
  

يا دولت فوق دولت گرفتار برخوردها و عامل ايجاد كننده»بيت رهبري«در فصل اول گزارشي مي خوانيد در باره:انقالب اسالمی
يم واليت مطلقه ژماهي از سر مي گندد، سر اين ر. دستگاه دولت و مردم ايران يم و بنا براين تحميل بدترين ها بهژبرخورده در ر

گزارشهائي از اين .  يم را از رأس، تا حدودي، آشكار مي كندژاين گزارش، چرائي انحطاط ر. زور است و ويراني بر ويراني مي افزايد
  .مي بايد در پيش گيرند، آگاه مي كند نوع، مي توانند جامعه ملي را از روشي كه براي استقرار دولت حقوقمدار

يم و مهار آنها توسط خامنه اي و اثر آن بر ژدر فصل دوم، قسمت اول گزارش استراتفور را در باره سازمانهاي اطالعاتي ر      
  .يم از رأس را مي آوريمژگنديدن ر

هشدار، آنها از اوباما مي خواهند كه به نتان ياهو  در اين. در فصل سوم، هشدار كارشناسان امريكائي را به اوباما مي آوريم      
جز اين، اطالعات گويا در باره وضعيت و موقعيت ايران را، در همين فصل از نظر . اخطار كند از فكر حمله به ايران منصرف شود

  .خوانندگان مي گذرانيم
اله وفا در باره اثر ژافزون بر اين، نوشته . آورده ايم در فصل چهارم، اطالعات و  داده ها در باره وضعيت اقتصاد كشور را گرد     

  .تحريمها بر بهره برداري از گاز را در همين شماره درج مي كنيم
  4در صفحه      

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

.  در اين بخش  نطق هاي مدرس  و وثوق الدوله را مـي خوانيـد   
ميرزا حسن خان مستوفي الممالك بـا توافـق مـدرس و رضاشـاه      

نطـق مسـتدل و   ) 1( . تصدي رياست حكومت را بدسـت گرفـت  
آتشين دكتر مصدق، مدرس  را وادار به دفاع از فروغـي و وثـوق   

  . نمود
  14در صفحه   

  شيرازي.دكتر م
سامانة محيط زيست چگونه سامانه ايست و 

  2-چگونه عمل ميكند؟
  

زمان رشد کمی در سامانۀ محیط زیست محدود . قاعدۀ دوم
  .میباشد

. در سامانۀ طبیعی زمان رشد کمی تصاعدی محدود میباشد
قبل از آنکه رشد کمی باعث نابودی سامانه بشود، هرچه 

برای آنکه . جای خود را به رشد کیفی میدهد سریعتر
خواننده دریابد که رشد کمی تصاعدی چگونه زمینۀ نابودی 

. ذکر مثالی خالی از فایده نمیباشد. را میتواند فراهم آورد
میگویند شخصی که در هندوستان شطرنج را کشف کرد، آنرا 

که  پادشاه. به حضور پادشاه آنزمان برد و آنرا به او تقدیم کرد
از کشف این برهمن بسیار خوشش آمده بود به او میگوید، 

برهمن میگوید من به تعداد خانه . میتوانی یک آرزویی بکنی
  منتهی گندم را این . های شطرنج گندم میخواهم

  11در صفحه 

  علي  آرا 
  !تو كه چراغ نبيني

  
به زیر خاکستر رفتن آتشفشانِ جنبش جامعه و عدم اعتماد     

ردانی آنها از مردم به جریانها و گروه های سیاسی و رویگ
فعالین سیاسی و افزایش درجۀ انفعال جمعی، از جمله بعلت 

برای رفع . استشعارهای نا شفاف و پرتناقض و عوامفریبانه 
تردیدها برای شرکت  در خیزش برای ایجاد یک جبهه و 

، مبارزه )فردی و ملی(درمان بیماری ِ عدم اعتماد به نفس 
تمرینهای روزانه  و از جمله، به  . ای راستین الزم است

نیاز ، مستمر و عملی و تجربی گفتار و پندار وکردار آزاد
شاخۀ (="معی رسانه های جبه  سهولت دسترسی.  است

بیشتر و گستره ، )ر و امید نگارندهبه تعبی" چهارم دولت
پهنا و درازای کمتر از را امروز و طول دنیای  عرض رسانه ها 

  .گردانده استدنیای دیروز 
 سر راست ترتجربۀ آزادی برای مردم ِ این زمان  مسیِر

  .مینماید
 12در صفحه

  ژاله وفا  
  اثرات تحريم ها بر صنعت گاز ايران

  
اثرات  تحریمها بر صنعت نفت " در مقاله همانگونه که  

اشاره کردم، تحریمها و مجازاتهای اقتصادی "  ایران
شورای امنیت سازمان ملل ، اتحادیه اروپا و نیز آمریکا و 
کانادا که در مجموع صنعت نفت و گاز ایران را نشان گرفته 
اند بر روی صنعت نفت ایران اثرات عظیمی نهاده است 

" وزیر"ادعای مسعود میر کاظمی   ومشخص ساختم که
تحریمهای اخیر :"نفت نظام والیت فقیه مبنی بر اینکه   

علیه ایران هیچ اثر بر روی صادرات نفت و گاز ایران 
حتی با داده ها و اطالعات سایر مقامات ! " نخواهد داشت

اما اکنون در صنعت گاز . مسئول نظام حاکم مردود میباشد
نسنجیده جدیدی میباشیم که  که  نیز شاهد اتخاذ سیاست

نتیجه بال فصل آ ن هدر دادن سرمایه گذاریهای انجام 
  . شده تا اکنون در تولید گاز مایع است
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New  
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  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

  
  ابوالحسن بنی صدر

  

 شخص را به حق یرانیاناگر ا
  یدندسنج می

  
  .حال به طرح پرسشها ي متفرقه مي پردازم

شما فرموديد كه در رد واليت فقيه نه دليل در مجلس خبرگان  -1
يد وبر پايه ي قران چه ئخواهشمندم داليل را ذكر بفرما .يدياد كرد

  داليلي در رد واليت فقيه مي توان ذكر كرد؟
نوشته شده است كه شما )  ويكي پديا(زاد آدر دانشنامه ي -2

مديد را با آقاي خميني به ايران آهزينه ي بليت هواپيمايي را كه با 
  يا صحت دارد؟آچك بال محل پرداختيد 

قاي خميني را آي به شما ايراد مي گيرند كه چرا دست عده ا-3
نظر خودتان  .ن كار را از شما بعيد مي دانستنديبوسيديد وا

  .؟چيست
از شما خواهشمندم كه در با ره ي تحصيالت خود در ايران و  -4

  .درفرانسه توضيح بفرماييد
شما سياست اقتصادي خود را در جريان خانه هاي بني صدري  -5
  .يدئلطفا توضيح بفرما ؟مي دانيد يا درستآ
شما فرموديد كه در رابطه ي انقالب فرهنگي به احمد خميني -6

مگر نمي گفتيم  ؟گفتيد كه ما براي چه دانشگاه را تعطيل كنيم
شاه بجاي دانشگاه زندان مي سازد ولي خود شما در دانشگاه تهران 

تناقض يا اين آ .گفتيد كه دانشگاه ها تا اسالمي شدن تعطيلند
   نيست؟
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  در بند کشماکشها و ایجاد کننده کشماکشهای » بیت رهبری«دستگاه عریض و طویل  
  ۴  ص : فلج کنند

  آیا سرنوشت شاه . در دست می گیرد خامنه ای مهار سازمانهای اطالعاتی را
  ۶ صدر انتظار او است؟ 

  ۷  ص : به نتان یاهو اخطار کنید جنگ با ایران را به راه نیاندازد: هشدار به اوباما 
  تورم و رانت خواری و کسر بودجه و صنعت زدائی ذاتی اقتصاد مصرف محور 

  ۸  ص : درمهار مافیاها است 
  ها که از رهگذر استبداد مالتاریا،از انقالب بدین سو،فهرست اسامی اعضای مافیا 

  ۱۰  ص:  ۱۱ –تشکیل شده اند  
 ۱۱ ص : تن را می خواهد ۱۱۲۰خیم از ضحاک اجازه اعدام ژد

  ماهي از سر مي گندد
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ــه در    -7  ــايي ك ــه ه ــي از انديش يك
 ،جامعه ي امروز ايران ديده مي شـود 

اين است كه ابر قدرت هـا در انقـالب   
مـثال نقـش   ( ايران نقش ايفـا كردنـد  

رفتن او به قم و متقاعد  دكتر بقايي و
كردن علما بـراي دادن مرجعيـت بـه    

قــاي خمينــي وهمــين طــور نقــش  آ
يت در تصويب واليت فقيـه و  آسن ح

واين كـه  ...) توطئه چيني عليه شماو 
چون بيشتر كشور هـاي جهـان سـوم    
بويژه مسلمانان در جوامعي استبدادي 

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؟

شود شما در هيچ  اين كه گفته مي-8
كدام از عمليات هايتان در جنگ 

  يا صحت دارد ؟آ ،پيروز نبوديد
رمان نوشته آدر كتاب ايستاده بر -9

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

اگر صحت دارد  .شما را از بين ببرند
 دليلش چه بوده است؟

يات زيباي سوره ي آاستاد چرا -10
غازين سال هاي انتشار آرا كه از  زمر

انقالب اسالمي همواره در باالي 
صفحه ي نخست درج مي شد در 

) سايت انقالب اسالمي(طراحي جديد
  ن اثري نيست؟آاز 
  

پاسخها به پرسشهای ٭ 
  :متفرقه

  
 ۱۲در پاسخ به پرسش اول شما،   - ۱

دلیل از دالیل بطالن والیت فقیه را، 
شریح در نوشته پیشین، کوتاه، ت

دلیل دیگر را، باز  ۸اینکه . کردم
  :کوتاه، تشریح می کنم

واقعیت اینست که اختیارات   - ۱۳
مطلقه فقیه را خود او نمیتواند بکار 

به جای او، مأموران دولت . ببرد
تحت والیت مطلقه او بکار می برند 
و در ایران و خارج از ایران بکار می 

امروز، تجربه انجام گرفته و . برند
ربه انجام گرفته بر این واقعیت تج

صحه گذاشته که اختیارات مطلق 
. یم بکار می برندژفقیه را مأموران ر

اما این واقعیت پیش از تجربه نیز 
فرعونیت را قرآن . قابل مشاهده بود

تجربه های دستگاه . شناسانده بود
تفتیش عقاید پاپ ها و نیز 
دستگاههای هیتلر و استالین نیز بر 

.  ت صحه گذاشته بودنداین واقعی
این دلیل بر رد والیت مطلقه فقیه از 
جمله دالیلی شد که آقای منتظری 

و . را به نظارت فقیه قانع کردند
گرنه طرحی که به امضای او و آقای 
حسن آیت رسیده بود، برای فقیه 

  .  اختیار قائل شده بود ۱۶
والیت فقیه و بیشتر از آن،  – ۱۴

یت غیر والیت مطلقه فقیه، بغا
عقالنی است و خالی از علم و پر از 

  چرا که . ظن است
انسان دارای حقوق ذاتی و  - ۱۴٬۱

استعدادها از جمله استعداد رهبری 
والیت فقیه به معنای اختیار . است

او بر دیگران، ناقض حقوق ذاتی و 
استعداد رهبری خود او و دیگران 

» رهبر«زیرا استعداد رهبری . است
  . می کند) زور(= رت را نیز تابع قد

. در تضاد دائمی با علم است – ۱۴٬۲
زیرا اداره امور کشور نیازمند به 
دانشهای فراوان و همکاری بیشمار 
انسانهای صاحب دانش و فن و 

والیت . اتخاذ روش تجربی است
فقیه روش دستوری را جانشین روش 
تجربی می کند و حکم فقیه را بر 

ش و دانش و فن جاری و عمل به دان
: گفته اند. فن را نا ممکن می سازد

اقتصاد دان و سیاست شناس و 
نظر می دهند و فقیه ... مهندس و

. جواز عمل به آن را صادر می کند
غافل از این که اگر نظر علمی یا 
فنی، با اسالم ناسازگار نیست، چه 
حاجت به والیت فقیه و اگر 
ناسازگار است، پس این قرائت از 

عالوه . و فن است اسالم، ضد دانش
بر این که تنها نظر کارشناسان  
نیست که با والیت فقیه ناسازگار 

بلکه  هر کس، در قلمرو . است
مسئولیت  خود، دانش و فن دارد و 
می باید بکار ببرد، والیت فقیه 
مزاحم همگان در قلمرو مسئولیت و 

افزون بر این، وقتی . دانش آنها است
روش تجربی با روش دستوری 

انشین می شود، نظرهای علمی و ج
. فنی دیگر بکار بردنی نمی شوند

زیرا، در روش تجربی،  از راه تجربه 
نظر نقد و تصحیح می شود و 

اما وقتی . همواره سود ببار می آورد
روش دستوری است، قابل تصحیح 
نیست و، پس از اجرا، اگر زیان ببار 
.  آورد، قابل جبران نخواهد بود

ناسانه بر این بود چنانکه نظرکارش
. پایان بیابد ۶۰که جنگ در خرداد 

تا رفع «جنگ » حکم حکومتی«اما 
 ۸جنگ . را واجب گرداند» فتنه

سال ادامه یافت و با کشیدن جام 
در تمام مدت، . زهر پایان پذیرفت

روش دستوری، امکان نقد اصل 
جنگ و حتی روشهای جنگی را از 

  .میان برد
لمان از آنجا که هر مس  – ۱۴٬۳

نمیتواند  این والیت را تجربه کند و 
بپذیرد، » تعبدی«می باید آن را 

التزام به آن، فعالیتهای عقالنی را 
غیر «کاهش و قلمرو تولید و مصرف 

این . ها را بیشتر می کند» عقالنی
واقعیت که از استقرار والیت فقیه 

ها » غیر عقالنی« بدین سو، میزان
ت، پیش این اندازه افزایش یافته اس

زیرا تجربه . از تجربه نیز دانسته بود
های جامعه های دیگر، نشان داده 
بود که هر اندازه استبداد فراگیر تر 
شود، نسبت غیر عقالنی به عقالنی 
بزرگ تر و رشد جامعه کمتر می 

باال رفتن نسبت غیر عقالنی ها . شود
به عقالنی ها، اندازه واپس رفتن 

  . جامعه را نیز بدست می دهد
یک دلیل این واپس رفتن،  - ۱۴٬۴

. تخریب نیروهای محرکه است
افزایش تخریب نیروهای محرکه را 
رابطه اطاعت جامعه از  کانون 
تمرکز و بزرگ شدن قدرت معلوم 

زیرا این کانون نیروهای . می کند
محرکه  را به نیروی ویرانگر بدل می 

  کند و بکار می برد برای  
مطیع   حفظ رابطه مطاع و  -الف 

  میان کانون و جامعه، بنا بر این،
مانع شدن از رشد  جامعه و باز   –ب 

 و تحول پذیر شدن آن 
یادآور می شوم که بکار افتادن      

نیروهای محرکه در رشد، نظام 
اجتماعی را باز می کند و برای این 
که نظام بتواند نیروهای محرکه را 

باز شدن نظام . در خود فعال کند
نیاز به صاحب منزلت  اجتماعی

شدن انسان و برخودار شدنش از 
استقالل و آزادی و حقوق خویش 

چرا که نیروی محرکه ای که .  دارد
می تواند نیروهای محرکه را در رشد 
بکار اندازد، انسان مستقل و آزادی 
است که توانا به بکار انداختن 
استعداد ابتکار و ابداع و خلق و 

پس . ستدیگر استعدادهای خویش ا
اگر می بینید، دوران والیت مطلقه 
فقیه، دوران تخریب بی سابقه 
نیروهای محرکه است 

گروگانگیری و جنگ و محاصره (
اقتصادی و بحرانها و رانت خواری 
و فسادها و آسیبها و نابسامانی های 

  .، تعجب نکنید)اجتماعی
فقه تکلیف مدار و والیت فقیه  – ۱۵

که بر ضد حقوق انسان و بر 
تکلیفمند بودن انسانها در قبال 

بنا می شود، تنها حقوق » رهبر«
ذاتی انسان را بی محل و  تکلیفهای 
بیگانه با حقوق  را با محل و عامل 
کاهنده کم و کیف زندگی نمی کند، 
بلکه بحکم آنکه پایه اش بر 

تکلیفمند بودن انسان در قبال 
است، تقدم مصلحت بر » رهبر«

مصلحت را حق را  نیز برقرار و 
اگر جز این . برحق حاکم می کند

بود، به جای مجمع تشخیص 
مصلحت، مجمع نگهبان حقوق 
.  انسان و حقوق جامعه پدید می آورد

والیت یک تن بر یک جامعه، یعنی 
. تقدم و حاکمیت قدرت بر حق

چون حق را انسانها دارند و 
مصلحت را قدرت می سنجد، 
الجرم، مصلحتی که قدرت می 

قض حقوقی می شود که سنجد نا
بخالف حق که عمل .  انسانها دارند

بدان نیاز به زور ندارد، مصلحتی که 
قدرت می سنجد و به اجرا می 
گذارد، چون ناقض حق است، نیاز 

از این رو، مصلحت . به زور دارد
بیرون از حق و حاکم بر حق، 

 ۵پس از  . ویرانی و فساد گستر است
ر که مالتاریا، بخاط ۱۳۵۸بهمن 

آنکه در انتخابات ریاست جمهوری، 
درصد شد، مصلحت را  ۵اقلیتی زیر 

در آن دید که در انتخابات مجلس 
پیش از آن نیز، . اول تقلب کند

، بنا بر مصلحت، »رهبر«
گروگانگیری دست ساخت برخی از 
گردانندگان حزب جمهوریخواه 

از . خواند» انقالب دوم «امریکا را 
سبه کنید آن روز تا به امروز، محا

میزان عظیم ویرانگریهائی را که 
مصلحت های قدرت سنجیده ببار 

  .آورده اند
هر حقی دلیل حقانیت خود را  – ۱۶

چنان که دلیل زنده . در خود دارد
بودن هر موجود زنده ای، در خود 

دلیل والیت فقیه، در خود . او است
مدعی ادعا می کند که . آن نیست

ن که غافل از ای. حکم خداوند است
از حق که خدا است جز حق صادر 
نمی شود و هرگاه  والیت فقیه حکم 
خداوند بود، دلیل حقانیت حکم در 
خود حکم وجود داشت و از جمله، 
عمل به آن، ناقض حقوق انسان و 
تحمیل تکلیفی که عمل به حقی از 
حقوق نیست بلکه نقض حقوق 

چون دلیل این . است، نمی گشت
به عقالنی و ادعا در خود آن نیست، 

حکومت عالم بر «بسا واجب بودن 
غافل از . توسل می جویند» جاهل
  :این که

�ً اوال ، در این زمان، فقیه، از لحاظ 
دانشها و فنونی که بکار اداره جامعه 

  و . می آیند، در حکم جاهل است
�ً ثانیا، به تدریج که نقش دانش و فن 
در اداره امور بیشتر می شود، حتی  

که در گذشته تحت  در کارهائی
والیت کارفرما بودند، بطور روز 
افزون، کارکنان را در مدیریت 

جامعه ای که در . شرکت می دهند
راه رشد بیفتد، نیازمند به مشارکت 
هرچه بیشتر مردم در مدیریت می 

  و.  شود
والیت فقیه باطل است از   - ۱۷

جمله به این دلیل که استعداد 
قدرت می را نیز تابع » فقیه«رهبری 

حال آنکه از دالیل حقانیت هر . کند
رهنمودی، یکی اینست که انسان را 
بطور کامل از حق رهبری خود 

والیت فقیه، .  برخوردار کند
بخصوص وقتی مطلقه بمعنای 
اختیار مطلق فقیه بر مسلمانان می 
شود، چون این رابطه، با بکار بردن 
قدرت، واقعیت پیدا می کند 

ر محور والیت سازماندهی دولت ب(
، رابطه فقیه با خود را )مطلقه فقیه

یعنی او . نیز رابطه با قدرت می کند
» رهبر«را قدرتی رهبری می کند که 

بیچاره گمان می کند وسیله ای در 
دست او است حال این که  خود 

چون . آلتی در دست قدرت است
مردم تحت این والیت نیز تحت 
والیت مطلقه قدرت قرار می گیرند، 
فضای رهبری انسانها بسته تر  می 

گردد و فضای پیدایش و سلطه 
مافیاها بر جامعه روز به روز، گسترده 

از مشاهده وضعیت . تر می شود
جامعه خود و جامعه ها، این قاعده 

  :را استخراج می کنیم
در جامعه هائی که رهبری از       

انسانها به خارج از آنها، یعنی قدرت، 
بنا بر میزان انتقال  انتقال می یابد،

این رهبری به خارج از انسان، 
مافیاهای گوناگون پدید می آیند و 
بر زندگی سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی آن جامعه ها و 
بر محیط زیست آنها مسلط می 

  .شوند
و نیز، اندازه خود انگیختگی   - ۱۸

هر انسان و هر جامعه، گویای اندازه 
ر جامعه و استقالل هر انسان و ه

میزان آزادی هر انسان و هرجامعه و 
. رشد هر انسان و هر جامعه است

چرا که انسان بمثابه یک سامانه، به 
یمن خود انگیختگی، بطور مستمر، 
از سامانه ای کمتر کامل به سامانه 

از این رو، . ای کاملتر تحول می کند
اندیشه راهنما، بمثابه نیروی محرکه 

ظیم کننده ای که در عین حال تن
است، ) سامانه (=فعالیتهای انسان 

هرگاه بیان آزادی باشد، خود 
انگیختگی را به حداکثر و تابعیت 
انسان از قدرت را به حداقل می 

سامانه ای این سان مستقل و . رساند
آزاد نیروهای محرکه را در رشد 

اما وقتی، . خویش  بکار می برد
اندیشه راهنما بیان قدرت، آنهم از 

است، » اسالم والیت فقیه« نوع
خودانگیختگی را به حداقل و 
اطاعت از قدرت را به حداکثر می 
رساند و سامانه این که انسان است 
نیروهای محرکه را به زور بدل می 

  . کند و در ویرانگری بکار می برد
با توجه به این واقعیت، یکبار       

: دیگر، به روحانیان هشدار می دهم
ان زدگی فلسفی و خود را از یون
دین تکلیف مدار . منطقی رها کنید

را که عاملی از عاملهای اصلی رشد 
نکردن و زیر سلطه رفتن و عقب 
ماندن جامعه های مسلمان است، به 

خود را . دین حقوق مدار بدل کنید
از بند والیت فقیه برهید و با 
گرویدن به والیت جمهور مردم، به 

که خود همان نقش بزرگ را بدهید 
تبلیغ : داد) ص(خداوند به پیامبر 

دین بمثابه بیان آزادی و هشدار به 
انسانها که از حقوق خویش غافل 
نشوید و انذار باز به انسانها از 
عواقب غفلت از استقالل و آزادی و 

  .حقوقشان
نه استعداد رهبری انسان قابل  – ۱۹

انتقال به غیر او است و نه حق 
یر او تصمیم اوقابل انتقال به غ

والیت مطلقه فقیه حتی بر . است
انتقال پذیری حق تصمیم نیز بنا 

بر انکار این حق بنا می .  نمی شود
چرا که به قول آقای خمینی، . شود

والیت فقیه از نوع والیت بر صغیر 
مرتب نیز ادعا می شود که ولی . است

امر را خداوند بر می گزیند و 
خبرگان کشف می کنند و مردم سر 

  ! اعت او می نهندبه اط
در مردم ساالریهای غرب،       

منتخبان، در محدوده اختیاری که 
قانون اساسی به آنها می دهد، بنام 

چون . ملت، تصمیم می گیرند
استعداد رهبری و حق تصمیم قابل 
انتقال نیست، فرض اینست که 
تصمیم را اکثریت و اقلیت ملت می 

بدین ترتیب که برنامه . گیرند
ریاست (ی  آن نامزد پیشنهاد

نمایندگان (و  آن نامزدها ) جمهوری
را اکثریت مردم ) مجلس و شوراها

تصویب می کند و آن نامزد و آن 
. نامزدها، به اجرا می گذارند

برگزیدگان اقلیت نیز نقش منتقد و 
بنا .  مهار کننده را برعهده می گیرند

بر این، اصل بر اینست که تصمیم را 

اجرا را منتخبان مردم می گیرند و 
حال آنکه . مردم عهده دار می شوند

والیت فقیه، وارونه این رابطه را 
» رهبر«تصمیم را : برقرار می کند

می گیرد و اجرا را مردم برعهده می 
چون این رابطه خالف .  گیرند

.  سرشت انسان است، ناشدنی است
در هیچ جامعه ای نیز نتوانسته دیر 

سال،  ۳۰ی در ایران نیز،  ط. بپاید
والیت مطلقه فقیه، استقرار نجسته و 
جز خیانت و جنایت و فساد نگشته 
است و به اعتراف آقای جنتی و 
همانندهای او، بارها تا پای سقوط 

سرانجام نیز ساقط می . رفته است
زیرا بطور مداوم خشونت را بر . شود

استقالل و (ضد طبیعت و سرشت 
آزادی استعداد رهبری انسان و حق 

انسان، بکار ) صمیم غیر قابل انتقالت
هر بار، میزان خشونتی که . می برد 

بنگرید . بکار می برد، بیشتر می شود
 ۲۲به تقلب بزرگ در انتخابات 

و آنچه بر ایرانیان، از آن  ۸۸خرداد 
انتخابات تا امروز رفته است و از این 

  .پس خواهد رفت
در پی انقالب مشروطیت،   - ۲۰

به ترتیبی نوشتند  قانون اساسی را
که حق حاکمیت، جزء جزء ، شد و 
به هریک از ملت و شاه و قوای سه 

دیکتاتوری . گانه سهمی رسید
رضاخانی پدید آمد و چون ابزار 
قدرت نزد رضا شاه جمع بودند، 

در پی . صاحب تمام حاکمیت شد
، در مجلس خبرگان، باز ۵۷انقالب 

حق حاکمیت، چون گوشت قربانی 
. به هریک سهمی رسید توزیع شد و

نظارت بود و حق » رهبر«سهم 
نصب چند مقام و عفو محکومان و 

اما ابزار . موافقت با صلح یا جنگ
قدرت در اختیار آقای خمینی بودند 
و گروگانگیری و جنگ نیز  فرصت 
را از آن او کردند و آنهائی که امروز 
قربانی استبداد می شوند، دستیار او 

مطلقه فقیه را  شدند تا بساط والیت
هم اکنون نیز اصالح . بگسترد

اجرای بدون تنازل «طلبان سخن از 
اما اصل . می رانند» قانون اساسی

محور در قانون اساسی، والیت 
یعنی اصول دیگر . مطلقه فقیه است

این قانون به ترتیبی به نگارش 
درآمده اند که نه تنها مزاحمتی با 
والیت مطلقه فقیه پدید نیاورند، 

لکه اجرای کامل آن را ممکن ب
ابزار قدرت نیز در اختیار . سازند

نتیجه اینست که . هستند» رهبر«
مردم از حق حاکمیت خود بطور 

تجزیه حق . کامل محروم هستند
حاکمیت و به هر مقام جزئی را 
دادن، در جامعه های دیگر نیز 
انجام گرفته و همین نتیجه را ببار 

زموده نسبت به تکرار آ. آورده است
که پشیمانی ببار می آورد، در مجلس 

گوشها . خبرگان هشدار دادم
  .سنگین بودند و نشنیدند

اما والیت مطلقه فقیه باطل است      
از جمله به این دلیل که  دوحق 
تصمیم و گزینش نوع تصمیم را از 
استعداد رهبری انسان نمی توان 

هرگاه به مردمی گفته شود . جدا کرد
ستعداد رهبری دارید هریک از شما ا

اگر نداشتید، موجود زنده ای 
نبودید، اما این دو حق را ندارید 
زیرا خداوند فرموده است بمحض 
این که مسلمان شدید، این دو حق 
از استعداد رهبری شما جدا و از آن 

می شود، » رهبر«استعداد رهبری 
این حکم، حکم مرگ دستجمعی آن 

 بدیهی است مردمی که. مردم می شد
محکوم به مرگ می شوند، نیاز به 

  . پیدا نمی کنند» رهبر«
آقای » فتوای«فرض کنیم که       

که استاد او، مرحوم  –خامنه ای 
منتظری گفت او سواد این کار را 

این معنی را می دهد که هر  –ندارد 
مسلمانی استعداد رهبری دارد و از 
دو حق تصمیم و گزینش نوع تصمیم 

مگر در مواردی  نیز برخوردار است
  حکم حکومتی صادر » رهبر«که 

  3در صفحه      
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از اتفاق، پس آنکه . می کند
کذائی موج اعتراض را » فتوای«

برانگیخت، عقلهای توجیه گر در 
خدمت استبداد،  این توجیه را 

ساختند که او قلمرو قوه رهبری 
زیرا . مسلمانان را گسترده کرده است
سلمانان تصمیم و گزینش را از آن م

گردانده به استثنای مواردی که 
اما . حکم حکومتی می دهد» رهبر«

بر اصل تجزیه پذیری » فتوی«این 
و نوشته شده » اندیشیده«حق 
حال آنکه حق قابل تجزیه . است
فریبکار، با استفاده از منطق . نیست

صوری، اینطور جلوه می دهد که 
حق حاکمیت هر مسلمان و » رهبر«

. را پذیرفته است جمهور مسلمانان
تنها یک جزء آن را سهم خود 

» رهبر«اما آن جزء . دانسته است
مطاع و جمهور مردم را مطیع می 

چون ابزار قدرت در اختیار . کند
هستند، به مأموران خود » رهبر«

حکم حکومتی می دهد در انتخابات 
تقلب، جمهور مردم را . تقلب کنید

از حق حاکمیت خود محروم می 
گاه مردم به اعتراض هر.  کند

برخیزند، به مأموران سرکوب دستور 
گرفتن و شکنجه کردن و کشتن را 

نیاز نیز ندارد که دستور . می دهد
زیرا هر . شکنجه و کشتن را بدهد

مأمور او از والیت مطلقه او 
برخوردار است و اعتراض کننده را 
مخالف نظام  می شمارد و گرفتار 

به  . مرگی هرچه شنیع تر می کند
خود حکم حکومتی می دهد دروغ 
بگوید و از حکم خود اطاعت می 
کند و چون دروغش آشکار شد، می 

  ...و! کردم» توریه«گوید 
بدين قرار آن يك جزء كه سهم       

مي شود، او را فرعون مي كند » رهبر«
و مردم تحت امر فرعون، از راه بكار 
انداختن نيروهاي محركه در 

اختن زندگي به ويرانگري، به جاي س
  .ويران كردن آن، ناگزير مي شوند

راه حل يكي و آن، نه به واليت        
فقيه و آري به واليت جمهور مردم 

  .است
در باره پرسش دوم شما، نخست  – 2

يادآور مي شوم كه كارخانه دروغ 
سازي و جعل مثلث زورپرست، هر روز 
، برضد من دروغها مي سازد و پخش 

ن دروغها، از هيچ  در ساخت. مي كند
خيال مثلث . قلمروئي غفلت نمي كند

نيز آسوده است زيرا اغلب افراد عادت 
ندارند از دروغ ساز و جاعل دليل 

از قرباني مي خواهند ثابت . بخواهند
. كند كه در حق او دروغ گفته اند

چنانكه شما نيزمتاسفانه همين كار را 
  .كرده ايد

 اما در سفر بازگشت به وطن،     
هركس بهاي بليط خود را مي 

. متصدي نيز حاج عراقي بود. پرداخت
پول را مي گرفت و اسم را ثبت مي 

طرف شركت ارفرانس حاج . كرد 
هرگاه پول بليط ها را به . عراقي بود

شركت ارفرانس نپرداخته بود، شركت 
ارفرانس هواپيما در اختيار نگذاشته و 

د هواپيما پرواز كر. سفر انجام نشده بود
و من، بليط در دست، بر آن سوار 

اين دروغ، تناقضهاي ديگر نيز . بودم
اين تناقض را شما نيز مي . دارد

  .توانستيد مشاهده كنيد
به پرسش سوم شما، چند نوبت،  – 3

  :پاسخ داده ام و گفته و نوشته ام
منطق صوري بكار آن مي رود   -3.1

كه توجه آدمي را به صورت جلب كند 
در آن . محتوي غافل شودتا كه او از 

مجلس، من سخنراني نيز كرده ام كه 
آيا در طول اين مدت . سانسور شد

كسي رفته است ببيند محتواي آن 
سخنراني چه بود و چرا آقاي موسوي 
.  خوئيني ها آن را سانسور كرد؟ نه

دست آقاي خميني را بوسيدن اداي 
احترام معمول ايرانيان است وقتي به 

ديني محبوب، اداي  يك دارنده مقام
در جامعه هاي ديگر . احترام مي كنند

با .  نيز رسم ادب گزاردن وجود دارد
وجود اين، در آن مجلس، دست او را 
بوسيدن، صورت بود و سخنراني 
. نخستين منتخب تاريخ ايران، محتوي

هنوز كه هنوز است آن محتوي توسط 
  .اين صورت سانسور مي شود

وست مي من آقاي خميني را د -3.2
آن شب، او را نشسته بر صندلي . داشتم

حالت . چرخ دار به آن مجلس آوردند
او عواطف مرا برانگيخت و آنچه كردم 

  . ابراز عالقه بود
بر كسي پوشيده نيست كه من از      

فراخواندن او به ترك استبداد و وفاي 
  .به عهد، هيچگاه بازنايستادم

  
 در پاسخ به پرسش شما يادآور مي – 4

شوم كه تحصيل هركسي، دانشي است 
دانش كسي يافته ها . كه مي جويد

مي » معلومات«به يافته ها . نيستند
دانش او نيافته اي يا نيافته . گويند

هائي هستند كه  او مي يابد و در 
پس . اختيار همگان قرار مي دهد

دانش من، هرچه هست، آنست كه  در 
   .طول  نيم قرن يافته و انتشار داده ام

اما اگر مقصود شما مدارك      
در : تحصيلي هستند، پاسخ اينست

ايران، نخست ليسانس معقول و منقول 
در . و سپس ليسانس اقتصاد گرفتم

همان حال، در مؤسسه مطالعات و 
تحقيقات اجتماعي، محقق بودم و در 

تحقيق شركت  11مدت چهار سال، در 
اين تحقيق ها به زبان فارسي و . كردم

ز آنها به زبان فرانسه  انتشار برخي ا
  . يافتند

در فرانسه، در دانشكده حقوق به      
تحصيل اقتصاد پرداختم و هم با آقايان 

اك برگ و با باالنديه دو رساله دكترا ژ
دوفرانس بود ژ اولي استاد كلو. گرفتم

قسمتهاي عمده .  و دومي استاد سوربن
چه «اي از دو تز، در دو كتاب ، 

و » نفت و قهر«و » اي ايرانانقالبي بر
قسمتهاي ديگر آنها در چندين مقاله در 
. مجله هاي علمي فرانسه انتشار يافتند

زيرا، . اما امكان دفاع از تزها را نيافتم
به پليس فرانسه گزارش شده بود كه 

سفارت ايران . هستم» مائوئيست«من 
نيز، يكچند از تمديد گذرنامه من، 

آقاي باالنديه در در نتيجه، . امتناع كرد
ايشان هر سال، . جريان قرار گرفت

يك بار به پليس مي نوشت كه من 
براي تحقيق در باره رساله خود بايد 

انقالب از راه رسيد و . در فرانسه بمانم
  .مرا با خود به ايران آورد

در باره پرسش پنجم شما، عرض  – 5
كه ايرانياني از مجموعه : مي كنم

خانه «تر  از همه، تدابير اقتصادي، بيش
. را بخاطر سپرده اند» هاي بني صدري

اين تدبير، بخشي از يكي از تدبيرها 
بود در باره توزيع عادالنه تر درآمدها 

حذف بهره بانكي از . در ايران
فعاليتهاي توليدي به توزيع درآمدها 

باالبردن . نيز ربط پيدا مي كند
قيمتهاي فرآورده ها، از جمله گندم و 

دستمزد و تعيين قيمتهاي حداقل 
... فرآوردهائي چون گوشت و نان و 
. باز به توزيع درآمدها ربط مي يافتند

مجموعه تدابير سبب شدند كه براي 
نخستين بار و متاسفانه، تا امروز، آخرين 
بار، در شهرها و روستاها متوسط درآمد 
خانوارها از متوسط هزينه خانوارها 

  . بيشتر شود
نه اقتصادي توليد محور بناي ساما     

مجموعه اي از تدابير را ايجاب كرد 
تغيير ساخت  – 1كه عبارت باشند از 

تغيير ساخت اعتبارات  – 2بودجه و 
 4تغيير ساخت واردات و  – 3بانكي و 

محل يابي  فعاليتهاي توليدي از  –
كاهش توليد  – 5صنعتي و كشاورزي و 

نفت و افزايش قيمت آن كه سبب شد 
دالر به  12.70فت از هر بشكه  بهاي ن

تغيير سياست  – 6. دالر افزايش يابد 34
دولت در آنچه به محيط زيست مربوط 

و نيز بيابان ) ايران سبز( مي شود 
جذب نفت و گاز در  – 7زدائي و  

سامانه مند كردن  – 8اقتصاد داخلي و 
هر يك از رشته و بخشها بمثابه اجزاي 

 – 9ياب و  سامانه اقتصاد مستقل و رشد
تغيير شبكه راه از بندرها به شهرهاي 
بزرگ مصرف كننده به شبكه ارتباط 

تغيير سياست  – 10ميان قطبهاي رشد و 
جمعيتي و توزيع جمعيت در سطح 

تغيير سياست آموزش و  – 11كشور و 
از جمله ايجاد بانك (پرورش 

 12و ) استعدادها و صاحبان دانش و فن
آمدها كه تغيير سياست توزيع در  –

افزون بر كاستن از ميزان استثمار 
زحمت كشان كه هدف اصلي بود، 
موجب گسترش بازار مي شد كه 

و . اقتصاد توليد محور بدان نياز دارد
به يمن (ايجاد هيجان مثبت كار  – 13

 14و ) بيان آزادي بمثابه انديشه راهنما
برقرار كردن صلح و ثبات اجتماعي  –
زنان و مردان برخوردار كردن  – 15و 

