري را پهـن   

  .كنيد
: اند  اي هم در پاسخ گفته آقاي خامنه   
نفره آورده  50تازگي يك فهرست   به«

مفهوم اين » .بودند كه من امضا نكردم
هـاي قبلـي    سخن آن است كه فهرست

را ايشان امضا كرده و افراد دستگير هم 
  .اند شده

جا برسد كه نـام   يعني وقتي كار به اين
تك افرادي كه قرار است دسـتگير   تك

شوند، به امضاي مقام رهبـري برسـند،   
تا چه حد دخالـت در  : ديگر بايد گفت

  مجريـه و قـوه    قضاييه، قـوه   قوه  حوزه
  ! مقننه؟

به گـزارش سـازمان   ، 89تير  23در  
 –دفـــاع حقـــوق بشـــر كردســـتان 

ــديق كبودونـــد«  ــيس » محمدصـ رئـ
سازمان دفاع از حقوق بشر كردسـتان،  

ــدان  350پــس از بيهوشــي در بنــد  زن
اوين به درمانگاه اين بنـد انتقـال داده   

  . شد 
تير بـه گـزارش هرانـا، پـنج      24در  

ي شهروند در محوطه ي زندان مركـز 
نـام افـراد اعـدام     .اروميه اعدام شدند

شده فيصل ساعدي، كرم عزيزي، اميد 
نــوراني، عبــدالرحمان رنــدي و علــي 

اتهام ايـن افـراد توسـط     .ساربان است
مراجع قضايي قاچاق مواد مخدر اعالم 

  .شده است
به گزارش همشـهري  ، 89تير  25در 

آنالين، براساس آخرين آمـار سـازمان   
ان در شاخص اميد جهاني بهداشت، اير
كشـور جهـان    192به زندگي از ميـان  

  .پيدا كرده است را  133رتبه 
بـه گـزارش ميـزان    ، 89 تير  26در   

ــر، شــعبه  ــيال  28خب دادگــاه انقــالب ل
توسلي را به اتهام حضور در راهپيمايي 

خرداد و روز عاشورا و با تأكيـد بـر    25
ــور وي در   ــدم حض ــات«ع و » اغتشاش

راديو فردا و بي بي  همچنين مصاحبه با
سي به عنوان شاهد عيني كشـته شـدن   
ــودرو    ــط خ ــهروندان توس ــي از ش يك
نيروي انتظامي و عبـور از روي جسـد   

قانون مجازات  610وي، به استناد ماده 
قانون مجازات بـه   46و با رعايت ماده 

تحمل دو سال حبس تعزيري محكـوم  
  .كرده است

بــه گــزارش فعــالين ، 89 تيــر 28در 
ــوق  ــران حق ــي در اي ــر و دمكراس  ،بش

ــگ داودي در    ــي ارژن ــداني سياس زن
اعتراض بـه شـرايط قـرون وسـطائي و     
  فشارهاي طاقت فرسا و محـدوديتهاي 

دست به اعتصاب غـذاي   3حاكم بر بند
  .زد
، به گزارش موكريان، 89تير  28در  

اهل مهاباد به نـام هـاي كـامبيز    دو تن 
ابراهيم زاده و نادر درويشـي از طـرف   

وهاي امنيتي در اين شهر بازداشـت  نير
درويشي كه اهل روستاي كوسه  .شدند

تيـر مـاه    22كهريزه مهابـاد مـي باشـد    
بازداشت و روز گذشته به زندان مهاباد 
انتقــال يافتــه و ابــراهيم زاده نيــز كــه 
مدتي را در بازداشتگاه بوده اخيـراً بـه   
  .زندان مركزي مهاباد منتقل شده است

 3 ، ه گزارش هرانا ب، 89 تير  28در  
مرد به اتهـام قاچـاق مـواد مخـدر در     
محوطه زندان مركزي كرمـان اعـدام   
ــين روز در    ــين در هم ــدند، همچن ش
شهرستان شيروان يك نفر نيز بـه اتهـام   

حمل و نگهداري مـواد مخـدر اعـدام    
  .شد
 ،بـه گـزارش هرانـا    ، 89تير  29در  

حجت اهللا نيكويي نويسـنده و متـرجم   
اظره با علما از كار خـود  كه به دليل من

اخراج شـده بـود روز يكشـنبه توسـط     
ماموران لباس شخصي بازداشـت و بـه   

 .مكان نامعلومي منتقل شد
 به گـزارش دانشـجو  ، 89تير  29در  

نيوز، اخيرا در دانشـگاه علـم و صـنعت    
تهران بعد از برگزاري باشـكوه مراسـم   
سالگرد شهيد كيانوش آسا، دانشـجويان  

ــده در  ــركت كنن ــا   ش ــم ب ــن مراس اي
تـرم   2ممنوعيت از تحصـيل تـا سـقف    

  .مواجه شده اند
تير به گزارش موكريان، يك  29در  

فعال كـرد اهـل سـقز بـه نـام بختيـار       
خوشنام به تحمل يك سال زندان و دو 
سال اقامت اجباري در سيرجان كرمان 

نامبرده كه دانش آموختـه   .محكوم شد
علوم سياسي دانشگاه زنجان مـي باشـد   

ندي پيش از سوي نيروهـاي امنيتـي   چ
در ســقز بازداشــت و پــس از محاكمــه 
توسط دادگاه انقالب اين شهر، به اتهام 
فعاليت تبليغي عليه نظام براساس مـاده  

قانون مجـازات اسـالمي بـه يـك      500
قـانون   20سال زندان و براساس مـاده  

سال اقامـت اجبـاري در    2مجازات به 
 .شتشهر سيرجان كرمان محكوم گ

تير به گزارش فعالين حقـوق   30در  
بشر و دمكراسي در ايران، قطعة معروف 
به گورهـاي دسـته جمعـي قتـل عـام      

تـازه آبـاد رشـت     67زندانيان سياسـي  
بطور كامل تخريـب شـده اسـت و در    
حال فـروش آرامگـاه هـاي آن  مـي     

 .باشند
خبرگزاري به گزارش ، 89تير  30در 

هام كه به ات» ح. س«فارس، فردي بنام 
 990فروش، حمل و نگهداري  و خريد

از سـوي  ) كـراك (گرم هروئين فشرده
دادگاه انقالب اهواز به اعدام محكـوم  
شده بود، در زندان كارون اجرا شد و 

  .وي به دار آويخته شد
بــه گــزارش هرانــا، ، 89تيــر  30در  

ــت   ــماني آي ــعيت جس ــين اوض هللا حس
كاظميني بروجردي در معـرض خطـر   

در  ،و وي هم اكنون جدي قرار گرفته
، شرايط بسـيار سـختي   ، درزندان اوين
 .بسر مي برد

ــه اخــتالالت جــدي در      ــا توجــه ب ب
مسـئوالن   ،چشمان و پاهاي بروجـردي 

مانع از درمان اين زنداني سياسي مـي  
 .شوند
ــه گــزارش كميتــه  ،89 تيــر 30در  ب

گزارشگران حقـوق بشـر، دكتـر علـي     
ــالي،  ــغر جم ــعبه دوم    اص ــوي ش از س

گاه انقالب شهر قزوين، مجموعا بـه  داد
 .سه سال حبس تعزيـري محكـوم شـد   

توهين به رهبري و تبليغ «اتهامات وي 
همچنين نامبرده بـه  . بودند» عليه نظام

ــب    ــار در مط ــال، از ك ــه س ــدت س م
 . خصوصي محروم شده است

به گـزارش هرانـا، در   ، 89تير  30در 
پي محاكمه جمعي از فعاالن انتخابـاتي  

گرگان در روز پـانزدهم تيـر   و سياسي 
ــاه، راي شــعبه اول دادگــاه انقــالب   م
اسالمي گرگان در بـاره هفـت نفـر از    

  .آنان صادر شد
بــور بــا زايــن افــراد كــه در دادگــاه م

ــه امنيــت   ــدام علي ــاتي چــون اق اتهام
داخلــي بــا شــركت در تجمعــات غيــر 
قانوني پس از انتخابـات، چهلـم كشـته    
 شدگان، روز قـدس، ايـام محـرم و در   

يــك مــورد فعاليــت تبليغــي از طريــق 
 ،سخنراني عليه نظام جمهوري اسـالمي 

در حسينيه محمديه شـريف موسـوي و   
ــرار   شــبهاي محــرم مــورد محاكمــه ق

سـال حـبس    9گرفتند در مجموع بـه  
گفتنـي اسـت    .تعزيري محكوم شـدند 
سابق گرگـان و   حسين رفعتي فرماندار

عضو شوراي مركزي حـزب مشـاركت   
قلـي تبـار عضـو     شاخه گلسـتان، علـي  

مجاهدين انقالب اسالمي شاخه گلستان 
و بقيه محكوم شـدگان نيـز از اعضـاي    

 .هستند 88فعال ستاد 
  

  16در صفحه 
  

 اختاپوس
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
  
طـرح سـلطه « ورن در بدو امـر در بـاره ل

حتی به . رضا خان تردید داشت» نظامی 
گونــه ســعی در « کــرد کــه هــر  او گوشــزد

دخالــت در نحــوه عمــل و تکامــل عــادی 
نظام مشروطیت در ایران اشـتباه بزرگـی 

لــیکن دیــری نپائیــد کــه » .خواهــد بــود
وزارت خارجه  بـه او فهمانـد کـه نگـران 
اعمــال خــود ســرانه رضــا خــان در قبــال 
مجلس و مطبوعات نیست زیـرا اقـدامات 
ت غیــر قــانونی او در واقــع مــانع تحریکــا

دو عامل دیگر هم . ضد انگلیسی می شود
سبب شـد لـورن بـدگمانیهای خـود را در 

روشــهای جــاده صــاف کــن وار « بــاره 
ــرانه ــار بگــذارد» خودس ــان کن ــا خ . رض

نخست اینکـه رضـا خـان دائمـاً از وعـده 
روابط نزدیکتر با انگلیس، در صورتی کـه 
بتواند مجلس  را کامالً مطیع خود سازد، 

ه لورن گفت که یکـی از حتی  ب. دم می زد
ــــت آشــــکار او در  ــــل اصــــلی دخال دالی
انتخابات تضمین انتخاب مجلسی مطیع 
است که با سیاست بهبود روابط ایـران و 

ورن لـ. انگلیس  نظر موافق داشـته باشـد
مایل بـود فکـر کنـد رضـا خـان صـادقانه 

» تغییر جهـت سیاسـت ایـران« خواهان 
به خـاطر منـا فـع خـود ایـران، بـه سـوی 

بنـابراین لــورن . اسـت» انیـای کبیـر،بریت
امیدوار بـود کـه بـا صـعود رضـا خـان بـه 

موانـع بــر سـر راه شــکل « قـدرت مطلــق 
گیری سیاستی که  او  به آن معتقد است، 

  ».رفع خواهد شد
ــد ضــد   ــک دولتمن ــود ی ــه، وج دوم اینک

بلشویک بر مسند قدرت در تهران، بدون 
توجـــه بـــه ســـایر ویژگیهـــای آن، بـــرای  

ور حائل، که  لورن از اواسـط سیاست کش
مدافع آن بـود، ضـرورت ) ۱۳۰۲( ۱۹۲۳
  ) ۱(».داشت

  
پــیش از بــه تخــت  «خان رضــابدینســان، 

نشستن بارها به فکر برانداختن قاجارها 
افتاده بود؛ اما آنچه وی را از این امر بـاز 
ـــع  ـــان از مواض ـــدم اطمین ـــت، ع میداش
انگلیســیها بــود، چــرا کــه او همیشــه از 

 نقــش آنــان در کشــور مــی انگلیســیها و
هراسید و بر این باور بود در ایران بدون 

امـا . نظر آنها اقدامی انجام شدنی نیسـت
ــیها توســط کنســول  هنگــامی کــه انگلیس
جدیــد خــود در خرمشــهر بــه وی اطــالع 
 دادند که او میتوانـد سلسـله قاجـار را بـر

بـرای او  ،انداخته و خود شاه ایران شـود
ــرایطی را هــم در نظــر گر ــه از ش ــد ک فتن

جمله آنها میتوان به پایبند بودن به نظام 
پارلمانی و حفظ آنهـا از یـک طـرف و بـه 
دست گرفتن قدرت با اسـتفاده از همـین 

 .کانالهای شرعی بود
سال حکومـت خـود  ۱۶او در تمام طول 

همـه مجــالس را تشـکیل داد و انتخابــات 
ـــود ـــزار نم ـــم برگ ـــا را ه ـــرد. آنه  عملک

ــات د ــاخان در انتخاب ــه  هوررض ــنجم ب پ
حدي مشخص بود كه سـفير انگلـيس در 

نويسد كـه  ش مي ۱۳۰۵گزارشي در سال 
. توان جدي گرفت مجلس ايران را نمي«

چـــرا كـــه نماينـــدگان آن مســـتقل و آزاد 
نيستند و انتخابات مجلس آزادانه برگزار 

  )۲(.»شود نمي
ــا انتخابــات مجلــس « از مجلــس ششــم ت

نجام سیزدهم که همه هر دو سال یکبار ا
میگرفـــت در دوره ســـلطنت وی انجـــام 

 رضاشاه نهـاد قانونگـذاری کشـور را. شد
حفـظ در زیر سلطه مطلقه و قهریه خـود 

امـا آنچـه مشـخص اسـت او هرگـز  ،نمود
نمیتوانست تحمل کند که مجالسی مانند 

   .های چهارم و پنجم تشکیل شود دوره
ــاتش در  ــه منوی ــی میخواســت ک او مجلس

ال همـه چیـز در انتخابات دوره ششم عمـ
معرفــی شــده از طــرف ) حکومــت(دســت 

نظمیــه بــه عنــوان ارگــان . اشــدرضاشــاه ب
وظیفه داشـت در برابـر  ،امنیتی حکومت

ــرد شــناخته شــده و مخــالف  ورود هــر ف
بایسـتد و افـراد مـورد نظـر را ) حکومت(

که از طرف مقامات باالتر انتخـاب شـده 
امری کـه بـا . بودند را به مجلس راه دهد

شــهای گســترده اعمــال نشــد و وجــود تال
برخــی از چهــره هــای مخــالف یــا همــان 
وجیه المله ها بـه مجلـس راه یافتنـد کـه 

امـا . بارزترین آنها سیدحسن مدرس بـود
بـا ایــن وجـود برخــی از افـرادی کــه شــاه 
جدید به آنها احترام میگذاشت نیز راهی 

فردی مانند تقی زاده کـه  .مجلس نشدند
بــرد و بــه انــدکی بعــد جــان بــه ســالمت 

ــا مانــد و بــه  تبعیــد خودخواســته در اروپ
نگرشــی هــم کــه . ایــران پــا نگذاشــت

شخص رضاشاه در مـورد مجلـس داشـت 
در خطاب وی به تقی زاده کـامال مشـهود 

وی ایـــن مجلـــس را الیـــق او " :اســـت
نمیداند و قصد دارد شغلی مناسـب بـه او 

  ) ۳( ".محول کند
ــاه  ــداران سرســخت رضاش ــدین از طرف ت

تخابات را بر عهـده داشـت کـه ریاست ان
اعتراضات بسیاری را موجـب شـد و ایـن 
خود منجر به انتخـاب میرزاحسـن خـان 

هـای قبلـی  وی در دوره. مشیرالدوله شد
نیز در این سمت کار کرده بود و توانایی 
ـــــت ـــــات را داش ـــــام اداره انتخاب . انج

مشیرالدوله که خود از نیروهـای باسـابقه 
برخـــی کشـــور بـــود توانســـت بـــا انجـــام 

اقدامات باعث راهیـابی برخـی از چهـره 
ــه مجلــس شــود ــی ب ــر . هــای مل عــالوه ب

هفــت نفــر دیگــر از نماینــدگان  ،مصــدق
اقلیت مجلس پنجم پـا بـه مجلـس ششـم 
گذاشتند و آخرین قدرتنمایی خود را در 
 ».برابر شاه و اطرافیـان او انجـام دادنـد

)۴  (  
سید حسن این نکته قابل ذکر است که    

از سلطنت رضا شاه بـه فکـر  پس ،مدرس
افتاد که انتخابات تهران و والیـات را تـا 

قزاق هـا نجـات بدهـد و  اندازه ای از شر
کـه انجمـن  کوشـش کـردروی این اصـل 

ــه  ــیر الدول ــت مش ــه ریاس ــران ب ــار ته نظ
  ) ۵. (تشکیل بشود

ــدایت در  ــلطنه ه ــاطرات و «مخبرالس خ
خـود بـه صـورتی کـامال زیبـا و  »خطرات

ــم ــس شش ــوجز مجل ــرده  م را توصــیف ک
وی که به مدت شـش سـال عنـوان . است

نخســـتوزیری ایـــران را برعهـــده داشـــته 
تیمورتــاش را بــه عنــوان رئــیس  ،اســت

هـایش  مجلس بر میشمرد کـه امـر و نهـی
برای نمایندگان حکم قـانون را داشـته و 
بدون نظر و مشورت او کوچکترین کاری 

عمال تیمورتاش واسـطه  .انجام نمیدادند
او بـه عنـوان . یان شاه و مجلسای بود م

وزیر دربار همانگونـه کـه قـبال هـم گفتـه 
ای از مـوارد  شد نظر خود را نیـز در پـاره