از حقوق انسان و كرامت و شركت 
دادن آنها در مديريت جامعه از جمله 

 – 16مديريت واحدهاي توليدي و 
تغيير ساخت دستگاه اداري به ترتيبي 
كه بتواند نقش استراتژيك خود را در 

بنا بر اين، . رشد اقتصادي برعهده گيرد
جانشين كردن ستون پايه هاي  – 17

يه هاي حقوق و در قدرت با ستون پا
نتيجه، جانشين كردن دولت قدرتمدار 

حاصل اين . با دولت حقوقمدار
تغيير رابطه  – 18مجموعه تدابير، 

اقتصادي دولت با ملت به قصد استقرار 
در . مردم ساالري در ايران مي شد

حال حاضر، ملت وابسته به دولت و 
دولت وابسته به درآمد نفت و اقتصاد 

اين رابطه است . مسلط خارجي است
كه دولت وابسته را عامل ويران كردن 
اقتصاد توليد محور و ايجاد اقتصاد 

تدبيرها  - 19و . مصرف محور مي كند
به قصد پايان بخشيدن به پيشخور 
كردن منابع ثروت كشور و از پيش 
متعين كردن فعاليتهاي اقتصادي  يك 

 – 20اقتصاد مصرف محور و وابسته و 
تدبير بقصد باز و تحول تدابير پيشين با 

پذير كردن نظام اجتماعي، همراه 
است،به ترتيبي  كه نظام اجتماعي  
توانا جذب و فعال كردن همه 

  .نيروهاي محركه بگردد
مجموعه اين تدابير به اجرا در      

با وجود اين، يك امر را مسلم . نيامدند
راه رشدي كه  به مرگ محيط : كردند

بست پايان زيست نيانجامد و به بن 
منابع طبيعت، از راه پيشخور كردن، 
ختم نشود و انسان را  بنده سرمايه 

  .نكند، وجود دارد
پرسش ششم شما بر پايه يك دروغ  – 6

حاال ديگر افزون بر . بعمل آمده است
، فراوان مدارك »نوارهاي آيت«

وجود دارند و به وضوح مي گويند كه 
كودتاچيان دانشگاه ها را پايگاههاي 

ني صدر مي انگاشته اند و تعطيل آنها ب
را محروم كردن بني صدر از پايگاه 

تعطيل دانشگاه ها . خود مي دانسته اند
اجراي بخشي از طرح كودتاي آنها 

در دانشگاه، نه تنها نگفتم تا . بوده است
انجام انقالب فرهنگي دانشگاهها بسته 

اگر هم عالقه به دانش و  –مي مانند 
ون با خود دشمن دانشگاه نبود، چ

نبودم و نمي خواستم كودتا انجام 
، بلكه  - بگيرد اين سخن را نمي گفتم 

توضيح دادم كه انقالب فرهنگي نياز به 
آشكاركردن  . تعطيل دانشگاه ندارد

هدف استبداديان از تعطيل دانشگاه 
سبب شد كه دوره، طرح ريختن و 
اجرا كردن، در اين و آن پوشش، 

نظر، موفقيت منتخب  از اين. پايان يابد
  . مردم ايران كامل بود

  
در بــاره تعطیــل دانشــگاه، ســه   

  :قول را  می آورم
  

همانطور كه تعطيل دانشگاه ها دليل « 
نداشت، ايجاد برخوردهاي خونين از 

( » ...سوي چپ نمايان نيز دليل نداشت
به نقل از سرمقاله  انقالب اسالمي، 

 9نوشته ابوالحسن بني صدر مورخ 
  ) 1359رديبهشت ا

ــي   «   ــالب فرهنگـ ــوان انقـ ــه عنـ بـ
دانشـــگاه و موسســـات عـــالي تعطيـــل 
شــده انــد و ســرمايه گــذاري در صــنعت 

و كشــاورزي بــدون متخصصــان فنــي    
ــت   ــن اس ــر ممك ــد از   . غي ــا باي ــس ي پ

ــرد و   ــودداري كـ ــذاري خـ ــرمايه گـ سـ
ــت و    ــتر فروخـ ــت بيشـ ــاي آن نفـ بجـ
ــا    ــرد و ي ــتر وارد ك ــاخته بيش ــاالي س ك

رجي اســـتخدام بايـــد متخصصـــان خـــا
ــرد ــد   . ك ــه باي ــان ك ــا آن متخصص و آي

ــران   منتشــان را كشــيد مــي آينــد در اي
بــه زنــدگاني دلخــواه حاكمــان تــن مــي 
ــوع    ــا ن ــا محيطــي متناســب ب ــد؟ ي دهن
زندگي خويش طلـب مـي كننـد؟ آيـاآن     
محيط اسـالمي و مكتبـي خواهـد بـود؟     
بســتن دانشــگاه مثــل مــي نوشــيدن     
است كه هـم مسـت شـدن اسـت و هـم      

ــرد  ــا ك ــي  ! (ن؟زن ــه سياس ــل از بياني نق
ــاريخ   ــدر بت ــي ص ــر  11ابوالحســن بن تي

1360 (  
يكي از كانونهاي فساد كه بدترينِ «  

همين دانشگاه بود كه  كانونها شده بود،
ضربه دوم را هم باز دانشجوها زدند و اين 

را هم اشغال كردند و  مراكز فساد
تعطيل  "انقالب فرهنگي  "عنوان  به

» جريانها تداوم يافت نمودند و دوباره
نقل از نماز جمعه هاشمي رفسنجاني در (

  ). 1361تيرماه 
  
بنا » گماني«پرسش هفتم شما بر   -  7

شده است كه به جامعه القاء شده و نزد 
و راهنماي » فكر ثابت«بخشي از مردم، 

.  پندار و گفتار و كردار آنها شده است
  حال اين كه 

ش، البته شاه و قدرتهاي حامي – 7.1
بيشترين نقش را در انقالب ايران 

به دليل روشن كه انقالب بر . داشتند
ضد استبداد شاه و سلطه بيگانه روي 

اگر آن استبداد و آن سلطه .  داد
  .نبودند، انقالب نيز روي نمي داد

انقالب يك كار است و بازسازي  -7.2
در . دولت حقوقمدار كار ديگري است
اصر، پي هر سه جنبش بزرگ دوران مع

ايرانيان از استقرار دولت حقوقمدار 
داليل آن در يك دليل . ناتوان شدند

بديهي است وقتي . خالصه نمي شود
خالء بوجود مي آيد، قدرت خارجي 
بيشتر از همه فرصت و امكان پر كردن 

اما ابتكار عمل نمي تواند . آن را دارد
زيرا  . از آن قدرت خارجي باشد
هستند همواره گروههاي قدرتمدار 

كه براي برقرار كردن واليت خود بر 
مردم، به سراغ قدرت خارجي مي 

آقاي حسن آيت مأمور طرح . روند
واليت مطلقه فقيه شد براي اين كه 
تجربه مردم ساالري، در آغاز، شكست 

اما او موفق نمي شد اگر آقاي . بخورد
خميني و دستياران او در پي استقرار 

  .واليت خود برجامعه نبودند
. از كار آقاي بقائي در قم خبرندارم    

بر فرض صحت، اگر زمينه وجود 
نداشت، از كسي چون او، آنهم در قم، 

  چه كاري ساخته مي شد؟
پس براي اين كه استبداد عود  – 7.3

نكند، اين مردم هستند كه در جريان 
جنبش، مي بايد اعتياد به اطاعت از 

حاكميتي كه . قدرت را ترك گويند
است، خود تصدي كنند و   حق آنها

بدانند كه اين حق را به كسي و به 
بمحض غفلت . گروهي نمي توان داد

(= از اين حق، تحت حاكميت قدرت 
  . قرار مي گيرند) زور
برمردم است كه جانشين دولت       

ميرنده را در جريان جنبش ايجاد كنند 
به ترتيبي كه دولت حقوقمدار درجا 

هاي قدرت را  ستون پايه. جانشين شود
بشناسند و از ميان برداشتن آنها را 
هدف جنبش خود كنند و خود سازنده 

بيانهاي . ستون پايه هاي جديد نشوند
قدرت را شناسائي كنند و آنها را 

آنها . انديشه هاي راهنماي خود نكنند
را كه اين بيانها را انديشه راهنماي 

بيان . خود كرده اند،ارباب خود نسازند
ا شناسائي و آن را انديشه آزادي ر

راهنماي خود كنند و هر كاري را به 
محك استقالل و آزادي خود 

  ...و. بيازمايند

دولتهاي بزرگ را بنگريد كه به       
جارو كردن درب خانه خود نيز توانا 

اگر به آنها مراجعه نشود، . نيستند
  .هيچگاه نقش پيدا نمي كنند

  
ا پاسخ به پرسش هشتم شما نيز باره – 8

اگر مالتاريا و اينك مافياهاي : داده ام
مالي كه از رهگذر جنگ  –نظامي 

ويرانگر صاحب دولت شدند، سخن 
راست را بگويند، اگر به شما بگويند كه 

كشور اسالمي به ايران،  8در سفر سران 
كشور تصديق  8عرفات گفت و سران 

كردند كه ارتش ايران نه حماسه كه 
رار بود هيأت معجزه ساخته بود و ق
، 60خرداد  24مأمور غير متعهدها ، در 

پاسخ موافق عراق را به پيشنهادي 
بياورد كه ايران پذيرفته بود ، اگر به 
شما بگويند كشورهاي خليج فارس 
آماده دادن غرامت بودند و ما در 

كودتا كرديم و جنگ را در  60خرداد 
سود غرب و اسرائيل ادامه داديم و 

 1000را نفله كرديم و يك نسل ايراني 
ميليارد دالر زيان به كشور وارد كرديم 
و اين استبداد تبهكار را بر ايران حاكم 

، ايرانيان و جهانيان با آنها ...كرديم و
  چه معامله اي را مي كنند؟ 

توسط  –اگر با يك ارتش متالشي 
، به يمن وطن دوستي  –مالتاريا 

ارتشيان ، مانع از آن شدن كه ظرف 
هفته، صدام در اهواز جشن يك 

  پيروزي بگيرد، پيروزي نيست، 
اگر زمين گير كردن ارتش عراق و 
بدست آوردن ابتكار عمل، پيروزي 

  نيست، 
اگر در ششمين ماه جنگ عراق خود 
را با پيشنهادهاي دو هيأت، يكي 

كشور، فرستادگان  8مركب از سران 
سازمان كشورها اسالمي و ديگر 

ارجه فرستادگان وزير خ 4مركب از 
غير متعهدها روبرو ديد، پيروزي 

  نيست،
اگر بازپس گرفتن نيمي از زمينهاي 

 اشغالي پيروزي نيست،
اگر موافقت عراق با پيشنهاد غير 

  متعهدها پيروزي نيست،
اگر پيشنهاد دادن غرامت به ايران   

   پيروزي نيست،
  ...اگر 

بنا بر عبور از  –پس آن پيروزيها كه 
نوشته آقاي هاشمي رفسنجاني بحران 

آقاي خميني دستورداده بود  - 
تبريكش را نه به رئيس جمهوري كه به 

  او بدهند، كدام پيروزي بود؟  
  اگر اينها پيروز نيستند، الجرم

تلفن كردن به وزير خارجه كوبا كه 
هيأت غير متعهدها نيايد و پاسخ موافق 
عراق را نياورد زيرا در تهران فعل و 

  !هائي دارد انجام مي گيردانفعال 
و ببار آوردن افتضاحهاي بزرگ اكتبر 

  سورپرايز و ايران گيت ها 
و نفله كردن يك نسل ايراني و ببار 

  آوردن آن خسران بزرگ 
  و پديد آوردن رانت خوارها و مافياها 

  و جنايت و فساد گستري 
و سرانجام، جام زهر شكست را سر 

 كشيدن،
  !! پيروزي مي شوند 
در پاسخ  به پرسش نهم شما يادآور  – 9

مي شوم از كودتا تا امروز ، تحت 
تهديد به ترور زيسته ام و از امروز تا 
آزاد شدن ايران از استبداد تبهكار، 

اما . تحت همين تهديد خواهم زيست
چرا؟ زيرا افشاي روابط آلي خمينيسم و 
ريگانيسم و افتضاحهاي اكتبر سورپرايز 

كه به ايران و ايران گيت و جنگي 
تحميل شد و روابط پنهاني و ممانعت 
از ساختن آلترناتيو وابسته و ترورها و 

، هريك به تنهائي، براي ترور شدن ...
جز اين كه من هيچگاه . كافي است

اطالع را وسيله تهديد نكرده ام و 
بمحض دريافت، انتشار داده ام و انتشار 
اطالع، يكي از مهمترين تضمين 

  . م گشته استكنندگان حيات
تن را بيش از همه در  5يك نشريه،      

تهديد به ترور شناخته است و بني صدر 
  .تن است 5يكي از آن 

  پرسش دهم شما نيز، با پايان   -  10
گرفتن ساخت و ساز جديد سايت  

  . انقالب اسالمي، پاسخ يافت

 یدندسنجمیشخص را به حق یرانیاناگر ا



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

2010اوت    29تا  16    1389شهريور 7داد تامر 25از675  شماره 

 

در فصل پنجم، بخشي ديگر از       
 –فهرست اسامي مافياهاي نظامي 

الي را كه طي سه دهه بر دولت و م
اقتصاد كشور مسلط شده اند، مي 

يكبار ديگر يادآور مي شويم . آوريم
كه بسا كساني باشند كه به ناروا 
اساميشان در اين فهرست آورده شده 

به آنها اطمينان مي دهيم كه . اند
كاووش را رها نمي كنيم و هر خطائي 

  .را جبران مي كنيم
خبرهاي تجاوزها در فصل ششم،       

به حقوق بشر را از نظر خوانندگان 
  :گرامي مي گذرانيم

  
  

ــريض و   ــتگاه عـ دسـ
» بيت رهبري«طويل 

ــها و  ــد كشماكش در بن
ــده  ــاد كننـــ ايجـــ
ــج  ــهاي فلـ كشماكشـ

  :كننده
  
تشكيل درباري بـزرگ تـر از    ٭

يكي اداره : دربار شاه با دو نقش
دولــت و ديگــري اداره مافيــاي 

  :»رهبر«
  

ــه  در دوران خمي  ــاني ك ــا زم ــي ت ن
ماننـد   »بيـت «افرادي منتقد وابسته بـه  

مي توانستند به نـزد   يت اهللا پسنديده آ
او بروند و نقد كنند خميني از مراجـع  

باندهاي تبهكار و فاسد مالحظه داشت، 
ــي ــار  ،بيــت خمين ــوز او را در اختي هن
بعـد از انتخابـات اولـين    . نگرفته بودند

رياست جمهوري و دور شـدن برخـي   
ــ ــدرتروحــ   ،انيون از مناصــــب قــ
خيانتكار به ملت ايـران   گراياناستبداد

ــي    ــيات شخص ــتفاده از خصوص ــا اس ب
خميني خود را به كنـار او رسـاندند و   
بيــت و امــور سياســي حاكميــت را در 

قبضه اختيار خود گرفته و در پي كسب 
خميني ميان دو جريـان  .  شدندقدرت 

يك جريان حاكميـت  : قرار گرفته بود
جمهور مـردم مـي دانسـت و    را از آن 

ايـن حاكميـت را حـذف    برقرار شدن 
مي انگاشت و جريان ديگر كه بـه  خود 

قول بهشتي در پي استقرار ديكتـاتوري  
اين جريان چون در جامعه .  صلحا بود

در اقليت بود، ناگزير بود خود را تـابع  
اين شد كـه بيـت   .  خميني نشان بدهد

او محل اجتماع افراد متعلق به جريـان  
بـا گروگـانگيري كـه امـروز     . دوم شد

در (اعتراف مي كننـد سـاخت امريكـا    
ــزب   ــدگاني از حــ ــع گرداننــ واقــ

ــا ــواه امريك ــت ) جمهوريخ ــود، نخس ب
حكومــت موقــت دولــت بازرگــان را  

انتخـاب اولـين رئـيس    . ساقط كردنـد 
جمهوري و آشكار شدن ايـن واقعيـت   

 5كه جريان دوم در جامعه اقليتي زيـر  
ن دوم را بـه  درصد اسـت، نيـاز جريـا   

بـا دسـت    . خميني صد چنـدان كـرد  
اولين اندركاري شخص خميني، بر ضد 

بــه . كردنــدكودتــا  ييس جمهــورئــر
 راجنگ نياز داشتند تا استبداد خويش 

نياز آنها به پايان بخشـيدن  . برقرار كنند
بــه جريــان انقــالب، بــا نيــاز امريكــا و 
اسرائيل به غلبه ضد انقالب بـر انقـالب   

بـه ايـن ترتيـب    . زگار شددر ايران، سا

بود كه به قول آلن كالرك، جنگ در 
ادامه . سود انگلستان و غرب ادامه يافت

»  ديكتـاتوري صـلحا  «به بانيـان   ، جنگ
نسـل انقـالب را، يـا در     فرصت داد تـا 

جنگ و يا با اعدام و يا با مجبور كردن 
   .  به مهاجرت، از ميان بردارند

افلـه  ق ،تا زماني كه خميني زنده بود 
بنـا   . بود ساالر استبداديان جنايت پيشه
مـده از  آبر اخبار و اطالعات به دسـت  

ـ به جرات مي تـوان گ  ،ن دورانآ ت ف
هـزار نفـر را در    20كه بيش از حـدود  

زندانها و درگيري هاي خياباني  اعدام 
و بـا    با مرگ خميني.يا به قتل رساندند

جعــل نامــه اي از قــول او خطــاب بــه 
صـحنه گردانـي هاشـمي    مشكيني و بـا  

فردي به عنوان رهبر بر سر  رفسنجاني، 
كه ايـن بـار او بـود كـه  بـه       مد آكار 

او . جريان زورمدار نياز قطعـي داشـت  
مردي كم مايـه و ترسـو، بنـا بـر ايـن،      
نيازمند تر به جنايـت، فسـاد و خيانـت    

  .بمنزله روش حكومت بر مردم بود
از همـان ابتـدا    ،سيد علي خامنه اي    
بيـت   آدمهـاي زور پرسـت،   كمـك   با

كه در  سازمان داد خود را به گونه اي 
، تنها شاهان ستم گستر و كم مايه تاريخ 

ــد   ــته ان ــي داش ــاري را م ــين درب .  چن
ــازنگري در   ــتور تشــكيل ب ــي دس خمين

دست پخت . قانون اساسي را داده بود
هيأت بازنگري، واليت مطلقه فقيه شـد  
كــه در يــك همــه پرســي قالبــي،     

سيد علـي خامنـه اي   شد  و » يبتصو«
واليــت مطلقــه  . واليــت مطلقــه يافــت

دربـاري  . نيازمند دربار بزرگ تري شد
كه بودجه، قواي مسلح، وزارت خانه ها 

خود را دارد و دولتي نه در دولت ... و
بيـت  «اينسـت كـه   . كه بر دولت است

اطالعاتي  –بخش هاي امنيتي : رهبري
 – بـين المللـي   –اقتصادي  –سياسي  –

را .... و، چماقـداري  نظامي -رسانه اي
  . دارد

، گفته گه گاه ي اول، از همان سالها    
كه اين بيت مخوف كليه امـور  مي شد 

ــار دارد هــر  منشــاء. كشــور را در اختي
تـرور و قتـل و   . اسـت مشكل و بحران 

هـر زور  . سركوبها را سازمان مي دهـد 
خورد و كالني بر مردم روا مي رود، از  

. او ناشــي مــي شــود» مطلقــهواليــت «
بـه  ... قتلهاي سياسـي، دسـتگيري هـا و   

با وجود اين، . دستور او انجام مي گيرد
سالها طـول كشـيد تـا همـين اصـالح      

به  ان، شماري از آنها و نه همه آنها،طلب
اين نتيجه برسند كه ايـن بيـت عامـل    

در  و فسـادي  خيانت ،اصلي هر جنايت
 .كشور مي باشد 

زيز اگر توجـه داشـته   خوانندگان ع     
باشند در جريان قتل هاي زنجيـره اي  
رد پاي چه كساني در اين ترورها بـود  
به خوبي متوجه مـي شـوند كـه همـه     
عوامل اصلي و برنامه ريزان و مفتيان و 

ايـن  صادر كننـده احكـام   حكام شرع 
ــتياران  جنايت ــا، دس ــه اي و  ه ــا خامن ي

و بـوده انـد    »بيـت رهبـري  « كاركنان
  .هستند

قتي بـه اعترافـات سـعيد امـامي و     و 
ديگر جنايتكاران مراجعه مـي شـود رد   

ي افرادي مانند سـيد علـي خامنـه    هاپا
اصـغر   –سيد مجتبـي خامنـه اي    –اي 

 –عزيـز اهللا خوشـوقت    –مير حجازي 
دري  –علـي فالحيـان    –احمد جنتي 

محمــد تقــي مصــباح  –بــادي آنجــف 
ــزدي  ــدي   -ي ــور محم ــطفي پ  –مص

هاشـمي   –ه اي غالمحسين محسـني اژ 
 –و حسين شريعتمداري ... گلپايگاني و 

 –ســردار نقــدي –اســداهللا بادمچيــان 
ديگـران بـه خـوبي    ... صدر االسـالم و 
بـاز هـم اگـر دقـت      . ديده مي شـوند 

ــتري  ــيم بيش ــو بكن ــي ش ــه م  يممتوج
ترورهــاي  آمــر و مــأموران هنگاميكــه 

قتـل هـاي   يـم آنهـا را   ژكه ر( سياسي 
 ته شــدند، شــناخ) خوانــد  زنجيــره اي 

چـون  . شدند افرادي از واواك رانده
 ،بــه ســرعتكردنــد ،  احســاس خطــر 

توســط ســيد علــي خامنــه اي و ســيد  
مجتبي و ميـر حجـازي جـذب بخـش     

تـا از   شـتند  هاي مختلف ايـن بيـت گ  
اين بيـت  ي برخوردار شود كه مصونيت

  . به آنها مي داد
ت مي توان گفت كـه فاسـد   أبه جر     

ـ   ر بعـد از بيـت   ترين بيت سـالهاي اخي
خميني بيت سيد علـي خامنـه اي مـي    
 وباشد كه با خودكامگي كامل شخص ا

بســياري  ،در ايــن بيــتدســتيارانش و 
ب آازاموال  ملت ايران را به راحتـي  

خوردن سر كشيده اند و به هيچ كـس  
  .بابت اين فساد پاسخگو نيستند

بيـوت   ،البته در كنـار همـين بيـت     
ايت مالي و ديگري نيز هستند كه با حم

 حمايت از امتيازات ويژه اين بيت كار 
را بـر عهـده   خامنـه اي  بيت سيد علي 

يـت  آبيـوت  از آن جمله انـد  .  دارند 
يـت اهللا  آاهللا حسين نوري همـداني و  

هـا،  هر دوي اين بيت . مكارم شيرازي 
از بيت سـيد   تومان ماهيانه يك ميليارد

جـز ايــن   . دريافــت مـي كننــد   علـي 
قـا  آ هـم بـه  زات ويـژه اي  امتياشهريه، 

تعلـق   زاده ها و دامادهاي اين بيـوت  
مدلل دامـاد   ،به عنوان نمونه. مي گيرد

يــت اهللا مكــارم شــيرازي در واردات آ
شكر و ساخت و ساز كالن در كشـور و  
ايجاد كارخانجات بزرگ و خريـداري  

  .، سهيم شده استشده از دولت
  
 22چــرا خامنــه اي كودتــاي  ٭

كــرد؟ » ريرهبــ«را  88خــرداد 
آيا تغيير و تبديلهاي گسـترده در  

پاسخ اين پرسش » بيت رهبري«
  :را بدست مي دهند؟

  
  

خـرداد و   22كودتـاي  انجام دادن   
جنـبش  فرمـان سـركوب   صادر كردن 

ونه شد كـه  همگاني از چه رو بود؟  چگ
بي محابا دسـتور قتـل    ،سيد علي خامنه

بـه   ويا اكرد؟  آجوانان كشور را صادر 
اگـر كودتـا    جه رسيده بود كه اين نتي

نكند و بعد از كودتـا دسـتور سـركوب    
خونين را صـادر نكنـد، كـار خـودش     

، ابتكـار  يا در پس پـرده آ ساخته است؟ 
جنايـت  كودتا و ارتكاب فرمان  صدور 

با در خيابانهاي تهران و ديگر شهرستانها 
  ؟او بوده و يا او آلت فعل بـوده اسـت  

سـيار  سيد علي خامنـه اي كـه فـردي ب   
است چگونه فرمـان داد بـر روي   ترسو 

   بگشايند؟ تش مردم آ
يك منبع كه براي يافتن پاسـخ ايـن      

، ، مي توان بدان مراجعـه كـرد  پرسشها
در طـول  . سخنراني هاي خود او است

بسياري از سخنراني هاي  ، سال گذشته
در محافل عمومي و يا در ديـدار بـا   وا

سم نمايندگان و وزرا و هنرمندان و مرا
چـون   . ، گويـاي رازهـا هسـتند   خاص

مشاهده شد كه سخنراني ها نايكسـان و  
در مواردي با يكديگر در تناقض هستند 

 بـا خـرداد و   14در  ومثال سـخنراني ا (
ــا جمعــي از او ســخنراني   در ديــدار ب

نخبگان كه پـدر روح االمينـي نيـز در    
 29در  او سخنراني با نان بود و ياآميان 

الزم شد .) نيستند ، از يك قماشخرداد

تحقيـق بـه   .  از علت آن تحقيق شـود 
ــه    ــيد ك ــه رس ــن نتيج ــي  اي در برخ

ــا ــخنراني هـ ــاثير  او  ،ازسـ تحـــت تـ
ئي است كه براي ايجاد حـرص  داروها

اثر داروهـا  ايـن   . و هيجان، مي خورد
بانـه  Ĥبي محابـا و قلدرم  مي شود كه او 

در مواردي كـه نيـاز   . گويدمي  سخن
گفتن نيسـت،  به با حرص و كين سخن 

رام آ اينست كه . دارو مصرف نمي كند
   . حرف مي زند و با طمئنينه

ــات   ــل از اطالع ــتحاص ، درون بي
كه سيد علي خامنـه اي  حاكي از آنند 

از قبل از انتخابـات تحـت تـاثير سـيد     
مجتبي و سردار وحيد و سـردار حسـن   
قرار گرفته به گونه اي كـه بسـياري از   

ديگـر بـه    سيد علي پيشياران سالهاي 
اگر هـم بـه   و يا  . ندارندوي دسترسي 

بـه دليـل   حضور پذيرفتـه مـي شـوند،    
جرات بازگو اين آدمها، حضور يكي از 

امر مهم   .كردن مسائل را با وي ندارند 
اين كه پيش از انتخابـات، بانـد حسـن    

كه احمدي نـژاد  ) بقائي چي ها(آيت 
نيز در ماجراي انقالب فرهنگي، در اين 

اسـت، در بيـت خامنـه اي،    باند بـوده  
حجــت حتــي .  روي كــار مــي آينــد

مــورد ن فــرد آاالســالم ميــر حجــازي 
اطمينان خامنه اي و عضو چند وظيفـه  

  . اي بيت او، به حاشيه رانده مي شود
تـا قبـل از ظهـور     ،در بيت رهبـري     

ي چون سيد مجتبي و سردار ئچهره ها
، در بـادي آوحيد و سردار حسن فيروز

افرادي چون  ، ي بيتتصميم گيري ها
ــاني    ــمي گلپايگ ــازي و هاش ــر حج مي

تحت خامنه اي را آنها . شركت داشتند
راه و روشــهاي و  »اطالعــات«تــاثير 

ــنهادي  ــرار  پيش ــود ق ــد خ ــي دادن  . م
حكايت از آن بيت  حاصل از اطالعات
كــه از عيــد ســال گذشــته تــا  دارنــد 

بـه   ،ن تـا بـه حـال   آانتخابات و بعد از 
جتبي و وحيـد و  سيد م رو آمدن دليل

ــب   ــين طائ ــون حس ــرادي همچ   و  اف
مــدارهاي و  مســئول قــرار ، محمــدي

مسئول روابط مردمي  ،و مقدم، رهبري 
نماينـده  ، ومحمد موحد  ، بيت رهبري

رهبري در سپاه تهـران و سـعيد بـرادر    
ــار و     ــنود اخب ــئول ش ــه مس ــد ك وحي
اطالعات مقامات در بيت رهبري اسـت  

كانال ايـن   اخبار و اطالعات تنها از...و
 مي رسـند و او  سيد علي  سمعافراد به 

تحت تاثير اين افراد كمتر مبادرت بـه  
قديمي بيـت رهبـري   با مقامات  ديدار 

  .مي كند
از بيـت خامنـه   بنا بر اطالع موثـق        
درصد  50 ، حدود بعد از انتخابات اي،

از افراد قـديمي بيـت بـه خصـوص از     
م محافظ و كارمند به دليـل عـد   افراد 

 اعتماد باند جديد حاكم بر بيت رهبري 
از كار در بيت بـه محـل هـاي    به آنها، 

زيـرا حضـور   . فرستاده شده انـد ديگر 
تشـخيص   خطرنـاك  بيـت  نان را در آ

  .داده اند
برخي  ،در روزهاي قبل از انتخابات 

سرداران سـپاه  و نيروهـاي امنيتـي بـا     
و شخصي مرتـب بـه ايـن     نظاميلباس 
جلسات محرمانـه اي  مدند و آمي  بيت

. با وحيد و مجتبي برگزار مـي كردنـد  
كمتـر  ميـر حجـازي    در اين ديدارها، 

در روزهــاي . شــركت داده مــي شــد
تـرس بـر كليـه     ،مردم جنبشگسترش 

ـ  ساكنان بيـت    برخـي  در .ودعـارض ب
ــا ــراد   ،روزه ــه اي اف ســيد علــي خامن

خانواده را از بيت به محل هاي ديگـر  
بـه خطـر    روانه مي كرد مبادا جانشـان 

   . افتد
ــا، آ      ــت و  در آن روزه ــدر در بي نق

نيروهاي نظـامي بـا سـالح     ،نآاطراف 

گــرد هــاي مختلــف ســبك و ســنگين 
نظامي ژ بيت به يك دكه آورده بودند 
از روزهاي قبل از البته . بدل شده بود

انتخابات در پادگانهـاي اطـراف بيـت    
رهبري نيروهاي مكـانيزه سـپاه مسـتقر    

ر باالي بام سـاختمانهاي  شده بودند و ب
بلند اطـراف بيـت رهبـري تيربارهـاي     

  .سنگين نصب شده بود 
ــه     ــاز جمع ــه در روز برگــزاري نم ، ب

شرائط بسيار سـخت   امامت خامنه اي، 
 روز، هـر بـار  ن آزيرا تا قبل از  . بودند

مـي خواسـت بـه نمـاز      خامنـه اي كه 
 انـدك همـراه شـدن    بـا   ،جمعه برود
اين امـر صـورت    ان، محافظشماري از 

بــا  ،ن روزآولــي در  . مــي گرفــت 
وجوديكه فرماندهان و مسئوالن  تمـام  

ــود را ب  ــالش خ ــا از   ت ــد ت ــار بردن  ك
جمعيت بياورند تا  شهرستانهاي اطراف 

نماز گزاران بزرگ جلـوه  جمعيت  كه
اما ترس از اينكه مبـادا مـردم بـه     كند،

ــان راه را ــابين   ،ناگه ــاي م در خيابانه
خامنه اي بندند، بر  ،جمهوري و انقالب

بر خالف روزهاي  ،ن روزآ . شديد بود
قبــل كــه تنهــا برخــي از چهــار راههــا 

كليه خيابانهاي مابين  ند،مسدود مي شد
انقالب تا جمهوري و كـارگر تـا ولـي    
عصر زير پوشـش شـديد امنيتـي قـرار     

ــه بود ــدگرفت ــا   . ن ــياري از خيابانه بس
خـود  و در اطـراف   ندمسدود شده بود

دههـا اتوموبيـل    خامنـه اي، رو حامل 
محافظان مسـلح قـرار گرفتـه و يگـان     

به هوانيروز وابسته به سپاه پاسداران نيز 
ه باشد در آمده بود تـا اگـر   مادحال آ

جـاب كـرد، وارد   يا» رهبر«حفاظت از 
  .عمل شود

بر همگان مسلط شـده  ترس بر بيت،      
خامنــه اي گــاهي ســخنان تنــد . بــود

بـه گـوش    مجتبي و ديگران خطاب به
لحن و بلندي سـخنان او   . ندمي رسيد

وضعيت به  حاكي از آن بود كه وي از 
به شدت نگران و ناراحت  ،مدهآوجود 
تنها ، در طول سالها اعضاي بيت . است 

در علن را  »رهبر«دو بار گريه و زاري 
هـر دو بـار نيـز ناشـي از      .ديده بودند

مشـاهده وضـعيت،   وحشتي بود كـه از  
بود  ييك نوبت هنگام. دپيدا كرده بو

ــاس شخصــي   ــه لب ــا ك ــأموران  و ه م
حملـه  تهران  انتظامي به كوي دانشگاه 

ــد ــ. كــرده بودن ــه اي ب آرام راي خامن
نشــان در مقــام  و كــردن دانشــجويان 

دادن ناراحتي خود از وضع به وجـود  
درديدار با دانشجوياني كه مورد  ،مدهآ

نهـا را بغـل   آ ،حمله قرار گرفته بودنـد 
ــرد و ب ــرد ك ــي ك ــه م ــيد و گري و  وس

ــدارد،   ــداري كــه او از جــائي خبرن پن
چه كساني اين بال را بر سر شـما  : گفت

، 88خرداد  29روز  بار دوم . ورده اندآ
، بعنوان در نماز جمعه روزي بود كه او

با ايـن حـال،   .  امام جمعه شركت كرد
ــه آن روز در   ــا گري ــه ايــن روز، ب گري

ن اي. حضور دانشجويان،  تفاوت داشت
بار، او با جنبش همگـاني روبـرو بـود و    

  . مي ديد خطر خود و مقام خود را در 
از عيد سال قبل تغييراتـي گسـترده    

ــري  ــت رهب ــور   ،در بي ــاتر و ام در دف
مختلف البته به جز نيروهاي محافظ بـه  

ايــن تغييــرات در . مــده بــود آوجــود 
جريانات بعـد از انتخابـات و گسـترش    

محـافظ نيـز   به نيروهاي  جنبش مردم، 
رســـيدبه گونـــه اي كـــه بســـياري از 

ــان  ــر   محافظ ــاي ديگ ــه محــل ه را ب
  .فرستادند 

مده و گرفتن برخـي  آتغييرات پيش     
ــر    ــد مي ــرادي مانن ــت اف ــور از دس ام

ــازي ــاني ،حج ــوري ،گلپايگ ــاطق ن   ،ن
و واگـذاري ايـن   ... رسولي محالتي و
  تندخو و جنگ طلب و  مناصب به افراد

كـه  افـراد    بحران جو نشان مي دهـد 
  به اين مقامات با هماهنگي سيد  منصوب

  
  5در صفحه     

  ماهي از سر مي گندد
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، سـردار حسـن   ،سردار وحيـد  ،مجتبي
قصد ايجاد درگيري و تقلـب  ...طائب و

خامنـه اي و بيـت او   . بزرگ داشته اند
ــزرگ را تنهــا ــدگاري  تقلــب ب  راه مان

مي دانسته اند و مطمئن خود بر قدرت 
و ند كه در صورت پيروزي ملت ه ابود

مدن فردي از ميان موسوي آبر سر كار 
، آغاز به تحليل رفتن واليـت  و كروبي

محاسـبه نيـز مشـكل    . مطلقه فقيه اسـت 
همان دو جريان، رو در رو قـرار  : نبود

جريـاني كـه مشـروعيت و    : مي گرفتند
توان خود را از رأي مردم مي گرفتند 
و اين بار، ناگزير مـي بايـد خامنـه اي    

ــود و جر  ــارش نش ــانع ك ــه  م ــاني ك ي
ــود را از   ــت خـ ــروعيت و موقعيـ مشـ

خامنـه  . مي گيـرد » واليت مطلقه فقيه«
اي جانب جريان دوم را گرفت و خود 

بـه   . كارگرداني كودتا را تصدي كـرد 
همين دليل بود كه از قبل از انتخابات 
به صورت مخفيانه ستادهاي مورد نيـاز  

  . تشكيل داده بودندرا 
بود  اين گروههاي تشكيل شده  كار    

در صـحنه   كه مانع از حضور هر فردي
در اجراي كودتـا  كه  انتخابات بگردند

از راه تقلب بزرگ، مي توانست مشكل 
نها آ ،قبل از انتخابات ، لذا . ايجاد كند

در رفسـنجاني  حتي از حضور هاشـمي  
اين شد كـه  . كردند جلوگيريبيت نيز 

، هاشـمي  در روز هاي قبل از انتخابات
بـه انتشـار نامـه اي     مبادرت رفسنجاني
به دست سـيد  اين نامه . كردسرگشاده 

دليل  . ه بودعلي خامنه اي رسانده نشد
وقتي با : رفسنجاني گفت هاشمياينكه 

 ه گفت ، رهبري به اورهبري ديدار داشته
   . خواندمكامپيوتر را در  نامه شما  بود

  
 ،دستگيريهاي بعد از انتخابـات  ٭

پــيش از انتخابــات ترتيــب داده 
  :شده بودند

  
فهرست كساني كه در صورت بـروز   

دسـتگير مـي    جنبش اعتراضي مي بايد 
تهيـه   در همان ستادها  ،از قبل شدند، 

 دليل آن، از جمله ايـن كـه   .شده بود
در  گفتنــدبرخــي از دســتگير شــدگان 

نها آهيچ نامي از  ،نانآدستگيري  حكم
و تاريخ صدور آن، دستوري كلي . نبود

. ز پيش از انتخابات بودرو 4خرداد،  18
مبناي صـدور آن،  گزارشـي بـود كـه     

بـدين  . پيش از انتخابات تهيه شده بود
ترتيب، خامنه اي هم با كودتا موافقت 
كرده بود و هـم دسـتور دسـتگيريهاي    

بـاوجود ايـن،   . پيشگيرانه را داده بـود 
جنبش بالفاصله مردم و وسعت آن او  و 

  . ددستيارانش در كودتا را غافلگير كر
تغييرات انجـام شـده در نيروهـاي         

دليـل  نظامي قبل و بعد از انتخابات نيز 
ي بر از پيش سازمان يافتن كودتا ديگر

ــود ــات ب ــن : از راه تقلــب در انتخاب اي
 شد كهتغييرات به گونه اي سازماندهي 

كه در ميان - شرورترين سرداران سپاه 
ــاه و   ــز داراي جايگ ــپاهيان ني خــود س

ورده آبـه سـر كـار      -نـد نبود اعتباري
عـزل   كليه ،  در سپاه پاسداران . شوند

 ،سـيد مجتبـي   با مشورت با  و نصب ها،
بـادي  آسردار وحيـد و سـردار فيـروز    

همـــه ســـرداران  .گرفتنـــدصـــورت 
 يفراخوانده شده خصيصه هاي مشترك

  :داشتند  از جمله 
كــامال مطيــع و تحــت امــر رهبــري  -

ن حس ،بودند  مانند محمد علي جعفري
غالمحسين   ،حسين نجات، باديآفيروز

  ...رمضاني و
بودنــد   ســازجنــگ افــروز و بحــران  -

ــد احمــدي مقــدم ، رجــب زاده  ،مانن
 ...حسين زاده  و ،عراقي

در رده هاي فرمانـدهي سـپاه و بـه     -
خصوص در جنگ از رتبه هـاي قـوي   

، برخــوردار نبودنــد  ماننــد اســدي   
 ..همداني و ،جباري

هاي  تندخويي  برخي داراي پرونده -
بودنـد  ماننـد محمـد رضـا      تبهكاريو 

، احمد رضا رادان، حسين طائب ،نقدي
 ...عبداللهي و

ــان   - ــگ خواه ــا در دوران جن عموم
ــي   ــد مجتب ــد  مانن ــگ بودن ــه جن ادام

 حسن عباسي  وشاكري 
 سـرداران و   بكار گماردن اينبراي     

فرمـانبري كامـل از اوامـر بيـت     تحت 
فـرد،  بهترين ها، نگاه داشتن آن رهبري 

سردار جعفري بود كـه سـالها در كنـار    
 ، »رهبـر «تحت امر  ،باديآحسن فيروز
سـردار جعفـري    .بـود  كـار مشغول بـه  

اوقات درگير  و بيشترفردي است بيمار 
ايـن  . بيماري شديد ميگرن مـي باشـد  

ــه  ،اواخــر ــايكلي وي از ســوي  كاره
تغييـر و  . مـي شـد   انجـام حسين طائب 

بادي و آد سردار فيروز با پيشنهاتبديلها، 
سـردار  ، بـا جلـب نظـر    حسين طائـب  

 .مي گرفت  انجاموحيد و سيد مجتبي 
 بدسـابقه و  فـردي  منصوب كـردن   

تجاوزگر و جنايت كـار ماننـد محمـد    
عضـو برجسـته لشـكر     ، كـه رضا نقـدي 

القادمون وابسـته بـه سـپاه قـدس و از     
است بـه فرمانـدهي   چماقداران به نام 

يل ارتباطات گسـترده  بيشتر به دلبسيج، 
وي بـا چماقـداران و ارازل و اوباشـي    

ــت  ــئوليت در  اسـ ــه در دوره مسـ كـ
فرماندهي اطالعات نيروي انتظامي بـه  

 . آنها سازمان داده بود
دادن نقـدي  فرماندهي بسيج را به       

حسين  وكه سالها در كنار احمدي نژاد 
طه طاهري يا سـردار صـدر    واهللا كرم 
ــالم  ــدي م واالس ــدم و احم ــه ...ق ، ب

ســركوبگري و جنايــت مشــغول بــوده 
يـم  ژراست كـه  است،  گوياي اين امر 

بــراي جلــوگيري از گســترش جنــبش 
مردم، راه حلي جز سركوب براي خود 

بـا صـاحب مقـام      . باقي نگذاشته است
بـه جـاي   اين سرداران ناپـاك  كردن 

آنها كه در جنگ فرماندهي كرده اند، 
بـراي  » شـرعي  جـواز «همراه با دادن 

شـكنجه   وتجاوز وهرگونه ضرب و شتم 
روحانيان عضو شاخه «ز سوي ، اقتل  و

ــرور  ــازمان ت ــواي س ــركوب را  ،»فت س
نچنان شدت بخشيدند كه هـر بيننـده   آ

خيمـان  ژداي از مشاهده فيلم جنايات 
يم و درنده خوئي آمران و مأموران ژر

جنايتهاي سياسي را بيشتر از آن يافـت  
ده زيــر مشــاه . كــه در تصــور گنجــد

گرفتن جوان مبارز در حوالي ميـدان  
ــط   ــر توس ــي عص ــودروول ــروي  خ ني

انتظامي و به پايين انداختن جـواني از  
روي پــل حــافظ توســط نيروهــاي بــه 
اصطالح بسيجي و ترور پزشك نيـروي  
انتظامي از سـوي جنايتكـاران نيـروي    

نفر از دستگير شـدگان   4انتظامي وقتل 
در زنــدان كهريــزك در زيــر شــكنجه 

تغييـر   حاصـل  ،همه و همه،... و  بعانهس
نيروهاي نظـامي  ان اساسي در فرمانده

بيـت  «و انتظامي و امنيتـي اسـت كـه    
  .بعمل آورد» رهبر

ــدهي      ــكل   فرمان ــردي داراي مش ف
تـا   ،بسيج براخالقي چون حسين طائب 

به ايـن   محمدرضا نقدي نصب قبل از 
توسط همين ستاد فرماندهي در سمت، 

جنايات انجام شده . فتانجام گر بيت 
توسط نيروهاي تحت امر اين جنايتكار 

سـرانجام،   بحدي شنيع و سبعانه بود كه
ــر وي و فراخوانــ   ــه تغيي ــور ب  دن مجب

نقدي از ستاد فرماندهي كل نيروهـاي  
 . و نصب او به جـاي طائـب شـد   مسلح 

حسين طائب در ربـودن   مسموع، ر نابب
و قتل ترانه موسـوي از عوامـل اصـلي    

  . ستبوده ا
ــدرتي در بيــت        ــه راســتي چــه ق ب

امـور را در اختيـار   سـر رشـته   رهبري 
ــه  ــد دارد كـ ــي توانـ ــياري از مـ بسـ

فرماندهان باسابقه سـپاه را مجبـور بـه    
 چنـان رفتـار  و يا با برخي  كندسكوت 

د كـه ديگـر سـرداران را بـه خشـم      نك

افسران جنگ چگونه مي توان با آورد؟ 
كاري نها با فـدا آبرخي از  ديده اي كه

با دشمن متجاوز جنگيده اند، رفتـاري  
كرده اسـت  » بيت رهبري«را كرد كه 
 ،با كتـك  ،نها رايكچند از آ و مي كند؟ 

ــا و ســـتادهاي موســـوي و  از خيابانهـ
  . ه اندكروبي به زندان برد

كـه برخـي از   افراد سپاه مي داننـد      
 سياسـت دوران جنگ كه وارد  افسران

به  سپاه  هم اكنون در زندان، ند ه اشد
 ،ماننـد داوود سـليماني  . سر مـي برنـد  

ــوري زاد  ــد ن ــن  ،محم ــينآمحس  ،رم
از  ديگر و برخي... محسن ميردامادي و

سرداران جنگ نيز در حال حاضـر در  
  . ندزندان

اين چه ستادي است كه همه چيز را     
ــه   ــراي ب ــظب ــدرت  حف ــت ق در دس

بـه نـابودي   مـالي،   -مافياهاي نظـامي  
انديشه دارد كه  كشانده است و چه در

مي پنـدارد بـا حـذف كليـه نيروهـاي      
در ابتـداي   »ياران خمينـي «مذهبي و 

انقالب مي توانـد بـه حاكميـت خـود     
  .ادامه دهد 

 براثـر د كه نشواهد امر نشان مي ده    
 ،»بيت رهبري«تغييرات انجام شده در 

سيد علي خامنه عايد بزرگترين زيان را 
ــرداي  ــر . ك ــز  ديگ ــداران ني ــزد پاس ن

امـروز،   . اعتباري براي او نمانده است
 استبيت سيد علي خامنه  خامنه اي و 

ــدهان   ــياري از فرمان ــوي بس ــه از س ك
نظـــامي دوران جنـــگ و بســـياري از 
روحانيون بلند پايه و وفادار به خمينـي  

يات عظام و اكثر مردم ايران  آو برخي 
مـده و  آعامل اصلي بحران بـه وجـود   

  . شده استشناخته جنايات انجام شده 
دتهاست كه كليه امكانات تبليغـاتي  م 

بكار گرفته شده اند تا و مالي حاكميت 
او سيد علي خامنه اي و بيت مگر براي 

اما هـر روز بيشـتر   .  وجهه تحصيل شود
  . منفور مردم مي شوند

  
ــپاه   ٭ ــا در درون سـ برخوردهـ

شدت مي گيرند و يك عامل آن 
رويه اختالف بيانداز و حكومـت  

نه ايست اما عامل بزرگ كن خام
تر مخالفت بدنـه و بخـش قابـل    
تــوجهي از فرمانــدهان ســپاه بــا 

  :وضعيت موجود است
  

 اطالعات جديـد حـاكي از تشـديد       
 درگيري ميان سرداران سپاه پاسداران

ــا. اســت ــه اوج خــود  ايــن درگيريه ب
سردار جعفـري  قول . دننزديك مي شو

 قـانع را افـراد سـپاه   اينكه برخـي از   بر
معتقد به حـذف نبـوده    زيرا ده اند كر
زيرا اين  . كامال دروغ است، سخني اند

ـ سردار بيمار  سـپاه  ر بسـياري از امـور   ب
چـه  در سپاه  ندارد و نمي داند اشراف 

 بـا وجـود ايـن،     . افتاده استاتفاقاتي 
 وضعيتي كـه  از  اومشهود اين است كه 

بسـيار ناراحـت   بوجود آمـده،  سپاه در 
: دنوستان او مي گويبرخي از د . است

اگر مـي دانسـت سـپاه قـرار اسـت       او
اينگونه وارد مسائل سياسي و سركوب و 

 مقـام  هرگز به گـرفتن ايـن    ،قتل شود
خود را مسئول  او. نشان نمي دادتمايل 

مي داند كـه در سـپاه مـي     هر اتفاقي 
اما كاري از دست وي بـر نمـي    . افتد

اسـماً او فرمانـده اسـت و رسـما ً     . يد آ
 . يگراند

سردارجعفري كـه در دوران جنـگ       
خود تابع فرمانـدهان باالدسـت خـود    
بود اين روزها روزگار خوشـي نـدارد   

خـود در   زيرا به خوبي متوجه اشـتباه  
و  اسـت  هشـد اين مقام برعهده گرفتن 

تمايلي به برخورد با برخي از سرداران 
ــگ را   ــود در دوران جن ــتي خ باالدس

انـد كـه اسـير    او به خـوبي ميد . ندارد 
دست نيروهـايي اسـت كـه وي را در    

امـور را  اختيـار  اين مقام نشانده انـد و  
 انتخاب فرماندهان جديد . خود دارند 

و  كارهائي كه در سپاه و توسـط سـپاه   
ا وي انجام مي گيرند،  بدون مشورت ب

 .بعمل مي آيند
بـا سـرداران سرلشـكري ماننـد      سپاه 

 ودر محمد باقر ذوالقو  محسن رضايي 
علـي شـمخاني    ومحمد بـاقر قاليبـاف   

و  سرداراني چون .... غالمعلي رشيد وو
 ومقـدم   وحجاريـان   وعلي الريجـاني  

 وصنيعي  وحسين عاليي  وروح االميني 
كه به ....محسن رشيد  و  وامين حياتي 

ــا وضــع موجــود   ــپاه مخالفــت ب در س
 ؟دبكن چه بايد برخاسته اند، 

ي افــول يكــي ديگــر از نشــانه هــا      
وحشت سـيد علـي    او، بيت  و » رهبر«

 . خامنه اي از اتفاقات پيشارو مي باشـد  
اين وحشت در همـين يكـي دو هفتـه    

دفتـر سـيد علـي     : شدگذشته مشاهده 
خامنه اي چندي پيش استفتائي از سيد 

و پاسخ او را  به اسـتفتاء  علي خامنه اي 
به دنبال انتشار فتوي، موج .  انتشار داد
مبلغان در خـدمت  .  رخاستاعتراض ب

واليت مطلقه به توجيـه پرداختنـد امـا    
. توجيــه واقعيــت را نتوانســت بپوشــاند

واقعيت اينست كه گويا قانون اساسـي  
وجود دارد و او مـي توانسـت جـواب    
بدهد التزام به واليـت فقيـه عمـل بـه     

اما مي دانست اگر . قانون اساسي است
اين پاسخ را مي داد خود نيز مي بايـد  

در نتيجـه  . ه آن قانون عمل مي كـرد ب
حكم حكومتي و مداخالت روزمـره او  

هرچنـد  . در امور، بي محـل مـي شـد   
اختيارات او استبداد نزديك به استبداد 
فراگير را برقرار مي كنـد، امـا نـاگزير    

پاسـخ او  . حد و حـدود مـي پـذيرفت   
بدين معني است كه اختيارات او حـد  

ه بردار نيست و اطاعـت از حكـم او چـ   
موافق قانون اساسي و حتي اسالم باشد 

 !و چه نباشد، واجب است
ن آاين حماقـت سـيد علـي و در پـي     

گاهانـه در  آدفتر و بيـت ايشـان كـه نا   
انتشار آن كرد، چنين شرايطي اقدام به 

از جمله بدين خاطر بود كه در مجلس 
او . و حتي سپاه خط او را نمي خواننـد 

بـراي   خود، زمينـه را » فتواي«با انتشار 
اســتفاده  روزمــره از حكــم حكــومتي، 

مــوج اعتــراض  .  آمــاده كــرده اســت
سبب شد استفتاء و فتـوي را از سـايت   

 .سيد علي خامنه اي بردارند
رد زمـان آبسـتن   سيد علي مي پندا     

حوادث اسـت و مـردم ايـران بـا او و     
سپاه نيز از بكار گرفته . يم او مخالفندژر

ــت  ــي نيس ــركوبها راض ــدنش در س   .ش
مجلس هم با احمدي نژاد سرشاخ شده 

پس با هر پيش آمـدي نيـاز بـه    .  است
بـه  . صدور حكم حكومتي پيدا مي كند

 :فتواي او توجه كنيم
واليــت فقيــه بــه معنــاى حاكميــت «   

الشـرائط در عصـر غيبـت     مجتهد جامع
اسـت از واليـت ائمـه     اى است و شعبه

اطهــار كــه همــان واليــت رســول اهللا 
 ن كـه از دسـتورات  باشـد و همـي    مـى 

حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد 
   .»نشانگر التزام كامل به آن است

اما خميني گفته بود كه حاكميـت        
مقـدم و حـاكم بـر احكـام     » ولي امر«

ــتند   ــن هس ــه دي ــه  . ثانوي ــي دامن يعن
اختيارات سيد علي خامنه اي كه خـود  

مي داند، محدود » ولي امر مسلمين«را 
و امـا در اسـالم مـي     .به حدي نيسـت 

چون حق است خداونـد مـي   : گويند
فرمايد، نه چون خداونـد مـي فرمايـد    

ــت  ــق اس ــر  .  ح ــا اگ ــتورات «ام دس
ــه او و » حكــومتي حــق باشــند، نيــاز ب

زيرا حقـوق از آن  . دستورات او نيست
صاحبان آنها است كه خود مي بايد بـه  

مي مانـد تـدبير امـور    . آنها عمل كنند
هم شـوري  امـر «زندگي كـه موضـوع   

بهنگام تصميم و اجـراي تصـميم   » بينهم
  .توسط برگزيده و يا برگزيدگان مردم

» ولـي امـر مسـلمين   «پنداري ايـن      
هنوز پي نبرده است كه همگان در دل 
و اكثريت بزرگ در قول، واليت فقيـه  
را قبول ندارند و او را آمر به جنايـت،  

سـال  چنانكـه  . خيانت و فساد مي دانند
ــوا  ــه فت ــل ك ــن داد  قب ــردم در جش م

چهارشنبه سوري شـركت نكننـد تمـام    
او ايسـتادند و   دسـتور در برابر  يانايران

ن شــب فرامــوش نشــدني را بوجــود آ
و بــاز هنگــامي كــه بــه     . وردنــدآ

ــر مصــوبات   نماينــدگان گفــت در براب
شوراي عالي انقالب فرهنگي مقاومـت  

طرحي نكنند برخي نمايندگان با بردن 
با دسـتور  را ود مخالفت  خ به مجلس، 

 و بـاز، .  گذاشـتند رهبري را به نمايش 
، بدون اينكه مسئله اي اتفاق افتاده باشد

ه تقليد لهجـه از سـوي   كرد كاعالم  او
دستور او سبب شـد   . مردم جايز نيست

صداي او را بيشتر تقليـد كننـد و او را   
 .بيشتر دست بياندازند

بعد از انتشار اسـتفتاء و در خواسـت       
از ديگــران و بــه خصــوص از اطاعــت 

مخالفـت هـا از سـوي     ، حاميان خـود 
  مراجع  و روحانيون در قم و مشهد و

نـاگزير  نقدر شدت يافـت كـه   آ نجف 
  .فتوي از سايت او برداشته شد

بنا بر اطالع، دليل ديگر صدور ايـن   
، رودروئـي هـاي فرمانـدهان    »فتوي«

مشـاوران و دسـت    سپاه و ديگـران بـا   
. اسـت   »بيت رهبـر « اندركاران نادان

ــتور     ــا دس ــدارد ب ــي پن ــه اي م خامن
حكومتي، بسا بتواند خصـومتها را مهـار   

  . كند
از زماني كه مـرگ بـر خامنـه اي،      

مرگ بـر ديكتـاتور و مـرگ بـر اصـل      
واليــت فقيــه در ايــرن طنــين افكنــد، 
سازمان صدا و سـيما و كليـه نهادهـاي    

مده انـد  آتبليغاتي با تمام قوا به ميدان 
نمايش مستندها و مناظره هاي يك  تا با

سويه و فيلم هاي تبليغاتي به سود سـيد  
افكـار   ،احمـدي نـژاد   حكومتعلي و 

اگر نتواننـد از مخالفـت بـه    عمومي را 
موافقت برگردانند، دست كـم گرفتـار   

اما  . تشويش و مايل به بي تفاوتي كنند
هدفي وارونه هدف خود را ببار آورده 

ه خود بعمل اند و سنجش هاي افكار ك
آورده اند، بر اين واقعيت شهادت مـي  

اين سازمان از قبل  اطالع،بنا بر : دهند
ــات ــوراي   ،از انتخابـ ــكيل شـ ــا تشـ بـ

ــعي   ــات س ــتگذاري انتخاب ــرد سياس ك
. بنماياندبرتر اي احمدي نژاد را چهره 

در انتشار  ،نآدوران انتخابات و بعد از 
. انـدازه نگـاه نداشـت    دروغخبرهاي 
، در برنامــه ســاعت  ارانــهريبكفنمــايش 

نه تنها نتوانست براي سيد علي و  20.30
بنـا   . احمدي نژاد اعتباري كسب نمايد

صدا و  توسطنظر سنجي انجام شده بر 
نزد مردم بي اعتبـار   20.30اخبار  ،سيما

 .اسـت  ترين بخش خبري صدا و سيما 
نكه مردم متوجه فريب و آبه خصوص  

ش ايـن بخـ  هائي شدند كه در  دروغ 
ــري  ــدند خب ــي ش ــش م ــه  .، پخ اراي

هـم  و مصـاحبه هـاي    دروغگزارشات 
قتـل   بارهدر  ،با مقامات نيرنگ و فريب

ــدا  ــلطان آن ــا س ــوي  وق ــه موس  وتران
گورهــاي  وتجاوزهــاي انجــام شــده  
بيزاري  ...و دسته جمعي در بهشت زهرا

همـين  . مردم را بـازهم بيشـتر كردنـد   
بر اسـاس نظرسـنجي    ، چندي پيش نيز

يسپا  وابسته به جهاد دانشـگاهي  موسسه ا
بسـيار بـي    نـزد مـردم   صدا و سيما، كه
بـر اسـاس همـان نظـر     اعتبار اسـت، و  

 60ســنجي جهــاد دانشــگاهي بــيش از 
صـدا و سـيما ناراضـي     مردم از درصد

در مورد مردم درصد  29بوده و حدود 
 و برنامـه هـايش را  عملكرد صدا و سيما 

  .ارزيابي كرده اندمتوسط 
  

زير كه قسمت گزارش : الميانقالب اس
ــون    ــد پيرامـ ــي خوانيـ اول آن را مـ

يم و به مهار ژدستگاههاي اطالعاتي ر
خامنه اي درآمدن آنهـا و نيـز نقـش    

يـم در خـارج از   ژدستگاه اطالعـاتي ر 
  :ايران است

  
  6در صفحه      

  

 ماهي از سر مي گندد
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ــار  ــه اي مهــ خامنــ
 سازمانهاي اطالعـاتي 
را در دســـت مـــي  

آيـا سرنوشـت   . گيرد
ــار او  ــاه در انتظـ  شـ

  ؟است
  
  

شـيخ  (سـردار مشـفق   : انقالب اسـالمي 
ــالم ــه   )االس ــه ب ــت ك ــيح داده اس ، توض

اطالع مـي دهـيم، تحليـل نمـي     » رهبر«
دستگيريها نيز با امضاي خامنه اي . دهيم

محاكمه هاي كذائي نيز . انجام مي گيرند
ــدند   ــام ش ــتور او انج ــه دس ــك، . ب و اين

ــتراتفور  ــن ژ 21(اس ــزارش )  2010وئ گ
دستگاه : گزارش ويژه«ن مفصلي زيرا عنوا

، انتشـار  »يـم ژاطالعاتي ايـران و حفـظ ر  
در آغاز ، يـادآور شـده اسـت    .  داده است

ــود و   ــار شــاه ب كــه ســاواك شــاه در مه
. سياسي شده بود و واقعيت را نمي ديـد  

حاال كه خامنه اي مهـار  : و پرسيده است
سازمانهاي اطالعاتي را خود در دست مي 

نمي برَد و بي گيرد، چون شاه از واقعيت 
خبر نمي ماند؟ نكات درخور توجـه ايـن   

  :گزارش عبارتند از
  
ــازمانهاي   ٭ ــه س ــدفي ك ــه ه س

يم در خدمت آنهـا  ژاطالعاتي ر
  :هستند

  
در ماه هاي اخير، چنـدين عمليـات    

سري دستگاه اطالعاتي ايـران از پـرده   
در ماه مـارس ، مقامـات   : بيرون افتادند

ارتباط  امريكائي اظهار كردند و وسائل
جمعي انتشار دادند كه ايران به طالبان 

مـارس، تهـران    30در . اسلحه مي دهد
اعالن كرد مأموران اطالعاتيش دسـت  
به عمليات پيچيده اي در پاكستان زده 

هدف از اين عمليات يافتن و آزاد . اند
كردن ديپلمات ربوده شده ايران بوده 

مه، گزارشي انتشـار يافـت    1در . است
آن، مأموران اطالعاتي ايـران   كه بنا بر

به اين نتيجه رسيده اند كه كسـي كـه   
براي سپاه كـار مـي كـرده اسـت، در     

مـاجراي  (كويت دستگير شـده اسـت   
مقامـات پاكسـتاني   ) . سفيد كردن پول

ــد ــراي آزاد : گفتن ــده ب ــات پيچي عملي
كردن ديپلمات ايراني، گزافـه گـوئي   

  . است
ــا وجــود ناكــامي هــاي دســتگاه         ب
يم، اعتبار اين دستگاهها بر ژعاتي راطال

جاست و ارزيابي از دستگاه اطالعـاتي  
ايران اينست كه اين دسـتگاه كارآمـد   

  .است
ايران دو دسـتگاه اطالعـاتي عمـده     

يكي واواك و ديگري اطالعـات  : دارد
اين دو دستگاه با هـم،  .  سپاه پاسداران

رقابــت و در مــواردي همكــاري مــي 
ازمان و بســا آينــده ايــن دو ســ. كننــد

يم بسـتگي بـه سـرانجام ايـن     ژآينده ر
ــاري دارد ــتيز و همكـ ــود دو . سـ وجـ

ــراي اينســت كــه هيچيــك   دســتگاه ب
امـا  . انحصار اطالعات را نداشته باشـند 

بخصوص از سال پيش بدين سو، خامنه 
اي  مستقيم تر اين دو دسـتگاه را مهـار   

  . مي كند
ــالمي  ــالب اس ــه اي «: انق ــت خامن » بي

در . ي خاص خـود را دارد دستگاه اطالعات
دوره خاتمي، واواك موازي ايجاد شد كـه  

  .در مهار  مافياي خامنه اي است
اين دو سازمان اطالعاتي در خدمت  

  :هدف هستند 3
هدف اول و مهمتـر ايـن سـازمانها     – 1

به تهديـدي كـه از   . ثبات داخلي است
سوي  اقليت ها متوجـه ثبـات داخلـي    

ين بـد . است، مورد توجه خاص اسـت 
خاطر كـه بـالقوه قابـل بكـار رفـتن از      

در اين . سوي قدرتهاي خارجي هستند
جا، وضعيت ايران با كره شمالي مقايسه 
مي شود تا اين نتيجه جاصل شـود كـه   
ايران نياز بيشتري به دستگاه اطالعـاتي  

زيرا ايـران سـرزميني بـزرگ و    . دارد
اقليتها در نـواحي كوهسـتاني زنـدگي    

ـ   ن بـه كنتـرل   مي كنند و مرزهـايش ت
  ...نمي دهند و

هــدف دوم ايــن ســازمانها كســب  – 2
اطـــالع از تهديـــدهائي اســـت كـــه 
قدرتهاي بيگانه بر ضد ايران، طراحـي  

ــد ــه ايــن هــدف،   . مــي كنن وصــول ب
جاسوسي  و ساختن و انتشار دادن ضد 
ــازمانهاي   ــرفتن س ــار گ ــات و بك اطالع

نظامي نظير حزب اهللا لبنان و  –سياسي 
ق و عناصري از طالبان سپاه بدر در عرا
كارهـائي هسـتند كـه    ...در افغانستان و

  .اين دو سازمان انجام مي دهند
هدف سوم  اين سـازمانها تحصـيل    – 3

تجهيزات براي باال بردن قابليت دفاعي 
ي ژشبكه  از خريد تكنولـو . ايران است

اتمي و موشكي تا خريد قطعات يدكي 
ــه    14 –اف  ــتند ك ــائي هس ــا، كاره ه

  . العاتي به آنها مي پردازندمأموران اط
ــبه        ــتمر ش ــازمانها بطــور مس ــن س اي

نظاميان را در ايران و خارج از ايـران  
تعليم مي دهنـد تـا در صـورت وقـوع     

بـراي مثـال،   . جنگ، وارد عمل شـوند 
سازمان بسـيج يـك اسـتراتژي جنگـي     
اتخاذ كرده است كه عبـارت باشـد از   
استفاده از قـايق هـاي سـريع السـير و     

، در خليج فارس، بهنگـام جنـگ    درژا
  .احتمالي

ساخت دستگاه رهبري ايـران بحـد    
كافي به ديد ناظران خارجي مبهم مي 

اما ساختار دستگاههاي اطالعـاتي  .  آيد
و دواير نظـامي رهبـري را در رأس  و   
ارتباط آن را با قاعده در تاريكي قـرار  

مثال اول، سپاه پاسـداران  .  مي دهند 
ــت ــب: اس ــپاه تركي ــده اي از  س پيچي

قـواي نظـامي و دسـتگاه    : نهادها است
عمليـات  / اطالعاتي و عمليـات مخفـي   

پليسي ويژه و بسيج و نهادها كه به كـار  
ــاختمان و   ــنعت و سـ ــاني و صـ بازرگـ

  . مشغولند... عمليات بانكي و
: ســاخت واواك ســنتي تــر اســت       

جاسوسي و (بخشهاي داخلي و خارجي 
  .دارد) ضد جاسوسي

هر دو ايـن سـازمانها مسـئوليتها را          
بـا ايـن   . ميان خود تقسـيم مـي كننـد   

تفاوت كه رئيس جمهـوري بـر واواك   
رهبر بـر هـردو   .  آمريت بيشتري دارد

  . آمريت دارد
شوراي عالي امنيت ملي و اطالعات  

بيت رهبري، سازمانهاي موازي هسـتند  
كــه بــر ســازمانهاي اطالعــاتي اشــراف 

نيت ملـي يـك   شوراي عالي ام. دارند
نهاد دولتي رسـمي اسـت كـه تصـميم     

بـا  . هاي سياسـي و نظـامي مـي گيـرد    
كسب اطالع از سازمانهاي اطالعـاتي و  
كسب نظرها و تحليل ها، تصـميم مـي   
گيرد اما تصميمش مي بايد به تصـويب  

اما واحـد اطالعـات بيـت    .  رهبر برسد
ــر   ــت را بـ ــترين آمريـ ــري بيشـ رهبـ

واواك سازمانهاي اطالعاتي دارد و هم 
  .و هم اطالعات سپاه را مهار مي كند

مخفي بودن كـه سرشـت نهادهـاي     
ايران است، سرشت عمليات ايـن نهـاد   

ــت  ــز هس ــهورترين   . ني ــتين و مش نخس
ــه ســفارت   عمليــات حملــه انتحــاري ب

. بـود  1983آمريكا در بيروت، در سال 
هنوز هويت كسي كه با مـواد منفجـره   

د، به سفارت امريكا در بيروت حمله كـر 
  . ناشناخته مانده است

ايران از طريق سازمانهاي اطالعـاتي      
ــرا در    ــالم گ ــازمانهاي اس ــا س ــود ب خ
كشورهاي جهان، ارتباط برقرار كـرده  

اما نفوذش بيشـتر بـر سـازمانهاي    . است
  .اسالم گراي خاورميانه است

مشكلترين مسئله اي كـه سـازمانهاي    
يـم بـا آن روبـرو هسـتند،     ژاطالعاتي ر

بـا وجـود تقسـيم    . كه متعددنـد اينست 

كار، باز در كار يكـديگر دخالـت مـي    
ــد ــازمان    . كنن ــك س ــود ي ــه وج البت

اطالعــاتي نظــامي و يــك ســازمان    
اطالعاتي غير نظامي و اطالعـات بيـت   
رهبري كه اين دو را مهـار مـي كنـد،    
مانع از آن مي شود كـه يـك سـازمان    
صاحب انحصار  اطالعـات بگـردد و از   

ــيل قــ  ــراي تحص ــي آن، ب درت سياس
  . استفاده كند

خامنه اي، همچون شاه سـابق، هـر        
اما  اتصال . دو سازمان را مهار مي كند

دستگاه هاي اطالعاتي به بيت رهبري، 
هم آنها را از واقعيتها غافل مي كنـد و  
هم سبب مي شود آنهـا گزارشـهائي را   
تهيه و به اطالع خامنه اي برسـانند كـه   

نتيجـه  . بخواند او مايل است بشنود و يا
اينست كه خامنـه اي ، چـون شـاه، از    

شاه . وضعيت واقعي بي اطالع مي ماند
سابق آنقدر بي اطالع مانـد تـا كـار از    

  . كارش گذشت
بهنگـام تشـكيل واواك،   : انقالب اسالمي

نخست قرار بود سـپاه سـازمان اطالعـات    
اداره اطالعـات سـپاه تنهـا    . نداشته باشد

مربـوط بـه    بكار كسب اطالعـات نظـامي  
امـا سـپاه بتـدريج،    . وظايف سپاه بپردازد

صاحب دسـتگاه اطالعـاتي اصـلي شـد و     
در حال حاضـر،  . واواك نقش فرعي يافت

چون اطالعات . واواك در اداره سپاه است
نقــش اول را در روابــط شخصــي قــدرت 
دارد، اطالعات تنها باب دلخواه خامنه اي 

بقصد دست بـاال را در  . ساخته نمي شوند
ابط شخصي قـدرت پيـدا كـردن، نيـز     رو

اطالعات مي سازند و  بـا ايـن اطالعـات    
را آلت فعـل خـود مـي    » رهبر«است كه 

  .كنند
  
تاريخچه ساواك و تحول آن  ٭

  :به واواك
  

تاريخچه سازمان اطالعـاتي جديـد    
در : ايران، از زمان شاه، آغاز مي شـود 

ــا   1953اوت  ــدق بـ ــت مصـ ، حكومـ
ــ  ــت آمريك ــا حماي ــه ب ــائي ك ا و كودت
بـا  . انگلستان انجام گرفت، سقوط كـرد 

آن كودتا، روند قدرتمنـد شـدن شـاه    
ســازمان امنيــت و . شــروع مــي شــود

پايه قدرت او ) ساواك(اطالعات كشور 
ايـن سـازمان در   . را تشكيل مـي دهـد  

تشكيل مـي شـود و   ) 1336( 1957سال 
تعليم و تربيت افراد و سـازماندهي آن  

ه مـي  را مأموران سيا و موسـاد برعهـد  
  .گيرند

تا پيش از تشـكيل سـاواك، دولـت     
مركزي از راه ارتباط با رهبران محلي 

ــرد  ــي ك ــور را اداره م ــاواك . كش س
نخستين سـازمان اطالعـاتي اسـت كـه     
دولت مركزي، توسط آن سراسر كشور 

در . را در مهار خويش نگاه مي داشـت 
 450از هـر  : ، مجله هارپر نوشـت 1974

.  اك اسـت مرد ايراني ، يكي عضو ساو
زندان اوين، بخـاطر شـكنجه و حـبس    
دائم كسي كه بـا شـاه مخالفـت كنـد،     

  . شهره بود
با وجـود ايـن سـازمان اطالعـاتي           

ــترده و  ــين  گس ــت وجــود چن ــا بعل بس
زيـرا  . يم شاه از پا در آمـد ژر سازماني،

شاه از وضعيت واقعي، از اين واقعيـت  
يـم او متنفـر   ژكه اكثريـت مـردم از ر  

وقتي خواسـت  . اطالع ماند بودند،  بي
از وضعيت واقعي اطالع حاصـل كنـد،   

انويـه  ژدر . ديگر بسيار ديـر شـده بـود   
، او نـاگزير شـد كشـور را تــرك    1979
  . گويد

ــاي    ــالب، نيروه ــيش از انق ــي پ حت
يم جديد، با خاورميانه ارتباط ژامنيتي ر

آيت اهللا خمينـي،  : برقرار كرده بودند
ــ  ــذار جمه ــالب و بنيانگ ــر انق وري رهب

اسالمي، برخي از وفاداران خود را بـه  
در آنجـا،  . دره بقاع، در لبنان، فرسـتاد 

اين افراد توسط مربيـان الفـتح  تعلـيم    
تـن   700، بيشتر از 1977تا . مي گرفتند

از وفاداران به خمينـي در پايگاههـاي   
آنهـا اعضـاي   . فتح، تعليم گرفته بودنـد 

  . سپاه پاسداران شدند
شاه، افراد سازمانهاي يم ژبا سقوط ر     
يم شاه، از ارتش و ساواك و دستگاه ژر

اداري، توســط انقالبيــان، پاكســازي   
 1979مـه   5سپاه پاسـداران در  . شدند

يـم جديـد را از   ژتشكيل شد تـا كـه ر  
تهديدي حفظ كند كه از ضـد انقـالب   

ــه ر ــود ژمتوج ــد ب ــم جدي ــيم از .  ي ب
ــش و  ــاي ارت ــده  ... كودت ــه كنن توجي

  .تشكيل سپاه بود
، انقالبيــــــان 1979در فوريــــــه  

. ساختمانهاي ساواك را تصرف كردنـد 
اعضاي آن نخستين . ساواك منحل شد

كسان بودند كه انقالبيان مي خواسـتند  
ادارات داخلــي . بــه حسابشــان برســند

توسط سپاه مصـادره شـدند و مقامـات    
،  1981تـا  . عالي رتبه آن توقيف شدند

تن از مقامهاي عالي رتبـه سـاواك    61
بــدين ســان، ســاواك .  عــدام شــدندا

بخشي از آن، با نام سـاواما  . متالشي شد
، ساواما در واواك 1984در .  باقي ماند

  . جاي گرفت
  
تروريستها به عامالن سياسـي و   ٭

ــازمانهاي   ــوذ در س ــأموران نف م
  :سياسي تحول مي كنند

  
، حدود يك ماه بعد 1982در فوريه  

اي از هجوم ارتش اسرائيل به لبنان بـر 
راندن سازمانهاي مقاومـت فلسـطين از   
لبنان، يكي از افسران سـپاه پاسـداران،   

. عماد مقنيه را در بيروت مالقـات كـرد  
عماد مقنيه شيعه مذهب و يك چريـك  
تجربه آزموده و از  افراد نيـروي فـتح   

.  و از محافظــان ياســر عرفــات بــود 17
سالها اطالعي از ديدار نه نوشته و نـه از  

حتـي  . ، انتشار يافته بوددهان به گوش
سازمانهاي اطالعاتي كشورهاي بـزرگ  

نتيجـه  . نيز از آن اطالعي نيافته بودنـد 
اين ديدار، بـه ايجـاد نخسـتين گـروه     
تحت حمايت ايران و طرفـدار ايـران   