او که  طـرف اعتمـاد  شـاه  .اعمال میکرد
روزی « است واز سیاست آگاه تا آنجا کـه

ــد قــول تیمــور ) شــاه(  در هیئــت فرمودن
 ) ۶( ».تاش قول من است

« : ادییحیــی دولــت آبــ ابــه گفتــه میــرز 
مجلس ششم مانند یک مؤسسه دولتـی در 

 .مــی شــود ادارهتحــت نظــر وزیــر دربــار 
وجود چند نفر از اشـخاص دارای رأی  و 
. فکــر مســتقل در آنجــا بــی اثــر مــی مانــد

حتی یک انتقاد مختصـر هـم نمـی توانـد 
بکند و جز سـکوت کـردن و نـزد وجـدان 

  » .خود خجل بودن چاره ای ندارد
عــد وظیفــه مجلــس از ایــن تــاریخ بــه ب« 

تظاهر به رعایت کردن قـوانین مشـروطه 
است و در باطن اجرای هر چـه از دربـار 

ــتور برســد ــتثناء  . دس ــه اس ــان آن ب کارکن
ـــط  ـــه غل ـــات ب معـــدودی کـــه در انتخاب

یعنی از فهرست نظمیه  ،انتخاب شده اند
ها برگزیده گشته انـد، از روی احساسـات 
 املــی خشــنود هســتند کــه نماینــدگی آنهــ

د میراث پدر از دوره های دیگـر هـم مانن
حق آنهاست و به یک شغل دولتی بیشـتر 
شــباهت دارد تــا بــه یــک نماینــدگی ملــی 

«.)۷(  
راجع به جریـان «: دکتر مصدق می گفت

انتخابات دوره ششم به رضا شاه شـکایت 
رضا شاه تیمور تـاش را خواسـته . می کند

د یـــد دکتـــر مصـــدق مـــی گویـــو مـــی گو
ــت، ــات آزاد نیس ــراری   انتخاب ــد و ق بروی

بدهیـــد کـــه مـــردم بـــا آســـایش وکـــال را 
تیمـور تـاش دکتـر را بـه . انتخاب  بکننـد

دفترش  دعوت کرده و می گوید راجع به 
ــوز  انتخــاب  ــه هن ــی ک ــد وکالی ــده ان نش

عـده ای ، هگذاشتحاضریم با شما قراری 
از  از کاندیدای ما و گروهی  هم کاندیـدا

 دکتر مصدق می گوید مقصـد. شما باشند

من انتخابات آزاد به دست مـردم اسـت، 
گروهـی  را بـه اسـم   نه این که من و شـما

 باتزادی انتخاآوکیل به مجلس آورده و 
. را اســباب ملعبــه و مضــحکه قــرار دهــیم

زاد آن اسـت کـه مـردم بـدون آانتخابات 
دخالــت مــن و شــما هــر کــه را خودشــان 

  ) ۸(» .تندبه مجلس  بفرستندسصالح دان
ــان ا ــس از پای ــی پ ــت فروغ ــات دول نتخاب

مستعفی و رضـا شـاه اول بـه سـراغ دکتـر 
ــت  ــنهاد ریاس ــه او پیش ــت و ب ــدق رف مص

دکتر مصدق جواب . وزرایی ایران را داد
او مـــی گفـــت رضـــا شـــاه رئـــیس . رد داد
را دولت به معنـی دولـت حقیقـی  ءالوزرا

نظر او این  بـود کـه  همـه . نمی خواست
و روی ماها را وارد کار کرده  و به اسم ما 

شهرت ما تمام اعمال غلط را انجام داده 
و پس از  آن کـه همـه را رسـوای خـاص و 

همــین . عــذرمان را بخواهــد ،عــام کــرد
یک مرتبـه  دو مرتبه با فروغی ورا معامله 

با مرحـوم مسـتوفی کـرد، ولـی مـن هـیچ 
ســـودای ریاســـت و پـــروای معارضـــه بـــا 
رضاشاه نداشتم از ایـن رو عطـایش را بـه 

ـــی ـــایش بخش ســـپس شـــاه ســـراغ . دملق
مستوفی رفته، او هم بـه اصـرار مـدرس و 
سایر وکال نخسـت وزیـری را قبـول کـرد، 
بــه شــرط اینکــه شــاه از مجلــس تقاضــای 

ــه نخســت وزیــری  ــده را آرأی تمایــل ب ین
خـرین دفعـه از آرضا شاه هم برای . بکند

ایــن ســنت پارلمــانی  کــه از زمــان ناصــر 
   )۹. (الملک مرسوم  شده بود پیروی کرد

ـــامی کـــه  مرحـــوم مســـتوفی «و در هنگ
ــوزراء  الممالــک  مــی خواســت  رئــیس ال
بشود، به منزل من آمد  و هر قـدر اصـرار 
کرد  وزارت خارجه را قبول کـنم، سـرباز 

ایشــان وارد کــار  شــدند  و پــس از  .زدم
ـــه اخال ـــدتی ک ـــاتوری م ـــا دیکت قشـــان ب

چـرا . نگرفت، از کار کناره گیری کردنـد
ود کـه بـا مسـتوفی نظر شاه فقیـد ایـن نبـ

الممالک و امثـال او همکـاری کنـد بلکـه 
مقصودش این بود که بجامعـه بفهمانـد، 
من آن کسی هستم  که مستوفی الممالـک 

  .و امثال او به من تعظیم می کنند

مرحـــوم مســـتوفی قبـــول کـــرد و طـــولی 
نکشید  که استعفا کرد و هنگامی کـه مـن  
در سعد آباد، بـاغ خـانم همـدم السـلطنه 

رشان رفته بودم، می دانیـد بـه مـن خواه
بــه حــاج مخبــر « چــه گفتنــد؟ فرمودنــد

گفـتم مـن ) رئیس الوزرای بعد( السلطنه 
تا چانه ام به گل فرو رفت، شـما مواظـب 
. »باشــید تــا فرقتــان در لجــن فــرو نــرود

ــن  ــالم، ای ــه ک ــرایض و اطال مقصــود از ع
است که آنهائی که سنشان وفق نمی کنـد، 

رضــا ( یکتــاتوری بداننــد کــه در دوره د
وزراء، نمایندگان مجلس، نه تنها از ) شاه

شخص شاه بلکـه از رئـیس شـهربانی هـم 
مالحظه داشتند و آنچه شهر بانی دسـتور 
ــــی  ــــرا م ــــف اج ــــدون تخل ــــی داد ب م

خوب به خـاطر دارم کـه در دوره .کردند
پنجم و ششم تقنینیه، هر وقت که دولـت 
الیحه ای پیشنهاد می کـرد  و نماینـدگان 

خواسـتند بـه آن رأی بدهنـد، موقـع  نمی
 –طرح آن، سرتیپ محمد خان درگـاهی 

ـــه  ـــیس نظمی ـــر و  -رئ ـــس حاض در مجل
حضــور او ســبب مــی شــد کــه نماینــدگان 
ـــاد، الیحـــه را  بـــدون شـــور و بحـــث  زی

  .تصویب کنند
ــــدگان در  و همچنــــین شــــرفیابی نماین
روزهای دوشنبه بـه پیشـگاه شاهنشـاه، از 

ر آن روزها این جهت مقرر شده بود که د

شاهنشاه فقط اشاره ای بکنند و آن ها در 
  .مجلس الیحه دولت را تصویب کنند

با این حـال وزرا و وکـال نمـی تواننـد بـه 
. عنوان نبودن آزادی، خود را تبرئه کننـد

چرا که آنها مجبور نبودند کاری را قبول 
کنند تا  این که نسبت به مملکت خیانـت 

  )۱۰(».کنند
  

ــًا ده ( ۱۳۰۵یور شــهر ۲۹در روز   تقریب
مسـتوفی ) ماه پس از تاجگذاری رضا شـاه

ـــکاالمم ـــرای ) ۱۱(ل ـــه خـــود را ب کابین
در . معرفی  به مجلـس شـورای ملـی آورد

این کابینه وثوق الدوله وزیـر دادگسـتری  
) ذکاءالملـک( و محمدعلی خان فروغی 

  .وزیر جنگ بود
ــد  ــر محم ــه دکت ــود ک ــنیده ب ــتوفی ش مس

خیـال دارد  بـه ) نماینده تهـران( مصدق 
هنگام طرح شدن برنامـه دولـت، نطقـی 
ــن از اعضــای  ــه صــالحیت دوت ــراد و ب ای

ــه ــک( کابین ــاء المل ــه و ذک ــوق الدول ) وث
از ایـن رو، بیـدرنگ رفـت . اعتراض کنـد

پشــت تریبــون و نطقــی کوتــاه بــه ایــن 
  :مضمون ایراد کرد

بنـده شـنیدم  –) نخست وزیـر( مستوفی «
هــاراتی کــه بعضــی از همکــاران بنــده اظ

ه به نظرم هیچ صالح نیست و کبفرمایند 
از این جهت بنام مصالح عالی مملکت از 
ــرم اســتدعا دارم ایــن قبیــل  ــان محت آقای
گفتگوها را کنار بگذارند و اجازه بدهند 

  .»که بحث در برنامه دولت آغاز  گردد
دکتر مصدق در تعقیـب فرمایشـات آقـای 

بنده « گفت) نخست وزیر( س الوزراءئیر
الح مملکت را در طرح نکـردن بعضـی ص

(  ولــی خــوب ایشــان ماز مســائل مــی دانــ
ــتوفی  ــای مس ــن ) آق ــد ای ــان بدهن اطمین

ی که قرار است بـا ایشـان کـار کننـد ئوزرا
ن گونـه کـه در آدر آتیه مرتکب اعمالی از 

. گذشــته انجــام داده انــد نخواهنــد شــد
اگــــر جنــــاب  آقــــای مســــتوفی چنــــین 

آنوقــت بــه  اطمینــانی را بــه بنــده بدهنــد
امـا . مـی کـنم اطاعت امر ایشـان سـکوت

 ،اگر قادر به دادن ایـن اطمینـان نباشـند
هیچکس  نمـی توانـد حـق یـک نماینـده 
مجلــس را بــرای افشــای حقــایق سیاســی 

من وکیل ملـت هسـتم و بنـام . سلب کند
 .ملت حـق دارم اظهـارات خـود را بکـنم

تنها چیزی که بنده را قانع مـی کنـد ایـن 
بر خیزند و به  نخست وزیر است که آقای

صراحت بگویند اشخاصـی کـه در کابینـه 
عضـــویت دارنـــد و در گذشـــته مرتکـــب 
خبطهــائی شــده انــد، در آتیــه  آن  قبیــل 

ــرد ــد ک ــرار نخواهن ــا را تک اگــر  . خبطه
این اطمینان را بدهند آقای نخست وزیر 

ــه  ــم را ب ــدارم واال عرایض ــرض ن ــده ع بن
  .»هم رسانداملت خو شگو

بنـده احساسـات  وطـن « –نخست وزیـر 
دوســـتی عمـــوزاده عزیـــزم آقـــای دکتـــر 
مصــدق الســلطنه را تحســین و تقــدیر مــی 

از هم ناچار همان حرف سابق بکنم ولی 
خود را تکرار کنم که بعضی بحثها شـدن 

همـین قـدر سربسـته . فعًال صـالح نیسـت
عــرض مــی کــنم  کــه خــوب  اســت آقــای 
دکتر مصـدق و دیگـر نماینـدگان محتـرم 

توجـــه بـــه اوضـــاع خـــاص  هـــم یقـــدر
ــاره اش  ــد در ب ــی خواهن ــه م ــائی ک زمانه

ــه . صــحبت کننــد داشــته باشــند راجــع ب
ــد،  اطمینانهــایی هــم کــه اشــاره فرمودن
قهری است که بنده چنـین اطمینانهـائی 

چون اگر از همکـاران خـود  .را می دهم
ــی  ــان نداشــتم مســئولیتهای اجرائ اطمین

بنـده بـه تمـام . نهـا نمـی سـپردمآمهم به 
اران محتــرم خــود اطمینــان دارم و همکــ

مسئولیت اعمال آتی آنان را به عهده مـی 
  .»گیرم

ــه ــوق الدول ــنم « -وث ــی ک ــده تصــور م بن
) آقای دکتـر مصـدق( حرفهائی که ایشان

زدنــد خــارج از  حــدود نزاکــت و تربیــت 
ست آقای  نخست وزیـر اجـازه ابهتر. بود

بفرمایند که آقای دکتر مصدق هر چه در 
ند تا بنـده جوابهایشـان را دل دارند بگوی

بدهم و آنوقت قضاوت نهائی را به عهده 
بـاالخره بنـده یـا . ار میکـنمگذمجلس وا

صالحیت نشستن روی این کرسی را دارم 
 یـدو تکلیـف ایـن موضـوع با. و یا نـدارم
  .»روشن شود

ــه در ــدرس ک ــای م ــن لحظــه پشــت  آق ای
ــه  ــد خطــاب ب ــون بودن ــاتریب ــر آق ی دکت

اگــر جنابعــالی «: مصــدق اظهــار داشــتند

وقت خـود را بـه شـما  هرمایشی دارید بند
  .»ار می کنمذگاو

دکتر مصدق  از آقای مدرس تشکر کرد و 
  .پشت تریبون مجلس قرار گرفت

  
ــات  ــاریخ  حی ــه در ت ــن جلس چــون ای
سیاسی ایران فوق العاده مهـم اسـت مـن 
عینا صورت مذاکرات مشروح این جلسـه 

 آن بخشــی را کــه  ،نطــق دکتــر مصــدق و 
مربــوط بــه قــرارداد  وثــوق الدولــه اســت 
ــی  ــد  م ــدگان ارجمن ــر خوانن ــال از نظ ذی

  :  گذرانم
بنده هیچ مایل نبودم کـه «: دکتر مصدق

کابینه ) برنامه(  روزی در مقابل پروگرام
حضــرت آقـــای  مســتوفی الممالـــک بـــه 

ـــوان مخـــالف  صـــحبت کـــنم ـــی  .عن ول
متأســفانه تشــکیل ایــن کابینــه از ابتــدا 

که بنده نمی توانستم با  طوری بوده است
آن موافقت کنم و اکنون هم نمـی تـوانم 
با برنامه ای که بـه مجلـس  تقـدیم کـرده 

ه یعنی تعیین خـط مانبر. اند موافق باشم
ر مفیـد و ؤثمشی، برنامه یعنی پیش بینی م

الزم االجرا، هـیچ برنامـه ای قاعـدتًا بـد 
نوشته نمی شـود ولـو اینکـه نیـت برنامـه 

به عکس، برنامه های  .شدنگار خوب  نبا
شـــع و عوال پـــر از مـــواد مشمـــدولتهـــا مع

لذا بنده بـه نفـس برنامـه . درخشان است
یت نمی دهم بلکه بیشتر شخصیت و ماه

. سوابق مجریان آن را در نظـر مـی گیـرم
اگر برنامه ای عالی  نباشد ولی مجریانش 

ت باشند، نتیجـه یمتخصص و ذی صالح
مطلــوب، بلکــه فــوق مطلــوب حاصــل 

امـا بـه عکـس، اگـر بهتـرین . واهد شدخ
برنامـه ای کـه از  –برنامه ها نوشته شـود 

ــردآ ــور ک ــوان تص ــر نت ــر دیگ ــی  ن بهت ول
ـــند  ـــته باش ـــالحیت نداش ـــانش ص مجری
اجرای آن نتیجه مطلوب که نمـی بخشـد 

ــاه ــیچ، گ ــی  یه نتیجــه معکــوس هــم م
در کشورهای خارجـه هـر آن گـاه  .بخشد

طراری پـیش ضـکه وضع فـوق العـاده و ا
بیایـــد، کابینـــه ائـــتالف ملـــی مرکـــب از 
اشخاص و عناصر مختلف الملک تشکیل 
می شود تا اینکه نظرات احـزاب سیاسـی 
در یکجــا تمرکــز یابــد و بــه علــت حضــور 
ـــه  ـــف، برنام ـــدگان احـــزاب مختل نماین
دولت آسانتراجرا شود و کشور از بحـران 

امـا در ایـن کشـورها . سیاسی نجات یابـد
هیئـت ( ابینـههرگز دیده نشده است که ک

ــران از اشخاصــی تشــکیل بشــود کــه ) وزی
معلــوم نیســت در چنــین . بعضــی نباشــند

ــــترک وزراء  ــــئولیت مش ــــه ای مس کابین
چگونه محفوظ می ماند و برنامـه دولـت 
چگونه اجرا می شـود؟ چـون هرکـدام از 

مجری  نظراتی هستند کـه  ،دسته این دو
در . با نظرات دسته دیگر وفق نمـی دهـد

واســتم عــدم موافقــت جلســه قبــل مــی خ
خود را نسـبت بـه دو تـن از اعضـای ایـن 
ـــای  ـــه و آق ـــوق الدول ـــای وث ـــه، آق کابین

 .»فروغی، عرض نمایم
ت بـه آقـا ی وثـوق الدولـه باما نس..... «  

وزیـر دادگسـتری در  که اینک بـه عنـوان
رأس قوه قضائیه مملکت قرارگرفته انـد، 

مناسبت نیست عرض کنم وقتی بنـده  بی
ــود ــیراز ب ــیس در ش ــول انگل م روزی قنس

بــرای انجــام بعضــی کارهــای اداری نــزد 
مــن نشســته بــود کــه بیانیــه ای از تهــران 
. رســید بــه امضــای آق ســید ضــیاء الــدین