  . انجاميد كه حزب اهللا نام گرفت
نام اين افسر سپاه هنوز بطور قطـع        

حي احتماال ً حسـين مصـل  . دانسته نيست
سـالها بعـد از آن، او رابـط    . بوده است

گـروه شـيعه   .  سپاه بـا حـزب اهللا بـود   
جديد، چندين عمل تروريستي انجـام  

طراح و مجري اين ترورها مقنيـه  . داد
  . بود
در جريان نخسـتين ديـدار، مقنيـه          

مأموريتي از سوي سپاه يافت و بعـدها  
. فرمانده گروه  سري وابسته به سپاه شد

ضاي خانواده و دوسـتان دوره  او از اع
خدمت خود در الفتح، گروه را تشكيل 

مقنيه از اعضاي گارد محافظ شيخ .  داد
فضل اهللا، رهبر معنوي حـزب اهللا نيـز   

، بـه نماينـدگي از شـيخ    1983در . شد
ــر   ــا علــي اكب فضــل اهللا، در دمشــق، ب
محتشمي، سفير ايران در سوريه، ديدار 

رزار در اين ديدار تصميم بـه كـا  . كرد
را » اشــغالگر خــارجي« تــرور بــر ضــد 

گرفتند كه نخسـتين مرتبـه در مبـارزه    
مقنيه حملـه  . جوئي اسالمي جديد بود

 18به سفارت امريكا در بيـروت را ، در  
ــل  ــائي  1983آوري ــداران دري ، و تفنگ

ــه را، در   ــازان فرانس ــا و چترب  23امريك
 31در .  اكتبر همان سال، سـازمان داد 

ند مليتي حـافظ  ، قواي چ1984مارس 
  .صلح لبنان را ترك گفتند

در مـواردي  ( تحت حمايت تهران  
، مقنيه چنـدين عمليـات   )به ابتكار خود

تروريستي و هواپيما ربائي و آدم ربائي 
ــائي كــه . را ســازمان داد وقتــي دولته

اتباعشان ربوده و بـه گروگـان گرفتـه    
شده بودند، مي خواستند گفتگو كنند، 

ايرانيهـا  . گو مي شدندبا ايران وارد گفت
از گروگانها كـه در دسـت گروههـاي    

وابسته بـه خـود بودنـد، بمنزلـه بـرگ      
افتضــاح . برنــده اســتفاده مــي كردنــد
  .ايران گيت اين سان ببار آمد

ــالهاي   ــن  1990در س ــه اي ــران ب ، اي
نتيجه رسيد كه با استفاده از حـزب اهللا  
و گروههاي ديگـر، نـه از راه عمليـات    

نيا را بر ضـد ايـران بـر    تروريستي كه د
مي خيزانـد، كـه از راه سياسـي، مـي     

ــد هــدفهاي  ئوپليتيــك خــود را ژتوان
در پي اين توجه بود كه   .متحقق كند

حزب اهللا به حزبي سياسـي بـا بـازوي    
ــرائيل و    ــا اس ــارزه ب ــراي مب ــامي ب نظ
. گروههاي مسلح لبناني رقيب، بدل شد

ترور كنندگان به مبارزان مسـلح بـدل   
.  زوي نظــامي بــزرگ شــدشــدند و بــا

ســازمانهاي ديگــر، نظيــر  ســپاه بــدر و 
ــراي آزادي   ــق ب ــه خل حمــاس و جبه
فلسطين بـه رهبـري احمـد جبريـل و     
جهاد اسـالمي فلسـطين و چنـد گـروه     

نظـامي   –افغاني به سازمانهاي سياسـي  
  .تحول كردند

تهــران هيچگــاه نخواســته اســت از  
بـا  . توان حزب اهللا به ترور چشم بپوشد

 –ايـن، بمثابـه سـازمان سياسـي     وجود 
نظامي است كه رشد كرده است و مي 

حــزب اهللا بــه يــافتن هــدفهاي . كنــد
دشمن و تهيه طرحها براي حمله به اين 
هــدفها و ســفارتخانه هــاي كشــورهاي 
. دشمن ايران، همچنان ادامه مي دهد

، مقنيـــه در حملـــه 1994چنانكـــه در 
تروريستي، در بوينس آيرس، پايتخـت  

پيروزي حزب .  ، دست داشتانتينژآر
اهللا بر اسـرائيل، در جنگهـاي سـالهاي    

، توان و كارآمدي حزب 2006و  2000
مقنيـه ديگـر كمتـر    . اهللا را ثابت كـرد 

سازمان دهنده فعاليتهـاي تروريسـتي و   
و او، در .  بيشتر فرمانده نظـامي گشـت  

  .، در دمشق،  كشته شد2008فوريه  
  
احمد چلبي به خدمت ايـران   ٭

  :ي آيددر م
  

احمد چلبي، شيعه عراقي، يك نمونه  
ديگر به خدمت گـرفتن يـك شـخص    
تبعه كشور ديگر و ايجاد گـروه وابسـته   

او رهبـر كنگـره ملـي    . توسط او اسـت 
گروهـي كـه در بيـرون از    . عراق بـود 

يـم صـدام   ژعراق، براي مخالفـت بـا ر  
هرگز روشـن نشـد چلبـي،    . تشكيل شد

غير از خودش، بـراي چـه كسـي كـار     
زيرا همزمان، براي امريكا . رده استك

. و انگليس و ايران كار مي كرده اسـت 
مسلم اينست كه براي ايـران كـار مـي    

اســتراتفور پــرده از راز . كــرده اســت
چلبي و كار كردن او براي ايـران، در  

ــت 2004 ــات دروغ در . ، برداش اطالع
باره اسلحه كشتار جمعي كه چلبـي در  

رارداد، ايران اختيار امريكا و انگلستان ق
دو كشور مـي  . ساخته و به او داده بود

دانستند اطالعات صحت ندارند اما اين 
ــن دروغ   ــه اي ــتند ك ــي دانس ــز م را ني
پراكني، بكار قانع كردن افكار عمومي 

  . به ضرورت جنگ با عراق مي آيد
ــاكتيكي    نفــوذ چلبــي در شكســت ت

ايــن . امريكــا در عــراق ســهم داشــت 
  داد، بي آنكهشكست به ايران امكان 

دستش ديده شـود، از راه گروههـاي    
  شيعه وابسته به خود، مشهور تر و مهم تر 

مجلس اعالي انقالب اسـالمي  «از همه، 
، نفـوذ خـود را در عـراق بسـط     »عراق
مجلــس اعــال، در عــراق بعــد از . دهــد

صدام، قـدرت قابـل اهميتـي يافـت و     
بازوي نظاميش، سپاه بدر، در نيروهـاي  

  .  جذب شدامنيتي عراق 
ــل       ــم  2004در  اوائ ــي از چش ، چلب

امـا او  . حكومت بوش افتاد و طرد شـد 
به همكاري خود بـا عبـدالعزيز حكـيم،    

ــا . رهبــر مجلــس اعــال، ادامــه داد او ب
سازمانهاي ديگـر نيـز، مثـل الـدعوه و     

بـراي  . جنبش صدر، همكاري مي كند
  . سپاه قدس نيز كار مي كند

  امريكا فاش، مقامات 2004در ماه مه  
  7در صفحه     

  

  ماهي از سر مي گندد
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كردند كه چلبي اطالع سري حساسي  
ايــن اطــالع . را بــه ايــران داده اســت

سري حسـاس توانـا شـدن امريكـا بـه      
گشودن كدهاي مكاتبات واواك بوده 

چلبي به ايران اطالع مـي دهـد   . است
كه امريكا كدهاي واواك را شناخته و 

  . مكاتباتش را باز مي كند
يت ها  كه در آنها مقنيه با آنكه وضع     

و چلبي فعاليـت كـرده انـد و چنـد و     
چون فعاليتها جاي ترديد نمي گذارند 
كه اين دو در خدمت ايران بوده انـد،  
اما سندي حـاكي از دسـت نشـاندگي    

  .اين دو در اختيار نيست
ــالمي   ــالب اس ــن  : انق ــمت دوم  اي قس

گزارش بـه فعاليتهـاي واواك و سـپاه در    
بـوط مـي شـود كـه در     خارج از مرزها مر

در ايـن  . شماره آينـده درج خواهـد شـد   
ميان، جنگ با ايران، باز مسئله روز شـده  

ــت ــان   . اس ــه كارشناس ــدي ك ــان ج چن
اطالعات در امريكا، الزم ديده اند به اوباما 

  :هشدار بدهند
  
  

بـه  : هشدار بـه اوبامـا  
نتان ياهو اخطار كنيد 
جنگ با ايـران را بـه   

  :راه نياندازد
  
  

اوت، كارشناسـان   3در  : اسالميانقالب 
امريكائي كه بـه هنگـام حملـه امريكـا و     
انگليس به عراق، نسبت به پـي آمـدهاي   
جنگي بر اساس اطالعات دروغ، به بـوش  
رئيس جمهوري پيشـين امريكـا، هشـدار    
داده بودند، هشدارنامه خـود خطـاب بـه    
اوباما، رئيس جمهـوري امريكـا را انتشـار    

يـن هشـدار نامـه     نكات عمـده ا . داده اند
  :عبارتند از

  
آقاي رئـيس جمهـوري   
تنها اخطار شما مي تواند 
ــه  ــاهو را از حمل نتــان ي
  :نظامي به ايران بازدارد

  
نتان ياهو قصد حمله به ايـران  ٭

تنها اخطار شـما او را از  . را دارد
  :اين كار باز مي دارد

  
رهبران اسرائيل اينطور حساب مـي   

، بـراي  كنند كه وقتي  جنگ روي داد
شما، از نظر سياسـي، راه حـل ديگـري    
نمي مانـد جـز برخاسـتن بـه حمايـت      

مهم نيست جنگ چگونه و چرا . اسرائيل
شــروع شــود، بمحــض شــروع، قــوا و 
اسلحه امريكا بسوي منطقه جريان مـي  

زيرا گسترش جنگ مي توانـد بـه   . يابد
  .انهدام اسرائيل بيانجامد

اسرائيل دست به اين كار نمي زنـد       
تنها به اين شرط كه شما به سـرعت بـه   

حكومت نتان ياهو اخطار كنيد هرگـاه   
بخواهد دست بـه جنـگ بزنـد، آغـاز     

  . نكرده، آن را محكوم خواهيد كرد
ما بر اين بـاوريم كـه توجيـه هـا و          

توضيح هاي مقامات ارشد حكومت، از 
جمله شما، اعتماد نا بجا به نتـان يـاهو،   

. باز مي تاباننـد نخست وزير اسرائيل را 
: وقتــي پانتــا، رئــيس ســيا، مــي گويــد

واشنگتن تصميم در اين باره را كه  چه 

ارزيابي از كوششهاي ديپلماتيك بكنـد  
و چه وقت و چگونـه بـه ايـران حملـه     
كند را  به اسرائيل وامي گذارد، يعنـي  

  .ما به نتان ياهو اعتماد داريم 
: گفـت   ABCوئن، پانتا در ژ 27در      

ـ  ر مـي كـنم اسـرائيلي هـا مـي      من فك
خواهند به ما فرصـت بدهنـد تـا مگـر     

.  بتوانيم ديپلماسي ايران را تغيير دهـيم 
وئيه، در مصاحبه بـا  ژ 7و خود شما، در 

تلويزيــون اســرائيل، بهنگــام گفتگــو از 
نتان ياهو و خود، چنان صحبت كرديد 
كه گـوئي چنـد دهـه فريـب رؤسـاي      
 جمهور امريكا توسط رهبـران اسـرائيل  

شـما  . را نه خوانـده و نـه شـنيده ايـد    
هيچيك از ما بر آن نيستيم كه «: گفتيد

حال اين كه . »ديگري  را غافلگير كنيم
از معاون . نتان ياهو شمارا غافلگير كرد

بايدن بپرسيد تا به يـاد شـما   ژ رژخود، 
بياورد با چه غافلگري ها در سفر خـود  

  . به اسرائيل روبرو شد
فريبهـا از  . از استفهرست فريبها در    

از .  بماند 1967ايجاد اسرائيل تا جنگ 
بدين سـو، فريـب سـران     1967بحران 

امريكـا توســط اسـرائيل امــري مســتمر   
در آن سال، نخست وزيـر وقـت   . است

اسرائيل، به ايـن بهانـه كـه هـر لحظـه      
منتظر حمله ناصر بـه اسـرائيل هسـتيم،    

بعـدها،  . زد» جنگ پيشگيرانه«دست به 
: ين اين سـان اعتـراف كـرد   مناخيم بگ

. ، مـا انتخـاب داشـتيم   1967وئن ژدر «
قواي مصر در صـحراي سـينا متمركـز    
شده بودند اما اين تمركز قوا داللتي بر 

ما بايد با خود . قصد حمله ناصر نداشت
ما تصميم به حمله به مصر . صادق باشيم

  » .گرفتيم
در حقيقت، اسرائيل بود كه آماده        

و با تحريك همسـايگان   حمله شده بود
عرب و بر انگيختن آنها به واكـنش، بـه   

از اين رو، با توجه بـه  .  مصر حمله كرد
سابقه، به اطمينان ها كه نتان يـاهو بـه   

  .شما مي دهد، با شك و ترديد بنگريد
  
  : به هاي نتان ياهواحصم٭
  

باور نتان ياهو براينسـت كـه بـرگ     
. هاي برنده همـه در دسـت او هسـتند   

ه بدين خاطر كه هـم از حمايـت   عمد
قوي كنگره برخوردار اسـت و هـم از   
حمايت وسائل ارتباط جمعي امريكا كه 

  . طرفدار اسرائيل هستند
ــان دوره اي       ــات مي در ســال انتخاب

امريكــا، رهبــران اســرائيل از  قــدرتي 
اطمينان دارند كه آنها و حـزب ليكـود   
ــا ، از آن   ــي امريكـ ــحنه سياسـ در صـ

نتــان يــاهو از پيشــينيان  .برخوردارنــد
خود، منـاخيم بگـين و آريـل شـارون     

براي اين كه . خوب درس گرفته است
او را بشناسيد، ويدئوئي را ببينيد كه، در 
آن، نتان ياهو شرح مـي دهـد چگونـه    
. پرزيدنت كلينتون را فريب داده است

سـال پـيش، از تلـويزون     9اين ويدئو، 
نتـان يـاهو   . اسرائيل پخش شده اسـت 

گويد به كلينتـون باورانـده اسـت    مي 
 "اسـلو "دركار اجراي قرار داد صـلح  

ميان اسرائيل و فلسطين است در حالي 
كــه در كــار  از بــين بــردن آن بــوده 

  .است
ــه         ــاهو گفت ــان ي ــدئو، نت در آن وي
امريكا را آسان مـي تـوان بكـار    : است

البتـه بـراي هـدف    . دلخواه برانگيخت
نمــي  آنهــا ســر راه مــا قــرار... خــوب
درصد امريكائي ها حـامي   80... گيرند

  !به عقل جور در نمي آيد. ما هستند
گيدون لـوي، نويسـنده اسـرائيلي،         

وقتي ويدئو را ديد و سخنان نتان ياهم 

او يك آرتيست ابلهـي  : را شنيد، نوشت
فكر مـي كنـد واشـنگتن را در    ... است

جيب خود دارد و واشنگتن  همـانطور  
  .خواهد مي بيند كه او مي

نــرال برنــت اســكوكرافت جــرأت ژ 
كــرد در مصــاحبه بــا فايننشــال تــايمز، 

، رئيس "بوش"بگويد كه آريل شارون 
جمهوري امريكا را افسون كرده اسـت  

. و او را  با انگشت خـود مـي چرخانـد   
اسكوكرافت كه مشـاور امنيتـي بـوش    

در سياسـت  ) پسـر (و مشاور بوش ) پدر(
ر بركنار  و خارجي  بود، بالفاصله، از كا

ديگر هرگز پايش را بـه  : به او گفته شد
  .كاخ سفيد نگذارد

اگر دليل ديگري بر حمايت سياسي  
امريكا از نتان ياهو الزم بود، سناتورها، 
مك كين و ليبرمن و گراهام، در سـفر  

وئيـه خـود بـه اسـرائيل، بدسـت      ژماه 
ــد ــت: دادن ــرمن گف ــره، «: ليب در كنگ

هر وسـيله  حمايت وسيعي از بكار بردن 
اي بــراي جلــوگيري از مجهــز شــدن 

از . ايران بـه بمـب اتمـي وجـود دارد    
اســت،   "جنــگ"جملــه ايــن وســايل 

گراهام نيز » . هرگاه ضرورت پيدا كند
امريكـا پشـت سـر    : صريح سخن گفـت 

  . اسرائيل ايستاده است
نماينده مجلـس از   47و به تازگي،       

ــه اي را  حــزب جمهوريخــواه  اظهاري
حـق  «دند كه براي اسـرائيل  امضاء كر

بكار بردن هر وسيله الزم را براي مقابله 
با خطر مجهز شدن ايران به بمب اتمي 

  . قائل شدند»  و حذف اين خطر
قــدرت البــي ليكــود، بخصــوص در  

سال انتخابات، آنقـدر هسـت كـه كـار     
نتـــان يـــاهو را در متقاعـــد كـــردن  
همكاراني را آسـان كنـد كـه نيـاز بـه      

ارند كه زمـان هيچگـاه   متقاعد شدن د
» يـم ايـران  ژتغيير ر«اين اندازه مساعد 

و ما اميـدواريم مشـاوران   . نبوده است
يم و ژشما به شما گفته باشند كه تغيير ر

نه سالح اتمي ايران، دلخـواه اسـرائيل   
  . است

نويسندگان نامه برخطا : انقالب اسالمي
يمـي  ژزيرا ، براي اسـرائيل، ر . هستند

مالي  –اهاي نظامي يم مافيژبهتر از ر
ــه اي و   ــائي دمســازتر از خامن و آدمه

  احمدي نژاد، يافتني نيستند؟
  
ارزيابي اطالعات ملـي  تجديد  ٭

از فعاليتهاي اتمي ايران و جنگ 
  :پيشگيرانه

  
اسرائيل  مي خواست كـه اطالعـات    

تجديـد   2007ملي امريكا در گـزارش  
نظر كند و در اين تجديد نظر تصـريح  

اجراي برنامه توليد بمب كند كه ايران 
در گزارش .  اتمي را از سر گرفته است

پيشين، تصريح شده بـود كـه ارزيـابي    
ســازمان  16مجموعــه (اطالعــات ملــي 

اينست كه ايـران، از اواخـر   ) اطالعاتي
بدين سو، اجـراي برنامـه توليـد     2003

  . بمب اتمي را رها كرده است
در ماه هاي فوريه تا آوريـل سـال        

شهادت هاي دونيس بلر، رئيس جاري، 
) فوريـه  2و  1در (پيشين اطالعات ملي 

ــل    ــدير ك ــهادتهاي م ــره و ش در كنگ
نـرال رونالـد   ژاطالعات وزارت دفاع، 

دوگالس و معاون رئيس ستاد مشـترك  
ــا  ــش امريك ــل  14(ارت ــاز در )آوري ، ب

كنگره، تأييد ارزيابي اطالعات ملي در 
  . بودند 2007سال 
ن بيم دارد كه گزارش اسرائيل از آ      

جديد امنيت ملـي ارزيـابي پيشـين را    
منابع ما به ما مي گوينـد  .  تصديق كند

كــه گــزارش صــادقانه و شــرافتمندانه، 
احتماال ً همان ارزيابي را تصديق مـي  

و آن سوء ظن دارند كـه علـت    . كند
چند ماه به تأخير انداختن تقديم آن به 
رئيس جمهوري، اين باشد كه گـزارش  

بايد توجيه گر جنگي از نوع جنگ  مي
  . با عراق بگردد

، مانع از آن شـد كـه   2007گزارش  
ــيس    ــوش، رئ ــاون ب ــي، مع ــگ چن دي
جمهوري پيشين، امريكا را وارد جنـگ  

آن گزارش مانع از ايـن  . با ايران كند
شد كه اسرائيل، پـيش از آنكـه دوران   
رياست جمهوري بوش به پايان رسـد،  

ر حـال حاضـر،   د. به ايران حمله كنـد 
نتان ياهو از آن بيم دارد كـه گـزارش   

  صادقانه اطالعات 
 ملي همان اثـر را ببـار آورد و مـانع از    

  .به ايران شود  حمله
ــات         ــر قصــد مقام ــيش، خب ــه پ هفت

امريكائي به مالقات با طرفهـاي ايرانـي   
ــت  ــار ياف ــده، انتش ــاه آين . خــود در م

 3.5موضوع گفتگـو تعـويض ارونيـوم    
عالوه . درجه است 20ورانيوم درجه با ا

براين، ايران نيز گفت آماده است غني 
بـراي  (درجـه   20كردن اورانيـوم تـا   

ايـران  . را متوقف كنـد ) رآكتور تهران
روشن كرد كه خواهان از سـر گرفتـه   

  .شدن گفتگو ها است
اظهاريه علني و قـاطع شـما كـه در     

آن، به اسرائيل اخطار كنيد بـه ايـران   
احتمـال بسـيار قـوي،     حمله نكنـد، بـه  

اسرائيل را از چنـين اقـدامي بـاز مـي     
به دنبال آن، هرگـاه درياسـاالر   .  دارد

مولن، رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا 
را به اسـرائيل بفرسـتيد تـا او بـه زبـان      
نظامي به نظاميان اسرائيل بگويـد فكـر   
حمله به ايران را از سـر بـدر كننـد، از    

ده جنگي بس خطر ساز، جلوگيري كـر 
  .ايد
مولن پيش از ايـن نيـز بـه مقامـات          

اسرائيل اخطار كرده بود از فكر جنگ 
بنا بـر تجربـه، درفوريـه     . منصرف شوند

، او به اين نتيجه رسيده بود كه به 2010
، اين بار،مقامـات اسـرائيل   2008خالف 

مـولن  . اخطار او را جدي نمي گيرنـد 
حملـه  : در اسرائيل، به تأكيد، گفته بود

ايران، مسئله اي بزرگ براي همه ما به 
ببار مي آورد و نتايج آن بس وخامـت  

  . بار خواهند بود
 22بعد از مراجعت از اسـرائيل، در       

  ... فوريه، مولن همان هشدار را داد
  
  :قدمهاي ديگر ٭
  

ــولن از  2008در   ــدار م ــد از دي ، بع
اسرائيل، اسرائيلي هـا طـرح حملـه بـه     

به دنبال آن، . ادندايران را به كناري نه
مولن مراقبت كرد كه يك عمـل غيـر   
ارادي در خليج فارس، آتش جنـگ را  

، او بـالن  2008وئيه ژ 2در . روشن نكند
ــي در     ــرد وقت ــوا ك ــه ه ــي ب آزمايش

ــت   ــود گف ــاتي خ ــرانس مطبوع : كنف
گفتگوي نظـامي بـا نظامييـان ايـران و     

اما .  امريكا، سبب تفاهم بهتري مي شود
. اي پيـدا نكـرد   سخن او هـيچ دنبالـه  

احتماال ً ديگ چني از او خواست، فكر 
  .اين گفتگو را از سر بدر كند

. هنوز نيز اين فكر، فكر خوبي اسـت     
زيرا سبب مي شود ميان مقامات نظامي 
ارشد امريكا و ايران ارتباط برقرار شود 
و خطر حادثه سازي و محاسبه نابجـا و  
حمله نمايشي بقصد تحريك به جنـگ،  

  . اقل برسدبه حد
به باور ما، اين ارتباط بي درنگ مي      

بايد برقرار شود بخصوص كـه يكـي از   

بندهاي قطعنامه، تفتـيش كشـتي هـاي    
فرمانده نيروي . ايراني را مقرر مي كند

دريائي سپاه تهديد مي كند كه هرگاه 
كسي بر آن شود كه كشتي هاي ايران 
را در آبهاي بين المللي مـورد تفتـيش   

د، در خليج فارس و تنگه هرمز، قرارده
  . سزاي عمل خويش را خواهد ديد

    ...  
همكاران پيشين ما به ما مي ! افسوس 

سياســي شــدن تحليــل هــاي : گوينــد
اطالعاتي، با رفتن بوش و ديگ چنـي،  

در دفتر اطالعـات  . پايان نپذيرفته است
و تحقيقات وزارت خارجه، ايـن مسـئله   

ت كـه  اين همان دفتري اس. حاد است
در گذشته، اعضائي داشـت كـه حرفـه    
اي  عمل مي كردند و به دلخواه مقـام  

  .سياسي، گزارش تهيه نمي كردند
مي توانيـد  ) اوباما(همانطور كه شما  

مشاهده كنيـد، چشـم گيرتـرين مقالـه     
واشنگتن پست روز يك شنبه، مقاله اي 

. اسـت » يـك ايـران اتمـي   «با عنـوان  
ايـران   آيا امريكـا بـه  : سئوال مي شود

حمله مي كند براي جلوگيري از مجهز 
شدن ايران به سالح اتمي؟ تصور كنيم 
  . واكنش اوباما را به موشك اتمي ايران

روزنامه عكـس بزرگـي    5در صفحه      
از موشك ايران، در حـال عبـور دادن   
. از برابــر مقامــات ارشــد ايــران اســت

نويسندگان و صـفحه چينـان روزنامـه،    
بيشـترين توجـه بـه     چنان كرده اند كه

و ايـن مقالـه،   . اين مقالـه جلـب شـود   
ايران را بـزرگ مـي كنـد و    » تهديد«

. امريكا را در خطر وانمـود مـي سـازد   
يـك انتخـاب   : نويسندگان مي نويسـند 

حمله امريكا به ايران، به تنهائي است و 
اين بخاطر اين كه اجماع بر سـر ايـن   

چـون دسـت   . حمله، حاصل نمي شود
سـيار شـور مـي شـود،      پخت روزنامـه ب 

هيالري كلينتون، وزير امور خارجه مي 
  . گويد امريكا در چنين خطري نيست

اما آيا ظرف دهه اول قرن بيسـت         
و يكم، آمريكـا، درتجاوزهـاي نظـامي    
خود ، تنها نبوده اسـت و ايـن جنگهـا    

  منفور مردم جهان نبوده اند؟
اما آنچه بيش از همـه قابـل توجـه          

كه كلمه اسرائيل در اين مقالـه  است اين
نوشته هـاي  . باال بلند مشاهده نمي شود

ديگري از اين نوع كه فرآورده هـاي  
هســتند، مســئله را » اطــاق هــاي فكــر«

طوري طرح مـي كننـد كـه پنـداري     
مسئله، مشكلي است كه امريكا با ايـران  
داردو به اسرائيل يا ربط ندارد و يا ربط 

  !اندكي دارد
  
  :اوت؟ تفنگهاي ماه ٭
  

. بگـذاريم ســگهاي جنگـي بخوابنــد   
يكبــار ديگــر، يــادآور مــي شــويم كــه 
بگذاريد درياساالر مولن و ديگران شما 

  . را معقوالنه و مسئوالنه  توجيه كنند
هشدار مي دهيم كه هر گـاه نتـان        

ياهو به ايران حمله كند، دست به قمار 
  خطرهائي كه . سخت شومي زده است

امنه همه آنهائي را مي ببار مي آورد، د
بدتر از . گيرد كه بدان آلوده مي شوند

اما قابل درك اينسـت كـه نتـان    همه، 
 ياهو ، نا خواسته، نقش دكتر كوركيـان  

  كسي است كه معتقد بود به بيماراني(
كه در مرحله پايان حيات هسـتند مـي    

تـن را   130بايد كمك كـرد بميرنـد و   
ا ر) محكوم شـد  1999مي ميراند و در 

  .بازي كند
هرگاه امريكا وارد جنگي بشود كه       

اسرائيل آن را برانيگخته باشـد، مطلقـا   
تضميني وجـود نـدارد كـه جنـگ بـه      
هدف مطلـوب جنـگ افـروز برسـد و     

  . پايان پذيرد
اين جنگ، جنگي مي شود كه بـراي    

  آورد  امريكا، زيانهاي مهم  ببار مي
  8در صفحه      

  

 ماهي از سر مي گندد
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دعاي اغراق آميز و امريكائيان بخاطر ا
اسرائيل نسبت به خطر اتمـي ايـران،   
پاي امريكا در جنگ به ميـان كشـيده   

ــود ــي از  . ميش ــرائيل بخــش بزرگ اس
موقعيت خود را در امريكـا از دسـت   

بسا تمايل ضد يهود قـوت  . خواهد داد
خواهد گرفـت زيـرا امريكائيـان ايـن     
طور نتيجه گيـري خواهنـد كـرد كـه     

وه مجريـه ،  بخشي از مقامات كنگره و ق
تنها به امريكا نيسـت كـه وفادارنـد، بـه     
اسرائيل نيز وفادارنـد تـا بدانحـد كـه     
قواي امريكا را بخاطر ادعاهـاي دروغ  

  .اسرائيل، وارد جنگ مي كنند
ــه         ــداريم ك ــاس را ن ــن احس ــا اي م

بازيگران، در تل آويو و واشـنگتن، بـه   
اندازه كافي به اين عوامل مهم توجـه  

  .دارند
ر مي شويم كه پـيش از ايـن،   يادآو 
، بعد از سخنراني كلين پاول، 2003در 

، 2003فوريـه   5وزير خارجه وقت، در 
ــوراي  ــه  در ش ــيش از حمل ــت و پ امني

ما هشدارنامه اي از اين امريكا به عراق، 
نوع، براي آقاي بوش، رئيس جمهوري 

ما شـاهد فسـادي   . وقت، ارسال كرديم
. شديم كه شغل ما را در خـود گرفـت  

ــات،   ــئوالن اطالع ــه مس ــي ك ــه ترتيب ب
ــيس   ــا رئ ــاختند ت ــي س ــات جعل اطالع
جمهوري بتوانـد آنهـا را دسـت آويـز     

پـس از شـنيدن   . حمله به عـراق كنـد  
ســخنان پــاول، در مســئوليت خــويش 
ديديم كه دسـتجمعي، پـيش از وقـوع    
حمله، رئـيس جمهـوري را از حقيقـت    

بخـالف پـاول، مـا مـدعي     .  آگاه كنيم
تحليلي كه ارائه مي نشديم كه اطالع و 

كنيم، بي كم و كاست و مطلقا صـحيح  
آن هشدار نامه را با اين جمله ها . است

  :به پايان برديم
ــروز  «       ــخنان  ام ــنيدن س ــد از ش بع

پاول، وزير خارجه و تأمـل در آن، مـا   
متقاعد شديم خدمت درخـور بـه شـما    
اينست كه حقيقت را به شـما گـزارش   

امنه بحث را كنيم و از شما بخواهيم، د
گسترش بدهيد به ترتيبـي كـه غيـر از    
نزديكان بـه شـما، آگاهـان ديگـر نيـز      
بتوانند شما را از اطالعـات و نظرهـاي   

اين جنگ، از ديد ما، .  خود آگاه كنند
قابل توجيه نيست و پـي آمـدهاي بسـا    

  .»فاجعه آميز ببار مي آورد
ما از هشدار خود نتيجه اي حاصل       

هم كه مي گفتند، در  ديگراني. نكرديم
عراق، وضعيت را سنجيده اند و اطـالع  
دقيق دارند، همين هشدار را به بـوش  

اما گوشـهاي او و ديـگ چنـي    . دادند
بــا اينهمــه، حاصــل آن . شــنوا نبودنــد

هشدار نامه اين شد كه ما سوار قطاري 
كه بوش و ديگ چنـي بسـوي فاجعـه    

  . جنگ مي راندند، نشديم
ن، معـاون شـما، آن   بدبختانه، بايـد       

زمان، رئيس كميسيون امور خارجه سنا 
بود و در شمار كساني بود كه صدايشان 

امـا ايشـان   . مي توانسـت شـنيده شـود   
فرصت بـراي بيـان حقيقـت را مغتـنم     

اين شد كه كشـور مـا سياسـت    . نشمرد
خارجي اتخاذ كرد و به اجرا گذاشـت  
كه فاجعه آميز ترين سياستي بود كه در 

  . كا اتخاذ شده بودتاريخ امري
يــك بــار ديگــر، خطــر آن بوجــود      

آمده است كه آمريكا به جنگ با ايران 
كشانده شود و فاجعه اي بسا بزرگ تـر  

باز همـان خطـر وجـود دارد    . ببار آيد
كه مشاوراني كه او را حلقه كرده انـد،  
اطالع ها و نظرهاي صحيح به سـمع او  

از اين رو، در مسئوليت خـود  . نرسانند
  .  ديديم اين هشدار نامه را به او بنويسيم

مشاوران شما ممكن اسـت بـه شـما         
هرگاه شما به نتان ياهو بگوئيد : بگويند

به ايران حمله نكن، به حرف شما گوش 
اين سخن، عالمت آنست . نخواهد كرد

كه آنها مي پندارند سـخني اسـت كـه    
آنهـا را ريشـخند   . شما مايليـد بشـنويد  

بگوئيد كه ديگران و به جا  به آنها. كنيد
مي گويند كه اخطار رئيس جمهـوري  
امريكا، تنها اخطار او، نتـان يـاهو را از   

  .دست زدن به جنگ باز مي دارد
هشدار نامه را ايـن اشـخاص امضـاء        

  :كرده اند
 Ray Close  مــدير  اداره عمليــات

 26بمـدت  (سيا، شاخه خاورميانـه سـيا   
  )سال

 Ray Giraldi داره عمليـات  مدير ا
  )سال 20بمدت (سيا 
 Larry Johnson  رئـــيس اداره

جاسوسي سيا و مشاور وزارت خارجه و 
  )سال 24بمدت (وزارت دفاع 

عضــو  Patrick Langســرهنگ  
نيروهــاي مخصــوص، افســر اطالعــات 
وزارت دفــاع در خاورميانــه و آســياي 

، HUMINTجنوبي و مدير مجموعـه  
 30بمــدت (انــس اطالعــات دفــاعي ژآ

  )سال
 Ray McGovern    افسـر اطالعـات

ارتش امريكا، مدير اداره اطالعات سـيا  
  )سال 30بمدت (

 Coleen Powley   ــژه و ــأمور وي م
Minneapolis Division Counsel 

  )سال 24بمدت (اف بي آي 
ــرهنگ   ــره Ann Wrightس ، ذخي

و افسـر  ) سال  29بمدت (ارتش امريكا 
بمـدت  (سرويس خارجي وزارت دفاع 

    )سال 16
؟ !دوربين  برابر مذاكراه در

گفتگو با ايـران از جملـه    -
ايـران   –در باره افغانسـتان  

  :؟!بمب اتمي دارد
  

از سخن ها و خبرها كـه  : انقالب اسالمي
انتشار يافته اند، گوياترها را، چكيده، مي 

  :آوريم
  
احمدي نژاد از اوباما دعـوت   ٭

مي كند در برابر دوربـين هـاي   
ــا و  ــاران  تلويزيونه ــه نگ روزنام

گفتگو كنيم و اوبامـا پاسـخ مـي    
طالب گفتگو بـا ايـران، از   : دهد

  :جمله در باره افغانستان است
  

، درياســاالر مــولن، 2010اوت  1در  
رئيس ستاد ارتش امريكا، در ديـدار بـا   

ارتشـيان نقشـه   : روزنامه نگـاران گفـت  
او . حمله به ايـران را تهيـه كـرده انـد    

نقشـه تنهـا بـراي     اصرار ورزيد كه تهيه
اينست كه در صورت لـزوم، بـه اجـرا    

حمله به ايـران  : او افزود. گذاشته شود
قابل درك اسـت و همچنـان، از ديـد    

  . پرزيدنت اوباما، گزينه اي مهم است
سال پيش نيـز هـيالري كلينتـون،          

وزير خارجه امريكـا ، ايـران را تهديـد    
كرده بود كه امريكا مي توانـد همـان   

ي را كه به عراق كرد، به ايـران  حمله ا
  . نيز بكند

اوت، احمدي نـژاد بـه اوبامـا     2در  
ــاي     ــر دوربينه ــرد در براب ــنهاد ك پيش
تلويزيون و با حضور روزنامه نگاران، با 
يكديگر، در بـاره اداره جهـان گفتگـو    

اوت، مقامات كاخ سـفيد و   3در . كنند
ــنهاد او را رد  ــه، پيشــ وزارت خارجــ

  . كردند
مايــل بــه : وت، اوبامــا گفــتا 4در  

ــاره    ــه در ب ــران، از جمل ــا اي ــو ب گفتگ
  .افغانستان است

  
جنگ با لبنـان، يـا جنـگ در     ٭

  :لبنان و يا كودتا در لبنان؟
  

احتمال قوي داده شده اسـت كـه    
كميسيون رسيدگي بـه قتـل حريـري،    
ــا   نخســت وزيــر اســبق لبنــان، مقــام ي

مقامهائي از حـزب اهللا لبنـان را عامـل    
شيخ نصـر اهللا  .  يري اعالن كندقتل حر

ادعا كـرد مـدارك قطعـي در دسـت     
ــته   ــرائيل كش ــري را اس ــه حري دارد ك

اوت، ايــن  9او وعــده داد  در . اســت
اوت، او  9در . اســـناد را ارائـــه كنـــد

صــحبت كــرد و گفــت جاسوســان    
ــد،     ــده ان ــتگير ش ــه دس ــرائيلي ك اس
اعترافــاتي كــرده انــد و پرســيد چــرا  

ن اسرائيلي كميسيون تحقيق از جاسوسا
يكـي از عوامـل   . بازجوئي نمي كننـد 

اسرائيل، روز قبل از انفجـاري كـه بـه    
حيــات حريــري پايــان داد، در همــان 

  . محل بوده است
خبــر رســيد كــه حــزب اهللا لبنــان،  

نرال عون كودتائي را در لبنان ژباتفاق 
ــد ــا . تــدارك ديــده ان ــا ب ايــن كودت

موافقت ايران و سوريه بايد انجام مـي  
امـا سـفر پادشـاه عربسـتان بـه      . گرفت

دمشق و سفر او و بشار اسـد بـه بيـروت    
  .مانع از انجام كودتا شد

ملك عبداهللا، پادشـاه عربسـتان بـه     
سوريه رفـت و در روزهـاي اول اوت،   

زيـرا وضـعيت   . هر دو به بيروت رفتنـد 
لبنان را بحراني يافتند و رفتند تا مـانع  
. از وقـــوع جنـــگ در لبنـــان شـــوند

از ديد عربستان، : ان مي گويندكارشناس
علت سفر ملـك عبـداهللا بـه دمشـق و     
رفتن او همراه با بشار اسد بـه بيـروت،   