قنسول از من پرسید در بیانیه چـه نوشـته 
یر جدید اعـالم مـی ز؟ گفتم نخست وندا

ــرارداد  ــه ق ــد کف را لغــو کــرده  ۱۹۱۹کن
قنســول خندیــد و گفــت در زبــان . اســت

انگلیسی ما ضـرب المثلـی داریـم کـه مـی 
. ربه مرده را کسی چوب نمی زنـدگگوید 

ــو  ــه لغ ــاج ب ــود و احتی ــرده ب ــرار داد م ق
ی مســـتوفی آقـــاشـــبی  .کـــردن نداشـــت

ممالک به بنـده فرمودنـد عقیـده آقـای لا
وثوق الدوله این است که عقد قرارداد به 
نفـــع و صـــالح مملکـــت بـــوده و ایشـــان 

نــی از بســتن یع( اضــرند از عمــل خــود ح
ــرارداد ــن ق ــد) ای ــاع کنن ــس دف . در مجل

عرض کردم عقیده ملت ایران، کـه خـود 
کـــامالً  جنابعـــالی یکـــی ازآنهـــا هســـتید،
  . برخالف عقیده وثوق الدوله است

چون متخصصـان علـم جـزا معتقدندکـه 
 ،اگر کسی مرتکب چند فعـل خـالف شـد

باید او را برای فعلی تعقیب کرد که اشـد 
  به .ون داشته باشدمجازات را در قان

  پیروی از همین اصل، من به شرح
  13در صفحه 
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ـــــــــــــــردا د ۲۶«  ،خ
بمناسبت صـد و بیسـت 
ــــالگرد  ــــتمین س و هش

  »تولد دکتر مصدق 
  

گترین خیانتی که آقای وثوق مرتکب بزر
شده اند مـی پـردازم کـه عبـارت از بسـتن 

  .»قرار داد است
مصدق در ادامه سخنانش تاکید مـی کنـد 

وثـوق ( دادی کـه ایشـان معنـی قـرار ... «
ــه ــت )  الدول ــدگی مل ــارت و بن ــتند اس بس

آقـای ... ایران در مقابـل  انگلسـتان بـود
وثوق الدولـه بـرای اینکـه تیرشـان خطـا 

قانون  ۲۴اصلنکند برخالف نص صریح 
ــه (اساســی  ــه ب ــع حالــت گری ــن موق درای

بلـــی بـــرخالف نـــص ) نـــاطق دســـت داد
قــانون اساســی کــه مــی  ۲۴صــریح اصــل 

 قولنامـــه و عهـــد نامـــه و بســـتن«:گویـــد
اعطـــای امتیـــازات تجـــاری و صـــنعتی و 

اتبــاع داخلــه  هفالحتــی، اعــم از اینکــه بــ
  باشد یا به کشورهای خارجی، باید به 

  ».ب مجلس شورای ملی برسدتصوی
ایشــان بــرخالف نــص صــریح ایــن مــاده  

قراردادی را که با انگلیسـها بسـته بودنـد 
پیش ازآنکه به تصویب مجلـس برسـانند، 

ه معـــرض اجـــرا گذاشـــتند و اجـــرای بـــ
هرقــراردادی، قبــل ازتصــویب شــدنش 

ـــرخالف اصـــل ـــس، ب ـــانون  ۲۴درمجل ق
اساسی ومشمول مجازات است زیرا شرط 

کـه » تصویب شدن قـرارداد درمجلـس«
دراین ماده منظورشده یک امرتشـریفاتی 
نیســت کــه درماهیــت قضــیه مــؤثر نباشــد 
بلکــه درســت بــه همــین دلیــل در قــانون 

ــــی گنجا ــــو اساس ــــه جل ــــده ک ــــده ش ن
ـــرد و آنهـــا را  قراردادهـــای مضـــر را بگی
  .ازحیزاعتباربیاندازد

بسـت  هاگرنخست وزیرقراردادی با بیگان
مجلس  تصویب شدنش در و آن را پیش از

به معرض اجرا گذاشـت، وسـپس مـوقعی 
که قـرارداد بـه مجلـس آمـد، نماینـدگان 
آنرا رد  کردند و خسارتهایی متوجه یکـی 

د شـــد، جبــــران آن طـــرفین قـــراردا از
ــا امضــاء  ــده کیســت؟ آی ــه عه ــارت ب خس
کنندگان قرارداد بایـد جبـران کننـد؟ یـا 
ــار  اینکــه طــرف خســارت دیــده، بــه اعتب
امضای وزیرانی که آن قرار داد را تصدیق 
کرده اند، حـق دارد خسـارت خـود را از 

  دولت طرف قرارداد مطالبه کند؟ 
ایـن دلیـل اسـت کـه درقـانون اساسـی ه ب

ـــد شـــد ـــدون تاکی ـــراردادی ب ه هـــیچ ق
تصویب مجلس شورای ملی معتبر نیسـت 

 قانونـًا، نـدارد و سندی را هـم کـه اعتبـار
 .نمــی شــود بــه معــرض اجــرا گذاشــت

عـــرض کـــنم کـــه فایـــده  توضـــیحاً بایـــد
چنـــان ) درچشـــم عاقـــدان آن(قـــرارداد 

ــرالزم  ــه دیگ ــود ک محرزومســجل شــده ب
نداشــــتند شــــرط تصــــویب شــــدنش را 

. د الحـاق کننـددرمجلس، به متن قراردا
نیــز بــرای اینکــه تیرشــان بهتربــه هــدف 
بنشــیند، بــه غصــب حقــوق  ملــت اقــدام 

ا دخالت صریح در انتخابـات، بکردند  و 
همــن کســانی  را کــه تعهــد قبلــی ســپرده 
ـــه  ـــد در صـــورت انتخـــاب شـــدن ب بودن
نمایندگی مجلـس، بـه نفـع قـرارداد رأی 
بدهنــد از صــندوقهای انتخابــات بیــرون 

( رق است میان سپهساالرچقدر ف. آوردند
) تبری عمحمد ولی خان نصرالسلطنه خل

مـوقعی کـه دولتـین ! و آقای وثوق الدوله
نخســـت ( روس و انگلــیس از سپهســـاالر 

ــت ــر وق ــارت ) وزی ــتقرار نظ ــای اس تقاض
مســتقیم بــر شــئون مــالی و نظــامی کشــور 
کردنــد، بــا اینکــه اطالعــات و معلومــات 
ــا نوشــتن دو  ــه را نداشــت، ب وثــوق الدول

به علت فـورس مـاژور امضـا مـی « :کلمه
 قـراردادی را کـه مـی خواسـتند بـر» کنم

وی تحمیل کنند، چنان بی اثـر کـرد کـه 
ین روس و انگلیس از تسرانجام خود دول

  .اجرای آن چشم پوشیدند
 ۱۹۱۹کـه خواسـتند قـرار داد  اما موقعی

را ببندند گشتند و مـردی را پیـدا کردنـد 
رای ایـن که دارای هوش ودرایت الزم بـ

کار بود و آقای  وثـوق الدولـه هـم بـرای 
اینکه حسن خدمت خـود را عمـالً نشـان 
بدهنــد تمــام هــوش و معلومــات خــود را 

بکــار بردنــد کــه یــا چیــزی بــه خارجیــان 
ــا اینکــه اگــر مــی دهنــد چنــان  ندهنــد ی
بدهند که طی مراحل بعـدی  بـا اشـکال 

ــرو نگــردد ــل،  .خاصــی  روب ــن دلی ــه ای ب
ستن قـرارداد، و بعـد از اقداماتی قبل از ب

ــر خــالف  ــد کــه ب بســتن آن، انجــام دادن
ــر  ــی، و ب ــرخالف اصــول اخالق ــانون، ب ق

آقـای  . خالف مصالح عـالی مملکـت بـود
ــداری  ــام ادوار زمام ــه در تم ــوق الدول وث
خـود ضــربه هـای مهمــی بـه اخــالق ایــن 

ــا دســتگیر کــردن ... مملکــت زده انــد آی
که معترض بـه اعمـال ایشـان ( هفده نفر 

در مجلس روضه خوانی، در خانه ) ندبود
خدا، یعنی در مسجد شـیخ عبدالحسـین، 
و در خــارج از مســجد، و حــبس چنــدین 

بــه ایــن   -ماهــه آنهــا در زنــدان قــزوین 
ــه  قصــد کــه دیگــران مرعــوب  شــوند و ب
چشم خود ببینند که مخالفت با قرار داد 

آیا این اعمال   -چه عواقبی در پی دارد 
ــا ــا ق ــایر ب ــا مخــالف و مغ نون نیســت؟ آی

همین پولهائی کـه بـرای  بسـتن قـرارداد 
دریافــت کــرده انــد، بــه تنهــائی بــرای 
محــروم کــردن ایشــان از حــق وکالــت و 

یــا وثــوق الدولــه آ ؟،وزارت کــافی نیســت
قانون مجازات عمـومی  ۷۲مشمول ماده 

  :نیست که می گوید
هرگــاه شخصــی بــا دول خارجــه، یــا « 

( نـی مأموران آنهـا، داخـل در اسـباب چی
آنها را بـه خصـومت یـا . شود) بند و بست

ا یـجنگ با دولت متبوعش  وادار سـازد، 
الی  را بـرای  موسایل و امکانات چنین اع

آنها فراهم کند، به حبس ابـد در دژهـای 
نظامی محکوم خواهد شد ولو  اینکه بند 

کمک کـردن  و بست ها  و تحریکاتش در
  » .به خارجیان مؤثر واقع نشده باشد

وزیـر   Lansingبیانیه مستر لنسـینک  آیا
ـــاریخ  ـــه ت ـــاریس ب ـــا در پ خارجـــه آمریک

ـــانزدهم اوت  ـــماً  ۱۹۱۹پ ـــه در آن رس ک
  : اشعار شده

ــا وســایل «  ــا بیهــوده ســعی کــرد ت آمریک
ـــران را در  ـــدگی ای حضـــور هیئـــت نماین
ــازد ــراهم س ــاریس ف ــلح پ ــرانس ص  .کنف

بیهوده کوشید تا اینان بتوانند عرضـحال 
حتـی . یـان برسـانندخود را بگـوش جهان

مســـاعی ملیـــون ایرانـــی در پـــاریس کـــه 
نمایندگان آنها می خواستند  با لرد کرزن 

. به جائی نرسیدکنند قات و مذاکرات مال
چرا؟ برای اینکه وزیر مختار انگلیس در 

ــران  ــاکس ( ته ــی ک ــر پرس ــا دســته ) س ب
از سیاستگران که بالفاصله پـس  یکوچک

)  ۱۹۱۴ – ۱۹۱۸( پایان جنگ جهانی  از
زمام امور کشور را بدسـت گرفتـه بودنـد، 

هیئت ملیون ایرانی  را که مشغول تـالش  
و دوندگی در پاریس برای احقاق حقـوق 

برکنـار کردنـد و  کشورشان بودند، از کار
خالصه یک بـازی خطرنـاک و محرمانـه 
پشت سر دولتهای معظم صورت گرفت و 
همه آنها را در مقابل عملی  انجـام یافتـه 

  ».ادقرارد
آیــا مضــمون ایــن بیانیــه داللــت بربنــد و 

( بست نهائی  با سفیر یک  دولت خارجی 
نمی کند؟ آیا اظهارات روشـن ) انگلستان

آمریکا، جای تردید باقی می  وزیر خارجه
ــــن دســــته کوچــــک از  گــــذارد کــــه ای

ی وثوق الدولـه و آقا( سیاستگران ایرانی 
ـــته اش ـــه ) دار و دس ـــبًال ب ـــرار داد را ق ق

انه بسته بودند ولی چون بـرای طورمخفی
افشای مواد آن آماده نبود، متن قـرار داد 
را چنـــد مـــاه بعـــد، یعنـــی  در نهـــم اوت 

  ، فاش کردند؟ ۱۹۱۹
ـــاریخ کـــه  آقـــای وثـــوق الدولـــه در آن ت
قرارداد را می بسـتند مسـلماً از ایـن نکتـه 
خبــر داشــتند کــه اگــر وجــود خارجیــان 

مفیـدو )  مثـل ایـران( برای یک کشـوری 
ن صـورت سـایر آر بخـش مـی بـود، در ثم

کشـــورها نیـــز  بـــرای تقلیـــل  زحمـــت و 
کـه دو هـدف  عمـده علـم (  افزایش سود
از همین  رویـه پیـروی مـی ) اقتصاد است

کردنـــد و زمـــام امـــور خـــود را بدســـت 
مستشاران خارجی می سپردند تا آنها کـار 

  !کنند و اینها سود ببرند
اگر رقیت و بندگی خوب بود هیچ ملتـی 

دنیــا حاضــر نمــی شــد بــرای رهــائی از  در
زنجیر رقیت این همه جنگهـای خـونین 

بیندازد و اینهمه تلفات جانی  و مالی  هرا
آقـای  وثـوق کـه خـود  از مالکـان  .بدهد

مجرب این کشورند خوب  می داننـد کـه  
بـادکرد، آاگر  کسی ده خرابی را اجاره و 

هیچ وقت نسبت بـه مالـک اصـلی آن  ده 

د بـــود و هــیچ وقـــت خوشــبین نخواهــ
ـــا  ـــک، ی نخواهـــد خواســـت کـــه آن مال

از ابـــــواب  شـــــرایع را  یاوالدش، بـــــاب
بلکـه . بخوانند و معنی غبن را درک کنند

نهـا در جهـل آدلش می خواهد کـه همـه 
ــائی  ــز ادع ــدو هرگ ــق  بمانن ــرای ( مطل ب

  .»پیش نکشد) احقاق حق خود
  

  د قرار دادچهار دلیل بر ّر 
  
وثوق چند روز یکی از دوستداران آقای «

قبل به بنده مـی گفـت موقعیـت آنـروزی 
ایران ایشان را بـه بسـتن قـرارداد مجبـور 
کرد زیرا درآن ایام  ارتش انگلیس قفقـاز 

نهرین را متصرف  بود و حتـی در لو بین ا
خود ایران هم  انگلیسی ها قوای نظامی 

لذا هر کـس دیگـر جـای ایشـان . داشتند
انگلیسیها  ناچار بود قراردادی را که ،بود

بنـده بـا چهـار . می خواسـتند امضـا کنـد
  :دلیل این شخص را مجاب کردم

ـــین   - ۱ اوال اشـــغال نظـــامی قفقـــاز و ب
از طرف انگلیسیها، یک ) عراق(  النهرین

ات جنـگ یامر دائمی  نبود و فقط مقتضـ
آنها را وادار به این عمـل کـرده بـود کمـا 
اینکه پس از خاتمه جنگ، نیروی نظامی 

یــا قفقــاز را تخلیــه کــرد و پــی کــار بریتان
  .خود رفت

شــور کثانیــاً تصــرفات نظــامی یــک  – ۲
ــا( ــد بریتانی ــایه ) مانن ــورهای همس در کش

دلیـل بـراین ) نظیر قفقاز و عراق ( ایران
نتوانــد بــود کــه  از حــق حاکمیــت خــود 
ــلیم  چشــم بپوشــیم و آن را دو دســتی تس

البتـه اگـر دولتـی . دولـت اشـغالگر کنـیم
وان باشـــــد و نتوانـــــد ف  و نـــــاتیضـــــع

حاکمیــت و تمامیــت ارضــی خــود در از
ممکــن  ،مقابـل دولتـی زورمنــددفاع کنـد

است عمالً تسلیم گردد ولی سند تسلیم را 
گیرم .هرگز نباید به طور رسمی امضا کرد

ار تهدیـد شـده بـود امـا ایـن چمملکت د
ــود ــی نب ــد دائم ــرن .تهدی ــا در ق ــور م کش

 کنونی خیلی از این تهدیدها دیـده  ولـی
استقامتی که به خرج داده باعث نجاتش 

ن شـخص کـه از آقـای آبه . گردیده است
وثوق دفاع می کـرد گفـتم ایـن اسـتدالل 
شما مثل این است کـه جمعـی  در کمـین 
قتل کسی باشند و او قبـل از کشـته شـدن 

اگر کسی مقتول شـد ورثـه . انتحار نماید
می تواند از قاتل دیـه بخواهـد ولـی اگـر 

ــودش را ک ــی خ ــنم را کس ــد جه ــت بای ش
هرگونه تصرفی کـه از روی . طواف نماید

مالک باشد صحیح است و جای چون و 
چرا درش نیسـت مگـر اینکـه بـه یکـی  از 
جهات قانونی بی اعتبـاری مـالک ثابـت 

ــردد ــبح . گ ــیادت و ق ــخیص حــس س تش
ـــارت ـــد  ،اس ـــه نیازمن ـــت ک ـــزی نیس چی

ایـن . معلومات و تحصـیالت عـالی باشـد
وف و پـیش پـا مطلب مثـل آن اصـل معـر

ـــاده ـــن افت ـــم م ـــل اعظ ـــز الک ، از ءالج
بــدیهیات اســت و هــر کســی کــه مختصــر 