يم سوريه از ايران فاصـله  ژاينست كه ر
گرفته است و بسا مي خواهد در لبنـان  

امـا عربسـتان بـه    . دست باز داشته باشد
سوريه نگفته است دسـت سـوريه را در   

دولـت مـي   لبنان باز مي گذارد و اين 
تواند نفـوذ پيشـين خـود را در لبنـان     

  .بازجويد
اين دو لبنان را ترك كرده بودنـد   

كه در مرز لبنـان و اسـرائيل، برخـورد    
.  تن كشـته شـدند   5نظامي روي داد و 

اين رويداد، جو را بـازهم سـنگين تـر    
علت اينست كه اسـرائيل وجـود   . كرد

  .حزب اهللا را نمي خواهد
  
تبليغ مي  چرا حكومت سوريه ٭

كند كه قتـل حريـري زيـر سـر     
  :حزب اهللا است؟

  
اوت، از بيروت اطالع حاصـل   8در  

نرال محمد نصيف، مشاور ژ:كرديم كه 
» اطالع ها«امنيتي بشار اسد، زيرا  زير، 

به مطبوعات مي دهد و درج مي شوند 
حاكي از اين كه حريري را حـزب اهللا  

هــدف از ايــن كــار، پــر . كشــته اســت
ها و منصرف كردن توجـه   كردن ذهن
بمثابه متهم اصلي در قتـل    ها از سوريه

  .حريري است
ــاه      ــالع، دادگ ــين اط ــر هم ــا ب بن

انويـه  ژرسيدگي به قتل حريري كه در 
و فوريه سال آينده آغاز بكـار خواهـد   

انبــوهي از مــدارك در اختيــار . كــرد
دارد كه نشان مي دهند قتل حريري را 

ان داده يمهاي سوريه و ايران سـازم ژر
اند و حـزب اهللا و جبهـه خلـق بـراي     
ــد    ــري احم ــه رهب ــطين ب آزادي فلس

  . جرئيل نقش آلت فعل را داشته اند
سفر علي اكبر واليتي، مشاور خامنـه   

اي در سياست خـارجي، بـه دمشـق و    
ديدار او با بشار اسد و سفر وزير خارجه 
لبنان به طهران، بخاطر نگرانـي از سـه   

ور شدن سوريه از د – 1: بابت بوده اند
يم سعودي ژايران و نزديك شدنش با ر

تحقيقــات قضــائي در بــاره قتــل  – 2و 
حريري و بيم از متهم شـدن سـوريه و   

كودتا و (وضعيت در لبنان  – 3ايران و 
احتمال جنگ اسرائيل بـا لبنـان و اثـر    
ــر سياســت   ــتهم شــدن حــزب اهللا، ب م

  )داخلي لبنان
  

داويد كامرون، نخسـت وزيـر    ٭
تان ايران را صـاحب بمـب   انگلس

  :؟!اتمي مي داند
  

ــزارش  2010اوت  6در   ــه گــ ، بــ
ــارگر    ــزب ك ــه، ح ــزاري فرانس خبرگ
انگليس كه اينك نقش مخالف حكومت 
محافظه كار را بازي مي كنـد، نخسـت   
وزير را بخاطر اين كه گفته است ايران 
  . بمب اتمي دارد، مورد انتقاد قرار داد

ن، نخسـت  در واقع، داويد كـامرو       
وزير انگلستان، بهنگام سـخن گفـتن از   
لزوم پيوستن تركيه به اتحاديـه اروپـا،   

تركيـه  : اين سان استدالل كرده اسـت 
نفوذ سياسي بسيار خوبي دارد كه بكـار  

زيرا مـي توانـد بمـا در    . اروپا مي آيد
حل مسائلي چون مسئله صلح خاورميانه 
و اين مسئله كه ايران سالح اتمي يافته 

  . كمك كنداست، 
تا اين زمـان، انگلسـتان و امريكـا و          

كشورهاي ديگـر ايـران را مـتهم مـي     
كردند بـه داشـتن قصـد توليـد سـالح      
اتمي اما هيچگاه نگفته بودند كه ايران 

  . سالح اتمي دارد
دفتر نخست وزير توضـيح داد كـه         

كامال روشن است كه كامرون از رونـد  
و نـه  توليد بمب اتمي سخن مي گفت 

اما مخالفـان ايـن   . از داشتن اين بمب
سخن را دليل بـي تجربگـي كـامرون،    
جوان ترين نخست وزيـر انگلسـتان در   

  . سال اخير دانستند 200طول 
كريس بريانـت، وزيـر سـابق امـور          

اروپائي توضيح داد كه گـاف كـامرون   
را نه زحمت افزا كه خطرناك توصيف 

ك او بطور روز افزون شهرت دلق. كرد
صحنه سياست خارجي را بدسـت مـي   

  . آورد
ــت         ــد  نوبــ ــامرون، در چنــ كــ

موضعگيريهائي كـرده اسـت كـه نمـي     
  : توانند ناديده گرفته شوند

انگلستان ديگر شريك كهتـر امريكـا    
  . نيست

غزه كمپي است كه سكنه فلسـطيني   
  .در آن زندانيد

اداره اطالعات ارتش پاكستان حامي  
ستان تروريسم صـادر  طالبان است و پاك

  .مي كند
  .و ايران بمب اتمي دارد 

  
ــار   ٭ ــلويه انفج ــداهللا در عس جن

ــد   ــي كن ــاد م ــأموران  –ايج م
آلماني در بلژيك افراد پژاك را 

طرقه بود و يـا   -تعليم مي دهند؟
نارنجــــك بــــا هــــدف دادن 

  :؟"اخطار"
  

 4به گزارش خبرگزاري فرانسه، در  
ه، در عسلوي) 89مرداد  13(، 2010اوت 

 5در مجتمـــع پتروشـــيمي پـــرديس،  
عامــل ايــن . انفجــار روي داده اســت

بـدين  . انفجارها، جنداهللا بـوده اسـت  
ــارج از    ــداهللا در خ ــك جن ــان، اين س
بلوچستان دست به عمل تروريستي مي 

بنا برگزارش، عناصر سـني محلـي   . زند
ايـن  . دستيار افراد جند اهللا بـوده انـد  

را مـالي   –يم مافياهاي نظـامي  ژامر، ر
  .بشدت نگران كرده است

بنا بر اطالع حاصل از ايران، در اين      
  .تن كشته شده اند 5انفجارها، 

بنا بـر خبـر دريافـت شـده، مركـز       
ــت و    ــك اس ــژاك در بلژي ــائي پ اروپ
شخصي به اسم شمال بشيري كه خـود  
را نماينده پژاك در اروپا مي داند، در 

افــراد پــژاك را . بروكســل دفتــر دارد
ن آلماني در بلژيك تعلـيم مـي   مأمورا

دهند و مجهز كرده و روانـه مرزهـاي   
  .غربي ايران مي كنند

مشغول تحقيـق در بـاره   : انقالب اسالمي
هرگـاه  . چند و چـون ايـن خبـر هسـتيم    

صحت داشته باشد، اين واقعيت را عيـان  
ــا     ــارزه ب ــدعيان مب ــه م ــرد ك ــد ك خواه
تروريسم، خود تروريست پرورنـد و بـراي   

يم مافياهـاي نظـامي   ژشتن ردر فشار گذا
  . مالي از تروريستها استفاده مي كنند –
  

، در سـفر احمـدي   89مرداد  13در  
بنا بر . نژاد به همدان، صدائي برخاست

خبر اول، انفجـار بمـب بقصـد كشـتن     
اين انفجار عـده اي   . احمدي نژاد بود

را زخمي كـرد امـا بـه احمـدي نـژاد      
ــاند ــيبي نرس ــد، بمــب  . آس ــاعتي بع س

رنجكي شد كه به ميني بـوس حامـل   نا
خبرنگاران اصابت كـرد و عـده اي را   

پرتاب كننده نيز دسـتگير  . زخمي كرد
از ظهر ببعد، نارنجك ترقه اي شد . شد

كــه محــض ابــراز خوشــحالي از ســفر 
احمدي نژاد بر زمـين كوبيـده شـد و    

  !صدا كرد
چون دو روز پيش از آن، احمدي        

صد ترور او را نژاد گفته بود  اسرائيل ق
ــازي   ــحنه س ــوعي ص ــال ن دارد، احتم

ــت   ــوت گرف ــيانه ق ــه  . ناش ــا كوري ام
انترناسيونال، روز بعـد از واقعـه، آن را   
انفجاري واقعي در صد قدمي احمدي 
نژاد دانسـت و آن را هشـداري تلقـي    

قــدمي بلبشــوئي  100ايــران در : كــرد
امـا چـه كسـي ايـن     . فاجعه بـار اسـت  

بـا  . نيست هشدار را داده است؟ دانسته
توجه به وضعيت ايـران، هركسـي مـي    

  .تواند اين هشدار را داده باشد
ــاي        ــات و داده ه ــيم اطالع و ببين

  :اقتصادي چه مي گويند
  
  

تورم و رانت خواري 
و كســـر بودجـــه و  
صنعت زدائـي ذاتـي   
   ،اقتصاد مصرف محور
  درمهار مافياها است 

  
  
درصـــدي را بانـــك  30تـــورم  ٭

  !:ندك  م ميدرصد اعال 9مركزي 
 

ــرداد  14در   ــن 89مـ ، روز آن اليـ
 9تورم در ايـران  : گزارش كرده است

درصد اعـالم شـده اسـت؛آماري كـه     
حتي خود رييس بانك مركزي هم آن 

. را در زندگي شخصي اش باور نـدارد 
همين ديروز سـايت فـرارو از افـزايش    
بيسـت درصــدي كاالهــاي اساســي در  

 .دايران درآستانه ماه رمضان خبر دا
مساله اعالم نرخ تورم هم در دولـت     

اره يك سـوژه خبـر   واحمدي نژاد هم
چرا كه با ابداع شـيوه   .است ساز بوده

نقطه بـه نقطـه وسـنجش ماهانـه تـورم      
نسبت به ماه قبل، آماري ساخته ميشـود  

اما . نشان ميدهددرصد  10را  كه تورم 
قيمت هاي بازار به آمار بانك مركـزي  

 .كاري ندارند
  به گزارش فارس رئيس كل بانك     

  9در صفحه      
  

 گنددماهي از سر مي
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مركزي با اعـالم اينكـه نـرخ تـورم در     
ــاه   ــاه تيرم ــان م ــه  9.4از  89پاي  9.1ب
اميدواريم كه در ": درصد رسيد، گفت

درصـد   0.2هاي آينده نرخ تورم تا  ماه
 ."ديگر كاهش پيدا كند

بهمني، در حالي مدعي كاهش نرخ     
رش بانـك  كه به گـزا  است، تورم شده

ــدينگي در   تحــت رياســتش، حجــم نق
جمهـوري   سال رياسـت  5ايران ظرف 

نژاد دويسـت وده درصـد بـاال     احمدي
ميـزان نقـدينگي كشـور در    . رفته است

، قبل از آنكه احمدي نـژاد  1383سال 
مسئوليت قوه مجريه را به عهده بگيرد، 

ــارد تومــان  68  70حــدود (هــزار ميلي
ــارد دالر ــود)ميليـ ــم در . بـ ــن رقـ ايـ

هــزار ميليــارد  211بــه  88شــهريورماه 
) ميليـــارد دالر 210حـــدود (تومـــان 

اين در حالي است كه به نوشـته  .رسيد
ها حاكي اسـت   آخرين گزارش"ايلنا، 

حجـم نقـدينگي در گـردش كشـور از     
هزار ميليارد تومـان نقـدينگي در    234

هـزار  250بـه   88گردش تا پايان سـال  
امسال ، 89ميليارد تومان تا پايان تيرماه 

 ."رسيده است
افـزايش حجـم   ": بنا بر اين گزارش    

نقدينگي در گردش اقتصـاد ايـران در   
گيــرد كــه حجــم  حــالي صــورت مــي

بـه ميـزان    88نقدينگي در پايان سـال  
. هزار ميليارد تومان گـزارش شـد   234

 87ميزان نقدينگي كشور در پايان سال 
هزار ميليارد تومان بوده و 190به ميزان

هـزار  164ايـن رقـم   86ال درپايان سـ 
. ميليارد تومان بـه ثبـت رسـيده اسـت    

 86هـاي   مقايسه رشد نقدينگي در سال
دهد آهنگ رشد  نشان مي 89تا خرداد 

نقدينگي فزاينده بـود بـه طـوري كـه     
مقايسه اين آمار از افزايش سه برابـري  

  ."دهد تنها در سه سال گذشته خبر مي
 

ــورم   ــدي در دولـــت 105تـ درصـ
  :احمدي نژاد

 
ــان        ــام كارشناس ــه تم ــرغم اينك علي

اقتصادي بـين رشـد نقـدينگي وتـورم     
نـد، محمـود   نرابطه مستقيم برقـرار ميك 

سـال اول دولـتش   4احمدي نـژاد در  
اما در سـال   .اين موضوع را منكر ميشد

ــه     ــه ول ــزارش دويچ ــه گ ــته  ب گذش
الدين حسـيني وزيـر اقتصـاد و     شمس"

دارائي در همـايش تحـول اقتصـادي    
عالم كرد كه رابطه نقدينگي و ا صريحاً

دهـم درصـد    9تورم در ايران نـيم تـا   
معناي سـخن وزيـر   ": در ادامه. "است

اقتصــاد و دارائــي ايــن اســت كــه در 
ترين حالـت، نـرخ تـورم در     خوشبينانه

برابر هر يك درصد افزايش نقـدينگي،  
بنـا  . نيم درصد افزايش خواهـد يافـت  

بــراين، هنگــامي كــه حجــم نقــدينگي 
درصـد رشـد    210سال  5د ظرف حدو

كرده باشد، نرخ تورم نيز، بايـد دسـت   
بر مبنـاي  .درصد باال رفته باشد 105كم 

اين محاسبه، متوسط رشد نرخ تورم در 
نـژاد   هر سال كـاري دولـت احمـدي   

امـا  .درصد بوده است 23/  5دست كم 
بانك مركزي متوسط نرخ تـورم را در  

درصد اعالم كرده  16/  5ها  همين سال
ــت ــندوق  . "اس ــر ص ــولي ديگ در تح

المللي پول، در گزارشي با عنـوان   بين
، تاكيـد  "نقدينگي و تـورم در ايـران  "

كرده كه ايران همواره با مشكل رشـد  
در اين گزارش . تورم روبرو بوده است

ميـانگين نـرخ تـورم در    ": خـوانيم  مي
ــوري    ــتقرار جمه ــان اس ــران از زم اي

درصــد  17اســالمي، همــواره حــدود 
اما اين رقم همـواره  . استاعالم شده 

 ."كمتر از تورم واقعي است
المللي پـول   در گزارش صندوق بين   

رشــد نقــدينگي ": آمــده اســت ضــمناً
هـاي دولـت،    خاطر افـزايش هزينـه   به

 ."ترين عامل رشد تورم است مهم
هـاي مقطعـي    تضاد ميـان گـزارش       

بانــك مركــزي، گــزارش صــندوق    
كـل   المللي پول و اظهارات رئـيس  بين

بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارائـي  
دهـد كـه    جمهوري اسالمي نشان مـي 

حتي خـود دولـت در زمينـه توضـيح     
وضــعيت اقتصــادي كشــور دســتخوش 

كارشناسان اقتصادي، . سردرگمي است
نرخ تـورم واقعـي را در حـال حاضـر     

. كننــد درصــد بــرآورد مــي30حــدود 
هاي مجلس بـر   ها با استناد به بحث آن

هـا   فمنـد كـردن يارانـه   سر اليحـه هد 
كننـد كـه اجـراي ايـن      بيني مـي  پيش

درصد بر نرخ تورم  20اليحه نيز حدود 
  .بيافزايد

نقدينه تنها عامل ميزان : انقالب اسالمي
مجموع سياسـتهاي مـالي و   . تورم نيست

پــولي و سياســت توزيــع درآمــد، قــدرت 
خريدي را ايجاد مي كنند كه چون توليد 

يـد را كـه در   داخلي نمي تواند قدرت خر
بيرون از اقتصاد كشور، ايجاد مـي شـود،   
جذب كند، ناگزير مي بايـد دروازه هـا را   

اين امـر،  . به روي كاالهاي خارجي گشود
مساعد است با سلطه دولت بر ملت زيـرا  
بجاي اينكه دولت در بودجـه خـود تـابع    
توليد ملت باشد، اين ملـت اسـت كـه بـا     

يهي بد. بودجه دولت مي بايد زندگي كند
است چنين اقتصـادي فرصـتهاي بـزرگ    
براي رانت خواري پديد مي آورد و زمينه 
ساز پيدايش و رشـد گروههـاي مافيـائي    

پس نبايد تعجـب  . شود رانت خوار مي
كرد اگر  بازار كشور به تصـرف چـين   
در مي آيـد و  صـنعت زدائـي، رونـد     
مصرف محور شدن اقتصاد را سـرعت  

  :مي بخشد
  
توسط چين تصرف بازار ايران  ٭

  :و صنعت زدائي
 

گـزارش  چكيـده  ، 89مرداد  12در  
مسئوالن اجرايي التفاتي به : كرده است

وضعيت صنعت ندارد زيرا در شرايطي 
ــورم  ــد واردات كــاهش و ت را  كــه باي

افـزايش   گويايآمارها  كاهش دهند، 
و شــواهد حكايــت از  .هســتندواردات 

ــورم ــردن  سياســت ت ــد ك زاي هدفمن
در ايـن صـورت   . ننـد مـي ك  هـا  يارانه

تـاثير    بخش صنعت به حد بااليي تحت
ايــن شــرايط قــرار خواهــد گرفــت و 

 .گرفتخواهد شتاب زدايي  صنعت
احمــد ميــدري ، اســتاد دانشــگاه و   

كارشــــناس مســــايل اقتصــــادي در 
تسخير بـازار ايـران توسـط     ،يادداشتي

را كشور  درچين و رشد صنعت زدايي 
ــرار داده اســت  ــاد ق ــورد انتق ــ. م ن اي

ــيش در    ــدي پ ــه چن ــت را ك يادداش
و داراي اين روزنامه شرق منتشر شده، 

 :نكات است
اقتصاد ايـران در حـال حاضـر بـا       -1

اي مواجه است كه بـه اسـتثناي    پديده
ابتداي انقالب و زمان جنـگ در هـيچ   
دوره از تاريخ معاصر بـا آن دسـت بـه    

اي كـه از   گريبان نبوده است؛ پديـده 
تـوان   مـي » اييزد صنعت«آن با عنوان 

در اقتصاد ايران سـهم بخـش   . ياد كرد
ــد،   ــم از توليـ ــدن اعـ ــنعت و معـ صـ

افزوده و اشتغال همواره افزايش  ارزش
رشد اين بخش در دوراني كـه  . داشته

شد  با رونق درآمدهاي نفتي همراه مي
داده  به شكل بارزي خود را نشـان مـي  

رغم افزايش  اما در دوره اخير به. است
هــاي  رشــد بخــشدرآمــدهاي نفتــي 

مختلــف صــنعتي رونــد نزولــي داشــته 
 .است

زدايـي در   در تبيين پديـده صـنعت      
هـاي   اقتصاد ايران عـالوه بـر سياسـت   

ــال     ــد س ــادي در چن ــت اقتص نادرس
گذشته، نبايد از ورود چين بـه عنـوان   

صنعتي بـزرگ ايـران    -شريك تجاري
تبديل شدن چين به شـريك  . غافل شد

ــارت كاالهــ   ــران در تج ــلي اي اي اص
صــنعتي بــه اشــكال مختلــف منجــر بــه 

زدايـي در اقتصـاد ايـران شـده      صنعت
اما قبل از بحث درباره اين ايده  .است

زدايـي و شـواهد    بايد منظور از صنعت
 :بروز آن در اقتصاد ايران را بيان كرد

 :زدايي چيست صنعت 
زدايـي در اقتصـاد را    پديده صـنعت    
گيـري   توان با چند شاخص انـدازه  مي

ــرد ــدي،  . ك ــدهاي تولي ــاهش واح ك
كاهش شاغالن بخش صنعت و كـاهش  
عمق صنعتي شدن سـه شـاخص اسـت    
ــده     ــان دادن پديـ ــراي نشـ ــه بـ كـ

زدايي در يـك اقتصـاد بـه كـار      صنعت
ايـن سـه شـاخص در    . شـود  گرفته مي

به اشكال مختلف خـود   86تا  82دوره 
 :را نشان داده است

در دوره : كاهش واحدهاي توليدي    
ــا  82 ــاهش  اق 86ت ــا ك ــران ب ــاد اي تص

. رو بوده اسـت  واحدهاي توليدي روبه
واحـد صـنعتي كـه     771در اين دوره 

كارمند داشته از مدار توليد  10بيش از 
ايـن تعـداد   . كشور حذف شـده اسـت  

وقتي با تعداد كل واحدهاي توليـدي  
هزار واحد اسـت،   16نفر كه  10باالي 

نسـبت بسـيار بـااليي را     سنجيده شـود  
اين در حالي است كـه  . دده نشان مي

  اقتصاد ايران 
گـاه بـا كـاهش تعـداد       در گذشته هيچ

رو نبوده و رونـد   هاي بزرگ روبه بنگاه
تاسيس ايـن واحـدها افزايشـي بـوده     

تنها اين روند  است اما در دوره اخير نه
افزايشي نبـوده بلكـه از تعـداد مطلـق     

 .واحدهاي توليد كاسته شده است
ايـن شـاخص    :كاهش تعداد شاغالن    

هاي مناسبي به اقتصاد ايران  نيز عالمت
ظــرف چهــار ســال مــورد . دهــد نمــي

هزار شغل در واحدهاي  20بررسي تنها 
ايـن آمـار بـا    . صنعتي ايجاد شده است

، توجه به تاسيس واحدهاي پتروشيمي 
با توجه بـه قيمـت   . نيازمند تفسير است

ــي     ــراي برخ ــت ب ــرژي نف ــايين ان پ
واحـدهاي  واحدهاي صنعتي، تاسـيس  

پتروشيمي در چند سال گذشته سرعت 
تاسيس اين واحـدها نشـان   . يافته است

دهد در اين دوره ميزان بيكاري در  مي
 20بخش صنعت به حدي بوده كه تنها 

هزار شغل جديد ايجاد شده، بنـابراين  
در بخش تعـداد شـاغالن نيـز وضـعيت     

 .براي اقتصاد ايران مناسب نيست
ايــن : كــاهش عمــق صــنعتي شــدن   

ــي  ــا م ــاني معن ــاخص زم ــه  ش ــد ك ياب
واحــدهاي توليــدي بــه جــاي توليــد 

بـر تنهـا بـه مونتـاژ      كاالهاي تكنولوژي
ظهور . كردن كاالهاي صنعتي بپردازند

ــده  ــين پدي ــعه چن ــك  و توس اي در ي
زدايـي ترجمـه    اقتصاد به نوعي صنعتي

سـهم   85تـا   82هـاي   در سال. شود مي
آمــار واردات مــواد اوليــه و كاالهــاي 

درصـد   70اي به كل واردات به  سطهوا
افزايش سـهم  . افزايش پيدا كرده است

اي ايـن   مواد اوليه و كاالهـاي واسـطه  
پيام را دارد كه صنعت ايران بـه جـاي   
توليد كاالهاي صنعتي به مونتاژ كـردن  

بــه طــور مثــال در . روي آورده اســت
  بخـــش صـــنعت مـــواد غـــذايي رب

فرنگــي از خــارج وارد و بــا    گوجــه
. شود ندي ايران به بازار عرضه ميب بسته

اين روند زمـاني وارد مرحلـه هشـدار    
شود كه نسـبت واردات سـرمايه بـه     مي

آمارهـا  . كل واردات نيز محاسبه شـود 
حكايت از آن دارد كـه نسـبت ارزش   

ــرمايه ــل واردات   واردات س ــه ك اي ب
درصد كـاهش پيـدا    20به  35كشور از 

با اين تصـوير بايـد گفـت    . كرده است
گـذاري   هـا از سـرمايه   بان سرمايهصاح

هـــاي آتـــي  بـــراي توليـــد در دوره
بـراي ظهـور ايـن    . اند نظر كرده صرف

توان عوامل مختلفـي ذكـر    شرايط مي
كرد اما در شرايط مورد بررسـي نقـش   
چين به عنوان يـك عامـل مهـم قابـل     

 .بررسي است
 :زدايي چين و صنعت 
 -تبديل شدن چين به شريك تجاري   

ــرا  ــنعتي ايـ ــردن  صـ ــاذ نكـ ن و اتخـ
هـاي بازرگـاني مناسـب بـراي      سياست

مقابله با تهديد چين شرايط را به مرحله 
در . رســانده اســت دهنــده اي هشــدار

دوره اخير ايران به واسطه شوك نفتي 
رو بود اما اين  با افزايش درآمدها روبه

هاي گذشته يـك تفـاوت    دوره با دوره
هــاي  در تمــامي شــوك. بــزرگ دارد
 70و  60، 50هــاي  ي دهــهنفتــي ابتــدا

ــورهاي    ــران كش ــنعتي اي ــركاي ص ش
كيفيــت و قيمــت  . اروپــايي بودنــد 

كشورهاي اروپايي با نـوع ايرانـي آن   
ــه واردات     ــود ك ــاوت ب ــان متف آنچن
كاالهاي صنعتي اروپايي تهديدي براي 

در . شــد صــنايع ايــران محســوب نمــي
هاي نفتي گذشته آنچـه رخ داد   شوك

يران بـود  زدايي در اقتصاد ا كشاورزي
كه بازتاب آن مهاجرت روسـتاييان بـه   

در شــوك اخيــر بخــش . شــهرها بــود
صنعتي ايران آسيب جـدي ديـد زيـرا    

گـاه بـا رقابـت قيمتـي      اين بخش هيچ
 .رو نبوده است روبه

اي مثـل   براي مثال كاالهاي صنعتي    
خودرو پرايد با ورود بنز آلمان دچـار  

واردات بنز براي ايـن  . شود چالش نمي
رو به دليل آنكه با دو بازار متفاوت خود
گـاه تهديـدي بـه     رو اسـت هـيچ   روبه

آيد اما اگـر خـودرويي در    حساب نمي
تر وارد شود  سطح پرايد با قيمت پايين

. كشـاند  اين صنعت را بـه نـابودي مـي   
ــه   ــين تجرب ــه چن ــوزه  گرچ اي در ح

خودرو هنوز رخ نداده اما صنعت مبل، 
لزي كاالهاي ف  نساجي، مواد خوراكي،

با اين تهديـد دسـت بـه گريبـان      …و
  .هستند

چين از فرصتي استفاده :  انقالب اسالمي
مي كند كـه در اقتصـاد مصـرف محـور،     

در . پديــد مــي آورنــدنيروهــاي محركــه 
اقتصــاد مصــرف محــور، ديناميــك هــاي 
سلطه ، اقتصاد زير سـلطه را بـه تصـرف    

سـهم هريـك   . اقتصاد مسلط در مي آورد
ز جمله سياست توزيع از سلطه گران را، ا

قدرت خريد در جامعه زير سلطه و كسـر  
معـين مـي   ... بودجه و فرار سرمايه هـا و 

  .كنند
  
غير از كسري  رسمي بودجه ،  ٭

بعلت عايـد نشـدن درآمـدهاي    
پيش بيني شده، كسـري بودجـه   

  :بزرگ تر مي شود
 

: ايلنـا ، به گـزارش  89مرداد  12در  
 تـرين  فربه 89درحالي كه بودجه سال 

بودجه تاريخ اقتصادي كشور محسـوب  
شود، آخرين خبرها حـاكي اسـت    مي

كه بودجه امسـال بـا كسـري پـيش از     
 .موعد مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار ايلنا، با وجودي كه 
كميته تخصيص اعتبار بودجه براسـاس  
دستورالعمل يك دوازدهم بودجه سـه  
ــا  ماهــه اول و دوم را ابــالغ كــرده ام

 89نـي شـده در بودجـه    بي منابع پـيش 
براساس قانون محقق نشـده اسـت بـه    

ــه  ــزي و  طــوري كــه معاونــت برنام ري
نظارت راهبردي اجراي قانون بودجـه  
امسال را مطابق ساير درآمدهاي مورد 

ــيش ــانون تخصــيص داده  پ بينــي در ق
 .است

بيني در قـانون   يكي از منابع مورد پيش
بودجه در فصل درآمـدهاي عمـومي،   

هاســت كــه براســاس  دريافــت ماليــات
اعالم علي عسگري رييس سازمان امـور  
مالياتي سهم اصـناف در تـامين ماليـات    

درصـد محاسـبه شـده     4.6كشور تنهـا  
اين اظهـارنظر شـفاف از ريـيس    . است

سازماني كه مسئوليت تـامين بخشـي از   
درآمدهاي عمومي بودجه را برعهـده  

دهد كه نـه تنهـا منـابع     دارد، نشان مي
در قـانون بودجـه در    بينـي  مورد پيش

پنجمين ماه سـال محقـق نشـده بلكـه     
بهاي فروش نفت بـا آنچـه در بودجـه    

بيني شده به صورت شانه به  امسال پيش
 .شانه حركت كرده است

براساس اين گـزارش، بـا توجـه بـه         
دالري  65بـا نفـت    89كه بودجـه   اين

هاي فـروش نفـت    بسته شده، اما قيمت
دهد  شان ميهاي گذشته ن ايران در ماه

كه سهم كمي از مازاد درآمد نفتي بـه  
. حساب ذخيره ارزي واريز شده اسـت 

هرچند كه پول حاصل از فروش نفـت  
رسد اما با احتساب  با تاخير به كشور مي

و نقل قول يكـي از   88هاي قبل از  ماه
نمايندگان مجلس كه منابع اين حساب 
ــاري   ــال جـــ ــداي ســـ را از ابتـــ

اســبه كــرده ميليــارد دالر مح7تــاكنون
بود، موجودي حساب ذخيره ارزي تنها 

اي دولت  تامين كننده نيازهاي بودجه
ايـن درحـالي اسـت كـه     . خواهد بود

ها بـه   هنوز قانون هدفمند كردن يارانه
هـا آزاد   اجرا گذاشـته نشـده و قيمـت   

با توجـه بـه نيازدولـت بـه     . نشده است
هزار ميليـارد تومـان در سـال اول،    40

كننـد كـه    نـي مـي  بي كارشناسان پـيش 
هاي گذشته منـابع بودجـه    همانند سال

  .عمراني امسال هم قرباني خواهد شد
معنـي كسـر بودجـه، در    : انقالب اسـالمي 

اقتصاد مصرف محـور اينسـت كـه دروازه    
زيـرا  . بايد بيشتر بر روي واردات باز شـوند 

ــت،    ــه دول ــر بودج ــادي، كس ــر اقتص در ه
بشرط آنكه از حد مطلوبي كـه اقتصـاد آن   

ور معين مي كند، بيشتر نشود، محـرك  كش
توســعه بــازار، بنــا بــر ايــن، افــزايش توليــد 

اما در اقتصاد زيـر سـلطه و مصـرف    . است
محور، تورمي كه بودجه اي با كسري بـاال  
ايجاد مي كند، دولت را نـاگزير مـي كنـد    
دروازه هــا را بــر روي واردات بــاز كنــد و 

وقتـي  . البته ميزان قاچاق افزايش مـي يابـد  
ــا مافياهــاي نظــامي  ر ــت خواره ــالي  –ان م

هستند، دولت بـه تغييـر سياسـت اقتصـادي     
  :ناسازگار با رانت خواري توانا نمي شود

  
درصدي در  70ريشه واردات  ٭

  :هاي سياسي است رانت
 

گزارش كرده  ايلنا، 89مرداد  14در  
يك عضو فراكسيون اصولگرايان : است

ريشـه  : مجلس شـوراي اسـالمي گفـت   
درصـــــدي كشـــــور در  70واردات 

هاي سياسي، ضوابط غيرقانوني و  رانت
 .هــاي نامناســب اســت گــذاري تعرفــه
االسالم حسين اسـالمي بـا بيـان     حجت

درصـد   80كه كشور آسيايي ژاپن،  اين
ــادرات و  ــد واردات دارد، 10ص   درص

 70اسالمي ايران ولي جمهوري : گفت
درصـد صـادرات    20درصد واردات و 

  دارد، لذا وقتي به مشكالت اجتماعي
ــان و     ــتغال جوان ــت، اش ــامل معيش ش

معضــالت اقتصــادي بــه ويــژه پويــايي 
گـذاري پرداختـه    صنعتگران و سـرمايه 

شود كه معـادالت   شود، مشاهده مي مي
 .اجتماعي و اقتصادي نادرست است

شـــه در بـــاال بـــودن واردات، ري     
هاي سياسي، ضوابط غيرقانوني و  رانت
  اين . هاي نامناسب دارد گذاري تعرفه

ــه   وضــعيت موجــب هــدايت كشــور ب
هـا شـده    ي زمينـه  هـا در همـه   بست بن

 .است
وي خواستار تغييـر معادلـه واردات بـه    
ــوراي    ــس ش ــوي مجل ــادرات از س ص

تـا مـادامي كـه    : اسالمي شـد و افـزود  
ر مجلس جاي واردات و صادرات كشو

ــا   ــر ندهــد، اقتصــاد كشــور پوي را تغيي
  .شود نمي

  
  10در صفحه      

  

  ماهي از سر مي گندد
 



                                                                                                                                                                                       

 

 
10 
 

 
 

2010اوت    29تا  16    1389شهريور 7داد تامر 25از675  شماره 

 

ــامي ٭ ــاي نظـ ــالي  -مافياهـ  مـ
ــت خــوار   ــد شــركاي ران نيازمن

  :خارجي هستند
  

، فرهيختگــــان 89مــــرداد  16در  
بـا وجـود اتخـاذ    : گزارش كرده است

گرايي ايران براي توسـعه   سياست شرق
هـاي نفتـي    صنايع نفت و گاز، شـركت 

ــا ام ــيه ب ــا  روس ــايي ب ــاي قرارداده ض
فـارس ضـمن    كشورهاي حاشيه خلـيج 

تغييــر رويكردهــاي ســنتي گذشــته بــه 
خلوت  دنبال حضور بلندمدت در حياط

 .گاز ايران هستند
به گزارش مهـر، بـا افـزايش تحـريم و     

المللي عليه صنايع نفت و  فشارهاي بين
گاز ايران، استراتژي و رويكـرد وزارت  

ر هم نفت براي توسعه صنعت نفت كشو
گرايـي تغييـر كـرده     از غرب بـه شـرق  

است و از اين رو تحليلگـران از چـين،   
فـارس   مالزي و كشورهاي حاشيه خليج

عنوان شركاي استرتژيك نفتي ايران  به
بر اين اساس قراردادهاي . برند نام مي

مختلفي در بخش باالدستي صنعت نفت 
همچــون طــرح توســعه ميــادين نفتــي 

 11، فــاز آزادگــان شــمالي، يــادآوران
شـمالي، بلـوك    جنـوبي، پـارس   پارس

اكتشــافي گرمســار و مسجدســليمان بــه 
هاي چينـي و قـرارداد توسـعه     شركت

ميادين نفت و گاز رسالت، فردوسـي و  
هاي مالزيايي واگـذار   گلشن به شركت

برآوردهـاي اوليـه حـاكي از آن    . شد
است كه ارزش قراردادهـاي مختلـف   

 هـاي باالدسـتي و   نفت و گاز در بخش
هاي  شده به شركت دستي واگذار پايين

هــاي اخيــر  چينــي و مــالزي در ســال
  .ميليارد دالر ميرسد 70نزديك به 

رد روسـها    : انقالب اسالمي بر خُـورد و بـ
بيفزائيد و خطر حضور روسها را در خليج 
فارس با توجه به هدف آنان از ديرهنگـام  
كه رسـيدن بـه آبهـاي گـرم بـود اسـت       

  !.بيفزائيد
  
ــود ا٭ ــت ركـ ــادي و رانـ قتصـ

خواري و نياز به سـركوب و بنـا   
سابقه بودجـه   افزايش كمبر اين، 
  :ي بسيج ها و فعاليت
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محمـود  حكومت : گزارش كرده است
هاي گذشته توجـه   نژاد در ماه احمدي

اي بـه نيروهـاي نظـامي داشـته و      ويژه
درصـد افـزايش    50بودجه آنهـا را تـا   

بسيج از گسـترش    كنون فرماندها. داده
برابـر شـدن    7تـا   2سابقه فعاليت و  كم

ي نيروهاي تحت فرمانش خبـر   بودجه
 .دهد مي
مجموع بودجه نهادهـاي نظـامي از       

بـه   88ميليارد تومـان در سـال    11250
 89ميليــارد تومــان در ســال    14753

بنابر آماري كـه از  . افزايش يافته است
ال جـاري  ي بودجـه سـ   جزييات اليحه

منتشر شده سـهم وزارت دفـاع از ايـن    
. درصد بوده اسـت  50افزايش بيش از 
ميليارد تومان بـه   4850بودجه سپاه از 

ــيده اســت  5825 ــان رس ــارد توم . ميلي
اكثريت اصولگراي مجلـس هشـتم نيـز    

اي به نيروهاي بسيج دارنـد   توجه ويژه
صدا با دولـت خواسـتار گسـترش     و هم

 .ندا امكانات اين نهاد شده
فعاليـت   "ناشـدني  وصـف "افزايش  

 :بسيج
رضا نقدي، در ديدار بـا   سردار محمد   

ــمار    ــزايش ش ــيج از اف ــدهان بس فرمان
هاي اين نيرو خبـر داد و گفـت    پايگاه

ها با همكـاري   اعتبارات احداث پايگاه«
نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي در   

ظـاهرا  » .بينـي شـده اسـت    قانون پيش
چنان وسيع است  ها گسترش اين پايگاه

كـــه فرمانـــده بســـيج نيـــز آن را    
 .كند عنوان مي "ناشدني وصف"

خبرگــزاري فــارس روز گذشــته،       
شنبه هفتم مـرداد، از قـول نقـدي     پنج

ــت  ــت   «نوشـ ــك حركـ ــال يـ امسـ
هـاي   ناشدني در افـزايش پايگـاه   وصف

مقاومت بسـيج درسـطح كشـور ايجـاد     
هـاي گذشـته    شده كه در طـول سـال  

هاي جديد  اد پايگاهتعد» .نظير است بي
 .رسد به هفت هزار مي 89در سال 

مسـائل  "هايي براي  زنان بسيجي پايگاه
 .خواهند يافت "ديگر

محمدرضا نقدي با اشـاره بـه اينكـه        
هاي بسيج دو تا هفت برابر  اعتبار پايگاه

با احداث «افزايش خواهد يافت گفت 
هــا، فعاليــت بســيجيان بــيش از  پايگــاه

او مدعي اسـت  » .يابد گذشته ارتقا مي
رساني به مردم يكي از وظايف  خدمت«

» .هاي مقاومت بسيج است اصلي پايگاه
ها نقـش   پايگاه«گويد  فرمانده بسيج مي

مهمي در كـاهش شـكاف اجتمـاعي و    
 ».مسائل ديگر دارند

در حالي كه سردار نقدي در مـورد      
خوانده توضيحي  "مسائل ديگر"آنچه 

ـ   الح صـ ك بـه ا نداده است منـابع نزدي
ــارات    ــمگير اعتب ــزايش چش ــان اف طلب
نيروهاي بسيج را با نقش آنها در مقابلـه  
با جنبش اعتراضـي شـهروندان مـرتبط    

ــي ــد م ــرس  . دانن ــي ج ــايت اينترنت س
هاي بسـيج و اعضـاي    پايگاه«نويسد  مي

ــركوب   آن، يكــي از مراكــز اصــلي س
اعتراضات مردمي در حـوادث پـس از   

 ».آيد انتخابات به شمار مي
 :اكتفا نكردن به بودجه دولتي 
سران جمهوري اسالمي بارهـا نقـش      

هـاي پـس از    بسيج در مقابله با ناآرامي
ــمي   ــات رس ــه در ادبي ــات را، ك انتخاب

خوانده  "اغتشاش"و  "فتنه"حكومت 
سردار نقدي . اند شود تحسين كرده مي

پانزدهم ارديبهشت در مراسم دهمـين  
سالگرد تاسيس بسيج سـازندگي گفـت   

وجـود آمـده در بسـيج در     ظرفيت به«
ــد در    ــردم باي ــه م ــاني ب ــدمات رس خ

ترين زمان به افزايش صد برابري  كوتاه
 ».برسد

نظـامي   شود نيروهـاي شـبه   گفته مي    
بسيج به جز منابعي كـه مطـابق برنامـه    

ي سـاليانه در اختيارشـان قـرار     بودجه
ــت    ــز حماي ــري ني ــابع ديگ دارد از من

ر مراسـم يـاد   فرمانده بسيج د. شوند مي
نبايد فراموش كرد كه «گويد  شده مي
هاي دولتي محدوديت دارند و  بودجه

 ».ها اكتفا كرد نبايد صرفا به اين بودجه
فرماندهي نيروهـاي بسـيج پـيش از        

ي حسين  انتخابات سال گذشته بر عهده
هـاي امنيتـي و از    طائب، يكي از چهره

اي قـرار   اهللا علي خامنـه  معتمدان آيت
از آن پس سردار نقدي به اين . داشت

مهـدي كروبـي و   . سمت منصوب شده
ميرحسين موسوي، دو نامزد معترض به 

ي انتخابــات بارهــا  نتــايج اعــالم شــده
ــه دســت   نيروهــاي بســيج و ســپاه را ب

 "كودتاي انتخابـاتي "داشتن در آنچه 
  .اند شود متهم كرده عنوان مي

و رانت خواران عبارتند : انقالب اسالمي
 :از
  

  

ــامي  فهرســــت اســ
اعضاي مافياها كـه از  
رهگـــذر اســـتبداد  
مالتاريــا، از انقــالب  
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

   11 –شده اند 
  

از مــداحان بانــد ســرکوب  -ماشــاء اللــه 
  .های خیابانی نظام والیت 

ــه قصــاب   ــد  –ماشــاء الل از نیروهــای بان
  سرکوب های خیابانی 

از مـداحان بانـد سـرکوب  -رضـا  –مافی 
  .نظام والیت های خیابانی 

از نیروهــای وابســته بــه بانــد  -مانــدگار  
  .حجت االسالم  –رسانه ای نظام والیت 

از سـخنرانان مراسـم انصـار  -ماندگاری 
  .حزب الله 

ـــتان  ـــایی دادس ـــاون قض ـــدگاری مع مان
  عمومی و انقالب تهران 

از نیروهای وابسـته بـه بانـد  -ماه رخسار 
  .حجت االسالم  –رسانه ای نظام والیت 

همسر حداد عادل و  –طیبه  -ماهروزاده
مادر همسر مجتبی خامنـه ای از اعضـای 

  .باند اقتصادی 
از نیروهای وابسته بـه –بهروز  –ماکویی 

ســازمان مجاهــدین انقــالب اســالمی و 
استاندار اسبق کرمانشاه .عضو گروه فلق 

.  
مباشـــری مـــدیر کـــل زنـــدانهای اســـتان 

  لرستان 
ی از حکــــام شــــرع و روســــا –مبشــــری 

  .حجت االسالم –دادگاههای انقالب 
از روسای دادگاههای  –حسین  –مبشری 

  .حجت االسالم –انقالب اسالمی 
از مــدیران ســابق  –مجتبــی  –مبشــری 

ــیما  ــد  –شــبکه هــای صــدا و س عضــو بان
  .رسانه ای 

 –ریــیس دادگــاه اســتان همــدان  –متقــی 
  .حجت االسالم  –باند قضایی 

منیتــی مســئول ا –ســید محمــد  –متــولی 
آزادی دارابـی  –سفارت ایران در آلمـان 

  در برابر آزادی ماهیگران المانی 
= از مسئولین سیاسی  –منوچهر   -متکی 

ــای خــارجی  ــاتی در تروره ــر . اطالع وزی
سفیر ایران در ترکیه  –امور خارجه فعلی 

وی . و معاون سازمان ارتباطات اسـالمی 
  نماینده دور اول مجلس بود 

پسر منوچهر متکـی  –ضا حمید ر –متکی 
مدیر هماهنگ کننده هیات اعزامی به  –

  .سوریه 
دختر منوچهر متکـی  –معصومه  –متکی 

  –.کارشناس قراردادهای عمرانی 
ــتری  ــد شبس ــن  –مجته ــده  -محس نماین

از حکـام شـرع . نفره  ۹۹گروه  –مجلس 
  دادگاههای انقالب 

معاون پارلمانی وزیر صـنایع و  –مجیدی 
  معادن

ـــان ـــر  – محبی ـــردبیری  –امی ـــاون س مع
  .روزنامه رسالت ازاعضای باند رسانه ای 

خواهر  امیر محبیان  –نسرین  -محبیان 
از مسئولین روزنامه رسالت و مسئول وب 

از اعضای باند رسانه ای  -.سایت دریچه 
  .نظام والیت مافیاها 

 –از فرمانـدهان سـپاه  –عباس  –محتاج 
 –ار قـم اسـتاند –فرمانده نیروی دریایی 

  .سردار سپاه –معاون وزیر کشور 
 –گــــودرزی  –عبدالحمیــــد  -محتشــــم 

از بخـش رسـانه ای وزارت  -سردار سپاه 
مدیر مسئول نشریه یـا لثـارات . اطالعات 

الحسین  وی بـه صـورت زنـان اسـید مـی 
  .پاشید 

 -کارمنـد بهزیسـتی  –مهـدی  –محتشمی 
ـــه  - ـــه وزارت خارج ـــیس اداره انبی  –ری

  .دوست متکی 
حجـــت  –علـــی اکبـــر –محتشـــمی پـــور 

ـــده دور ســـوم   -االســـالم  ـــر  –نماین وزی
کشــور و از عوامــل ترورهــای داخلــی و 
خارجی و سفیر ایـران در لبنـان در حـال 

  .حاضر عابد شده است 
خــواهر  –فخرالســادات  –محتشــمی پــور 

محتشـــمی پـــور و همســـر تـــاج زاده  از 
اعضــای بانــد سیاســی کــه اصــالح طلــب 

  .است 
ــد  –محــدثی   ــه بان از نیروهــای وابســته ب

  .حجت االسالم  –رسانه ای نظام والیت 
فرزنــد پــروین  –علــی اکبــر  –محرابیــان 

پسر خواهر رییس جمهور  –احمدی نژاد 
از اعضـای بانـد  –وزیر صنایع و معادن  –

  سیاسی نظام والیت مافیاها 
سرپرســت  -حجــت االســالم  –محســنی 

  دادسرای انقالب اسالمی ابادان 
از مدیران کل وزارت  –محمد  -نی محس

  اطالعات 
مـــدیر کـــل   -محمـــد رضـــا  –محســـنی 

ـــان،   ـــتان خراس ـــدانهای اس ـــازمان زن س
  استانداری لرستان 

ــنی اژه ای  ــین  از وزرای  –محس غالمحس
اطالعات و از خبیث ترین افراد مافیایی 

  .حجت االسالم –نظام 
اداره کل . محسنی پرسنل معاونت امنيت

مسـئول سـابق کـارگزينی (طرح و بررسـی 
از اعضای باند ترورهای داخلـی )  امنيت

  .و خارجی 
سرویس  ٬اکبر گودرزی  -اکبر  -محسنی 

عامــل قتــل محمــد ٬معاونــت عملیــات 
  جعفر پوینده

از مـرتبطین   -احمـد  –محسنی گرکـانی 
  .حجت االسالم –به قوه قضاییه 

ســــردار ســــپاه   –صــــادق  -محصــــولی 
معــــاون . ۵۹فرمانــــدار ارومیــــه  ســــال 

  .باجناق علی اکبر والیتی  –احمدی نژاد 
  معاون پارلمانی وزیر مسکن  –محفوظی 

از اعضــــای  –آیــــت اللــــه  –محفــــوظی 
ــتانهای  ــد قضــایی و از دادس ــته بان برجس

  .انقالب که احکام بسیاری را صادر نمود 
پسر آیت اللـه ریـیس موسسـه  –محفوظی 

 –ابن سینا ازاعضای برجسته باند امنیتـی 
  .صادی اقت

محقق آخوند زندان گوهردشـت دخیـل 
  در قتل حجت زمانی 

ــانی  ــد خ ــان  –محم ــورای جوان ــر ش دبی
  ریاست جمهوری احمدی نژاد 

 -مصــطفی ســردار ســپاه  –محمــد نجــار 
ـــه  ـــری منطق حضوردرکردســـتان ودرگي
نقده، مسـئول تعـاون کـل سـپاه، مسـئول 

قــائم مقــام  -منطقــه خاورميانــه درســپاه
  .ت احمدی نژاد وزیر دفاع دول –سپاه 

محمدی  حسین   از مـدیران کـل وزارت 
  .اطالعات 
از نیروهـای اطالعـات  –تقـی  -محمدی 

  .در دهه شصت 
مــدير کــل وزارت  -حســن  –محمــدی 

  اطالعات درزمان فالحيان بود 
حمید از نیروهـای وابسـته بـه  –محمدی 

ــت  ــانه ای نظــام والی ــد رس حجــت  –بان
  .االسالم 

ــــدی  ــــخنگوی وزارت  –محم ــــور س ام
  خارجه در جریان ترور میکونوس 

مسـئول برنامـه  –سردار سـپاه  –محمدی 
  .ریزی لیگ فوتبال ایران 

زنــــدان  معـــاون -علـــی  -محمـــدی 
دخیـــل در قتـــل حجـــت . گوهردشـــت 

  زمانی 
الدین  از وابسـتگان بـه  غیاث -محمدی 

  .حجت االسالم  –قوه قضاییه 
ـــــدی  ـــــه  –محم ـــــای  -فاطم از نیروه

ز کشــور وابســته بــه جاسوســی در خــارج ا
  .اطالعاتی  –باند امنیتی 

ازمــدیران ســابق  - –محمــد  –محمــدی 
عضـو بانـد  –نیروی انسانی صـدا و سـیما 

  .رسانه ای 
ـــدی  ـــل  -محم ـــدیر ک ـــی  م ـــد عل محم

  زندانهای استان همدان 
از نیروهـای وابسـته  –مهـدی  –محمدی 

بــه بانــد اطالعــات در خــارج از کشــور 
  .مستقر در فرانسه 

ــدی ــونس  – محم ــدین  –ی ــده چن نماین
عضو انجمن  –دوره مجلس از خرمشهر 

  مسجد امام صادق خرمشهر  –حجتیه 
رحـــیم   خبرگـــان  –محمـــدی ایالمـــی 

  رهبری از ایالم 
محمدی خراسانی از نیروهای وابسته بـه 

ــت  ــانه ای نظــام والی ــد رس حجــت  –بان
  .االسالم 

معــاون   -محمــد جــواد  –محمــدی زاده 
ــــهري  ــــدمات ش ــــابق خ ــــهرداري  س ش

  استاندار خراسان رضوي
محمـــدی  –محمـــدی صـــومعه ســـرایی 

عضو شـورای نگهبـان  -محمد –گیالنی 
از جنایتکاران به نام و بـانی و  –دور اول 

واضع ارتـداد کـه سـالها در مقـام حـاکم 
شرع دادگاههای انقالب و زندان اوین و 
قوه قضاییه موجبات اعدام های بسیاری 

ر حــال مــرگ را فـراهم اورد کــه اینـک د
 .است 

عضـو   -محمدی عراقـی  دامـاد مصـباح 
شورای سرپرستی و نظـارت صـدا و سـیما 
نماینده امام در سـپاه پاسـداران و ریـیس 

 .سابق سازمان ارتباطات اسالمی 
محمدی گلپایگانی   غالمحسین  مسـئول 
ــل در  حفاظــت بیــت و از نیروهــای دخی

  .حجت االسالم  -.ترور 
ـــانی  ـــدی گلپایگ ـــر –محم ـــدی  پس محم

گلپایگــانی بیــت رهبــری کــه دامــاد مقــام 
معظم رهبری است ازاعضای باند امنیتی 

  .اطالعاتی نظام والیت 
 محمدی معاون قضایی سازمان زندانها 

موســــی   ســــرویس  -محمــــدی نســــب 
عملیاتی اداره کل چپ، عامـل قتـل بـانو 

عضو بانـد تـرور و . اشرف السادات برقعی
  .اطالعات

شــهری  دامــاد محمــدی نیــک  محمــد  ر 
دادسـتاني ارتـش بـه   -ایت الله مشـکینی 
ــــژه  وزارت اطالعــــات، دادســــتاني وي

ــــور و  ــــت، دادســــتاني كــــل كش روحاني
 آقـا سرپرستي حجاج ايراني رسـيد، حاج

مرتضــي تهرانــي را معــرف و مســبب ايــن 
  :داند ازدواج مي

محمودی   الیاس  از نیروهای اطالعـات 
ریــیس حفاظــت .در اطالعــاتقوه قضــاییه 

  طالعات سابق ا
ــودی  ــب  –محم ــید ابوطال ــده  -س نماین

  .نفره  ۹۹گروه  –مجلس 
ــیس  -محمــودی شــاهرودی محمــود  ری

قوه قضاییه و از حکام شرع دادگاههـای 
  .آیت الله –انقالب 

–محمــد بــاقر  –محــی الــدین انــواری 
ــالم  ــس  از   -حجــت االس ــده مجل نماین

تــوابین زمــان شــاه  و از نیروهــای هیــات 
  .می بود موتلفه اسال

ــاری  ــدی  –مخت ــاج مه ــداحان  -ح از م
  .باند سرکوب های خیابانی نظام والیت 

از مــداحان بانــد ســرکوب هــای  -مــدبر 
  .خیابانی نظام والیت 

مــددی   داوود    ریــیس ســازمان ســرمایه 
ــران  ــهرداری ته ــذاری ش ــت  –گ سرپرس

دوســت احمــدی نــژاد   –ســازمان تعــاون 
  .باجناق زریبافان و هاشمی ثمره 

ــ ــا  -ددی م ــي :  -عليرض ــديركل وزارت م
ـــــاق  ـــــرادرزاده باجن ـــــاون، ب وزارت تع

  زريبافان 
ــددی  ــین  –م ــجویی  –حس ــاون دانش مع

زنجان  از اعضـای امنیتـی نظـام کـه گنـد 
  .کارش در آمد 

ـــای  –مدرســـی  ـــدی   از نیروه ـــید مه س
 –وابسته به بانـد رسـانه ای نظـام والیـت 

  .حجت االسالم 
سته باند عضو برج –مدرسی حوزه علمیه 

 .امنیتی  –قضایی  –سیاسی 
ــدنی  ــا  –م ــام مافی ــان نظ ــام  –از بزرگ ام

  .آیت الله –جمعه تبریز 
حقوقـدان  –سـید جـالل الـدین  –مدنی 

  شورای نگهبان  دور اول 
قاضی مطبوعـات  نظـام  –مدیر خراسانی 
  .والیت مافیاها 

مــــراد فــــانی ریــــیس زنــــدان ســــنقر  از 
  باندقضایی 

ــ –مــرادی   معــاون  –ر کشــور معــاون وزی
ــدی  ــور محم ــینیان و پ ــه حس  -.روح الل

  .حجت االسالم
 ۰حجـــت االســـالم  –شـــهاب  -مـــرادی 

مشاور جوان وزیر کشـور از اعضـای بانـد 
  .سرکوب های خیابانی 

  11در صفحه     
  

 ماهي از سر مي گندد
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  از سر مي گنددماهي 
  
بـــدیهی اســـت اســـتبداد : نقـــالب اســـالمیا

مافیاهای رانت خـوار نمـی توانـد روزمـره بـه 
  :انسان تجاوز نکند حقوق

ــحاك  ژد ــيم از ض خ
ــدام  ــازه اع  1120اج
  !تن را مي خواهد

    
، بــه گــزارش آفتــاب ، ۸۹مــرداد   ۶در  

دادگــاه كیفــری اســتان تهــران  ۷۶شــعبه 
را » صـدای عـدالت«مدیر مسئول نشـریه 

او  بــه  .بــه حــبس تعزیــری محکــوم كــرد
مـاه حـبس  ۵اتهام تبلیـغ علیـه نظـام بـه 

ـــری و در مـــورد ات هـــام تحـــریص و تعزی
ها به ارتكاب اعمالی  تشویق افراد و گروه

علیه امنیت و حیثیت جمهـوری اسـالمی 
ایران و افتراء به نظام جمهوری اسـالمی 

مــاه حــبس تعزیــری محکــوم  ۶ایــران بــه 
همچنین در خصوص اتهام تـوهین .كرد

به  خمینی قرار عدم صـالحیت و ارجـاع 
 به محاكم انقالب را صادر كرد 

 ، بــه گــزارش رهانــا ، ۸۹داد مــر ۷در  
تجـــاوز بـــه «یوســـف خمســـه بـــه اتهـــام 

ــف ــل«، »عن ــه قت ــدام ب » ســرقت«و » اق
ــد ــدام ش ــه، در . اع ــف خمس ــدام یوس اع

قزوین، چهارمین اعدام گزارش شـده در 
 .آید مرداد ماه به حساب می

ــرداد   ۷در  ــر ۸۹م ــدام جعف ــم اع ،حک
کــاظمی، از متهمـــان پـــس از انتخابـــات 

سی نيـز توسـط ديـوان تاييد و اعاده دادر
سـاله،  ۴۶جعفـر کـاظمی، . عالی رد شـد 

ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشـگاه 
ــر، روز  ــر کبي ــدان  ۲۷امي ــهريور در مي ش

هفت تيـر دسـتگير و بـه سـلول انفـرادی 
روز بـه بنـد  ۷۴منتقـل و پـس از  ۲۰۹بند 
جعفــر . زنــدان اويــن منتقــل شــد ۳۵۰

تـا  ۱۳۶۰کاظمی پيش از اين نيز از سـال 
. زنــدانی بــوده اســت ۱۳۶۹واخــر ســال ا

خــانم غنــوی پيرامــون اتهــام موکــل اش 
جعفر کاظمی، متهم بـه محاربـه «: گفت

از طريق هواداری گروه مجاهدين اسـت 
اگرچــه او در هــيچ يــک از بــازجويی هــا 

 ».اتهامات وارده را نپذيرفته است
ــرداد  ۷در  ــه، ۸۹م ــه گــزارش کلم  ، ب

ر از بهمن احمدی عمویی ، روزنامـه نگـا
سه روز پیش در اعتصاب غـذا بـه سـر مـی 
بـــرد و شـــرایط جســـمانی وی نامناســـب 

 .گزارش شده است
ـــه گـــزارش کلمـــه  ۸۹مـــرداد  ۷در   ، ب

،اسامی شانزده زندانی سیاسی که سه روز 
بـه سـلول هـای  ۳۵۰پیش از بنـدعمومی 

منتقــل شــده بودنــد ،  ۲۴۰انفــرادی بنــد 
ــا در .مشــخص شــد ــدانی ه ــن زن ــه ای هم

ه انتقال شان به سلول انفرادی اعتراض ب
اعتصــــــاب غــــــذای خــــــود را آغــــــاز 

: اســامی آنهــا بــدین شــرح اســت .کردنــد
علــی ملیحــی فعــال دانشــجویی و عضــو 
ادوار تحکــیم وحــدت ، بهمــن احمــدی 
امویی روزنامه نگار ،حسین نـورانی نـژاد 

, روزنامــه نگــار و عضــو جبهــه مشــارکت 
ـــال دانشـــجویی و  ـــومنی فع ـــه م عبدالل

ر تجکیم ،علی پرویز فعال سخنگوی ادوا
دانشــجویی ، حمیدرضــا محمــدی فعــال 
سیاسی ، جعفراقدامی فعال مدنی ، بابک 
بردبـــار عکـــاس خبـــری ،ضـــیا نبـــوی 

تحصــــــیل ،  دانشــــــجوی محــــــروم از
ــراهیم ــادر(اب ــدنی و از )ن ــال م ــایی فع باب

جانبازان جنگ ایـران و عـراق ،کوهیـار 
گــودرزی فعــال حقــوق بشــر و وب نگــار 

دانشــجویی ، مجیــد  ،مجیــد دری فعــال
توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صـمیمی 
روزنامه نگار ،غالمحسین عرشی و پیمان 

 .کریمی آزاد 
تـا  ،  مرداد بـه گـزارش ۸۹مرداد  ۸در 

آزادی روزنامــه نگــاران زنــدانی، دادگــاه 
بدوی عیسی سحرخیز روزنامه نگار را بـه 

ــری و محرومیــت از  ۱۵ ــاه حــبس تعزی م
ــــا ــــای مطبوع ــــت ه ــــوم فعالی تی محک

ســحرخیز بــه اتهامــاتی همچــون .کــرد
توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی 

و اقــدام تبلیغــی علیــه نظــام مــتهم شــده 
 .بود
 ،  بـــه گـــزارش  ۸۹مـــرداد   ۱۰در  

ــیلی،  ــیض تحص ــا تبع ــارزه ب ــت مب جمعی
حســین سرشــومی از دانشــجویان آزادی 
خـــواه و برابـــری طلـــب اصـــفهان طـــی 

 . شده است روزهای گذشته بازداشت 
،  به گـزارش جـرس ،  ۸۹مرداد  ۱۱در 

یاشار دارالشفاء دبیر سابق تشکل اسالمی 
دانشـجویان اصـالح طلــب دانشـگاه بــین 
المللی امام خمینی قزوین به هفت سـال 

وی  بر اسـاس .حبس تعزیری محکوم شد
 ۱۵حکـم قاضـی صـلواتی، ریاسـت شـعبه 

دادگاه انقالب به اتهـام اجتمـاع و تبـانی 
د ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به قص

از طریــق شــرکت عامدانــه در اغتشاشــات 
خیابانی به تحمل پـنج سـال حـبس و بـه 
اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریـق 
شــرکت عامدانــه در اغتشاشــات و تهیــه 
خوراک تبلیغاتی برای دشـمنان انقـالب 

ماه و توهین به مقامات عـالی نظـام  ۶به 
قــانون  ۶۰۹و  ۵۱۴بــه اســتناد مــادتین 

مجازات اسالمی از طریق تنظیم و انتشار 
مـاه حـبس محکـوم  ۱۸مقاالت موهن به 

 .شد
،  به گزارش  هرانـا  ، ۸۹مرداد  ۱۱در  

جلسه دادگـاه مصـطفی پـاپی دانشـجوی 
کارشناســی ارشــد رشــته آمــوزش زبــان 
انگیسی دانشگاه علـم و صـنعت در شـعبه 

ــه ریاســت  ۲۸ ــران ب ــالب ته ــاه انق دادگ
اتهامـات وی  .ی مقیسه برگـزار گشـتقاض

اجتمـــاع و تبـــانی علیـــه امنیـــت کشـــور، 
اخــالل در نظــم و فعالیــت تبلیغــی علیــه 

ـــود ـــه آخـــرین . نظـــام ب وی پـــس از ارائ
دفاعیات به دو سـال حـبس محکـوم شـد 
که به علت عدم سـوء سـابقه، ایـن حکـم 

 .تا سه سال به حالت تعلیق درآمد
،  ، بـه گـزارش رهانـا ۸۹مرداد  ۱۱در  

هنگامه سلوکی فعال مدنی و از بازداشت 
داشت شدگان روز عاشورا که بـه دوسـال 
و نیم حبس تعزیری محکوم شـده اسـت، 

ــــن  ۲۰۹مــــدتی را در بنــــد  ــــدان اوی زن
بـا تبـدیل  ۱۳۸۹گذرانده و پیش از سـال 

قراربازداشت به وثیقه بـه صـورت موقـت 
مــاه حــبس  ۳۰دوســال از .آزاد شــده بــود

ـــ ـــه اته ـــلوکی ب ـــری س ـــانی و «ام تعزی تب
تبلیغ «و شش ماه از آن به اتهام »  تجمع

 .بوده است» علیه نظام
، بــه گــزارش  کلمــه ، ۸۹مــرداد  ۱۲در 

 ۳۵۰خانواده های زندانیان سیاسـی بنـد 
ــا  ــات ب ــو مالق ــس از لغ ــن ، پ ــدان اوی زن
عزیزان شان در همبستگی بـا ایـن هفـده 
نفر که هشت روز از اعتصاب غذای شـان 

مــی گــذرد اعتصــاب  در ســلول انفــرادی
 . غذای خود را آغاز کردند

، به گـزارش دانشـجو ۸۹مرداد   ۱۲در 
نیـــوز  ،  بیتـــا صـــمیمی زاد دانشـــجوی 
دانشگاه پلی تکنیـک تهـران و از فعـالین 

سال حبس تعلیقـی  ۵چپ دانشجویی به 
 .محکوم شد

،  بــه گــزارش کمیتــه ۸۹مــرداد  ۱۲در  
گزارشــگران حقــوق بشــر،  بــرزو نــوزری، 

شـدگان  ساله و از بازداشت ۱۷آموز  دانش
روز عاشورا، از سوی دادگاه ویژه اطفال، 
به سه سال حبس  محکوم شد، این حکم 
ـــــق  ـــــت تعلی ـــــه حال ـــــال ب ـــــا دو س ت

اتهامات این نوجـوان در دادگـاه، .درآمد
ــرهم زدن « ــه قصــد ب ــانی ب اجتمــاع و تب

امنبت ملی از طریق شرکت در تجمعـات 
تخابات از غیرقانونی و تجمعات پس از ان

عنـوان » خـرداد و روز عاشـورا ۲۵جمله 
 .شده است

، بـه گـزارش  هرانـا ، ۸۹مرداد  ۱۳در  
ســاله از  ۵۵جــواد الری، زنــدانی سیاســی 

دادگاه انقالب تهـران بـه  ۱۵سوی شعبه 
محاربـه «ریاست قاضی صلواتی به اتهـام 

ــی االرض ــه اعــدام محکــوم » و فســاد ف ب
ــد ــ.ش ــدانی سیاس ــن زن ــه ای ــام اولی ی اته

بـوده ، کـه بـه " اقدام علیه امنیت کشور"
تشخیص قاضی صلواتی محارب شـناخته 

ــه  ــدون امکــان عفــو"شــده و ب " اعــدام ب
 .محکوم شده است

، بـه گـزارش فعـالین ۸۹مرداد  ۱۳در  
حقــــوق بشــــر و دمکراســــی در ایــــران، 
بازاریــان  زنــدانی  جــواد الری و محســن 

دگمه چی توسط صـلواتی رئـیس دادگـاه  
دادگـــاه انقـــالب بـــه احکـــام  ۱۵شـــعبه 

جــواد الری بــه . ســنگین محکــوم شــدند
 ۱۰اعدام و آقای محسـن دگمـه چـی بـه 

سال زندان و تبعید به زندان گوهردشـت 
 .کرج محکوم شد

کمیتـه  ، بـه گـزارش  ۸۹مرداد  ۱۴در  
ـــعبه  ـــر ، ش ـــوق بش ـــگران حق  ۵۴گزارش

دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران، حکـم 
محمــد پــنج ســال حــبس تعزیــری بــرای 

نیوز را  ســایت ســحام داوری، ســردبیر وب
 .عینا تایید کرد

جـرس،  ، به گـزارش ۸۹مرداد  ۱۴در  
ــدانیان  ۱۷بــه دنبــال اعتصــاب  تــن از زن

سیاسی در اوین و پیوستن خانواده هـای 
این زندانیان به آنها در مقابـل اداره کـل 
ــه  ــدان هــا، نیروهــای امنیتــی اقــدام ب زن

اعضـــای بازداشـــت مـــادران و برخـــی از 
ــا  ــه ب ــد ک ــدانیان کردن ــن زن ــانواده ای خ

 .مقاومت سایر خانواده ها روبه رو شد
ـــرداد  ۱۴در  ـــده۸۹م ـــوق  ، دی بان حق

فـر،  بشر، به پروین اردالن و آذیـن ایزدی
نگار و نویسنده ایرانـی جـایزه  دو روزنامه

ـــروین اردالن، از فعـــاالن حقـــوق . داد پ
»  کمپین یک میلیون امضاء«زنان، عضو 

ــان« و عضــو . اســت» مرکــز فرهنگــی زن
هــایش  خــانم اردالن بــه خــاطر فعالیت

بارها احضار، بازجویی و بازداشت شـده 
برنــده جــایزه  ۲۰۰۷وی درســال . اســت

 ۲۰۰۹بنیاد اوالف پالمه شد و از سپتامبر 
  .کند در سوئد زندگی می

هـای  فر نیز به خاطر فعالیت آذین ایزدی
ی  سیاسی و حقوق بشری خود که از دوره

جــوانی و دانشــجویی آغــاز کــرده، بارهــا 
ـــا  ـــه و ی ـــرار گرفت ـــت و آزار ق ـــورد اذی م

از  ۲۰۰۶ســـال . بازداشـــت شـــده اســـت
ایران خارج شده و از آن سـال در آمریکـا 

 .اقامت دارد
آفتـاب،  ، بـه گـزارش  ۸۹مرداد  ۱۶در 

حکم تعلیق فعالیـت قضـائی مرتضـوی و 
حداد به اتهام دست داشـتن در حـوادث 

شده است، بـا ایـن حـال  کهریزک صادر
احکام مربوط به آن همچنان بـه صـورت 

بـر  .شود ها منتشر می اخبار ویژه در رسانه
ــار، دســتگاه قضــائی  اســاس آخــرین اخب
برای مرتضوی و حداد به جرم مشـارکت 
در حادثه کهریزک حکم تعلیـق را صـادر 

 . کرده است
ــــــرداد  ۱۶در  ــــــزارش  ۸۹م ــــــه گ ، ب

ــــــان ــــــعبه  پارلم ــــــ ۵۴نیوز، ش اه دادگ
تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال 

ســـایت  حـــبس تعزیـــری بـــرای ســـردبیر 
اتهامـات ایـن   .نیوز را تاییـد کـرد سـحام

ــان  ــانون معلم ــزی ک ــورای مرک ــو ش عض
ایران در دادگاه بـدوی، فعالیـت تبلیغـی 
ــه قصــد  ــانی ب ــه نظــام، اجتمــاع و تب علی
برهم زدن امنیت کشور و اخالل در نظم 

  .عمومی عنوان شده بود
،  بــه گــزارش  روابــط ۸۹مــرداد  ۱۶در 

عمومی دادگستری کل استان خوزستان، 
نفر به اتهـام فاچـاق مـواد  ۵حکم اعدام 

مخدر در محـل زنـدان کـارون اهـواز بـه 
ــه  ــه دار آویخت ــان ب ــد و متهم ــرا درآم اج

بــه » م .م«بــه گــزارش فــارس   .شــدند
ــل  ــاب حم ــاک،  ۹۰۰ارتک ــوگرم تری کیل

کیلـوگرم  ۵۰۰به ارتکـاب حمـل » ج.م«
ــاک و  ــه ارتکــاب حمــل و » س.ی«تری ب

ـــاک و در  ۲۰۰نگهـــداری  ـــوگرم تری کیل
ـــــرار دادن  ـــــروش ق  ۱۵/۶۹معـــــرض ف

کیلـــوگرم تریـــاک، از ســـوی شـــعبه اول 
بــه » الــف. س»  دادگــاه انقــالب اهــواز و

گــرم  ۷۲ارتکـاب مشـارکت در نگهـداری 
 ۱۹۴بـه ارتکـاب حمـل » ر.ع«کـراک و 

گــرم کــراک از ســوی ۶گــرم هــروئین و 
عبه اول دادگاه انقالب اهواز مستقر در ش

ــه اعــدام محکــوم شــدند و حکــم  ایــذه ب
صادره در خصوص آنان، پـس از تأییـد از 

 .سوی دادستانی کل کشور اجرا شد
، بـه گـزارش  فعـالین ۸۹مرداد  ۱۷در 

حقــوق بشــر و دمکراســی در ایــران، علــی 
اعجمی دانشجوی رشته حقـوق دانشـگاه 

انقالب برده و دادگاه  ۱۵تهران به شعبه 
سال زنـدان توسـط صـلواتی رئـیس  ۴به  

 .دادگاه محکوم شد
، بــه گــزارش  نــدای ۸۹مــرداد   ۱۸در  

سبز آزادی ، رییس قوه قضاییه با نگارش 
نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای 

زندانی کسـب اجـازه کـرده  ۱۱۲۰اعدام 
شیخ صادق الریجانی به خامنه ای . است

نفر حکم اعدام ۱۱۲۰ برای: نوشته است
صادر شده و این احکـام در دیـوان عـالی 
نیز تائید شده و قوه قضائیه منتظر اجازه 

  .او است تا که احکام را اجرا کند
، بـه گـزارش رهانـا ، ۸۹مرداد   ۱۸در  

ــدان  ــدانیان سیاســی زن ــن از زن ــانزده ت پ
اوین که دو هفته در اعتصاب غذا بـه سـر 

خـود پایـان بردند، به اعتصاب غذای  می
  .اند داده

  
 
  

  

سامانة محيط زيست چگونـه  
سامانه ايست و چگونه عمـل  

  2-ميكند؟
  

طــوری میخــواهم کــه در خانــۀ اول یــک 
گندم بگذاری در خانۀ دوم دو گندم، در 

ــدم ــار گن ــوم چه ــۀ س ــل . خان ــن عم و ای
پادشـاه از . میبایستی تصـاعدی بـاال بـرود

اینهمه تواضع برهمن و اینکه او با وجود 
ف به این جالبی بـه چنـد دانـه گنـدم کش

قانع است تعجب میکند و به ایـن خیـال 
که آرزوی برهمن را بـا چنـد دانـه گنـدم 
ـــانش  ـــه اطرافی ـــدکرد ب ـــرآورده خواه ب

او . میگویـــد یـــک کاســـه گنـــدم بیاورنـــد
. صــفحۀ شــطرنج را جلــو خــود میگــذارد

خانـه  ۶۴همانطور که میدانید شـطرنج (
م در خانۀ او در خانۀ اول یک گند )دارد 

دوم دو گندم در خانۀ سـوم چهـار گنـدم 
ــه میدهــد ــن کــار ادام ــه ای . میگــذارد و ب

بتدریج پادشاه در مـی یابـد کـه بـا کاسـه 
کاســه گنــدم نمیتوانــد آرزوی بــرهمن را 

شاه که از معادلـۀ تصـاعدی . برآورده کند
و کار بـرد آن بـی خبـر بـود فکـر میکـرد 
مشکل با چنـد کیسـه گنـدم حـل خواهـد 

ودی پادشــاه در یافــت کــه کیســه بــز. شــد
هــای گنــدم هــم کفــاف بــرآوردن آرزوی 

وقتــی شــاه بــه . بــرهمن را نخواهــد کــرد
رسید دریافت کـه اگـر بخواهـد  ۲۵خانۀ 

آرزوی بــرهمن را بــر آورد نــه تنهــا تمــام 
گندم  ذخیرۀ هندوستان کـه تمـام گنـدم 
ذخیرۀ کرۀ زمین هم کافی نمی با شـد تـا 

ــرآو ــرهمن را ب ــوان آرزوی ب ــردبت . رده ک
خانـۀ شـطرنج تصـاعدی  ۶۴زیرا اگر در 

 ۶۴به تـوان  ۲گندم بگذاریم، تعداد آنها 
بیلیون دانه گنـدم  ۹۰۰۰دانه گندم یعنی 

این تعـداد گنـدم چیـزی حـدود . میشود
میلیارد تن گندم وزن دارد و معادل  ۴۰۰

سال گندم  روی کـرۀ زمـین  ۱۰۰۰تولید 
ــد ــد . میباش ــده در یاب ــه خوانن ــرای آنک ب

ادلــۀ تصــاعدی چگونــه عمــل میکنــد، مع
همـانطور . نمودار آنرا در پـائین آورده ام

که مشاهده میشـود نمـودار عمـودی بـاال 
ــد ــودی ســقوط میکن ــرود و عم ــام . می تم

سامانه های اقتصـادی کـه در چنـد سـال 
پــیش ســقوط کــرد ه انــد و باعــث از بــین 
رفتن میلیـارد هـا دالر پـول شـده انـد، از 