حکومـت فهمی داشته باشد می دانـد کـه 
کردن بر یـک ده خـراب بهتـر از اسـارت 

بنـابراین، هـر . در یک مملکت آباد اسـت
ایرانی که دیانت مند اسـت، هـر کـدام از 
اتباع این کشور که شرافتمند اسـت، بایـد 

در قـوه و امکـانش هسـت روی  نجا کهآتا 
دو اصل از وطن خود دفـاع کنـد و خـود 

ایـن . را تسلیم هیچ قـوه خـارجی ننمایـد
ــد از ــالمیت و : دو اصــل  عبارتن اصــل اس

  .اصل وطن پرستی
ثالثاً بنده نمی توانم این استدالل را  – ۳ 

بپذیرم کـه آقـای وثـوق الدولـه در بسـتن 
ه زیرا همان ماد. قرار دادمجبور بوده اند

که حفظ استقالل ایران را (  اول قرارداد
حـاکی اسـت کـه ) به ظاهر تایید می کنـد

فریبنــده مــی  ایشــان در قالــب عبــاراتی
خواسته انـد طبقـه عـوام ملـت را اغفـال 

خوشـبختانه خیلـی  ،نمایند ولی واقعیـت
زود علنـــی شـــد و همگـــان فهمیدنـــد آن 
ملتـــی کـــه زمـــام امـــور دارائـــی و قـــوای 

باشد استقالل  مسلحش در دست خارجی
  .ندارد

کـه ایشـان در ( رابعاً این استدالل را  – ۴
بـه یـک ) بستن قرارداد مجبور بـوده انـد

دلیــل دیگــر هــم مــی تــوان رد کــرد و آن 
ــه حــق العمــل  ــوق الدول ــای وث اینکــه آق
امضـــای قـــرار داد را از  انگلیســـی هـــا 
دریافت کـرده انـد و کسـی کـه در مقابـل 

ود معلـوم مـی شـ ،عمل خود پول گرفـت

راضـــی  اســـت و دیگـــر نمـــی تـــوان او را 
اما سپهساالر مرحوم . مجبور قلمداد کرد

ــود و باقیــد دو کلمــه  کــه پــول نگرفتــه ب
ت خـود یمجبور» فورس ماژور«:مختصر

ته شـرا در امضای  سـندی کـه پیشـش گذا
  .بودند ثابت و نوشته را بی اعتبارکرد

ــــن  ــــنیدن ای ــــس از ش ــــن پ ــــتمع م مس
ق با من خودش تصدیق کرد که ح،دالیل

است و مخصوصاً قبـول کـرد کـه سرشـت 
بعضی از سیاسـتمداران مـا طـوری اسـت 

زبـان آنهـا را الکـن مـی  ،که منظـره پـول
  .نماید

چشم ملت ایـران  !ای نمایندگان مجلس 
ــیاه  ــس ــال ایــن ش ــی رج ــکه از بعض د بس

  !مملکت خطاکاری و خیانت دید
همــان چشــمها از  !ای برگزیــدگان ملــت 

ــ ــفید شــد از ب ــه انتظــار س ــه محاکم س ک
  !رجال خائن و وطن فروش  را ندید

ــه مر ــی ک ــن حــد ددر مملکت ــا ای ــانش ت م
قهـری اسـت کـه رسـم  ،فراموشکار باشند
اندک از پیران که  اندک خیانت به وطن 

  .به جوانان نیز سرایت می نماید
ی وثـوق آقـااین سومین بـاری اسـت کـه  

الدوله که مدتی به علت کجرویها و خطا 
 صــحنه سیاســت دور کاریهــای خــود از

بوده اند، دو باره پا بـه گـود سیاسـت مـی 
گذارند و جلو چشم من و شما تطهیر می 

  .!شوند
ـــل در   ـــین المل ـــگ ب ـــل جن اول در اوای

ه  یـکابینه  آقای مستوفی پسـت وزارت مال
ـــدًا در نت ـــی در یو بع ـــن جمع ـــه تحص ج

تشـکیل ه حضرت عبدالعظیم که منجـر بـ
اسـطه اکنـون هـم بو .کابینه قرار داد شد

حق ناز شست هم وزیـر شـده  و هـم مـی 
در این سـه مرتبـه  .خواهند  وکیل باشند

هیچکس از ایشان نپرسید که شما بـا چـه 
د و یـک حـرف کـه یـآئ مـی عقیده سـرکار
مانی  و ندامت کند از ایشان یداللت بر پش

ــر  ــده منتش ــیچ جری ــیند و در ه ــی نش کس
نگردید و ایشان همیشه بدون هیچ قید و 

ئی شـد و بعـد از آنکـه نیـات گشااشرطی پ
تطهیر کننـدگان  ،خود را اجرا نموده اند

ـــد ـــده ان ـــتان خـــود را جوی ـــن  .انگش ای
عملیات را بنده شبیه میکنم بآن کسی کـه 
شــکارچی  را درســرتیر مــی آورد و  بعــد از 
کشــته شــدن شــکار بــرای جســد او گریــه 

حاال  .حاال مجازات در کار نیست .میکرد
نـدارد بلکـه که خدمت یـا خیانـت فـرق  

 .خیانت تـرجیح دارد و تشـویق مـی شـود
حاال روح آزادیخواهان و وطـن پرسـتان 

ی آقـاآیا بهتـر نبـود کـه  .را خفه می کنیم
وثوق الدولـه اول بـا دوسـتان مجـاور مـا 
تفریق حساب  می نمودند و بعد وزیر مـی 

موجـب تلگرافـی کـه بـه ه زیرا بـ .؟شدند
بــرای انجــام  ،ی ســپهدار نمــوده انــدآقــا
بـی  .هزار تومان گرفته انـد ۲۰۰رارداد ق

ـــی از  ـــنم یک ـــرض ک ـــت ع ـــبت نیس مناس
ی وثوق الدوله چند روز  قبل آقادوستان 

میگفت ایشان ابدًا در این پـول تصـرفاتی 
ایـران ملـک   نکرده  و آن را  برای دولـت

ــد ــده ان ــام در . خری ــای عظ ــی از علم یک
انگلـیس جواب گفت که اگر برای دولت 

دولـت مزبـور  .تر بودپسندیده بود کرده 
چون صـورت  ،پولی  داد ،برای انجام کار

بــار وثــوق . نگرفــت بایــد اســترداد نمایــد
خواهشمندم از این  .الدوله سنگین است

آنروزی که ایشان پول  !.سنگین تر نکنید
می گرفتند ملـت کجـا بـود کـه امـالک را 

حاال هم ملـت  ؟برای ملت خریده باشند
بقه بدی که نیست و قبول امالک یک سا

برای  مملکت ایران فوق العـاده  است که
گران است زیرا هر دولتی هر وقت برای 
ــول داد و  ــه خــائنین پ ــالش ب اجــرای خی

موجـب ایـن سـابقه داده ه بـ ،موفق نشـد
های خود را از ملت فقیـر ایـران مطالبـه 

  .»می نماید
دست از گریبان ملت خدا بیائید برای « 

ــه ی وثــوق اآقــابرداریــد و بگذاریــد  لدول
پول هرکس را گرفته اند باو رد نمایند یـا 

 .واگــذار نماینــدرا اینکــه همــین امــالک 
دوست آقـای وثـوق الدولـه گفـت دولـت 
خارجی نمی تواند در ایران تملیک نماید 

ی وثوق الدوله هـم بواسـطه  بعضـی  آقاو 
معامالت در اروپا متضرر شده نمی توانند 

 عـالم محتـرم جـواب .ادا نماینـد را وجه
 .داد که فتوای من اینست تملیک نمایند

زیرا تملیک آنها برای ما بقدر این سـابقه 
در ایـــن صـــورت دولـــت  .مضـــر نیســـت

ایشــان ه انگلـیس حــق دارد وجهـی کــه بـ

داده از خودشان مطالبه نماید چون هـر 
ــتقل  ــار مس ــب ک ــل طل مقروضــی در مقاب

ــر دولــت  ،نیســت ــد وزی ــه مــی توان چگون
  »....؟ایدایران بشود و مملکت حفظ نم

ی مسـتوفی آقـااشخاص پاکدامنی مثـل «
الممالــک مکلفنــد کــه اصــل مجــازات و 
مکافــات را عمــال رعایــت کننــد تــا اینکــه 
دست جانیان از کار کوتـاه گـردد، افـراد 
وطن پرست بـرای خـدمت بـه ایـن آب و 

ــه  ــه آخــاک تشــویق شــوند، و نســبت ب تی
ولی متاسـفانه عـدم .  کشور امیدوارباشند
موجب  تشویق خـائنین  رعایت این اصل

ــاس خــادمین خواهــد شــد  خصوصــا و ی
ره قــرارداد واینکــه وضــعیات امــروز بــا د

طرف مناسـب نیسـت زیـرا عناصـر متنفـذ 
 .فقر مبتال گردیده انـدبه مرعوب و عامه 

مت نظـامی  و سانسـور مطبوعـات و وحک
زاد نبودن اجتماعات که بهترین وسـایل آ

بخود صورت عـادی گرفتـه اختناق است 
ســایل فقــر و تنگدســتی از هــر جهــت و و

چنانچــه کســی از  .فــراهم گردیــده اســت
مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزدیـک 
ــرای اخــذ جــواز  ــد روز  ب ــد چن ــرود بای ب

ــد ــل باش ــه و  .معط ــکیل کابین ــل از تش قب
ی  رئــیس الــوزراء مــی آقــامجلــس کــه 

فرمودند کار را فقط برای اجرای قـانون 
ــدســاسا ــول مــی کنن ــه  ،ی قب ــده ب ــه آتبن ی

امیــدوار بــودم ولــی بــا کمــال تاســف مــی 
بینیم که آنچه فرموده اند فراموش  شد و  
 ،متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیـم

ما را بی نهایت نسبت بآتیـه مـأیوس  مـی 
چــه قــدر فــرق اســت کــه اگــر   .نمایــد

مأموری  مایملک کسی  را گرفـت جرئـت 
تـا ایـام قـرار داد کـه بـا آن  .سخن نباشد
 یهــا  و قتــل هــا ا و حــبسهمــه لیــره هــ

بــدون محاکمــه و تبعیــد رجــال وطــن 
پرست باز  در مردم رمقی بود که بـا قـرار 

آن ایــام ه مخالفــت نماینــد امــروز بــ ،داد
تشـبیه کــرد و همـین جهــات آقـای وثــوق 

ــه را بفکــر شــکار ــای  الدول ــه و آق انداخت
رئــیس الــوزراء بــه اهمیــت قضــیه توجــه 

ونی انـد  و بـا اینکـه وضـعیات کنـ هنداشت
یوس نموده که بدست مأ طوری ایشان را 

وثوق الدوله  انتحار می نمایند زیرا برای 
خـود  ،مملکت کشـی ،اشخاص  وطنخواه

    )۱۲( .کشی است
  

   :توضيحات و مآخذ
  
ــــباحی  - ۱ ــــنگ ص ــــت «  –هوش سیاس

ترجمـه  -» انگلیس و پادشاهی رضا شاه 
صص  – ۱۳۷۹نشر گفتار  –پروانه ستاری 

   ۲۷۶تا  ۲۷۴
ـــای در  ـــژوهش آق ـــابع  پ ـــاره  من ـــن ب ای

  : هوشنگ صباحی بشرح  زیر است
Letter To legation, 31 Oct. 1925, 

Fo248/1372*  
Loraine To Chamberlain , 16 June 
1925,  Chamberlain Papers , 

FO800/258* 
*Minute by Churchill, , 9 Oct. 
1922 , FO371/7809/10723: memo 
Mallet, 14 Nov, 1923, 

FO371/9025/11626 –   
Memo by Churchill, 23 june 1921, 

FO371/6404/7192  
See note 149 Above *  

*Quoted in D. Dutton. Austen 
Chamberlain: Gentleman in 

Politics (Lodon, 1985), p. 293/ 
Instructions Given by Sir P. 
Lorain to Havard (Oriental 

Secretary) for His  
*Interview with Reza Khan, 7 Oct. 
1922, FO371/7811/13963; Loraine 
to Corzun, 24 Sept., 7 Oct. 1922, 

FO371/7809/9844, 10723 
*Churchill to Loraine, 10 Oct. 
1922, Loraine Papers, Fo1010/123; 
*Corzun to Loraine, 10 Oct. 1922, 

FO731/7809/10723  
    *The term was used by Loraine, 

in Loraine to Corzun, 29 Sep. 
1925, Fo371/10840/6723  

*Loraine to Corzun, 11 Oct. 1923, 
Fo371/ 7810/10954; Loraine to 
MacDonald. 16 Feb. 1924, Fo371/ 

10145/2430 
  14در صفحه 
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بمناســـبت  ،خـــردا د ۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص
  »سالگردتولد دکترمصدق

  
*Loraine to Chamberlain, 6 Nov. 

1925, Fo371/10840/7222  
ــان  - ۲ ــد آبراهامی ــین دو «روان ــران ب ای

ــالب ــد گل .انق ــۀ احم ــدی،  ترجم محم
چــاپ اول، نشــر . محمــدابراهیم فتــاحی

 ۱۷۲ص  -۱۳۷۷نی، 
   ۱۳۸۹خرداد ۱۱ –اعتماد ملی   - ۳
 –انتشــارات علمــی   –داور و عدلیــه   - ۴

    ۹۵ص -  ۱۳۶۹
خـاطرات دکتـر سـیف  –آئینه عبرت  -۵

 –بکوشــش علــی دهباشــی  –پــور فــاطمی 
 -)سـیف پـور (  ۱۳۷۸ –انتشارات سخن 

   ۵۶۱ص 
  خاطرات و -مخبرالسلطنه هدایت  - ۶

 –کتابفروشــــی زوار تهــــران  -خطــــرات
  )همانجا(  ۳۷۱ص   - ۱۳۶۳

خاطرات حیات یحیی دولت آبـادی  -۷
  ۴۰۳، ص  ۴جلد   -
 خاطرات دکتـر سـیف –آئینه عبرت  - ۸

  ۵۶۳پور فاطمی  ص 
   ۵۶۲ص  -همانجا  - ۹

محمـد  –مصدق و حاکمیـت ملـت  – ۱۰
  - ۱۳۸۱  -انتشــارات قلــم   -بســته نگــار

  ۴۱۴ص 
۱۱-   

میـــــرزا حســـــن آشـــــتیانی،     
  مستوفی الممالک

  
میرزا حسن آشـتیانی، مسـتوفی الممالـک 

 رپسـ) خورشـیدی۱۲۵۱ –۱۳۱۱(چهارم 
  –مســتوفی الممالـــک یوســفخان  میــرزا
بــه جنــاب  آقــا، رئــیس الــوزرای   معــروف

ــدین شــاه  ازســن شــش هفــت  –ناصــر ال
یعنــی وزیــر (ســالگی رئــیس دفتراســتیفاء 

بعـد ازمـرگ پـدرش، میـرزا . شد) دارائی 
حسـن  عموی پـدر پسر دفتر هدایت وزیر

مســتوفی الممالــک و پدردکترمصــدق بــه 
نیابــت امــوراو انتخــاب گردیــد و پــس از 
ــــر ســــر ــــرزا هــــدایت، ب ــــا می  آنکــــه ب

خود اختالف به هم  ختیارداشتن مهردرا
ــــته  ــــه نوش ــــد و ب ــــا ش ــــی اروپ زد، راه

هرروزدرپــاریس «مخبرالســلطنه هــدایت 
. دوازده نفربرسفره اش می نشسـتند -ده 

پــس ازهفــت ســال بــه ایــران برگشــت 
  ».وهمواره مورد توسل دولت وملت بود

بــه درخواســت ميــرزا علــي  ۱۲۸۶او در
 )اتابـك اعظـم (السلطان  اصغرخان امين

بــه تهــران بازگشــت وتنهــا ســمت خــالي 
كابينــه يعنــي وزارت جنــگ را عهــده دار 

مــرداد ايــن ســال  ۸مســتوفي درروز . شــد
جهــت اخــذ رأي اعتمــاد ازســوي اتابــك 

اما درهمين . اعظم به مجلس معرفي شد
ـــس  ـــروج از مجل ـــام خ ـــك هنگ روز اتاب

ميــرزا حســن . بــه قتــل رســيد ترورشــد و
خـان  هاي ميرزا احمد مستوفي در كابينه

ــــــم  ــــــرزا ابوالقاس ــــــلطنه، مي مشيرالس
ناصــــرالملك، حســــينقلي خــــان نظــــام 
ـــان  ـــواد خ ـــرزا ج ـــافي ومي ـــلطنه م الس

 .سعدالدوله نيز وزير جنگ بود
در حکومــــت اول محمــــد ولــــي خــــان 

. تشکيل شـدکه ) سپهدار اعظم (تنكابني 
او . در اين كابينه، مستوفي وزير ماليه بود

در ســـومين كابينـــه محمـــد ولـــي خـــان 
بـا سـقوط . ين مسئوليت را داشـتنيزهم

كابينه محمد ولي خان تنكابني، مستوفي 
سالگي مأمور تشکيل كابينـه شـد و  ۳۸در 

اولين كابينـه خـود  ۱۲۸۹در سوم مرداد 
ــه مجلــس دوم معرفــي كــرد در ایــن . را ب

زمان ايران در آستانه جنگ اول جهـاني 
صحنه دخالت نيروهاي انگليسي، روسيه 

معيشـتي مـردم بــه و آلمـان بـوده و وضـع 
حسـن مسـتوفی مـردی  . شدت وخيم بود

رئوف و مهربان، سیاسـتمداری متعـادل، 
از دشــمنی  رو  و در دوســتی ثابــت قــدم

بــدی مــی دیــد خــوبی  مــی . گــردان بــود
تمام . مناعت داشت و تکبر نداشت. کرد

ــن رجــل  ــد ت ــتکار و جــزو چن ــا درس معن
  .خوشنام  ملی ایران در قرن اخیر است

، مستوفي الممالک بـراي ۱۲۹۴ديماه  در
چهارمين بار به نخسـت وزيـري انتخـاب 
ــز حکومــت او بــيش از  ــار ني شــد و ايــن ب

پنجمين و آخرين . چهار ماه دوام نياورد
ـــــــري او در دوران  ـــــــت وزي دوره نخس

بــهـــمــــــن مـــاه ســـال  ۲۵قاجاريـــه، از 
در حدود دو سال بعد از کودتاي  ،۱۳۰۱
خان  آغاز شد و همکاري او با رضا ۱۲۹۹

رضـا خـان . در همين دوران آغاز گرديـد
سردار سپه که در تمام کابينه هاي بعـد از 

ــا ســمت وزيــر جنــگ را داشــت در  کودت
دولت مستوفي الممالک نيز همين سمت 

در ايــن زمــان رضــا خــان . را حفــظ کــرد
 بـود و خود داوطلب مقام نخست وزيري

کـه عمـال خـود را  مستوفي الممالک هـم
مـاه  خـرداد در  ديـدمي لوب االختيارصم

استيضـاح مـدرس را از وزيـر  ۱۳۰۲سال 
بهانـه کـرد ) فروغي ( خارجه کابينه خود 

ســـــخنراني مســـــتوفي . داد و اســـــتعفا
ــرين  ــدرس معروفت ــک درپاســخ م الممال
نطق اوسـت و نصـرالله انتظـام کـه خـود 
ـــته،  ـــس حضورداش ـــه مجل ـــن جلس دراي
درخــاطرات خــود ازآن جلســه، پــس از 

ـــه اظهـــارات مـــد رس و پاســـخ اشـــاره ب
 : چنين مي نويسد فروغي

از تريبــــــون پــــــائين  فروغـــــي کــــــه« 
مستوفي ازجـا برخاسـت وبـا وقـاري  آمد،

کــه مخــتص خــودش بــود پشــت تريبــون 
را کــه آجيــل نمــي  رفــت و نطــق معروفــي

ــرم و ــراد کــرد گي ــا . نمــي دهــم اي مــن ت
جزآنچــه  آنزمــان حــرف زدن مســتوفي را

درمجالس ومحافـل خصوصـي مـي گفـت 
و گمان اينکه ازعهـده اداي  نشنيده بودم

دردوره چهـارم . نطقي برآيـد نمـي کـردم
ـــردم  ـــارمي ک ـــس ک ـــه درمجل ـــه ک تقنيني
ومراقب اعمال و رفتـار همـه نماينـدگان 
بودم کمتر مستوفي به مجلـس مـي آمـد و 

ر مـي شـد هيچوقـت ضـقا حاااگر هم اتف
کارهـايش . در مباحثات شرکت نمي کـرد

ز ا. مخصوص به خود و قابل تقليـد نبـود
تاالر مجلس مي شـد بـه  جمله وقتي وارد

انصـافا بايـد ...صداي بلند سالم مي کـرد
کـه هنـوز  گفت که نطق آن روز مستوفي،

از  هــم در خــاطره هــا بــاقي و پــاره اي
ــل  ــرفتن و آجي ــل گ ــد آجي ــاتش مانن کلم
دادن کــه تعريــف مــودب رشــاء و ارتشــاء 

در عـــالم خـــود  اســـت اصـــطالح شـــده،
  ». شاهکاري بود

ــر  ــت وزدو نیآخ ــره نخس ــتوف یری  یمس
ــه ــک ک  خــرداد - ۱۳۰۶خــرداد ( الممال

 دیسال به طول انجام کی بیقر)  ۱۳۰۵
او بـود  یدوران خدمات دولتـ نیپر بارتر

 ،یدادگســتر نینــو التیتشــک جــادیاکــه 
و مقـدمات احــداث  ونیتوالســیالغـاء کاپ

در دوران  زیــن رانیــا یراه آهــن سرتاســر
  . او انجام گرفت یزمامدار

ـــار  ۱۵ر دوران مشـــروطیت د مســـتوفی ب
تـا دوره . بار نخسـت وزیرشـد ۱۱وزیر، و 

هفتم مجلس، همیشه از تهـران انتخـاب 
امـا چـون انتخابـات مجلـس . می گردیـد

ازایـــن دوره حســـب االمـــری و برطبـــق 
ــی شــد،  لیســت هــای شــهربانی انجــام م

نمایندگی ) مانند موتمن الملک(مستوفی 
دوره هفــــتم را نپــــذیرفت وبعــــد هــــم 

  .خاب نشددیگرانت
مــی  ۱۳۱۱بــاقر عــاقلی دروقــایع شــهریور

ـــد ـــتوفی : نویس ـــرزا حســـن خـــان مس می
ــورد  الممالــک کــه از رجــال معــروف و م
توجـــه مـــردم بـــود، بـــه طرزناگهـــانی 

ــــــت ــــــا . درگذش ــــــانی آن روز، ب میهم
حضـــــــوردکتر مهـــــــدی ملـــــــک زاده 
وسردارعشایر قشـقائی وصـاحب اختیـار، 
درمنزل سردار فاخرحکمت برگزار شـده 

ــه دف ــود ک ــتوفی ب ــی مس ــال مزاج ــاً ح عت
بـه  الممالک ازتعـادل خـارج مـی شـود و

ــد ــی کن ــوت م ــداماتی . مــرض ســکته ف اق
ملـک زاده و دکتـر حکــیم  پزشـکی دکتـر

الدوله ادهـم  و دکترامیـراعلم مـؤثرنمی 
ـــد ـــوت. افت ســـال   ۶۰مســـتوفی حـــین ف
  )  ۱۸۹خ ایران، ص یروز شمار تار(داشت
اســـناد : شـــيخ االســـالمي، جـــواد– ۱۲

ــه و ــا، دوم، محرمان زارت خارجــه بريتاني
تــا  ۳۰۴صــص  - ۱۳۶۸. تهــران، كيهــان

۳۱۱   
نطــق هــا  و مکتوبــات : نگــاه کنیــد بــه *  

جلـد  -انتشـارات مصـدق  –دکتر مصدق 
   ۵۱تا  ۳۳صص  - ۷

  ....ادامه دارد  
 

ســامانۀ محــیط زیســت 
چگونـــــه ســـــامانه ای 
ــل  ــه عم اســت و چگون

 میکند؟
 
 در حالی که یک تـودۀ ماسـه یـک سـامانه

زیرا اجزاء تشکیل دهندۀ آن بـا . نمیباشد
. هم یک سامانۀ بزرگتر را ایجاد نمیکنند

انسان میتواند مشتی از ماسه را برداشته و 
یا مقداری به آن اضافه بکند و یا مشتی از 

بـدون آنکـه در آن . آن را جا به جـا بکنـد
در حالی که این کار را . تغییری رخ بدهد

البته یک . داد با یک گیاه نمیتوان انجام
ولـی . دانه ماسه حکم یک سامانه را دارد

تــوده ای از ماســه نمیتواننــد بــا هــم یــک 
ـــد ـــاد بکنن ـــر ایج ـــامانۀ بزرگت ـــک . س ی

البتـه یـک . کارخانه، یک سامانه میباشـد
سامانۀ غیر طبیعی اسـت کـه قـوانینی کـه 
شامل یک سامانۀ طبیعی میشـود هماننـد 

پایـــداری و تغییرپـــذیری , ســـازماندهی
منتهـی فـرق . مل آن نیز میتواند بشـودشا

ــا ســامانه هــای ســاختۀ  ســامانۀ طبیعــی ب
دست انسـان در ایـن میباشـد کـه سـامانه 
های طبیعی دارای پویایی و یا دینـامیکی 
میباشند که اطالعات برای سازماندهی و 
ــــر خــــویش را در درون خــــود دارا  تغیی
ــتم  ــاال گف ــه در ب ــانطور ک ــند و هم میباش

ــی ــا ی طبیع ــامانه ه ــند س ــاز میباش در . ب
حالی که سـامانه هـای غیـر طبیعـی بسـته 

با این مختصر در مـورد سـامانه . میباشند
اشـتباهی را مـورد بررسـی قـرار  ۵در زیر، 

میــدهم کــه در رابطــه بــا ســامانه صــورت 
  .میگیرد

  
پنج اشتباهی که در مورد سـامانه صـورت 

  :میگیرد
اولین اشتباهی که در رابطه با سـامانه . ۱

گیــرد ایــن اســت کــه بــه جــای صــورت می
ــات و  ــه حی ــوان ادام ــرد  ت ــعی ک ــه س آنک

سـعی بـر . پایداری یک سامانه را باال بـرد
ــه مشــکالت را جــدا جــدا و  آن میشــود ک
بدون رابطه آنهـا بـا یکـدیگر شناسـایی و 

هماننـد . برای آنها راه حل در خور یافت
انسانی که در تـاریکی کـور مـال کـور مـال 

د، سـعی در اطراف خویش را لمـس میکنـ
عیــب ایــن روش . شناســایی آنهــا میکنــد

درآن است که او فقط بخشی از واقعییـت 
بـه ایـن خیـال کـه . و مشکل را درمی یابد

تمام واقعیـت را در یافتـه، در صـدد حـل 
سپس بـه همـین روش سـعی . آن بر میآید

در شــنا ســایی مشــکل دوم، کــه احیانــاً از 
نتیجۀ حل مشکل اول سـر چشـمه گرفتـه 

زیرا وقتی در سـامانۀ پیچیـده ای . میکند
ســعی کــردیم مشــکالت را جــدا جــدا و 
بــدون در نظــر گــرفتن رابطــۀ آنهــا بــا 
یکدیگر حل کنیم، خطـر آن وجـود دارد 
که نتنها مشکل حل نشود بلکه خود را به 

  .صورت دیگر نمایان بکند
اگر هم احیانا در حل مشکل موفقیـت .۲

ــروی  حاصــل کــردیم، تمــام حــواس و نی
متمرکز برآن میکنیم و جوانـب  خویش را

. دیگر سامانه را مد نظر قـرار نمـی دهـیم
این امر باعث میشود که مشکالت دیگر به 
موقع شناسایی نشوند و خود را با ضریب 

  .تخریبی قوی تری نشان بدهند
وقتی انسان یک جانبه سامانه را مورد . ۳

بررسی قرار داد، حواس خود را بـه تمـام 
میکنـد کـه میبایسـتی متمرکز نتیجه ایـی 

و ایـن کـار . هر چه سـریعتر حاصـل شـود
هم حواس او را از جوانـب دیگـر سـامانه 

این اشتباه بیشـتر در سـامانه . پرت میکند
های اقتصادی صورت میگیرد کـه انسـان 
تمام حواس خـود را متوجـۀ  نفـع بیشـتر 

  .میکند
انسان سعی میکند در ابتدا با تغییـرات .۴

اگر . ایجاد بکند کوچک در سامانه تغییر
نتیجۀ آن سریع حاصل نشد، سعی میکند 

با این خیال که . ضریب تغییر را باال ببرد
تغییر بدین علت اثر مطلوب نشان نداده  

ایـن عمـل . که نیروی تغییر ضعیف بوده
باعث میشود که اثر تخریبی که از رهگذر 
تغییر ایجاد شده، چند برابر شده و خود 

  .را نمایان بکند

ه این خیال که میتـوان سـامانه را بـه ب. ۵
ـــامانه  ـــا س ـــار ب ـــر داد رفت ـــواه تغیی دلخ

رفتار استبدادی بـرای . استبدادی میشود
ایــن کــار . ســامانه پیچیــده کشــنده اســت

هماننــد آن میباشــد کــه انســان در جهــت 
  .مخالف آب شنا بکند

هر سامانۀ طبیعی مکانیزمهـای تنظـیم را 
 در خــود دارا میباشــد کــه از ســقوط آن

وقتی در سـامانه هـای . جلوگیری میکنند
طبیعی دائماً دخل و تصرف شد، این کـار 
قبــل از هــر چیــز مکانیزمهــای تنظــیم را 

و ایــن امــر باعــث ســقوط . نــابود میکنــد
بــه ایــن عبــارت ســامانۀ . ســامانه میشــود

پیچیده سامانه ای را میگویند کـه اجـزاء 
ـــا هـــم در رابطـــه  ـــدۀ آن ب تشـــکیل دهن

نــد و در آنهـــا نظـــم تنگاتنــگ قـــرار دار
بـــه عنـــوان مثـــال . ترتیـــب وجـــود دارد

سرطان زمانی ایجاد میشود کـه در بافـت 
سرطانی مکانیزمهـای تنظـیم از کـار مـی 
افتند و سامانۀ پیچیدگی خود را از دست 

سلولهای بافت سـرطانی ارتبـاط . میدهد
به تنها کاری کـه . با هم از دست داده اند

ود قــادر میباشــند مصــرف کــردن و بــر خــ
و این کار را تا جایی ادامه . افزودن است

میدهــد تــا خــود و شــخص ســرطانی را از 
اجزاء سامانۀ پیچیـده در عـین . بین ببرد

اینکه خودکفا میباشند، با هم وابسته نیز 
ــا یکــدیگر در یــک . میباشــند اجــزاء آن ب

بـا . کنش و واکنش تنگاتنگ قـرار دارنـد
ایــن حســاب ســامانهایی میتواننــد ادامــۀ 

ت بدهــد کــه بتوانــد خــود را تغییــر حیــا
داده و مکانیزمهـــای تنظـــیم را در خـــود 

بـه . ایجاد کـرده و آنهـا را بـه کـار بگیـرد
عنوان مثال قبل از آنکه انسان کشـاورزی 

مـواد . را کشف بکند زندگی او روزانه بود
غـــذایی را جســـتجو میکـــرد و از طریـــق 

بتـدریج کـه . شکار امرار معاش می نمـود
ی به فزونی نهاد، آنها در جمعیت آنها رو

یافتند که برای ادامۀ حیات میبایستی در 
سازماندهی خود تغییراتی ایجاد بکنند و 
نظم و ترتیب جدیدی وارد زندگی خـود 

آنها یاد گرفتند کـه اگـر بـه جـای . بکنند
خوردن دانۀ گیاهی، آنرا کشـت بکننـد از 
یک دانه میتوانند هزاران دانـه برداشـت 

ــ. کننــد ن کــار مســتلزم تغییــر در البتــه ای
ـــود ـــر میب ـــا ی دیگ ـــان . زمینه ـــثالٌ انس م

میبایســتی دراز مــدت فکــر کــردن را یــاد 
بـه . صبر و تحملش بیشتر میشد. میگرفت

عبــارت دیگــر انســان میبایســتی فرهنــگ 
بـا ایـن . خاص این تغییر را ایجاد میکـرد

ــامانۀ خــویش  ــری در س ــان تغیی ــار انس ک
د و از ایجاد کرد و سـامانه را پیچیـده کـر

این طریق آنرا منطبق با وضـعیت جدیـد 
بدون این کار ادامۀ حیات بـرای او . کرد

کمـــا اینکـــه تمـــام . غیـــر ممکـــن میبـــود
ـــه انســـان  ـــل از او از جمل ـــانهای قب انس

درســـت بـــه " neandertalنعانـــدرتال "
این علت که نتوانستند سـامانۀ خـویش را 
بــا وضــع جدیــد انطبــاق بدهــد منقــرض 

  .شدند
ن واقعیت درون یک سامانه چگونه میتوا
  را دریافت؟

ــک  ــت درون ی ــوان واقعی ــه بت ــرای آنک ب
سامانه اعم از اقتصادی، سیاسی، محـیط 
زیستی را  دریافت، میبایستی از کارهـایی 
که باعث میشوند انسـان از درون سـامانه 
ــرد ــود داری ک ــرد خ ــارج آن بنگ ــه خ . ب

میبایستی دست به کارهـایی زد کـه بکـار 
ــان ــا انس ــردن آنه ــرار  ب ــوقعیتی ق را در م

میدهنــد کــه بتوانــد از خــارج ســامانه را 
بـرای ایـن کـار . مورد بررسی قـرار بدهـد

میبایســـتی از تقســـیم ســـامانه بـــه اجـــزاء 
تشکیل آن خودداری کردکه در اثر آن به 
اجزاء سامانه بدون در نظر گرفتن رابطه 

دوماً میبایسـتی از . آنها با یکدیگر مینگرد
زیرا این . داری کردپیشگویی آینده خود 

کــار تمرکــز و نیــروی انســان را بــه جــای 
تمرکز بر سـامانه متوجـه رقیبهـا و خـارج 

ایــن اشــتباه بیشــتر در ســامانه . آن میکنــد
ــی  ــرد وقت ــورت میگی ــادی ص ــای اقتص ه
انسان تمام حواس خود را بر نفـع بیشـتر 

وقتــی انســان خــود را  . متمرکــز میکنــد
ج بــه خـارج از سـامانه قـرار داد و از خـار