دارش در پـائین معادلۀ تصاعدی کـه نمـو
به همـین . رسم شده است تبعیت میکنند

علت است که زمـان اسـتفادۀ طبیعـت از 
قبل از . معادلۀ تصاعدی محدود میبا شد

آنکـه ســامانه ســقوط بکنــد، مکانیزمهــای 
تنظیم فعال شده و جلو رشد تصاعدی را 
گرفته و آنـرا بـه رشـد لوژیسـتیکی تبـدیل 
نه کرده و از این طریق  مانع سقوط ساما

  .    میشوند
  

سعی میکـنم بـا مثـالی از طبیعـت رشـد     
. تصاعدی و لوژیستیکی را توضـیح بـدهم

همانطور که میدانیـد بعضـی حشـرات در 
که در اثر ایـن .طبیعت دگردیسی میکنند

کار کرم به پروانه تبـدیل شـده، در واقـع 
ــی اســت کــه  ــی مکــانیزم تنظیم دگردیس
طبیعت برای تنظیم تعداد حشرات بکـار 

وقتـی پروانـه در حالـت کـرم بسـر . میبرد
کمـی میباشـد و از معادلـۀ  رشدش, میبرد

در واقـع در ایـن . تصاعدی پیروی میکند
. حالت پروانـه ماشـین غـذاخوری اسـت

اگــر پروانــه هــا در در ایــن حالــت ادامــۀ 
حیات بدهنـد دو نسـل او کـافی اسـت تـا 
تمـــام مـــواد ســـبزی روی کـــرۀ زمـــین را 

ن کار زمینۀ زنـدگی که البته با ای.بخورند
ــین  ــده را از ب خــود و دیگــر موجــوات زن

به همین علـت وقتـی رشـد . خواهند برد
کمـــــی پروانـــــه بـــــه حـــــد معینـــــی 
رسیدهورمنهایی ترشـح شـده کـه در اثـر 
آنهــا رشــد کمــی و تصــاعدی کــرم پروانــه 
متوقف شـده و کـرم بـه دور خـود پوسـته 
ای مــــی تابــــد و در درون آن خـــــود را 

و بـه شـکل . کنـدمحصور و دگر دیسـی می
کرمی که به ایـن . پروانه سر برون میآورد

طریق به پروانه تبدیل شـده، چنـد روزی 
بیش زنده نیست و بعد از جقـت گیـری و 

خوراک .تخم گذاری مرگ او فرا میرسد
پروانــه منحصــر بــه مقــدار بســیار کمــی از 

همانطور کـه مشـاهده . شیره گلها میشود
ــد ــت . میکنی ــی در طبیع ــد کم ــان رش زم

ــدمحــ ــی . دود میباش ــد کم ــع  رش در واق
میبایستی هر چـه سـریعتر بـه رشـد کیفـی 

هــر چــه ســریعتر ســامانه از . تبــدیل شــود
رشد کمی بـه رشـد کیفـی میـل بکنـد، بـه 
ــر  ــتری ب ــتحکام بیش ــداره از اس ــان ان هم

در . خوردار خواهد شـد و پایـدار میشـود
غیـــر ایـــن صـــورت ســـامانه دیـــر یـــا زود 

  .سرنگون خواهد شد
تمرکـز سـامانه میبایسـتی بـر  .قاعدۀ سوم

باال بـردن بـازدهی کـار و تولیـد منحصـر 
زیرا تولید نسـبت . شود نه بر مقدار تولید

ــر شــکل  ــاً  تغیی ــان دائم ــات زم ــه توقع ب
در صــورتی کــه آن چیــزی کــه . میدهــد

باعث پایداری سامانه میشود، بـاال بـردن 
. بــازدهی و رانــدمان کــار ســامانه میباشــد

امانه هـــای یکـــی از علتهـــای ســـقوط ســـ
ــتر  ــد بیش ــر تولی ــا ب ــز آنه اقتصــادی تمرک

بــه عنــوان مثـال بــه جــای آنکــه . میباشـد
کارخانه های ماشین سـازی تمرکـز را بـر 
تولیــد ماشــینهایی متمرکــز بکننــد کــه بــا 
مصـــرف کـــم بیشـــترین مســـافت را طـــی 
ــتر  ــد بیش ــر تولی ــز را ب ــا تمرک ــد، آنه بکنن

به همین علت اسـت کـه . متمرکز میکنند
ــه جــای آنکــ ه ســامانه هــای اقتصــادی ب

نیازهای مادی جامعه را بر طرف بکننـد، 
این انسانها هستند که میبایستی با مصرف 
. بیشتر برای این اقتصاد نیاز ایجاد کننـد

بــه همــین علــت اســت کــه ســامانه هــای 
. اقتصــادی دائمــاً بیکــاری تولیــد میکننــد

حال آنکـه سـامانۀ طبیعـت بـدین خـاطر 
ی و نـه مقـدار که نیروی خود را بر بازده

تولید متمرکز میکند بیکاری ایجـاد نمـی 
در واقع در طبیعت تمام موجودات . کند

آیا تا به حال کسی قورباغه ای . کار دارند
را دیده است که بی کار باشـد؟و یـا مـثالً 
ــه ای  ــتهای رودخان ــه الک پش ــد ک بگوین

لحظــۀ ای کــه در .دنبــال کــار میگردنــد؟
ه طبیعت موجـودی بیکـار شـود آن لحظـ

  . زمان مرگ او فرا رسیده است
  

قاعدۀ چهارم اسـتفاده از نیرویـی کـه در 
ـــاد  ـــار ایج ـــور خودک ـــامانه بط درون س

  .میشود
  

سامانۀ طبیعت از همان انرژیی اسـتفاده 
. میکند که در درون سامانه ایجاد میشـود

به عنوان مثال یک رودخانـه بـرای تمیـز 
کردن خـود از نیـروی آبـی کـه خـواه نـا 

. یان میباشد اسـتفاده میکنـدخواه در جر
. برای این کار انرژی اضاقی بکـار نمیبـرد

و یا مثالً برای فعل و انفعاالتش از انـرژی 
خورشــید و بــاد کــه درون ســامانه ایجــاد 

بـرای ایـن منظـور .میشود استفاده میکند
همـانطور کـه .انرژی فسیلی بکار نمی برد

در بــاال هــم ذکــر کــردم ســامانۀ قنــات از 
اده میکنـــد کـــه در درون نیرویـــی اســـتف

بـدون مصـرف یـک .سامانه ایجاد میشود
قطره نفت بـا اسـتفاده از نیـروی پسـتی و 
بلندی آب را از دل کـوه بـه پهنـای کـویر 
هــدایت کــرده و آنــرا در دســترس انســان 

به همین علت سامانۀ قنات . قرار میدهد
در طول چنـدین هـزار سـالۀ خـود نشـان 

صـورتی  در.داده که بسیار پایـدار میباشـد
که چاههای عمیق ونیمه عمیق در ایران 
با مصرف انـرژی بسـیار زیـادی و بـا ضـرر 
ــاق  ــه محــیط زیســت  آب را از اعم زدن ب

  .زمین باال میآورند
  

بازیافـت و دوبـاره مصـرف . قاعدۀ پنجم
کردن بازده های تولیدی اعـم از انـرژی 

  .و ماده 
  12در صفحه     
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سامانة محيط زيست چگونه 
ست و چگونه عمل سامانه اي

  2-ميكند؟
  

بــازدۀ هــر . طبیعــت زبالــه تولیــد نمیکنــد
فعــل و انفعــالی مــادۀ اولیــه بــرای تولیــد 

بـه عبـارت . مواد دیگر در طبیعت میشـود
دیگر دایـرۀ  تولیـد و مصـرف در طبیعـت 

در طبیعــت همــه چیــز در . بســته اســت
در واقــع طبیعــت فــرق . گــردش میباشــد

ــاده ای کــه ت ــه و م ــادۀ اولی ــان م ــد می ولی
هر دو  مادۀ هم اولیه و . میکند نمیگذارد

حال که در یـافتیم .هم  تولیدی میباشند 
کــه طبیعــت فضــوالت نــدارد بــد نیســت 
ببینیم ایرانیان تـا چـه انـدازه از طبیعـت 

گـرم  ۷۰۰ایـران بـا تولیـد . دور شده انـد
ســرانه تولیــد زبالــه در ردیــف کشــورهای 

  میزان تولید زباله در . اول جهان است
 ۴۰۰تـا  ۳۰۰هان برای هر نفـر حـدود ج

براســاس آمــار . گــرم بــرآورد شــده اســت
میلیـون  ۱۸میزان تولیـد زبالـه در ایـران 

در ســال اســت کــه بــا توجــه بــه جمعیــت 
برابر تولید زبالۀ چین را تشـکیل  ۳ایران 

هــزار تــن  ۷تهــران بــه تنهــایی . میدهــد
ـــدار  ـــن مق ـــد میکندکـــه از ای ـــه تولی زبال

انی اسـت کـه دفـن تن زبالۀ بیمارست۱۰۰
  .میشوند و بسیار خطرناک میباشند

  
کوتاه کـردن مسـافت میـان . قاعدۀ ششم

  . تولید کننده و مصرف کننده
  
طبیعــت بــرای ایــن کــار مکــانیزمی بکــار  

در اثـر . میبرد کـه آنـرا سـمبیوزه مینامنـد
موجود با هـم چنـان زنـدگی  ۲سمبیوزه  

میکنند که بازدۀ یکی مادۀ اولیـۀ دیگـری 
این عمل الزام انتقـال  . کیل میدهدرا تش

مادۀ تولیـد شـده از یـک نقطـه بـه نقطـۀ 
ــا ایــن کــار . دیگــر را بــه صــفر میرســاند ب

طبیعت در مصـرف انـرژی صـرفه جـویی 
البته خواننده نمیباید فکر . زیادی میکند

بکنــد کــه ســمبیوزه امــر بســیار نــادری در 
در رودۀ مـــا انســـانها . طبیعـــت میباشـــد

ــاکتری  ــا ب در حالــت ســمبیوزه میلیارده
بسر میبرندکه از مواد روده استفاده کرده 
و مواد مفیدی هماننـد ویتـامین را بـرای 

در طبیعت انـواع و اقسـام . بدن میسازند
ــرد ــام ب ــوان ن ــمبیوزه را میت ــه .س از جمل

ــمبیوزۀ  ــا، س ــا و جلبکه ــمبیوزۀ قارچه س
بر عکس طبیعت مـا انسـانها در . مرجانها

یم آنـرا بـا جایی که ماده ای تولیـد میکنـ
مصـرف بسـیار زیــادی از انـرژی، هــزاران 
کیلــومتر بــه مکــان دیگــری انتقــال داده 

در صـد از  ۵۰شایان ذکـر اسـت کـه . ایم
ــین کشــورها حمــل و نقــل  ــوادی کــه ب م
میشود، شامل موادی میشود که هم شکل 

مــثًال هلنـــدی هــا بیســـکویت . میباشــند
فنالندی و فنالندی ها بیسکویت هلندی 

ایــن کــار هــم مصــرف . نــدرا وارد میکن
انرژی را بسیار باال میبـرد و هـم  آلـودگی 

  .طبیعت را
  

  تنوع در تولید . قاعدۀ هفتم
  

طبیعــت تــا آنجــایی کــه بــرای او امکــان 
ــدات تــک محصــولی  ــذیر باشــد از تولی پ

بــا ایــن کــار طبیعــت . خــود داری میکنــد
بـه . قابلیت اشتباه پذیریش را بـاال میبـرد

ی روی داد، ایــن شــکل کــه اگــر فاجعــه ا
ایـــن عمـــل باعـــث از بـــین رفـــتن تمـــام 

ــده نمیشــود ــارد  ۴از . موجــودات زن میلی
بـار  ۱۲سالی که از عمر طبیعت میگـذرد، 

طبیعــت مــورد هجــوم ســنگهای آســمانی 
آخــــرین بـــــار . قــــرار گرفتــــه اســــت

میلیـــون ســـال پـــیش  در اثـــر ۶۰حـــدود
 ۷۰اصابت یـک سـنگ آسـمانی بیشـتر از 
از  درصد موجـودات زنـده جـان خـود را

در بعضی مواقع یعنی حدود .دست دادند
میلیــون ســال پــیش در اثــر اصــابت  ۲۵۰

یک سنگ آسمانی باعث نابودی بیشتر از 
علـت . در صد از موجودات زنده شـد ۹۹

آنکه طبیعت توانست با این وجود ادامـۀ 
حیات بدهـد، تنـوع در موجـودات زنـده 

زیـرا بـا ایـن . ای میباشد که ایجاد میکند
دادی موجود زنـده وجـود کار همیشه تع

دارند که میتواننـد در آن وضـعیت ادامـۀ 
حیات بدهند و دوبـاره بـا گذشـت زمـان 

بــرعکس طبیعــت . تنــوع را ایجــاد کننــد
اکثر سامانه هـایی کـه مـا انسـانها ایجـاد 
میکنیم خالی از تنـوع میباشـند و اگـر در 
ــعی  ــد، س ــته باش ــود داش ــوع وج ــا تن آنه

مانه را یـک میکنیم آنرا از بین ببریم و سا
ایـن کـار را بـا سـامانه هـای . شکل بکنیم

اقتصـــادی سیاســـی و کشـــاورزی بکـــار 
به همان مقدار که یک سامانه از . میبریم

تنوع خالی بگردد، قابلیت اشتباه پذیری 
آن فوق العـاده پـائین میآیـد و در مقابـل 

یکـی از . حوادث بسیار ضربه پذیر میشـود
علتهــای ســقوط ســامانه هــای اقتصــادی 

ـــدیم در . مـــین میباشـــده حـــال کـــه دی
طبیعـــت تنـــوع وجـــود دارد بـــد نیســـت 
ببینیم تنوع محیط زیست ایـران چگونـه 

ایران از نظر اقلیمی، تغییرات آب .است؟
. و هوایی و ارتفاعات بسیار ممتاز میباشد

ــران  ــرین نقطــه در ای ــائین ت ــر از  ۲۳پ مت
سطح دریا و باال ترین نقطه قلعۀ دماونـد 

تر باالتر از سـطح دریـا م ۵۶۷۰با ارتفاع 
تـــاالب  ۲۵۲در ایـــران بیشـــتر از . اســـت

وجود داردکه شامل تاالبهای شـور، لـب 
تاالبهـــا نقـــش . شـــور و شـــیرین میباشـــد

قلبهـــای محـــیط زیســـت ایـــران را ایفـــا 
نوع گیاه وجـود  ۸۲۰۰در ایران . میکنند

گونۀ آنهـا فقـط در ایـران  ۱۹۰۰دارد که 
ــا  ــر دنی ــای دیگ ــیچ کج ــود دارد و ه وج

گونه پرنده که از کل پرنـده  ۵۲۰.یستندن
نـوع  ۱۹۰حـدود .های اروپا بیشتر اسـت

 ۹۲گونه دو زیست و حدود  ۲۰پستاندار، 
بزرگتــرین و کــوچکترین . خزنــده داریــم

زبـاب یـا . پستاندار دنیا در ایـران هسـتند
حشره خور کوتوله با حدود دو گـرم وزن 
کوچکترین پستاندار و نهنگ بزرگتـرین 

ایرانیـان روزانـه در حـال از . آنها میباشد
بین بردن ایـن تنـوع محـیط زیسـتی بـی 

هــر تـاالبی کــه در ایــران . نظیـر میباشــند
همانند آن میباشد که قلبی . خشگ بشود

کـه ایـن بـه نوبـه خـود .از تپش باز ایستد
نسل . ضریب اثرات تخریبی را باال میبرد

ـــدران را  ـــر مازن ـــران و بب ـــان ای شـــیر ژی
ایرانــی، آهــو، گــور خــر .منقــرض کــردیم

شوکا، یوزپلنگ آسیایی،گربه شـنی،گربه 
پاالس، شاه روباه بحری، عقاب طالیی و 
. شــاهین در خطــر انقــراض بســر میبرنــد

ــاهی کــه منقــرض  نســل هــر حیــوان و گی
بگردد، همانند ضربۀ کـاری اسـت کـه بـه 
ستون فقـرات محـیط زیسـت ایـران وارد 

زیرا همـانطور کـه در بـاال عنـوان . میشود
یعت فقـط از طریـق بـاال بـردن کردم طب

تنوع اسـت کـه میتوانـد و توانسـته اسـت 
  .ادامۀ حیات بدهد
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  !تو كه چراغ نبيني
  

ـ  تر پختگي در كار جمعي به مراتب بيش
ســال پــيش اســت و  انــواع  35-30از 

ــا  ــا(ديكتاتوريهـ ــدن .... پروالتاريـ تمـ
به انواع تعاملهاي .....) مالتاريا... بزرگ

خشونت زدايانـه و تحمـل صـلح آميـزِ     
  . .تكثرها تمايل ميجويند

شده  "!پزاتر"انگار كه وجدان جمعي 
تفـنگم را بـده تـا ره    "فرهنـگ  . است

بعد از سي سـال خشـونت بـه     "بجويم
تبـديل شـده    "تفنگت را زمين بگذار"

ولي چگونه ميتوان روشها و طرز !  است
فكرهــا و راههــاي مختلــف سياســي را 

ــود    ؟محــك زد ــار گ ــتادن در كن ايس
 .لنگ كردن حريـف سـاده تـر اسـت    و

 ،كـه اپوزيسـيون  اسـت  وقتي  مشكل تر
 ،بعد از سقوط رژيم جمهوري اسـالمي 

شعار . عمالً عنان امور را در دست بگيرد
. تر از زمامـداري اسـت   ها سهل دادن

بايد . ساختن، دشوارتر از تخريب است
كه از گذشته درس بگيريم و در زمـان  
حال چنان عمل كنـيم كـه سرنوشـت    

ــده   ــزنيم  و آين ــم ب ــويش را رق ،  را خ
آينده اي مطلوب، آينـده اي برازنـدة   

در زمان آينده، . بسازيمايران و ايراني 
شـكلي   چه بسا بازسازي اسـتبدادي بـه  

از استقرار و استمرار مردمساالري  ،ديگر
اگـر از االن در بيـنش و   بگـردد  آسانتر 

روش  و منش خـويش نگـاهي نقادانـه    
بنابراين، سعي در شناخت حق . نيفكنيم

از ناحق و تميز راه از بيراهه و زندگي 
حق،  در زمان حال بايسـته   عمل بهدر 

اگــر در تــاريخ سياســي معاصــر . اســت
م، بيراهه ها بيشتر بوده انـد  ايران بنگري

 "يـاران ". و به جمارانها ختم شده انـد 
فراواني در زير پرچم مبارزه با خفقـان  

بعـد از سـقوط    اما. شاهنشاهي بوده اند
رژيم شاهي و  يـا هـم اكنـون هـم در     

و به گمان خـود صـد   (مقام سركوبگر، 
ــاالري و   ــاع از مردمس ــراي دف ــه ب البت

  .، قرار گرفته اند!)آزادي
ري اندر كس نمي بينيم، ياران را چه يا

  شد؟
دوستي كي آخر آمد، دوستداران را 

  چه شد؟
حقوقمندتر شـدن جامعـة امـروزي،        

ــه   ــه مثاب ــات را ب لمــس دركــي از حي
مجموعه اي از حقوق ذاتي ملموستر، و 

تـر بـه خواسـت حقـوق      وي را مصمم
.  تر با ذات كرده است موضوعة منطبق

احمـدآباد،  راههايي با سرمنزلي چـون  
پــــايمردي ِ زنــــدگي در آزادي و  

بـا  .  آزادگي ِ موازنة منفـي را ميطلبـد  
يادي از وبر و اسـطوره زدا تـر ديـدن    
    جهان امروز، گـوي توفيـق و كرامـت
آزادي و مرمســـاالري را، در ميـــداني 
بطور عيني در دسترس، افكنـده انـد و   
آن راههاي رفته را هر روزه، همگي، و 

در اين راسـتا،  . فتاز امروز، بايدمان ر
ــالينِ   ــراد و فع ــا و اف احــزاب و گروهه

نوقت براسـتي خـادم مـردم    آسياسي، 
ميشوند كه مصـدق را در اسـطوره اي   
ناچيز نكرده و بجاي اينكار،  براسـتي  و  

از . در عمل و هرروزه، راه او را برونـد 
ــاي او  ــتباهات او درس و از موفقيته اش

در راهي كه توازن قوا . سرمشق بگيرند
به عدم ميل ميكند و در نهايـت در آن  

از توازن قوا خبـري نيسـت، نـه فقـط      
مراجعه به ارتـش خـارجي كـه حتـي     

 "رجوع به پارلمانهاي دول خـارجي "
با همين انديشـة راهنمـا،   . مكاني ندارد

رجوع به اين يا آن قدرت داخلي نيـز  
عمـل در  .  به همان اندازه قبيح اسـت 

م و اعتماد بـه خـود و اعتمـاد بـه مـرد     
اعتمــاد و بــاوري راســتين بــه اصــالت ِ 

اســت كــه خودبخــود  واليــت مــردم
درهــاي آزادي و رشــد و اســتقالل را، 
خشونت زدايانـه،  بسـوي مـردم بـاز و     

الر را از طريق مردم در اس قدرت مردم
روش ِ . اين يا آن گروه متبلـور ميكنـد  

ستوده، اجرايِ بدون تنازل اين مـنش  
در عرصـه   است كه ميليونهـا ايرانـي را  

حاكميت مردم بـر سرنوشـت خـويش    
ــدارد   ــاه مي ــال نگ ــة  .  فع ــن انديش اي

راهنماست كه وسـيله هـايي را كـه بـا     
هدف مردمسـاالري خوانـايي ندارنـد،    
هرچند در ظاهر زيبا، از ابتدا نامجـاز و  

اينجاسـت كـه خطـوط    . ممنوع ببينـد 
وسيله اي كه .  قرمز واقعي رسم ميشوند

ـ   اء ميگيـرد،  با نيرويي كه از مـردم منش
ــه هــدف مــردم   مشــروعيت رســيدن ب
ساالري را داراست و ميتواند بـه كـار ِ   

. ايدبرپايي و پايداري حاكميت مردم بي
اين است ساختاري كـه نبايـد شكسـته    

هدف كورِ رسيدن به قـدرت، و  .  شود
به هر قيمتي، لعلي نيسـت كـه از كـان    

اين است خـط قرمـزي   .  مروت برآيد
هدف رسـيدنِ  . كه نبايد از آن گذشت

كور ِ به قدرت، و به هر قيمتي ،  بـراي  
و يا بر  سـرير ِ   "ساالري مردم"اعمال 

قدرت باقي مانـدن، و بـه هـر قيمتـي،      
وسيله اي بيش براي خفقان و سركوب 

بيراة رفتـة دروازههـاي تمـدن    . نيست
بــزرگ را عصــازنان رفــتن و آزمــودة 
اسالم ناب محمدي را آزمودن، چـراغ  

جامعه را،  كور  و قنـديل  نشاط مبارزة 
اميــد بــه پيــروزيِ مــردم را ميشــكند و 
سرخوردگيها و دلسـرديها از پـيِ هـم،    
  .ملت را كارپذير و جنبش را فلج ميكند

  ما چو كورانه عصاها ميزنيم
  عـاقــبت قـنـديـلها را بشكنيم

و دوباره و دوباره اسـت كـه حزبهـا و     
جبهه ها از پي هم ميĤينـد و ميرونـد و   

كماكـان سياسـي بـودن را بـا      گروهي
سياس بـودن، و فعاليـت سياسـي را بـا     
بداخالقي سياسي و بي اخالقي همگون 

  .ميبينند
  چون نديدش مغز و  تدبير  رشيد
  در سياست پوستش از سر كشيد

ــه   ــت كـ ــاره اسـ ــاره ودوبـ و دوبـ
را در شـهرهاي مختلـف    "اپوزيسيون"

ميبينيم كه مشغول بازي قدرت هسـتند  
مطلقـة فقيـه را در ديـار    و مقام واليت 

خود و در  عمل از آنِ خود كرده انـد  
و در برپايي و پايداري اين مقام بـراي  
ــي    ــداخالقي سياس ــر ب ــويش، از ه خ

 "مردم عادي". گذارنديمتصور، فرو نم
را گوســفند و خــود را گوســفندچران 

مـردم  "غافل از اينكه . تصور كرده اند
ابله نيستند و در مشـاهدة ايـن    "عادي
ــ ــتقرار و ترفنـ دها، ســـازوكارهاي اسـ

استمرار رژيم واليت فقيه را به وضـوح  
ــد ــالن .  ميبينن ــي"ف ــال سياس در  "فع

چـوب الي چـرخ آن    "پاريس آبـاد "
در آن شهر ميگـذارد و    "مرجع"يكي 

ــار   ــري در دي ــا ديگ ــه"ي  "فرانكفورتي
نيويــورك "واليــت ميجويــد و يــا در 

-كلن"فتوا صادر ميكند و يا در   "كال
رابكـاري در سـخنراني هـا و    ، خ "سرا

 "واجب شـرعي "فعاليتهاي ديگران را 
آيا اينها روشهايي نبوده اند كه . ميداند

يك قرن مبارزه بـراي مردمسـاالري را   
به جايي رسانيده اند كه ملتـي بـزرگ   
ــا و   ــدي نژاده ــت احم ــت  حكوم خف
خواريِ واليت  خامنه اي  بـر خـود را   

براسـتي آيـا اگـر ايـن     . نظاره گر باشد
با ايـن پنـدارِ رايـج، در     "ونياپوزيس"

جاي احمدي نژادها و خامنه اي هـا و  
الجوردي ها و خلخالي ها قرار بگيرند، 
همان كارهاي مضـموم را مـو بـه مـو،     
واگــر نــه بــدتر و رذيالنــه تــر، انجــام 

    نميدهند؟
مراقب  پندارت باش كه گفتارت مي 

 شود
مراقب گفتارت باش كه  كردارت مي 

 شود

ردارت باش كه عادتـت مـي   مراقب ك
 شود

مراقب عادتت باش كه شخصيتت مـي  
 شود

مراقب شخصيتت باش كـه سرنوشـتت   
 ميشود

سخت است برايمان رؤيت  چرا اينقدر
چطور است كه بعضـي  . اين نورِ واضح

با تضاد و تخريب در  "مبارزه"تنها راه 
كشورمان را، پيوسته در تضاد و تخريب 

ــ  ــه در تض ــد ك ــد و نميبينن ــا ميبينن اد ب
همـــوطن و تـــداوم ســـركوب وي و 

تـو  ". تخريب وطن، همـواره شـريكند  
اگر  "!كه چراغ نبيني با چراغ چه بيني

اين واضح را نميتوان انتظار داشت كه 
ــي و در    ــاي سياس ــي در فعاليته شخص
تعاملهــاي هــرروزة خــود امثــال ايــن 
روشها را براي مطرح بودن و به قدرت 

و  محلي رسيدن به هر قيمت بكار ببـرد 
ــر   ــر دســتش ب ــا دي ــدان و "زود ي مري

باز نشود و دوباره عده اي را  "پيروانش
به عدد سرخوردگان و مـنفعالن و بـي   

 . اعتماد به نفسها اضافه نكند
 "اخيراً اشاره اي هم بوده است بـه  

، كنگره اي كه بتواند تمام "كنگرة ملي
ــد، بجــاي   ــدگي كن ــات را نماين جريان

ــه  ــك جبه ــكيل ي ــر از .  تش ــرف نظ ص
پـرواز  "راهـهاي غير عملي اي چـون  

كه نتيجه اش را چند سـال  .... "آزادي
پيش ديـديم، انتخابـات آزاد و بـدون    

تقلب، براي محقق نمودن كنگرة ملي،  
و يا هر اسم ديگري كه بر روي وسـيله  
اي براي عبورِ خشـونت زدا از  دوران  

ولي . گذار را ميگذاريم، ضروري است
توجـه بـه    راي دادن به چه كساني؟ بـا 

ــالمي در    ــوري اس ــم جمه ــه رژي اينك
متزلزل كردنِ پايه هاي اقتدار خويش 
بيش از اپوزيسيون ميكوشد و فروپاشي 
رژيم محتوم است،  قبل از رسـيدن بـه   
 دوران تحول و گذار به نظـامي مـردم  

ســاالر اســت كــه بايــد ســره از ناســره 
بجـــــاي . تشـــــخيص داده شـــــود

ناسزاگوييهاي سياسـي و عكـس العمـل    
هاي حزبي و گروهـي،  بـا مطـرح    شدن

ــل    ــدي، مث ــاي كلي ــه ه ــردن مقول ك
، عـدالت  ...، اسـتقالل ...، رشد...آزادي

و ... و مـرام ... ؛ رابطة ديـن ...اجتماعي
، قـــانون ...بـــا دولـــت... ايـــدئولژي

ــي ــت...اساس ــت...، حكوم و ... ، سياس
تعاريف بايسـتة هـر يـك و بـه چـالش      
كشيدن افراد و گروههـاي سياسـي در   

است كه ميتـوان در زمـان    حال حاضر
انتخابات آزاد آينده، هر نامزدي  را به 

امكانِ . درستي شناسائي كرد و شناخت
محك زدن افكـار عمـومي بـه عقايـد     
سياســـي و بحـــث آزاد در فضـــاهاي 
حقيقي يـا مجـازي از جملـه راههـاي     
عملي براي همسويي  افراد در كاشـتن  

.  سـاالري ميباشـد   بذر هسته هاي مردم
ازي توانها و غلبه بر ناتوانيهـا  براي همس

و عدم اعتماد به نفسها در پرورش جبهة 
مردمساالري براي برپـايي و پايـداري   
دموكراسي در كشـورمان بايـد از هـم    

  . اكنون كوشيد
به اميد آزادي، رشـد و اسـتقالل در   

  ايران
  

 علي  آرا
 ara1357@gmail.com 

  
مرداد  برابر با پانزدهم 06/08/2010

 .هشتاد و نه
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اثرات تحریم ها بر 
  صنعت گاز ایران

 
تير ماه امسال اكونيوز به  23در تاريخ 

نقل از قلعه باني مدير عامل شركت 
ايران  ":ملي نفت ايران خبر داد كه 

گاز ( جي.ان.هاي توليد ال در سياست
هاي نسبي  خود با توجه به مزيت) مايع 

و !انتقال گاز، بازنگري ميكند ايران در
هايي كه قرار است  با توجه به هزينه

گذاري در توليد و  براي سرمايه
جي انجام شود، .ان.صادرات ال

تر  صادرات گاز با خط لوله مناسب
  "خواهد بود 

  
قبل از اينكه به بررسي علل اين    

مختصري اطالعات . بازنگري بپردازيم
در مورد وضعيت توليد، مصرف، 
صاردات و واردات گاز ايران ،ما را از 
شرايط تصميم گيريهاي نظام واليت 
فقيه براي برنامه ريزها در صنعت نفت 

  .و گاز و نيز بازنگريها ياري ميرساند 
خوانندگان گرامي مستحضرند كه 
سيستم آماري موثقي متاسفانه در نظام 
واليت فقيه وجود ندارد به نحوي كه با 

تخانه هاي مربوطه مراجعه به سايت وزا
بتوان من باب مثال آمار دقيق از 
ميزان مصرف، توليد، صادرات و 
. واردات سال گذشته را بدست آورد

بلكه بايستي اطالعاتي مربوطه را از 
ميان مصاحبه ها ي مسئولين كه در 
فواصل زماني متفاوتي ارائه ميشوند 
استخراج كرده در مقايسه با هم قرار 

يت آنچه در اين داد تا پي به واقع
  .حوزه  ميگذرد برد

اطالعات ذيل را در باره صنعت گاز 
ايران بدينوسيله در دسترس 

  :خوانندگان گرامي قرار ميدهم
به نقل از غنيمي فرد  معاون سرمايه  -  1

ايران ":گذاري شركت ملي نفت ايران
تريليون متر مكعب بعد از  28با داشتن 

 روسيه داراي دومين ذخاير گاز جهان
كشور روسيه با : نگارنده .( است
درصد و  15.7درصد و ايران با 25.2

درصد، بيشترين سهم را از  14.4قطر با 
  .)منابع گازي جهان در اختيار دارند

گزارش كرد  88اسفند  23اكونيوز- 2
عليرضا غريبي مدير عامل شركت : كه 

مهندسي و توسعه گازاظهار داشته است 
ه ظرفيت براساس برنامه پنجم توسع: 

توليد گاز ايران به بيش از يك ميليارد 
. متر مكعب افزايش پيدا خواهد كرد

ماه قبل ايران ظرفيت  5بنابر اين تا 
ميليارد متر مكعب گاز 1توليد روزانه  
  . را نداشته است 

جواد اوجي مديرعامل شركت ملي  - 3
گاز ايران ميزان نياز به سرمايه گذاري 

 89مرداد  11در صنعت گاز را در تاريخ
در همايش  مديران ارشد صنعت نفت، 

تا پايان برنامه ":اينگونه اعالم كرد 
به سرمايه ) 1393-1389(پنجم توسعه 

ميليارد دالري در صنعت  37گذاري 
گاز نياز است و  براي دستيابي به توليد 

ميليارد مترمكعب گاز تا پايان برنامه  1.1
ر ميليارد دال 6.5تا  6پنجم به ساالنه 

  .سرمايه گذاري نيازمنديم
تاج الديني معاون احمدي نژاد در  – 4

در  89ديماه  16امور مجلس در  تاريخ 
پايگاه اطالع رساني دولت در مورد 
مصرف انرژي و خصوصا گاز در داخل 

ميزان مصرف انرژي در : كشور گفت 
به  85ميليارد دالر در سال  65كشور از 

سيده ر 89ميليارد دالر در سال  110
كه معادل  دو  سوم توليد نفت و گاز 
كشور است ومصرف گاز كشور در سال 

ميليون متر مكعب  500گذشته روزانه 
مصرف اروپا با : بوده است او گفت

ميليون  600ميليون نفر جمعيت  250
بگذريم كه اوجي "!!متر مكعب است

مدير عامل شركت ملي گاز ايران در 
گفته ) خبرگزاري آريا (  89مرداد  18

با احتساب افزايش مصرف به : است 
ميليون متر مكعب در سال  5/729

جاري با موازنه منفي بين توليد و 
مصرف اين فرآورده روبرو خواهيم 

با اين احتساب ايران : نگارنده!( شد
ساالنه مصرف داخلي بالغ بر  

  . ) ميليارد متر مكعب گاز دارد266
همچنين مهندس اوجي در تاريخ - 5

ميزان )خبرگزاري آريا  (  89رداد م 18
واردات گاز را توسط ايران  از 

ميليارد متر مكعب  14تركمنستان ساالنه 
در حالي كه هم اكنون !اعالم كرد

ميليارد  10ايران  تنها ساالنه به ميزان 
متر مكعب گاز به كشور تركيه صادر 

يعني در تزاز صادرات و ! ( مي كند
ميليون  4 واردت گاز، ايران هم اكنون

متر مكعب گاز بيشتر از ميزان صادرات 
وي اميدوار است ) گاز وارد مي كند

كه از  طريق تركيه تا پايان سال روزانه 
ميليون متر مكعب گاز را به  60

   ".بازارهاي اروپايي ارسال كند
مهندس جواد اوجي مديرعامل : 6

شركت ملي گاز ايران در همايش فوق  
ظرفيت كنوني : همچنين  اعالم داشت 

 497روزانه  فرآورش گاز كشور 
  . ميليون مترمكعب در روزاست 

واما اوجي مديرعامل شركت ملي - 7
 88آذر 8گاز ايران قبال يعني در تاريخ 

در ششمين گردهمايي مديران پااليش 
با توجه به : گاز كشوراظهار داشته بود  

هاي در دست  زمانبر بودن طرح
ميادين  اجراي بخش باالدست، توسعه

و امكان برداشت گاز از آنها زودتر از 
سه سال آينده امكان پذير نخواهد بود 

لذا در سه سال آينده ظرفيت پااليش .
گاز كشور افزايش نخواهد يافت و 
ظرفيت پااليش گاز تا پايان برنامه 

ميليون مترمكعب در  900پنجم  نيز به 
توجه خوانندگان .( روز خواهد رسيد

آمارهاي ارائه شده از گرامي  را به 
سوي مدير عامل شركت ملي گاز 
ايران آقاي اوجي جلب ميكنم كه 
خود نشان از بي برنامه گي و اغتشاش 
شديد در برنامه ريزي مسئوالن نفت و 

در حالي .گاز نظام واليت فقيه است 
 500كه مصرف داخلي از رزوانه  

ميليون متر مكعب در سال گذشته، به 
ون متر مكعب در ميلي 729روزانه  

امسال رسيده است و وي از طرفي 
ميگويد ظرفيت پااليش گاز ايران تا سه 
سال آينده افزايش نخواهد يافت، 

افزايش پااليش گاز   1390يعني تا سال
به علت زمانبر بودن طرحها امكانپذير 
نيست ، ولي تا پايان برنامه پنجم يعني 

سال نظام واليت فقيه  2در عرض 
اليش گاز را به ظرفيت ميخواهد پا

    "!!تقريبا دو برابر برساند 
  

واما به طوركلي صادرات گاز براي 
  :كشور از سه راه امكانپذير است

 
انتقال گاز از طريق تبديل گاز به  - 1

LNG  و حمل توسط كشتي به
  بازارهاي مصرف

  انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله- 2
هاي -تبديل گاز به فرآورده - 3

و سپس انتقال آن به ) GTL(مايع
  بازارهاي هدف

و اما از آنجايي كه به نقل از قلعه باني 
مدير عامل شركت ملي نفت ايران ، 

هاي توليد  ايران در سياست
خود ، بازنگري ) گاز مايع ( جي.ان.ال

ميكند  با هم به بررسي داده ها در اين 
  :زمينه ها ميپردازيم 

  
علل بازنگري در  صادرات گاز مايع  

  :و موقعيت ايران 
  
قطر در بخش ذخاير گاز طبيعي بعد    

از روسيه و ايران در جايگاه سوم جهان  
قرار دارد و  ميزان ذخاير گاز طبيعي 

تريليون و  25ثابت اين كشوربالغ بر 
در حال .ميليارد متر مكعب است 800

حاضر در سطح جهان كشور قطر در 
بازار صادرات گاز مايع جهان يكه 

 40قطر با توليدكنوني  . ي كند تازي م
ميليون تن به عنوان بزرگترين صادر 
كننده ال ان جي جهان شناخته شده 