ـــــل و  ـــــت و  فع ـــــامانه  نگریس درون س
انفعـــاالتش را مـــورد بررســـی قـــرار داد،  
: سوالهایی که  مطرح میکند اینها هستند

چگونه میتوان کاربرد سامانه را باال بـرد، 
ضربه پذیری سامانه کجـا اسـت، چگونـه 
میتوان مقاومت و پایداری سامانه را بـاال 

انسانی که سعی میکنـد از درون بـه . برد؟
ارج سامانه بنگرد، فکـرش تکنـوکرات خ

ــاً در حــال پیشــگویی کــردن . اســت دائم
تمام حواس او متوجه نفع . آینده میباشد

بخـش بزرگـی . بیشتر در زمان کمتر است
. از نیروی آن صرف رفتـار رقیبهـا میشـود

دیگران در مـورد مـن چـه فکـر میکننـد؟ 
جای مـن کجاسـت؟و سـوالهایی از ایـن 

  .میکندطریق را دائماً تکرار 
  

ســـامانه هـــای طبیعـــی چگونـــه خـــود را 
  تنظیم میکنند؟

  
سامانه های طبیعی برای تنظـیم خـویش 
از ســازماندهی اســتفاده میکننــد کــه آنــرا 

Biokybernetik ــــــــــــــــــــــد . مینامن
Kybernetik  از به زبان یونـانی هـدایت

کــردن مشــتق شــده اســت و بکــار بــرد 
ــه طــور خــود کــار  مکانیزمهــای تنظــیم ب

انه هـای طبیعـی بـرای سام. معنی میدهد
تنظیم خویش تمام مکانیزم هـای تنظـیم 
را در درون خویش ایجـاد میکننـد و آنهـا 

ــد ــه . را بطــور خــود جــوش بکــار میبرن ب
عبارت دیگـر تمـام مکانیزمهـای تنظـیم، 

بـه ایـن طریـق . جزیی از سامانه میباشند
رابطۀ میان اجزاء تشکیل دهنـدۀ آنهـا بـا 

یی کـه از نیرو. محیط زیست دایمی است
در درون ســامانه ایجــاد میشــود اســتفاده 
ــاف پــذیری باعــث  ــرده بوســیلۀ انعط ک

همـانطور کـه . پایدار شدن سامانه میشود
متــذکر شــدم مکــانیزم تنظــیم، بخشــی از 
سامانه را تشکیل میدهد که به نوبۀ خـود 
. به مکانیزمهـای کـوچکتر تقسـیم میشـود

بخــش تشــکیل ۲هــر مکــانیزم تنظیمــی از 
آن چیـزی کـه میبایسـتی  - ۱. شده اسـت

تنظــیم کننــدۀ آن کــه  -۲تنظــیم بشــود و
تنظیم کننده به . میتواند آنرا تغییر بدهد

کمک وضعیت سـنج وضـعیت آن چیـزی 
ــدازه  را کــه میبایســتی تنظــیم بشــود را ان

ــرد ــیم . میگی ــانیزم تنظ ــه مک اطــالع را ب
بـــدین وســـیله ســـامانه . کننـــده میدهـــد

کـه  طبیعی مکانیزم تنظیمی را بکار میبرد
ــد ــتی مینامن ــانیزم تنظــیم برگش ــرا مک . آن

حــال ســعی میکــنم در پــائین قواعــدی را 
نام ببرم که طبیعت برای تنظـیم خـویش 

  .از آنها استفاده میکند
  
ــا عــدۀ اول  مکــانیزم تنظــیم برگشــتی . ق

  . مثبت و منفی
  

اگــر وضــعیت ســنج تشــخیص بدهــد کــه 
مــثالً مقــدار یــک مــادۀ تولیــد شــده زیــاد 

این ماده بوسـیلۀ مکـانیزم میباشد، تولید 
اگـر مقـدار آن کـم . تنظیم کـاهش میابـد
این عمـل را تنظـیم . باشد  آنرا باال میبرد

اگــر تغییــر هــم . برگشــتی منفــی مینامنــد
جهت آن ماده ای که تولید شده صـورت 
ـــت  ـــتی مثب ـــانیزم برگش ـــرا مک ـــذیرد آن پ

ســعی میکــنم بــا چنــد مثـــال . مینامنــد
نفـی را مکانیزم تنظیم برگشـتی مثبـت و م

ــدهم ــد . توضــیح ب ــه میدانی ــانطور ک هم
درجـــه حـــرارت بـــدن مـــا انســـانها روی 

حـال وقتـی درجـه . درجه ثابت اسـت۳۷
حرارت هوا باال بـرود گیرنـده هـایی بـر 
روی پوســت، درجــه حــرارت را انــدازه 
ـــــه مغـــــز گـــــزارش  ـــــرا ب گرفتـــــه و آن

  گرما سنج مغز درجه حرارتی .میدهند
  

  15در صفحه 
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ســامانۀ محــیط زیســت 
گونـــــه ســـــامانه ای چ

ــل  ــه عم اســت و چگون
 میکند؟

  
که از طریق پوست به آن گزارش شـده را 

درجه مقایسـه میکنـد ۳۷با درجه حرارت 
و ما بهالتفاوت آنرا حساب میکند و سـعی 
میکند با تدابیر الزم درجه حـرارت بـدن 

بدین . درجه ثابت نگاه بدارد ۳۷را روی 
ــه غــدۀ تیروئیــد و سلســلۀ  منظــور مــثالً ب

از آنجا . اب دستورات الزم را میدهداعص
به رگهای انسان دستور داده میشود خود 

به غده های تولیـد عـرق , را انبساط کنند
دستور داده میشود عرق بیشتری را تولید 
کنند تا از این طریـق گرمـای بیشـتری از 

بــه جگــر دســتور داده . بـدن خــارج شــود
میشود فعل و انفعالهایش را کمتر بکند تا 

. ن طریق گرمای کمتری ایجاد شـوداز ای
وقتی هوا سرد بشود بدن عکس ایـن کـار 

ــد ــدن . را انجــام میده ــت ب ــن حال در ای
ــه کــار  مکــانیزم تنظــیم  برگشــتی منفــی ب

از مثالهــای دیگــر رابطــۀ گــرک و . میبــرد
هـر چـه یـک . خرگوش را میتوان نام برد

گرگ سریعتر بـدود خرگـوش بیشـتری را 
هــر چــه  .شــکار میکنــد و چــاقتر میشــود

گرگ چاقتر بشود کندتر میتواند بـدود و 
خرگوش کمتری را میتواند شکار بکنـد و 

هـر چـه الغـر تـر بشـود، . الغر تـر میشـود
میتواند دوباره خرگوش بیشتری را شکار 

طبیعـــت از طریـــق ایـــن کـــنش و . بکنـــد
. واکنش تعداد خرگوشها را تنظیم میکند

مکانیزم تنظیم برگشتی منفی یـک قاعـدۀ 
یکی از مهمترین ابزاری اسـت کـه کلی و 

طبیعــت بــا وجــود فعــال بــودن مکــانیزم 
تنظیم برگشتی مثبت برای تنظیم خویش 
بکار میبرد و به کمک آن سـامانه خـویش 

در ایـن حالـت . را استوار و پایدار میکنـد
بر عکس مکانیزم برگشتی مثبت که علـت 
ــد،  ــویتر میکن ــدیگر را ق ــر یک ــول اث و معل

ی میکنـد و مـانع معلول از علت جلـوگیر
آن میشــود کــه علــت تــا انقــراض ســامانه 

  .  پیش برود
با چند مثال سعی میکنم مکانیزم تنظـیم  

به عنوان . برگشتی مثبت را توضیح بدهم
مثال جمعیـت بیشـتر بچـۀ بیشـتر و بچـۀ 
. بیشتر جمعیت بیشتری را به دنبـال دارد

و یا وقتی معتادی دلیل برای اعتیاد خود 
، مــواد مخــدر مصــرف میــاورد و میگویــد

میکنم زیرا مشکل دارم زیرا مـواد مخـدر 
ــانیزم تنظــیم . مصــرف میکــنم ــن مک و ای

. برگشتی مثبت را تـا مـرگ ادامـه میدهـد
البته طبیعت و بدن ما انسانها از مکانیزم 
تنظیم برگشتی مثبت استفاده میکند ولـی 
ــقوط  ــث س ــل باع ــن عم ــه ای ــل از آنک قب
ســــامانه بشــــود، مکانیزمهــــای تنظــــیم 
گوناگون و مکانیزم تنظیم برگشتی منفـی 
ـــی را  ـــد کم ـــو رش ـــوند و جل ـــال میش فع

ــد ــال وقتــی نطفــۀ . میگیرن ــوان مث ــه عن ب
ــه  انســان بســته میشــود و ســلول شــروع ب
تقسیم و تولیـد مثـل خـود میکنـد از یـک 
سلول دو عدد از دو چهـار و ایـن تقسـیم 
تصاعدی باال میرود تا توده ای از سلولها 

یزمهــای تنظــیم ایجــاد شــده ســپس مکان
فعال شده و هر چه سریع جلو رشد کمی 
تصاعدی را گرفته و رشـد کیفـی را فعـال 
میکنـــد کـــه در اثـــر آن ارگانهـــای بـــدن 

رشد کیفـی تـا آخـر عمـر . درست میشوند
البته رشد کمی هم بـا درجـۀ . ادامه دارد

در واقـــع . بســـیار خفیفـــی ادامـــه دارد
مکــانیزم تنظــیم برگشــتی مثبــت و منفــی 

اگـر . ی یکـدیگر را تکمیـل بکننـدمیبایست
مکانیزم تنظیم برگشتی منفی اثـر خـویش 
را از دســــت بدهــــد، مکــــانیزم تنظــــیم 
برگشتی مثبت تا سقوط و نابودی سـامانه 

علت سقوط و نـابودی تمـام . پیش میرود
ــی  ســامانه هــای طبیعــی اقتصــادی و حت
اجتمایی در آن میباشد که رابطۀ این دو 

. ده اســتمکــانیزم تنظــیم  بــه هــم خــور
ســامانه هــای طبیعــی بــا ایجــاد و بــه کــار 
بردن مکانیزمهای تنظـیم میـان مکـانیزم 
تنظــیم برگشــتی مثبــت و منفــی تــوازن 
ایجاد کـرده و بـدین طریـق  آنـرا پایـدار 

. کــرده و از ســقوط آن جلــوگیری میکنــد
تمــام ســامانه هــای اقتصــادی کــه ســقوط 
میکننــد در آنهــا تــوازن میــان مکــانیزم 

مثبــت و منفــی یــا از اول  تنظــیم برگشــتی
بوسیلۀ انسان ایجاد نشده و یا اگر وجـود 
داشــته انــد، انســان آنهــا را از بــین بــرده 

ــت ــالی از . اس ــا مث ــنم ب ــعی میک ــال س ح
وضعیت آب و چاههای ایران رابطۀ ایـن 

ــا . دو مکــانیزم تنظــیم  را روشــن بکــنم ت
بــرای آبرســانی در شــهرهای ۱۳۴۰ســال 

ت بــــزرگ هماننــــد تهــــران از آب قنــــا
با آنکه دهانۀ قنات شب و . استفاده میشد

روز باز بود و در مواردی هم آب به حـدر 
میرفت اما هیچگـاه آب سـفره هـای زیـر 

مشـکل بـا . زمینی با مشکل مواجه نمیشـد
حفــر چاههــای عمیــق و نیمــه عمیــق در 

که ۱۳۴۰از دهۀ . دشتهای ایران آغاز شد
حفــر چاههــای عمیــق و نیمــه عمیــق در 

ــاطق روســتایی ــاز شــد طــی  من ــران آغ ای
از . هزار حلقه چاه حفـر شـد۵۰سال ۱۵

ــا ســال۵۵ســال  ــی ظــرف۶۰ت ســال ۵یعن
هزار حلقه افـزایش ۱۰۵تعداد چاهها به 

بعــد از انقــالب جهــاد ســازندگی . یافــت
بـا . شروع به حفـر چاههـای عمیـق کـرد

حفــر چاههــای غیــر مجــاز و بــا افــزایش 
 ۴غیرمجاز برداشت و تبـدیل لولـه هـای 

نچ و بیشـتر از آن سـطح آب ایـ ۶اینچ بـه 
سـال بعـد  ۳پایین رفت به طوری که طی 

درصـــد چـــاه هـــای  ۹۰انقـــالب حـــدود 
ــته  ــتی بس ــد شــده و میبایس ــنجان زائ رفس

همه جـا بیشـتر از حـد مجـاز از . میشدند
. سفره های زیر زمینی آب برداشت میشد

پائین رفتن سـطح آبهـای زیرزمینـی ایـن 
م باعث تقسـی -۱.مشکل ها را ایجاد کرد

ــه  ــه ب ــه و ۲دشــتهای منطق بخــش ممنوع
بـــه دلیـــل افـــت آب،  -۲. محـــدود شـــد

چاههــای نیمــه عمیــق بــه عمیــق تبــدیل 
یعنــی اینکــه هزینــۀ کشــاورزان . شــدند

زیـــرا میبایســتی موتـــور . افــزایش یافــت
ــدیل  ــر تب ــور قدرتمنــد ت ــه موت کوچــک ب
میشـــد تـــا بتوانـــد از ســـطح پـــائینتر آب 

 عالوه بر این امکان غـارت. برداشت کند
قناتهــا خشــک  -۳.تمــام آب فــراهم شــد

  شدند زیرا چاههای نیمه عمیق و عمیق 

به عنـوان مثـال بـا . سرطان قنات هستند
حفر چاهها  در ورامین دهها رشته قنات 

افت آب سـبب  -۴.این منطقه خشک شد
پیش روی آب شور در چاههای شـیرین و 

شـوری آب باعـث . باعث شوری آنها شـد
ــاری آب از جــ ــال اجب ــه جــای انتق ایی ب

همـین انتقـال یکـی از عوامـل . دیگر شـد
. اصلی خشک شـدن دشـتهای ایـران شـد

مــثالٌ اگــر تهــران، تبریــز، شــیراز و دیگــر 
شهرهای ایران راحت زندگی میکنند، به 
خــاطر آن اســت کــه جــای دیگــر را از آب 
محروم میکنند و آنها هـم در مصـرف آب 

مــثالً آب مازنــدران را از . اســراف میکننــد
پارچـه آبـادی ورامـین ۳۶۰ر بـا آب سد ال

ــال داده ــران انتق ــه ته ــام آب کــرج . ب تم
ــود ــل میش ــران منتق ــه ته ــل ب . بطــور کام

عالوه بر اینها شاخۀ شاهرود و سد سفید 
رود را که مال قـزوین اسـت را بـه تهـران 

آب . وگرنــه تهــران آبــی نــدارد. داده انــد
غرب کشور با صـدها کیلـومتر لولـه کشـی 

امــر باعــث شــده تــا  ایــن. منتقــل میشــود
شهرهای غرب کشـور هماننـد خوزسـتان 
که آب آنها به جای دیگر منتقـل میشـوند 

گذشـته از آن، .با کمبود آب مواجه شوند
آب شور خاک را شور و کشاورزی را غیـر 

بخــش انــار رفســنجان بــه . ممکــن میکنــد
ــابود شــد باغهــای پســتۀ . همــین دلیــل ن

رفسنجان هم بـه همـین سرنوشـت مبـتال 
از دیگــــر عــــوارض مخــــرب . دمیشــــون

ــق خشــک  ــق و عمی ــه عمی چاههــای نیم
شــدن چاههــای آرتــزین میباشــد کــه بــه 
طبع آن کشاورزان مجبور میشوند موتـور 

ایــــن کــــار از طرفــــی هزینــــۀ . بخرنــــد
کشاورزان را باال میبـرد و از طـرف دیگـر 
باعث خشک شدن سفره های آبهای زیـر 

ــود ــی میش ــد و . زمین ــت میکن ــین نشس زم
اد فرو چاله هـای متعـدد در منجر به ایج
شــدیدترین فــرو چالــه هــا در . آن میشــود

کرمــان و همــدان و در آینــده در  تهــران 
نشســت زمــین در اراضــی . یافــت میشــوند

ممکـن . کشاورزی باعث دو مسئله میشود
است دیـوارۀ غیـر قابـل نفـوذ سـفرۀ زیـر 
ــرود و اینکــه  زمینــی بشــکند و آب هــدر ب

ز دسـت سفره قابلیت آب گیری خـود را ا
همــین پــائین رفــتن آب ســبب . بدهــد

ـــان میشـــود ـــرا بیشـــتر . پیشـــروی بیاب زی
. گیاهــان از کــابیالریزه اســتفاده میکننــد

اما با پـایین رفـتن سـطح آب گیـاه دیگـر 
ریشـۀ گیـاه . قادر به استفاده از آن نیسـت

منطقه از . به آب نمیرسد و خشک میشود
پوشــش گیــاهی تهــی و تبــدیل بــه بیابــان 

رانـدمان آبیـاری از دیگـر کـاهش .میشود
پیامدهای بسیار زیان بخـش افـت آبهـای 

برای مثال تا چنـد سـال . زیر زمینی است
پـــــیش از آب یـــــک شـــــبانه روز چـــــاه 

. هکتار کشاورزی کننـد۳میتوانستند مثالً 
ولی در حال حاضر به دلیل ایجاد منافـذ 
متعدد در زمین، این میزان به یـک سـوم 

آب و غیـر  پایین رفـتن. تقلیل یافته است
اقتصــــادی شــــدن کشــــاورزی از دیگــــر 
پیامدهای نا مطلوب افت سفره های زیر 

ــــی اســــت ــــه عمــــق . زمین ــــی آب ب وقت
ـــی در بعضـــی ۴۰۰,۳۰۰,۱۰۰ ـــر و حت مت

, متر رسـیده اسـت ۴۵۰مناطق جهرم به 
کشاورز میبایستی مبادرت بـه کاشـت چـه 
ــرفه  ــه ص ــرون ب ــه مق ــد ک محصــولی بکن

سـبزی آیـا کشـاورز میتوانـد مـثالً . باشـد؟
طبیعتـًا . خوردن و یـا گنـدم کشـت کنـد؟

ــت ــی اس ــاطر . جــواب منف ــین خ ــه هم ب
کشاورزان ایران بیشتر به بـاغ داری روی 

ـــد ـــۀ . آورده ان ـــا هزین ـــد آنه ـــرا از دی زی
البته میـوه هـایی . باغداری کمتر میباشد

که با این هزینۀ سنگین تولیـد میشـود را 
. در ایران کسـی نمیتوانـد خریـداری کنـد

ه کشـورهای شـیخ نشـین خلـیج میوه را ب
البتــه اگــر هزینــۀ . فــارس صــادر میکننــد

محیط زیستی تولید این میوه ها کـه آنـرا 
کولـــه پشـــتی اکولـــوژیکی مینامنـــد را در 
هزینــۀ تولیــد منظــور بگرداننــد، شــیخ 
. نشینها هم خریدار این میوه ها نمیشوند

در واقع مشـکل ایـن جـا اسـت کـه وقتـی 
ــاهی خشــک میشــود بــه وزارت ن یــرو چ

میگوینــد چــه کنــیم وزارت نیــرو میگویــد 
اگـر کـف شـکنی عمـل . کف شکنی کنید

نکند، وزارت نیرو میگوید چاه را جـا بـه 
ایــن در حــالی کــه بــا وضــعیت . جــا کنیــد

موجود در منطقۀ کرمانشاه دو هـزار و در 
هزار ۲۰هزار و در استان تهران  ۶قزوین 

ــود دارد ــاز وج ــر مج ــاه غی ــه چ از . حلق
چــاه فعــال در مرودشــت ۷۰۰هــزار و ۱۰
. حلقه آن غیـر مجـاز میباشـد۶۰۰هزار ۹

طرفه اینکه با این وضعیت نابسامان آب، 
در مناطقی کشت برنج رایج اسـت کـه بـه 

تا کنـون  ۴۰از دهۀ . آب فراوان نیاز دارد
درصد منـابع آبـی اصـفهان بـه دلیـل  ۶۰

مدیریت غلط و حفر چاههای غیر مجـاز 
ینده بـا رویـۀ سال آ۱۰تا . از بین رفته اند

کنــونی بســیاری از شــهرهای ایــران بــا 
در . مشکل بی آبـی مواجـه خواهنـد شـد

حــال حاضــر جهــرم و بــاروس و خفــر در 
. استان فارس دچار این مشکل شـده انـد

ــروردین امســال مصــوبۀ مجلــس ۱۵در  ف
ــرای  ــوز ب ــدور مج ــر ص ــی ب ــا مبن مالتاری
چاههای غیر مجاز به تصویب نمایندگان 

خواننـده درمـی یابـد همانطور که . رسید
ــامانۀ  ــی در س ــانیزم تنظیم ــه مک هیچگون
آبرسانی که شامل تنظیم آب سـفره هـای 
ــی، مقــدار برداشــت آب از ایــن  ــر زمین زی
ســفرها، صــرفه جــویی در مصــرف آب و 

تنهــا چیــزی کــه . غیــره مشــاهده نمیشــود
مکانیزم تنظیم "مشاهده میشود بکار برد 

حال فرض کنیم  . میباشد"برگشتی مثبت 
مانۀ بــدن هماننــد مجلــس مالتاریــا و ســا

وزیر بـی لیاقـت و بـی سـواد و کـم عقـل 
نیرو عمل میکرد و هنگام گرم شدن هـوا 
به جای اینکه به بدن دستور بدهد رگهـا 

را منبسط کنند به آنها دستور میداد خـود 
چیــزی حــدود چنــد . را منقــبض کننــد

. دقیقه طول نمی کشید که انسـان میمـرد
بـه وظیفـۀ " مجلـس"نیـرو و " وزیـر"اگر 

خود واقف بودند و می خواستند با بکـار 
مـانع " مکانیزم تنظیم برگشتی منفی"برد 

ـــی  ـــر زمین ـــای زی ـــفره ه ـــاول آب س چپ
بشــوند،کار بایســته ایــن بــود کــه دســتور 
میداد تمام چاه های غیر مجاز باید بسته 

بعدًا یک بررسی از تمام چاه هـای . شوند
ــد ــده میکردن ــ. باقیمان ــن چاهه ا آن از ای

مقدار از آنهـا کـه در خطـر خشـک شـدن 
قرار دارند دستور پر کردن آنهـا را صـادر 

سپس بررسی از آب سفره هـای . میکردند
زیــر زمینــی میکــرد و مشــخص میکــرد کــه 
مقــدار آب ســفره هــا چقــدر میباشــد و 
ساالنه چه مقدار آب از طریق باران وارد 
این سفره ها میشـوند و بـه تبـع آن از هـر 

ـــ ـــوان چـــاه روزان ـــدار آب میت ه چـــه مق
برداشت کرد تا این باعـث خشـک شـدن 

بعدًا برروی تمـام چـاه هـا کـه . آنها نشود
هنــوز میتــوان از آنهــا  آب برداشــت کــرد 

و افــرادی را بــرای . کنتــور نســب میکــرد
ـــدن  ـــن چـــاه هـــا و خوان ـــت از ای مراقب
کنتورها تعلیم میداد تا کسی بیشتر از حد 

ــین شــده از ســفره هــای آبهــای  ــر تعی زی
 ۸۰حـــدود .زمینـــی آب برداشـــت نکنـــد

درصد از آبی را که در کشاورزی در ایران 
با بکار بـرد . مصرف میشود به هدر میرود

روشهای مدرن و صحیح آبیـاری میتـوان 
با ایـن کـار نـه . جلو این اسراف را گرفت

به محیط زیست و نه بـه کشـاورزان فشـار 
البتــه ایـن راه حــل کوتـاه تــا . وارد میشـد

راه حـل پایـدار و دراز . دت اسـتمیان م
مدت همان فعال کردن سامانۀ قنـات در 

زیرا سامانۀ قنـات هماننـد . ایران میباشد
سامانۀ طبیعت تمام مکانیزمهـای تنظـیم 

از همـان انـرژی . را در خود دارا میباشـد
ـــد کـــه در درون ســـامانه  اســـتفاده میکن

ــود دارد ــک . وج ــی ی ــدون مصــرف حت ب
ومتر دورتـر قطره نفـت آب را صـدها کیلـ
مقدار آبـی . در اختیار انسان قرار میدهد

ــد  ــرار میده ــان ق ــترس انس ــه در دس را ک
وابسته به آب سفره هـایی اسـت کـه ایـن 

ـــرد ـــات از آن سرچشـــمه میگی ـــی . قن وقت
ــاً آب  ــد طبیعت ــم باش ــفره ک ــدار آب س مق
. کمتری را در اختیار انسان قـرار میدهـد
و . و انسان مجبور به صرفه جویی میشود

ــان داده در ت ــاله نش ــزار س ــد ه ــۀ چن جرب
اســت کــه ســامانۀ قنــات بســیار پایــدار 

سعی میکـنم بـا مثـال دیگـری از . میباشد
وضعیت محیط زیست در ایران، مکانیزم 
ــــدهم ــــیح ب ــــت را توض ــــتی مثب . برگش

ـــی محـــیط  ـــی و اقلیم ـــای طبیع واقعیته
میلیـون  ۳۲,۵. زیست ایران اینها هسـتند

کیل هکتار از اراضـی ایـران را بیابـان تشـ
ــار از اراضــی ۱۰۰میدهــد و  میلیــون هکت

کشــور بــه دلیــل طبیعــی و ســازنده هــای 
زمین شناسی و قرار گـرفتن در کمـر بنـد 
خشـــک جهـــانی، مســـتعد بیابـــان زایـــی 

میلیـــون هکتـــار  از اراضـــی  ۸۵. هســـتند
میـزان . کشور را مراتـع  تشـکیل میدهنـد

بارندگی یک سوم متوسط جهانی است و 
ر متوسـط جهـانی براب ۴میزان تبخیر آن  

میلیون هکتار سطوح تحت تاثیر ۶. است
گنبــدهای نمکــی داریــم کــه یــک عارضــۀ 

ــت ــی اس ــای . طبیع ــن واقعیته ــق ای تلفی
طبیعی به همراه تأثیرات عوامل انسـانی، 
کشور ما را از نظر توسعۀ بیابان در شـمار 

. کشور نخسـت جهـان قـرار داده اسـت۵
هکتـار  ۴۰با وجود این واقعیتها، روزانـه 

راضی جنگلی تخریب و به بیابان تبدیل ا
تن ۱۶,۵فرسایش خاک در ایران . میشود

 ۲۰برخی این آمـار را . در هر هکتار است
روزی یـک هکتـار . تن هم ذکر کرده اند

هـزار  ۹۲۰. از خاک ایـران کـویر میشـود
 ۵خانوار بهره بـردار بـا جمعیتـی حـدود 

میلیـون رأس  ۱۰۷میلون نفـر بـا داشـتن 
مــاه  ۸تــا  ۷طــول مــدت واحــد دامــی در 

. اندر کار بهـره بـرداری از مراتـع هسـتند
در میان اینها افرادی میباشند که پروانـۀ 

پروانــۀ چــرای خــود را . چــرا گرفتــه انــد
ــری مشــغول  ــه کــار دیگ ــاره داده و ب اج

به این ترتیب مهم ترین و موثر . میباشند
ترین عامل بیابان زایـی در ایـران تعـداد 

نبـودن آبیـاری و  چاههای بیشمار، بهینـه
آبرســـانی و چـــرای بـــی حـــد و مـــرز دام 

زیــرا در اثــر ایــن دو کــار زمــین . میباشــد
. پوشش گیاهی خـود را از دسـت میدهـد

زمینی که پوشش گیاهیش بـدین شـکل از 
بین رفتـه باشـد اوًال نمیتوانـد بـه هنگـام 
باریدن باران و برف آنها را تثبیـت کنـد و 
به دل خاک هـدایت کنـد و سـفره هـای 
آبهای زیر زمینی را پر کند و دوماً لخت و 
عریان در مقابل باد و باران قرار گرفته و 

بـه همـین . در اثر فرسایش از بین میـرود
 ۲۰۲خــاطر اســت کــه تعــداد ســیالبها از 

ــۀ  ــورد در ده ــه  حــدود  ۳۰م در  ۲۰۰۰ب
حال حاضر رسیده اند و سـاالنه بیشـتر از 

میلیارد متر مکعب نزوالت آسـمانی  ۴۲۰
سه . میلیارد آن استفاده میشود ۱۰۰ فقط

چهارم آن به شـکل آبهـای هـرز بـه هـدر 
با این حساب همانطور که متـذکر . میرود

شدم عامل اصـلی بیابـان زایـی در ایـران 
بـــاز همـــانطور کـــه . منشـــأ داخلـــی دارد

خواننده تشـخیص میدهـد در ایـن مـورد 
هم هیچگونه خبری از بکار برد مکـانیزم 

کــه از رهگــذر آن تنظــیم برگشــتی منفــی 
بتوان باعث تنظـیم تعـداد دام در ایـران 

اگـر بخواهنـد اثـر . شد مشاهده نمیشـود
برگشتی منفی برای تنظـیم مقـدار دام در 
ایران بکار برند، میبایستی دسـت بـه ایـن 

برابــر  ۵,۲ایــن مقــدار دام . کارهــا بزننــد
پس با این حساب . ظرفیت مراتع میباشد

میلیــون  ۲۰میبایســتی ایــن مقــدار دام بــه
تقلیل یابد و زمان چـرای ایـن حیوانـات 
. در مراتــــع میبایســــتی محــــدود بشــــود

بخصوص زمانی که گیاهان در حـال گـل 
دادن میباشند، میبایستی از چرای دام در 

البتــه اگــر اقتصــاد . آنهــا جلــوگیری کــرد
ایران از رکود بیرون بیاید،  دلیلی وجـود 

میلیون انسان از طریق چرای  ۵ندارد که 
ــدگ ــرار معــاش بکنن ــا آن . وســفند ام و ام

چیــزی کــه مربــوط بــه منشــأ خــارجی آن 
همانند گرم شدن کرۀ زمین و کـم شـدن 
بارندگی میشود، ایرانیان سهم به سـزایی 

ــــد ــــاالنه . در آن دارن ــــان س  ۴۶۶ایرانی
ـــون تـــن   ـــه هـــوا متصـــاعد  CO2میلی ب

ــد ــی ســرانه . میکنن ــن ۶,۶یعن ــون ت . میلی
ســـت بـــرای ایـــن کـــه مقایســـه ای بـــه د

خواننــده بــدهم جــدول کشــورهایی کــه 
بیشترین گاز کربنیک را به هـوا متصـاعد 

ســرانه  ۶۰۲۸چــین . میکننــد را مــی آورم
و روسـیه ۱۹,۱سرانه  ۵۷۶۹و آمریکا  ۴,۶

 ۱۳۲۴و هندوســـتان ۱۱,۲ســـرانه ۱۵۸۷
ـــرانه ـــن ۱,۲س ـــرانه  ۱۲۳۶و ژاپ و  ۹,۷س
 ۵۲۳و انگلستان ۱۷,۴سرانه  ۵۷۳کانادا 

ـــرانه  ـــه  ۸,۶س ـــرانه  ۳۶۹و فرانس  ۵,۸س
بــه هــوا متصــاعد مــی  CO2میلیــون تــن  

همــانطور کــه خواننــده مالحظــه . کننــد
میکند ایرانیان سـهم بـه سـزایی در گـرم 
شدن کرۀ زمـین کـه آنـرا اثـر گلخانـه ای 

ایرانیـان در کـل و سـرانه . مینامند دارند
بیشتر از فرانسه اکسـید دو کـربن بـه هـوا 

 حـال سـوالی کـه اینجـا. متصاعد میکنند
مطرح میباشـد ایـن اسـت کـه ایـران چـه 

" نـــا گزیـــر"تولیـــدات صـــنعتی دارد کـــه 
ــدر ــه هــوا متصــاعد   CO2میشــود اینق ب

بـا در نظـر گـرفتن اینکـه ایـران از .کند؟
لحاظ صنعتی کشوری عقب افتاده است، 

خبـر از اسـراف  CO2تصاعد ایـن مقـدار 
بی حد و مرز در مصرف نفـت و مشـتقات 

فایـده نمـی  در این رابطه بی. آن میدهد
ـــه  ـــاورم ک ـــی را بی ـــد نتیجـــۀ تحقیق باش

 Wuppertalاینسـتیتوئی در آلمـان بنـام 
Institut   در رابطه بـا مصـرف انـرژی در

نکـات در خـور . ایران انجـام داده اسـت
خودروهــا در . ایــن نوشــته اینهــا هســتند

لیتــــر ۱۶کیلـــومتر ۱۰۰ایـــران در هـــر 
بدین خـاطر کـه . سوخت مصرف میکنند

تولیــد در ایــران را نفــت محــور اصــلی 
تشــکیل میدهــد، ایــن کــار مــانع ســرمایه 
ــود و  ــر میش ــزاری در بخــش هــای دیگ گ
ـــدات  ـــر از تولی ـــاً واردات را ارزانت نتیجت

بدین خاطر کـه ایـران در . داخلی میکند
کمر بند خشک قرار گرفته، از تـابش نـور 
خورشید بسیار زیادی برخـوردار میباشـد 

غیــر  و میتوانــد از آن بــرای تولیــد انــرژی
ــد ــتفاده بکن ــیلی اس ــن . فس ــته از ای گذش

ــادی در  ــایی بســیار زی ــالقوه توان ــران ب ای
تولید انرژی از طریق باد و  گرمای زمین 

با ادامۀ مصـرف کنـونی نفـت و گـاز . دارد
از تولیـد کننـده  ۲۰۴۰ایران قبل از سال 

. به مصرف کنندۀ نفت تبدیل خواهد شد
رژی و اما تنها در اثر باال بردن بازدهی انـ

  مقدار نفت  ۲۰۵۰ایران میتواند در سال 
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تصمیم، حاکم بر اجرا 
  است

  
تبعيض به سود يك تـن از يـك    -11/2

نخبه گرائي . بر تمامي جامعه) فقيه(قشر 
كه تمركز قدرت در يك شخص،بنا بـر  

  .اين، استبداد فراگير را ببار مي آورد
تبعيض به زيان دانشـها و فنـون    -11/3

سبب سانسور شـديد آنهـا مـي    است و 
زيرا واليت مطلقه فقيـه وقتـي از   . شود

ــردم،     ــور م ــت جمه ــب والي راه غص
واقعيت مي يابد، دين و دانش و فن را 

چون ديـن  . تابع قدرت مطلقه مي كند
و دانش با قدرت ناسازگار و بـا آزادي  
ســازگار هســتند، قــدرت ضــد رشــد و 
  .سانسور گر دين و دانش و فن مي شود

بعيض به سود اقليت ملتـزم بـه   ت -11/4
. واليت فقيه و اكثريـت بـزرگ مـردم   

يم كنـوني كـار خـود را بـا     ژچنانكه ر
تقسيم مردم به مكتبي و ضـد مكتبـي و   
نيمه مكتبي و بي تفاوت، آغاز كرد و به 
تقسيم به خودي و غير خودي رسـيد و  
اينك خوديها نيز بر ميزان قـدرت،  بـا   

  .يكديگر در نزاع مي شوند
چون قـدرت فـرآورده رابطـه     – 11/5

قوا است و الجرم تبعـيض سـاز اسـت،    
مرتب تبعيض مي سـازد و برقـرار مـي    

تبعيض به زيان زن، از پيش وجود . كند
ــته و ر ــرده  ژداش ــديد ك ــم آن را تش ي

برعهده شما است كه تبعيضـهايي  . است
را شناسائي كنيد كه در گذشـته نبـوده   

  .يم آنها را بوجود آورده استژاند و ر
واليت فقيه با تخريب آغـاز مـي    – 12

تا پيروزي . شود و در تخريب مي ميرد
از . انقالب، واليت با جمهور مردم بـود 

آن پس، بـه تـدريج، واليـت جمهـور     
. مــردم، جــاي بــه واليــت فقيــه ســپرد

هريــك از مراحــل گــذار، تــا واليــت 
مطلقه فقيه، با تخريبـي بـزرگ همـراه    

برعهده گرفتن فرمانـدهي  .(بوده است
ل قوا از سوي آقاي خميني و صـادر  ك

كــردن دســتور جنــگ، گروگــانگيري، 
محاصره اقتصادي، ايجـاد سـتون پايـه    

ــگ   ــدرت، جن ــاي ق ــار   8ه ــاله، بك س
انداختن ماشين اعدام و برقرار كـردن  

  ...). سانسور و
گمان نـرود كـه آقـاي خمينـي و           

دستياران او نتوانسته اند ايـن گـذار را   
ـ    د، هيتلـر و  بدون تخريـب انجـام دهن

حزب نازي نيز با تخريب آغـاز كـرد و   
ــاخت   ــان س ــه از آلم ــه اي ك در ويران

استالين نيز بـا تخريـب شـروع    . مردند
يم او، در بطن ويرانگريها كـه  ژكرد و ر

جــز ايــن نيــز ممكــن . ببــار آورد مــرد
زيـرا رابطـه قـدرت از رهگـذر     . نيست

ويرانگري برقرار مي شود و چون يـك  
خواهند با جامعه تن و يا يك گروه مي 

اين رابطه را برقرار كنند، ابعاد مرگ و 
از . ويرانگري بسيار بـزرگ مـي شـوند   

ايــن رو اســت كــه قــرآن، نســبت بــه  
ويرانگريهاي فرعون و فرعونيت، مكـرر  

  .هشدار مي دهد
در . هنوز دالیل دیگر وجود دارند     

ــا پاســخها بــه  ،نوبــت دیگــر همــراه ب
 نهــا را بــرآپرسشــهای دیگــر شــما، 

  .خواهم شمرد
  

  

ســــامانۀ محــــیط زیســــت 
چگونه سـامانه ای اسـت و 

 چگونه عمل میکند؟
  
  

و گــازی را صــرفه جــویی کنــد کــه او در 
ــال  ــت ۲۰۰۱س ــرده اس ــرف ک ــاز . مص گ

ـــال  ـــران در  س  ۵۵۰,  ۲۰۰۱مصـــرفی ای
. میلیــون بشــکه معــادل نفتــی آن میباشــد

ایران میتواند در اثـر   ۲۰۵۰تنها در سال 
میلیـون  ۱۶۰۰انـرژی باال بردن بـازدهی 

بشکه معادل نفتـی آن گـاز صـرفه جـویی 
با این مقدار ایران میتوانـد مصـرف . کند

کشــور بــه بزرگــی آلمــان را تــامین  ۲گــاز  
میلیـون  ۵۰۰ایران  ۲۰۰۵در سال . بکند

در اثر باال بردن . بشکه نفت مصرف کرده
ــد در ســال  ــران میتوان ــت، ای ــازدهی نف ب

صــرفه میلیــون بشــکه نفــت  ۷۵۰,  ۲۰۵۰
ایــن مقــدار نفتــی اســت کــه . جــویی کنــد

تنهـا در اثـر . آلمان ساالنه مصرف میکنـد
باال بردن بـازدهی انـرژی و بکـار گـرفتن 
انرژی غیر فسیلی ایران در موقعیتی قـرار 
میگیرد که بـه او امکـان میدهـد سـالهای 

ــد از ــادر  ۲۰۵۰درازی بع ــاز ص ــت و گ نف
ــد ــونی در ســال . کن ــۀ مصــرف کن ــا ادام ب
. برابر میشـود ۳ایران  CO2د تولی ۲۰۵۰

ولــی در اثــر بــاال بــردن بــازدهی انــرژی و 
ــران  ــر فســیلی، ای ــرژی غی بکــار گیــری ان

 ۸۰ش بـه مقـدار  CO2میتواند از تصاعد
خاطرنشـان میکـنم کـه در . درصد بکاهد

کنفــرانس کپنهــاگ کشــورهای صــنعتی 
حاضر بودند تکنولوژی تولید انرژی غیر 

که حاضر فسیلی را در اختیار کشورهایی 
بودنــد از مصــرف انــرژی فســیلی خــود 

ایـــن کنفـــرانس . بکاهنـــد قـــرار بدهنـــد
بهترین موقع برای معامله بر سـر بدسـت 
ـــر  ـــرژی غی ـــد ان ـــوژی تولی آوردن تکنول

بجــای ایــن کــار کشــورهای . فســیلی بــود
نفت خیـز و ایـران از تـرس پـائین آمـدن 
درآمدشان از فروش نفت بیشـترین مـانع 

به . رانس گذاشتندها را پیش پای این کنف
هر حال آیندۀ انرژی ایران در گرو صرفه 
جویی در مصرف انرژی غیر فسیلی و باال 
بردن بازدهی آن و بـه کـار گیـری انـرژی 

در اثر بکار بردن این . غیر فسیلی میباشد
کار در آمد ایران از فـروش نفـت و گـاز  ۳

چند برابـر خواهـد شـد و ایـران میتوانـد 
از تولیـد و صـادر سالهای درازی نفت و گ

 ۸۰بـه مقـدار  CO2کند و از تصاعد گـاز 
وقتی ایران به عنوان کشور . درصد بکاهد

 CO2نفت خیز حاضر شد از تصاعد گـاز 
در صد بکـاه، ایـن کـار  ۸۰خود به مقدار 

ــه  ــد ک ــرار میده ــوقعیتی ق ــران را در م ای
ــوخت  ــائین آوردن س ــری پ ــد رهب میتوان
 انــرژی غیــر فســیلی را  در دســت بگیــرد و

مانع آن بشود که اثـر گلخانـه ایـی آینـدۀ 
ـــر  ـــه خط ـــین را ب ـــرۀ زم ـــان روی ک انس

این کار هم به لحـاظ سیاسـی و . بیاندازد
ــه لحــاظ اقتصــادی حــافظ و هــم  هــم ب
جهت حقوق ملی ایرانیان و جهانیان می 

ـــائین، . باشـــد حـــال ســـعی میکـــنم در پ
قواعــدی را نــام ببــرم کــه ســامانۀ محــیط 

  .ار میبردزیست برای تنظیم خود به ک
  

  ... ادامه دارد 

  اختاپوس
 

تير به گزارش ايلنـا، اجـراي    31در 
شـهروند در زنـدان    5حكم قطع دست 

لـري دادسـتان   گبي. همدان اجـرا شـد  
همدان  در خصوص مشخصات سارقين 

سارقي كـه   5: و جرايم آنها بيان داشت
حكم قطع يـد آنهـا امـروز در زنـدان     
ــانگين    ــد مي ــدان اجراش ــزي هم مرك

سـال بـوده اسـت و     25ان بـاالي  سنيش
سرقت هاي كالني را مرتكب شده انـد  
كــه خوشــبختانه تعــداد كمــي از آنهــا 

  . همداني هستند
ــر  31در   ــري  ، 89تيـ ــد ابهـ مجيـ

شناس،  متخصص علوم رفتاري و آسيب
نشـين در   ميليون نفر حاشـيه  5.7: گفت

كشــور وجــود دارد كــه بــا توجــه بــه 
 هـاي  مشكالت طبيعي و كمبـود زمينـه  
شــهرها  اشــتغال در روســتاها بــه كــالن

  . كنند مهاجرت مي
این استاد دانشگاه بهشتی بـا اشـاره بـه     

میلیـون نفـر بـر  ۵اینکه در تهران حدود 
اساس آمار اعالم شده از سوی شهرداری 
: تهـــران حاشـــیه نشـــین هســـتند، گفـــت

  شهرها  این افراد در حاشیه کالن حضور
و همچنین حضـور مهـاجرین کشـورهای 

ها سبب  همسایه و تضارب خرده فرهنگ
  .شود های اجتماعی و بزه می رشد آسیب

درصـــد کودکـــان  ۹۵بـــه گفتـــه ابهـــری 
ها  نشــین خیابــانی و کــار فرزنــدان حاشیه

هـا و  فروشان کنـار خیابان هستند و دست
ـــز از حاشـــیه تهـــران  معـــابر عمـــومی نی

 .آیند می
ـــر ۳۱در   ـــا،  ،۸۹ تی ـــه گـــزارش رهان ب

نشجوی عمران دانشگاه ارسالن ابدی، دا
 ۱۵  قزوین که در دادگاه بـدوی در شـعبه

سـال و نـیم حـبس  ۹دادگاه انقـالب، بـه 
محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظـر 

 .سال حبس تعزیری محکوم شد ۶به 
ــرداد ۱در  ــزارش  جــرس،  ،۸۹ م ــه گ ب

ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب شـــیرین عب
جمهوری اسالمی تالش بسیاری مـی کنـد 

د دقیـق زنـدانیان سیاسـی منتشـر تا تعـدا
بـا تمـام ایـن تـالش هـا، از : نشـود، گفـت

منبعی بسـیار مطمـئن خبـر مـی رسـد کـه 
تعــداد زنــدانیان سیاســی در زنــدان هــای 

 .نفر است ۸۰۰ایران، بیش از 
، آزیتــــــا میزبــــــان ۸۹مــــــرداد  ۱در 

دانشجوی دانشگاه بیرجند، عضو شورای 
مرکزی انجمـن اسـالمی بیرجنـد و مـدیر 

ــئو ــان انجمــن مس ــریه ســکوت، ارگ ل نش
ـــر  ـــیش در اث ـــد دو روز پ ـــالمی بیرجن اس

 .خودکشی فوت کرد
بـــه گـــزارش  مهـــر، ، ۸۹مـــرداد   ۱در 

محمدحســین رزاقــی مــدیرکل آمــوزش و 
خیـــزداری  تـــرویج منـــابع طبیعـــی و آب

درصـد از  ۲۰تـا  ۱۸کشور از نـابود شـدن 
جنگلهای کشور در اثر تخریب بـی رویـه 

 . دادسال گذشته خبر  ۴۰طی 
ــرداد   ۲در  ــا، ، ۸۹م ــزارش  رهان ــه گ ب

ســال و نــیم حــبس بــرای بهــاره  ۹حکــم 
  هدایت، فعال دانشجویی و از اعضای 

  
ادوار تحکیم وحدت روز جاری به وکیل 
ــده  ــالغ ش ــی اب ــدی حجت ــر مه وی، دکت

 .است
بهـــاره هـــدایت پـــس از بازداشـــت بـــا     

ــت  اتهام ــه فعالی ــاگونی از جمل هــای گون
ام از طریـق مصـاحبه بـا تبلیغی علیـه نظـ

های بیگانــه، تــوهین بــه رهبــری،  رســانه
توهین به رئیس جمهور، اخالل در نظـم 
عمــومی از طریــق شــرکت در تجمعــات 
غیرقانونی، ورود غیرقانونی و تخریب در 
ــدی  ــام ورود مه ــر هنگ ــگاه امیرکبی دانش

  .کروبی به این دانشگاه روبرو بود
هدی صابر از فعـاالن  ،۸۹مرداد  ۳در  

پــس از خــروج از محــل  ،مــذهبی -ملــی 
هــدی صــابر ســاعت . کــارش مفقــود شــد

بعدازظهر از محل کارش خارج شده  ۵٬۵
و ساعت یک ربع به شش بـا همسـرش در 

اما همسر . محل کار وی قرار داشته است
نیز  منتظر مـی مانـد ولـی  ۷وی تا ساعت 

به احتمال زیاد . خبری از صابر نمی شود
. شـت شـده اسـتاو به شکل ربایش بازدا

در هفته گذشته نیز در هنگامی که وی در 
ــاموران  ــته م ــارش حضــور نداش محــل ک

 .بدانجا مراجعه کرده بودند
ســه هفتــه پــیش نیــز بــه صــورت تلفنــی     

. برای تحمل زنـدانش احضـار شـده بـود
اما وکیل او با مراجعه به دادگاه خواسته 
بــود کــه حکــم بــه صــورت کتبــی بــه وی 

گفته شده بود که ایـن به وی  .ابالغ شود
اما تا امـروز . حکم کتبا ابالغ خواهد شد

 .خبری از ابالغ کتبی حکم نبوده است
: به گـزارش ادوارنیـوز ،۸۹مرداد  ۳در 

علی ملیحی عضو شورای سیاستگذاری و 
ــش  ــازمان دان ــومی س ــط عم مســئول رواب

به چهار ) ادوار تحکیم(آموختگان ایران 
ســـال حـــبس تعزیـــری و جـــزای نقـــدی 

 .عادل یک میلیون ریال محکوم شدم
:  بـــه گـــزارش  ايرنـــا  ،۸۹مـــرداد  ۳در 

ـــروه   ـــو گ ـــش عض ـــه ش ـــاه محاکم دادگ
جندالله و عامـل کشـته شـدن سـه مـامور 
پليس راه، روز يکشنبه در زاهدان برگـزار 

  .شد
 -ش.ع -ش.ع"در اين جلسه به اتهـام    
شش عضو گـروه " ز.ع -ز .م -ز.ع -ز .ر

ه مامور پليس راه و عامل به کشته شدن س
  .زاهدان رسيدگي شد -محور خاش 

بـــه گـــزارش نشـــریه  ،۸۹مـــرداد  ۴در  
قدیمی ترین نشـریه دانشـجویی " سیمیا"

دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد بـــه صـــاحب 
امتیـــازی انجمـــن اســـالمی دانشـــجویان 
دانشـــــکده علـــــوم اداری و اقتصـــــادی 

اتهــام  .دانشــگاه فردوســی توقیــف شــد
نــاظر بــر  نشــریه ســیمیا در جلســه کمیتــه

نشریات دانشگاه، تبلیغ علیه نظام عنوان 
 . شده است

 ،بـــه گـــزارش هرانـــا ،۸۹مـــرداد  ۴در 
جمعی از مسیحیان ساکن مشـهد در یـک 
برنامه ریزی از پـیش تعیـین شـده توسـط 

ــــات مشــــهد   ــــی اطالع نیروهــــای امنیت
بازداشت شدند که از سرنوشت دو تـن از 

 .آنان تاکنون خبری در دست نیست
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  روزنامه انقالب اسالمی

  ر تاريخدر مسي
  

  محمد جعفری: نويسنده
  

  ١٣٨٩تابستان :   چاپ اول
  

  :ما با موارد ذیل  موافق نبودیم...  
ما  از ابتدا  با تدارک بازگشت   ---

به استبداد بعد از  پیـروزی  انقـالب  
به زعم و فهم خود  کـه همـه اسـناد 

  :آن موجود  می باشد
ــــالب  و  *  ــــا دادگــــاه هــــای انق ب

  اعدامهای  برق آسا،
ــا هــرج و مــرج و مراکــز  تعــدد   * ب

  قدرت
با شـکنجه و زنـدان هـا   و انـواع   *

  آن،
باســـــلب  آزادیهـــــای  فـــــردی و  *

  اجتماعی ،
ـــق  و تأســـیس ارگانهـــای    * ـــا خل ب

  یاجدیــد الــوالده  بعنــوان پایــه هــ
ــــــد و اســــــتقرار  ــــــتبداد جدی اس

  دیکتاتوری ،
و در زمینه دخالتهای  بـی مـورد   * 

  روحانیت آقای خمینی و دستگاه
ــ * توجــه نکــردن بــه موقــع، بــه  اوب

خواسته های به حـق  ملـت، چـه از 
ــب   جانــب  روحانیــت و چــه از جان
ــــی  ــــت م ــــت، مخالف ــــت موق دول

  ..نمودیم
  

اگــر اینهــا موجــب تضــعیف دولــت 
ــا ســقوط آن شــده اســت  موقــت و ی

 »از متن کتاب « ...حق باآنها است 
  

ــا   ــاب ب ــت کت ــاع و در یاف ــرای ابتی ب
ــــر تمــــاس حاصــــل  آدرســــهای زی

  !فرمائید
  

  :آدرس پستی 
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