اين عضو كوچك اوپك با . است 
توسعه توليد ال ان جي و صادرات آن 
به بازار هاي مناطق آسيا، اروپا و 
آمريكاي شمالي و نيز  با سرمايه 
گذاري هاي هنگفت در اين زمينه و 

روزافزون از ميدان گازي برداشت 
مشترك با ايران در منطقه پارس 
جنوبي در شرف تبديل شدن به بازيگر 

  .اصلي بازار گازجهاني است
اما كندي ايران در امر توليد و 
صادرات گاز مايع به حدي است كه 
به قول مديرعامل شركت مايع سازي 

در صورت تامين : گاز طبيعي ايران
يدواريم تا نقدينگي در زمان مناسب ام

اولين محموله گاز  1390اواخر سال 
مايع طبيعي شده را به خارج از كشور 

  "!صادر كند
ايران در مجموع تاكنون تنها سه 

) گاز مايع(پروژه اصلي ال ان جي
ايران موسوم به پارس ال ان جي ، 
پرشين ال ان جي و ايران ال ان جي 

اين پروژه . را راه اندازي كرده است
ي مختلفي از جمله نيروگاه ها از بخشها

برق، واحد شيرين سازي گاز، واحد 
مايع سازي گاز، مخازن ذخيره، اسكله 

پرشين . و بنادر تشكيل شده اند 
ميليون تن  16.2جي با ظرفيت .ان.ال

جي با ظرفيت .ان.در سال، پارس ال
ميليون تن در سال، ايران 10
ميليون تن،  10.8جي با ظرفيت .ان.ال

 20شمالي با ظرفيتهمچنين پارس 
جي .ان.ميليون تن در سال، گلشن ال

ميليون تن در سال 10با ظرفيت توليد 
و دو پروژه با مقياس كوچك و حجم 
توليد كلي سه ميليون تن در سال، 

.  هاي ال ان جي ايران هستند طرح
ايران قصد داشت كه با اجراي برنامه 

ميليون تن  70توليد ساالنه بيش از 
 2015( 1394ال جي در س.ان.ال

، به يك عرضه كننده اصلي )ميالدي
جي در بازارهاي جهاني تبديل .ان.ال

و  13كه با خبر خروج فازهاي . شود 
پارس جنوبي از برنامه توليد  14
  .جي  مواجه شديم.ان.ال

نصرت اهللا سيفي مديرعامل شركت 
ملي صادرات گاز ايران در مصاحبه اي 

كشور با شبكه اطالع رساني نفت و گاز 
در باره حضور شركتهاي  86آبان  22در

خارجي در پروژه هاي ال ان جي 
شركت ملي نفت،  ":كشور گفته بود 

از شريكان پروژه » رپسول«و » شل«
جي هستند كه سهام دو .ان.پرشين ال

درصد  25شريك خارجي هر كدام 
است و مابقي به شركت ملي نفت 

درصد از  50سيفي .ايران تعلق دارد
ژه پارس ال ان جي را متعلق سهام پرو

 30: به شركت ملي نفت دانست و گفت
 10درصد از سهام اين طرح به توتال، 

درصد  10درصد به پتروناس مالزي و 
  ".مابقي نيز آماده واگذاري است

اما ميدانيم كه براي عملي كردن هر    
سه پروژه اصلي ال ان جي ايران 
موسوم به پرشين ال ان جي ،ايران ال 

جي وپارس ال ان جي ، مشكل ان 
اصلي ايران حتي در قبل از تحريمها و 
مجازاتهاي اقتصادي اخير اتحاديه اروپا 
و امريكا ، مشكل تامين  اعتبارات و 
فايناس براي اين پروژه ها بوده است 

ريزي و  مهر معاون برنامه خجسته.
بر منابع هيدروكربوري وزير  نظارت

مجموع   89مرداد  11نفت ،در تاريخ  

گذاري مورد نياز براي توسعه  سرمايه
سه پروژه ياد شده در بخش باالدستي 

ميليارد دالر اعالم  21ال ان جي  را 
كرد و چنانچه به سخنان مدير عامل 
شركت ملي نفت ايران دقت كنيم وي 
نيز تنها علت بازنگري در سياستهاي 

هايي  هزينه"توليد ال ان جي ايران را 
گذاري در  سرمايه كه قرار است براي

جي انجام .ان.توليد و صادرات ال
ايران براي . اعالم كرده است "شود

حمل گاز مايع نيز حتي قادر به تامين  
اعتبارات براي خريد كشتي مخصوص 

محمد سوري . حمل گاز مايع نيز نيست
مدير عامل شركت ملي نفتكش در 

براي  ":اعالم داشت  89خرداد 9
مل ال ان جي ايجاد ناوگان دريايي ح

ميليارد دالر سرمايه گذاري 3/1نياز به 
لذا ، از احتمال واگذاري . داريم 

هاي ال ان جي بر به  ساخت كشتي
اولين كشتي ال : چين خبر داد و گفت

سال آينده تحويل ايران  4ان جي تا 
شودو براي ايجاد ناوگان كشتيراني  مي

حمل ال ان جي بسته به بازارهاي 
در كشورهاي هدف و ظرفيت بنا
فروند  22به  12خريدار ال ان جي از 

وي هزينه .كشتي ال جي بر نياز داريم 
هزار متر مكعبي  150هر فروند كشتي 

ميليون دالر  220تا  200را حدود 
عنوان كرد وگفت يكي از شرايط 
واگذاري ساخت كشتي هاي ان جي 

 90بر به سازندگان خارجي تامين 
ن كشتي درصد منابع فاينانس ساخت اي

  ".ها است 
 

همچنين خير انديش مديرعامل شركت 
مايع سازي گاز طبيعي ايران در گفت 
و گوي اختصاصي با ايران پترو شبكه 

ما  ":نفت و انرژي اعالم كرده بود 
با مشكل كمبود  2017اگر تا پايان سال 

 80اعتبار مواجه نشويم و توليدمان به 
ميليون تن در سال برسد سودآوري 

اين مقدار ال ان جي در  صادرات
برآوردهاي اوليه با قيمت هاي 

  ".ميليارد دالر خواهد بود 80امروزي 
مشاهده مي كنيم كه نظام واليت    

فقيه  بعلت اتخاذ سياستهاي بحران ساز 
اتمي كه تحريمهاي اخير را دامن زده 
است ، ايران را هم با كمبود سرمايه و 
هم تكنولژي مواجه ساخت و آنرا از 
.( درآمد هنگفتي محروم ساخت

بگذريم كه خوانندگان گرامي ميدانند 
كه نگارنده كل سياست موازنه مثبت 
نظام واليت فقيه را در مقاطع مختلف 

تنهامنبع "درنگاه به نفت و گاز بعنوان 
صادرات و مصرف براي كسب درآمد 

  . ) نقد كرده ام"
  

اما از طرف ديگر  مشكل دوم ايران  
يران در زمينه صنعت  ضعف تكنولژي ا

پيچيده توليد گاز مايع و ذخيره و 
در هر سه . نگاهداري و حمل آن است

پروژه نيز ايران با كندي ناشي از تعلل 
سياسي شركتهاي توتال ، شل و رپسول 

  .مواجه شد
مسلماً هيچ ايراني مستقل و آزاده اي  
از امر تسلط تكنولوژيك كارتلهاي نفتي 

و اعتالي بر كشورش دلشاد نيست 
شركتهاي بومي و داخلي را خواهان 

ولي واقعيت امر اين است كه .  است 
نظام واليت فقيه با اتخاذ سياستهاي 
مخرب بحران زا و موازنه مثبت ، 

هيچگاه امنيت سياسي كه الزمه، بستر و  
پيش شرط رشد تكنولژيك است را 
براي متخصصان داخلي ايران  فراهم 

يي و ماهيت مافيا. نكرده است
استبدادي نظام حاكم  كه ضد رشد و 
علم است باعث شده است كه  ميزان 
سرمايه گذاري در امر تحقيقات صنعت 

نفت و گاز و پتروشيمي كشور ، به قول  
مدير پژوهش و محمد علي عمادي 

تير  24( فناوري شركت ملي نفت ايران
درصد بودجه  2تنها ) پترو نت  89

  تا   50ا همانا تنه عملياتي شركت نفت
باشد ، و از طرفي هم ميليارد تومان   55

مشاهده مي كنيم كه از زماني كه 
براي اولين خاتمي  "اصالحات "دولت

بار براي حوزه علميه كه از لحاظ مالي 
از دولتها هميشه مستقل بوده است ، در 

رديف بودجه "و تحت عنوان  80سال 
هاي  مركز خدمات حوزه

كرد و سال  بودجه اي  برقرار"علميه
به سال اين بودجه افزايش يافت و در 

بودجه حوزه علميه بالغ  1388سال 
ميليارد تومان بوده است  173برحدود 

يعني بيش از سه برابر بودجه تحقيقات . 
نفت و گاز كشور ،كه بي لياقتي نظام 

را هر چه "مسئوالنش "واليت فقيه و 
بيشتر آشكار ميسازد و سياست عمدي 

فقيه را در امر ضعيف نگاه  نظام واليت
داشتن ايران در امر تكنولوژي نفت 
آنهم در كشوري كه سابقه  صد ساله در 
امر نفت دارد و نيز قصد نظام را در 
شكستن مقاومت اقتصاد  ايران در برابر 

  .قدرتهاي خارجي  وضوح ميبخشد 
اتخاذ يكباره سياست بازنگري در امر 

پذيري توليد گاز مايع نشان دهنده اثر 
بسيار صنعت گاز ايران از تحريمهاي 

  . اخير و  در دست اجرا است
ناگفته پيداست كه در بازار ال ان جي 
عرضه كنندگان بايستي به بازارهاي 
ثابت و امن بعنوان خريدار دست يابند 

قطري ها تفاهم نامه ها و قراردادهاي . 
خود را براي صادرات ال ان جي به 

امارات ، اسپانيا  كشورها چين ، لهستان ،
، هند ، عمان ، كويت ، انگليس ، ژاپن ، 
كويت و آمريكا را نهايي كرده اند و 
بخش اعظم  بازار بزرگترين مصرف 
كننده ال ان جي جهان  يعني كره 

  .جنوبي را درانحصار دارند
ريزي و  مهر معاون برنامه خجسته
بر منابع هيدروكربوري وزير  نظارت

بازار مصرف ال   89مرداد  11نفت در 
ان جي ايران  را كشورهاي مكزيك، 

انگلستان، ژاپن، كره جنوبي و  اسپانيا، 
چين اعالم كرد و اكنون با توجه به 
پيوستن كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
به تحريمها و تبعيت كشور كره جنوبي 
از تحريم هاي امريكا بازار خريدار ال 
ان جي ايران نيز با مشكل خريدار 

  . خواهد بود  روبرو
  

اين امر كه در حال حاضر براي نظام 
واليت فقيه  صادرات گاز تنها از طريق 
خط لوله، و  بر توليد و صادرات گاز 
مايع مرجح است ، نشان از نتيجه 
سياستهاي بحران زاي اين نظام براي 
اقتصاد ايران دارد،كه  ايران  را با 
كمبود سرمايه و نيز تكنولژي روبرو 

ت ومعلوم نيست تاوان اين كرده اس
بازنگريهاي يكباره و نسنجيده  و هدر 
رفتن سرمايه هايي كه در امر صنعت 
توليد گاز مايع بكار رفته است  را چه 
مسئولي در اين نظام ميپذيرد ؟ بگذريم 
كه كلمه مسئوليت در نظام واليت فقيه 

اما صادرات گاز . محلي از اعراب ندارد
مشكالت  از طريق خط لوله خود با

عديده و تنگناهايي سياسي و اقتصادي 
كه بررسي آن را به . روبرو است

بي . نوشتاري  ديگر وامي گذارم
كفايتي اصلي  نظام واليت فقيه در اين 

آن قادر  "برنامه ريزان"امر است كه  
نبوده و نيستند كه تراز گاز و انرژي 
كشور را بگونه اي تنظيم كنند كه در 

ن ذخاير گازي كشور دارنده دومي
جهان حداقل  بين توليد و مصرف 

 ! تعادلي ايجاد گردد
وقتي وزير نفت جديد اين نظام تازه  

درارديبهشت امسال به فكرلزوم برنامه 
ريزي دقيق در صنعت گاز كشور مي 
افتد و  با حضور در شركت ملي گاز 

،شانا 14/02/89( ايران اعالم مي دارد 
عنوان شركت ملي گاز ايران به   "):

يك شركت مادر تخصصي، مي بايست 
تقاضاي انرژي كشور در بخش گاز را تا 

تعيين و براي آن  1404افق چشم انداز 
مضر بودن هر روز  "!ريزي كند برنامه

ادامه حيات چنين نظام بي كفايتي و 
لزوم ادامه جنبش مردم تا رفع باليي 
كه اين نظام است از وطن و زندگي 

ايران ، آشكار تر اقتصادي سياسي مردم 
 .مي گردد 
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
  

مـن طبـق عقیـده ای «: مدرس می گویـد
که داشتم خود را مکلف به جنگ کردن 
با کسانی می دانسـتم کـه ایـن قـرار داد را 

جنگ هم کـردیم و شکسـت . بسته بودند
کـه  شان هم دادیـم و همـه  ایـن اعمـالی

صورت گرفت به خاطر اجرای عقیده ای 
ــرا  در  ــود زی ــتم ب ــان داش ــه آن ایم ــه ب ک
سرتاسر مبـارزات آن دوره همیشـه بـراین 

کـه  –و هنـوز هـم هسـتم   -عقیده  بودم 
عمل عاقدان قرارداد، نوعی عقد فضولی 

  » بوده است
مدرس به یاری وثوق الدوله می شـتابد و  

هـم  مسئله پول گرفتن ایشـان را: میگوید
که آقـای دکتـر مصـدق اشـاره فرمودنـد، 
من نمی دانم و خود آقـای وثـوق الدولـه 

البته هر کس . حتماً توضیح خواهند داد
حق دارد عقیده خود را به صراحت ابراز 
  . وازکاری که  به آن معتقدبوده دفاع کند

مــدرس کــه در آن زمــان  مبــارزه بــر ضــد   
استبداد رضـا خـان را  رهبـری مـی کـرد، 

ــردی ــود م ــا صــالبت و شــجاعت ب در .  ب
طول مبارزات اجتماعی و سیاسی اش، او  
ــه عــدمی،  بطــور عمــومی، در خــط موازن

بـدون شـک  .  حقوق  ملـی و مردمـی بـود
پرهيزگـــار، قـــاطع ، مصـــمم ، « مـــردى 

دلسوز، بشر دوست و در  عين حـال بذلـه 
گــو، امــا نــه بطريــق اســتهزاء و تحقيــر و 

بــردن تخفيــف و تكــذيب، بلکــه بــا بکــار 
منطق خاص خـود، بـراى مجـاب كـردن 
حريـــف و انـــداختن اودر بـــن بســـتهاى 

  »  .استدالل بود
پرسش اینست که او چگونه  در مجلـس    

ــای اســتبداد داخلــی  و  ــم، اهــرم ه شش
مکانیزم های سلطه خـارجی را فرامـوش 
کرده بود و از آدمهایی حمایت مـی کـرد 
که به سیاست موازنه مثبت  معتقد  بـوده 

حیات سیاسی خود را در جانبداری  اند و
از سیاســـت انگلـــیس گذرانـــده بودنـــد؟  
چگونه وی می خواسته است بـا ایـن آدم 
! هــا قــدرت رضــا شــاه را محــدود کنــد؟

ابوالحسن بنـی صـدر در کتـاب موقعیـت 
پـس از « : ایران و نقش مدرس می نویسد

شــاه شــدن رضــا خــان، دو حریــف بــرای 
ــدند ــدیگر ش ــار رو در روی یک . آخــرین ب

رضــا خــان از او خواســت کــه بــه عــادت 
صـبر کنیـد ، « :گفـت. خویش رفتار کنـد

اگر دیـدم شـاه هسـتید احتـرام میکـنم و 
و کوشـید » گرنه تکلیف خـودم را بلـدم 

ــاز دارد ــه اش ب ــت خائنان . او را از مأموری
به انگلیسیها بگو، نـه  پشـت تـو را  « گفت

. می گیریم و نمـی گـذاریم تـو را بردارنـد
نمـی تـوانم، : خان ایـن بـود پاسخ رضان

تعهد سپرده ام، اگر بگویم نـه، بـه اشـاره 
آنها همین پیشخدمت که چـای  میـآورد، 

پـس از  شـنیدن . بمن سم خواهد چشاند
ایــن جــواب، مــدرس از جــا برخاســت و 

  ). ۲(» بمیری هم کو رضا خانی: گفت
از کودتا تا انقراض سلسله قاجاریه و پس 

مچنـان از شاه شدن رضاخان، مـدرس ه
کوشید که او خـود را از دسـت نشـاندگی 

  . انگلستان  رها سازد و نتوانست
ســیف پــور فــاطمی در بــاره ســخنان     

ــد ــی نویس ــس م ــدق در مجل ــر «:مص دکت
مصدق در این موقع لجاجت زیـاد نشـان 

با آن که مرحوم مستوفی و مـدرس و . داد
دیگران به او گوشزد کردند  که هر حمله 

ــر ــه رجــال دوره مش ــع ای ب ــه نف وطیت ب
قزاق ها و رضا شاه است و آنهـا خواهنـد 

همه بـه درد . گفت که این رجال خائنند
کــار نمــی خورنــد و بــه تــدریج آنهــا را از 
میان خواهند برد، ولی دکتـر مصـدق بـه 
حــــرف آنــــان تــــوجهی نکــــرده و از در 
مخالف بـا افـراد مهـم  کابینـه فروغـی و 

  ) ۳.( » وثوق الدوله  پافشاری کرد 
نطـق دکتـر : و در ادامه آن تاکیدکرد ا    

ــدارانش را آزرده   ــدرس و طرف مصــدق، م
زیــرا آنهــا مــی خواســتند . خــاطر ســاخت

سردار سپه را در مقابل  اتحـاد مجلـس و 
دولت و شخصیت مسـتوفی و همکـارانش 
قرارداده و نگذارند که سردار سپه از این 

اختالف استفاده کرده و قـدرت را از هـر 
رکز داده و  ترو خشـک جهت در دربار تم
  )  ۴.( را با هم  بسوزاند

مــدرس  کــه مصــون از خطــا و اشــتباه  
ــت  ــه حمای ــبال از نصــرت الدول نیســت  ق
کرده بـود و یکـی از  جرایـد آن زمـان در 

اگـر در روز  « :انتقاد به مدرس نوشت که 
 ۱۳۰۰سـال ) مرداد( برج  اسد  ۸شنبه  ۴

مدرس  بـه حمایـت نصـرت الدولـه قیـام 
ــــر ــــی ک ــــته نم ــــنبه گذش  ۱۰د، چهارش

نصــرت الدولــه در ) ۱۳۰۱مــرداد (اســد
مجلس  شورا در صدد تبرئه وثوق الدولـه 

  ) ۵(» .بر نمی آمد
مـــدرس بـــاز  هـــم  بـــه تکـــرار همـــان     

همانطور کـه .  سیاست غلط را بکار  برد  
می دانیم حکومت وثـوق الدولـه  قبـل از  

بــــا حمایــــت مــــدرس   ۱۹۱۹قــــرارداد 
سـپس .  بدست گرفت زمامداری کشور را

رابطــه  مــدرس  و وثــوق بــر اثــر قــرار داد 
روزى مــورخ « بســردی گرائیــد و    ۱۹۱۹

ــرميم   ــوان واســط ت ــه عن ــه ســپهر ب الدول
( بين مدرس و وثوق الدوله ، نزد   روابط
 آمـد، مـدرس در خـالل بيانـاتى)  مدرس

ــه وى گفــت  ــه را : خطــاب ب ــوق الدول وث
 مـى حالى نماييـد، کـه مـن كـار خـودم را

كــنم و شــما كــار خودتــان را، لــيکن مــن 
خواهيـد  موفـق مـى شـوم و شـما متضـرر

اگر قرارداد لغو شود هميشه متضـرر . شد
و اگــر خواهيــد شــد  و از سياســت دور

قرارداد عملى شود و انجام گرفـت ديگـر 
ــه ــراى  انگلــيس ب ــدارد و ب شــما كــارى ن

 رضايت ملت ايران ، شما را فـدا خواهـد
  . نمود

مهـار "بقه، مـدرس بـرایبا وجود آن سا  
دچار خطای فاحش شـد زیـرا "  رضا شاه

توجــه نکــرد کــه بــا کســانی چــون وثــوق 
. الدوله نمی توان رضا شـاه را مهـار کـرد

مهار او آدمهای بدون وابستگی و اسـتوار 
این شد کـه  درجـواب  . قدم می خواست

  : مصدق و دردفاع از وثوق الدوله گفت
ش آقــای مســتوفی الممالــک و طرفــدارن"

و   -هفتاد نفر از  وکالی مجلس  هسـتند 
باید دفـاع  –خود بنده یکی از آنها هستم 

آقای دکتر مصـد ق السـلطنه ضـمن . کنم
بیانــات خــود فرمودنــد کــه آقــای رئــیس 

بایـد اشخاصـی ) نخست وزیر ( = الوزراء 
را بــه عضــویت کابینــه انتخــاب کننــد کــه  

البته جـواب  ایـن . محل  اطمینان باشند
حرفهای آقای دکتـر مصـدق را  قسمت از

خــــود آقــــای مســــتوفی الممالــــک یــــا 
ایـن هـم . طرفداران ایشان خواهنـد داد

امـا قضـیه مـورد . یک جنبـه دیگـر قضـیه
بحث، جنبه ثالثی هم دارد کـه مـی شـود 

یعنـی . آن را جنبه تخصصی قضـیه نامیـد
و ) به اصـطالح مـن( جنبه فقاهتی قضیه 

ـــیه  ـــوقی قض ـــه حق ـــطالح ( جنب ـــه اص ب
  » ).ندیگرا

، مدرس در جواب مصدق کـه گفتـه بـود  
بیشتر شخصیت و سوابق مجریـان « باید 

، اینکـه :می گوید   .گرفت» آن را در نظر
ما در آینـده مـی خـواهیم بوسـیله همـین 
ــــرای  ــــزرگ ب ــــخاص خــــدمتهای ب اش

بعـــد از ایـــن . کشـــورمان انجـــام دهـــیم
انقالب وحوادث گونـاگون کـه برسـراین 

ارهای مهـم مملکت آمده، می خواهیم ک
اما اگراسامی تمـام رجـال . صورت دهیم

کشور را که درگذشـته کارهـائی بـرخالف 
ــزنیم ــد خــط ب ــام داده ان ــا انج ــل م . می

بگوئیم وثوق الدوله بـه درد نمـی خـورد، 
بـه درد نمـی ) قوام السـلطنه( اخوی اش 

ـــه درد نمـــی خـــورد،  خـــورد، مـــدرس ب
برادرمدرس بـه درد نمیخـورد، پـس چـه 

د کـــه مملکـــت از کســـی بـــاقی مـــی مانـــ
  »وجودش استفاده کند؟

مــدرس در اینجــا از کســانی کــه حقــوق   
ملــت را پایمــال کــرده انــد و بــا حمایــت 
دولت فخیمه انگلیس برسر قدرت آمـده 

درچنبره سیاست . اند طرفداری می کند 
ــوا،  ــوازن ق ــه  -ت کــه ضــد سیاســت موازن

از ایـن عدمی است که  بدان معتقد است 
که هرگاه کسی در واقعیت  غافل می شود 

ــه  ــت ک ــر او اس ــرد، ب ــانتی ک ــته خی گذش
ــد و پــس از  ــران کن ــود را جب ــت خ خیان
. جبران، نیز، او را صدر نشین نمـی کننـد

بلکه به او اجازه می دهنـد مثـل یـک آدم 
ــر  ــد و در آن ســطح اگ ــدگی کن ــادی زن ع
. خــدمتی از او ســاخته بــود، انجــام دهــد

اگر کشور ما همواره تحت اداره آدمهای 
ابقه و زورگـو  بـوده اسـت، یکـی بـه بد س

این دلیل است که بمحـض تغییـر رابطـه 
میان قـوا، در رابطـه  موازنـه جدیـد قـوا، 
سابقه  اشخاص را از یاد مـی بـریم و  مـی 

گذشته گذشته است و حاال قصد "گوئیم 
تجربه حکومت مسـتوفی، ." خدمت دارد

یکی از این تجربـه هـا و آزمونهـا فروانـی  
رد  بـا افـراد و اشـخاص  است که معلوم ک

بد سابقه  نمی شود مسـتبد را مهـار نمـود  
و همچنـین   بـر . و به کشور خـدمت کـرد

کـه بـا  ۱۳۳۱روی کار آوردن قوام در تیر 
تیــر او نــاگزیر از اســتعفاء شــد،  ۳۰قیــام 

دلیــل دیگــری شــد بــر ایــن واقعیــت کــه 
ســابقه جفــا بــه  اســتقالل کشــور و آزادی 

قــوق مــردم ، مــردم و زیــر پــا گذاشــتن ح
سبب می شود که سـلطه گـر بـه سـراغ بـا 
ســابقه هــا ئــی مــی رود کــه در ســرکوبی و 

ــا   فروخوابانــدن  جنــبش ملــی ایرانیــان ب
سیاست  سلطه  خارجی همخوانی داشته 

  .  باشد
دیگر اینکه ، متاسفانه در این برهـه  از     

تاریخ در بین اکثریـت  افـراد ، نیروهـا و 
همکــاری و گروههــای مخــالف میــل بــه  

همـین " و" همین  اشـخاص "ائتالف  با  
... هرهری مسلک و بـی ثبـات  و" آدمها 

وجود دارد وآنها از این  امر مهم غافلنـد  
که  این نوع روش  و عمل سیاسی تجربه 
شکســت خــورده  بــاز تجربــه کــردن  و 

  !گژراهه چند باره رفتن است 
ـــوم      ـــات مرح ـــاریخ ، بیان ـــان ت در هم

سروصـدا و هیـاهو )  جلسدر م( مدرس  
ی زیــاد برانگیخــت و پــاره ای از جرایــد 
ـــدهای شـــدید از او و نطـــق  کشـــور تنقی

منجمله مدیر روزنامه . دفاعیه اش کردند
ــه  ــماره ای ک ــان ش ــین در هم ــل المت حب
ــه ای  از ایــن نطــق را درج کــرد،  خالص

  : تفسیری به این مضمون نوشت
ما از بیانـات آقـای مـدرس، حقیقتـا ... « 

ــر د ایشــان را از ســالها  . ر نمــی آوریــمس
ــیم و در مدرســه صــدر  ــتر مــی شناس پیش
اصفهان که در محضر مرحومین آقا میرزا 
مهدی قمشه ای و میـرزا جهـانگیر خـان 
قشــقائی  مشــغول تلمــذ  بودنــد، بارهــا 
مالقاتشان کرده واز کیاسـت و فراسـت و 
دانــش و بــی طمعــی شــان اطــالع کامــل 

متعجبیم و داریم و به همین دلیل خیلی 
هیچ نمی دانـیم دفـاع ایشـان را از عاقـد 

ــرار داد  ــیم۱۹۱۹ق ــر کن ــه تعبی و !  چگون
عجب تـر اینکـه آقـای مـدرس در همـان 
حالی کـه تمـام ایـرادات دکتـر مصـدق را 

چـون : قبول  دارنـد بـازهم مـی فرماینـد
تیری که آقای وثوق پرتاب کـرده بـود بـه 
هدف نخورد، نباید او را مقصر دانسـت و 

مـوقعی کـه آقـای وثـوق .... ش کـردمالمت
این قـرارداد را بسـت، هرگـز تصـور نمـی 

اگر از . کرد که جنینش سقط  خواهد شد
آقای  مـدرس سـئوا ل بشـود کـه آیـا شـما 
راضی بودید این قرار داد عملی مـی شـد، 
چه جوابی خواهند داد؟ همه می داننـد 
که ایشان از روز اول مخالف این قرارداد 

ـــ ـــد ودربیان ـــوده ان ات اخیرشـــان هـــم ب
تصریح فرمودند که نفس عمل بد بـوده، 
منتها چون به نتیجه ای کـه مرتکبـان در 
نظر داشته اند منتهـی نشـده، پـس عامـل 

امـــا ایشـــان .... فعـــل را بایـــد رهـــا کـــرد
فراموش می کنند  کـه آقـای وثـوق  آنچـه 
در حیطه قدرتش بود، بـرای اجـرا شـدن 

  )   ۶(» ..این قراردادکرد، منتهاموفق نشد
عمــل کســانی کــه بــه ریاســت نظــام      

الســلطنه  مــافی حکومــت موقــت تشــکیل 
دادنـــد تـــا بـــا اشـــغالگران کشـــور خـــود 
بجنگند، به عمل دوگل مـی مانـد کـه بـه 
انگلســـتان مهـــاجرت کـــرد و حکومـــت 
ــــه از  فرانســــه آزاد را تشــــکیل داد و البت

بــا آنکــه .  متفقــین پــول و اســلحه گرفــت
ار وابسـتگان این رفتار کمتر ربطی به رفت

بــه قــدرت خــارجی نــدارد  کــه مبــارزه بــا 
استبداد را دست آویز جیـره خـواری مـی 
ــرای  ــدرس، ب ــا آنکــه شــخص م ــد وب کنن
گذران زندگی خـود، تـدریس مـی کـرد و 
دیناری از دولت خـارجی نگرفـت، عمـل 
کمک ستاندن از قدرت خارجی، با اصـل 

زیــرا آن .  موازنــه عــدمی،  ســازگار نیســت
نبرد اما هرگاه  ایرانیـان روش کار بجائی 

مبارز و نیروهای مقاومت در سطح کشور  
به فعالیت می پرداختند و مـردم را بـرای 
استیفای حقوق خـود بـر مـی انگیختنـد، 
عالوه براین که در پایان جنگ، ایرانیان 

نمــی ...  ملتــی محــروم از حــق غرامــت و
شدند، مشـارکت آنهـا در دفـاع از حقـوق 

انع از کودتـا و ملی خود، مـی توانسـت مـ
ــردد ــیاه بگ ــتبداد س ــه . اســتقرار اس تجرب
  ... انقالب مشروطیت پیروز شود و

مــدرس در بــاره پــول گرفتــه از آلمانهــا      
ــد ــی گوی ــاجرت، خــود «: م در قضــیه مه

) مسـتوفی الممالـک(آقای رئیس الـوزراء 
بنــده و آقــای . هــم بــا مــن موافــق بودنــد

ســـلیمان میـــرزا و عـــده ای دیگـــر جـــزء 
یــک مشــت از آقایــان، . بــودیم مهــاجران

. عقیده داشتند که به ضرر مملکت اسـت
ــبی  ــری و نس ــاً نظ ــی عموم ــائل سیاس مس

. هر کسی یک جور عقیده ای دارد. است
مـن از آن . در هر صورت دو دسته شـدند

دسته بودم کـه عقیـده داشـتند مهـاجرت 
بـــه . بـــه خیـــر و صـــالح مملکـــت اســـت

ــه  ــانی ک ــز از کس ــیم و هرگ ــاجرت رفت مه
ما را به صالح مملکت نمی دانستند عمل 

خودم صاحب . غیبت و بد گوئی نکردیم
پـول هـم از آلمانهـا . عقیده بودم و رفتم

  »  ....گرفتیم و خرج کردیم
میرزا محمد علی خـان شـیبانی وحیـد      

الملــــــک، در هنگــــــام مهــــــاجرت در 
خــاطراتش در بــاره  موضــع مــدرس در 

ن مقار«: قبال  آلمان و عثمانی می نویسد
بـه ) در بغـداد(غروب با آقای طباطبـایی 

مذاکرات راجـع بـه . دیدن مدرس رفتیم
عقیده آقای مدرس . اوضاع، در میان بود

  :بر این بود
مــا بایــد  میــان آلمانیهــا و عثمانیهــا  – ۱ 

تــوازن کامــل نگــاه داریــم و نبایــد هــیچ 
  .کدام را از خودمان ظنین سازیم

 موضوع پول که بسیارمهم است بایـد – ۲
ــا  ــه از آلمانه ــب حــل شــود ک ــدین ترتی ب
مبلغی به طریق استقراض رسمی دریافت 
داریم و بدیهی است اگر آنها به کمک مـا 
ملیــون و مهــاجرین ایرانــی نیازمندنــد از 
امضــــای چنــــین استقراضــــی مضــــایقه 

  .نخواهند داشت
هر قسـم مسـاعدت فنـی بـه خصـوص - ۳

کمک نظامی  و لشکری که به آن محتـاج 
  .ز آلمانها بخواهیمباشیم باید ا

عثمانیها را هم هر قسـم هسـت بایـد  – ۴
ــم ولــی ازآنهــا کمــک . همــراه نگــاه داری

مادی وفنی نخواهیم زیـرا  خـود آنهـا بـه 
کمـــــک  مـــــادی  و معنـــــوی  آلمانهـــــا 

  .محتاجند
بــرای تأییــد و تشــیید « : مــدرس  گفــت  

روابط با آنها، آقای طباطبائی و نگارنـده 
مـا بایـد . یمباید هرچه زودتر حرکـت کنـ

در استانبول و برلن وسیله نزدیکی میـان 
  ) ۷(» . دولتین و حکومت موقتی باشیم

زنده یاد مدرس درحین  نطقش شـرح      
در جریان این سفر آلمانها « :می دهد که

پانصـد (کـرور  ۹می گفتند تا قصر شیرین 
بـه حکومـت مهـاجر قـرض )  هزار تومان
دهـیم یازده کرور دیگر هم می . داده ایم

و شــما یــک قــبض بیســت کــروری بــه مــا 
گفتیم ما پولها را می گیـریم، امـا . بدهید

گفتـیم ). خنده حضار( رسید  نمی دهیم 
ما مشترکیم، شما پول و اسلحه داریـد، و 

مـــی . مـــا هـــم آدمهـــای لختـــی هســـتیم
خواهیــد مــی مــانیم، نمــی خواهیــد مــی 

  .»رویم
وثوق الدوله با نطقی فصـیح و ادیبانـه      
شدار در پاسـخ دکتـر مصـدق حاشـیه و نی

ـــه اش  در  ـــه  دفاعی ـــی رود  و  در خاتم م
راجع به آن یکصـد و « :مجلس  می گوید

سی هزار  لیره هم که آقای  دکتر مصـدق 
ــوانم  ــد همــین قــدر مــی ت اشــاره فرمودن

عرض کنم که اگر به خـود ایشـان چیـزی  
از این بابت رسـیده بـه بنـده هـم رسـیده 

نــین  وجهــی و اگــر  مســلم شــود چاســت 
دریافت کرده ام، عالوه بر آنکـه حاضـرم 

(= غرامــــــــات آن را بــــــــه اضــــــــعاف 
بپــــردازم، تمــــام ایــــرادات و )دوبرابــــر

اعتراضات آقای دکتـر مصـدق را هـم بـر 
  . »خود وارد  می دانم

بــی مناســبت نمــی :  وثــوق مــی افزایــد    
دانم خاطر معترض محترم را به نکته ای 
ه حســاس جلــب کــنم و آن ایــن اســت کــ

غالب مبتدیان علم سیاست در مـدتی کـه 
بـه کـار آمــوزی اشـتغال دارنـد یــک دوره 

تحصـــیل وجاهـــت « اختصاصـــی بـــرای 
مـــی گذراننـــد و آقـــای دکتـــر » سیاســـی 

مصدق  فعًال مشغول گذرانـدن ایـن دوره 
ولی خود بنده موقعی که تصـمیم . هستند

بــه ورود در صــحنه سیاســت گــرفتم، از 
ــن کــالس اختصاصــی ب ــی تعلیمــات ای کل

صرفنظرکردمومســــــــتقیماًبه کــــــــالس 
  .رفتمباالتر

بنابراین با اسـنادی کـه بعـدها وزارت      
 ۱۹۱۹خارجه انگلیس در بـاره قـرارداد  

 در  معـــرض افکـــار عمـــومی قـــرار داد و 
ــه  ــالمی ترجم ــیخ االس ــواد ش ــر ج « دکت

را در اختیــار ایرانیــان » اســناد محرمانــه 
آنهـا   نگارنده  قبًال  به بخشی ازقرارداد و 

اشاره نمودم،   وثوق  الدوله همانطور که  
به صراحت در پایـان نطقـش گفتـه اسـت   

تمـام ایـرادات و اعتراضـات آقـای « باید 
 .بدانـد» دکتر مصدق را هم بر خود وارد

بــر اســاس آن اســناد و  بــه بیــان خــودش  
قـــدم »  مســـتقیماً بـــه کـــالس بـــاالتری«

ــناد، آن  ــر اس ــا ب ــالس « گذاشــت و  بن ک
پـــول گــرفتن، سرســـپردگی بـــه  » تربــاال

بیگانــــه  و انعقــــاد قــــرارداد ننگــــین  و 
  . بوده است ۱۹۱۹منحوس  

ـــاریخی سیاســـی و اجتمـــاعی    حافظـــه ت
ایــران شــهادت  داد کــه حــق  بــه جانــب  
ــس از  ــه درآن مجل ــود ک ــر مصــدق  ب دکت
حقوق ملـی و حقـوق مـردم دفـاع کـرد و 
حـــق و حقیقـــت را قربـــانی مصـــلحت 

و  بـر موضـع حـق،  اندیشی سیاسی نکـرد
  !.  ایستادگی و پایداری نمود 

  
و امـــا ســـخنان مـــدرس  و وثـــوق  

  الدوله در مجلس  
  
  :نطق مدرس - ۱
  

فرمایشات آقای  دکتر مصدق  دارای سـه 
یکی  جنبه شخصی مسئله بود یعنی : جنبه

بـه (میزان دخالتی که آقای وثوق الدولـه 
در بسـتن ایـن ) عنوان نخست وزیر وقـت

اشته اند که البته از ایـن حیـث قرارداد د
مـثالً آقـای . خودشان دفاع خواهند کرد

دکترمصدق صـحبت از پـولی کردنـد کـه 
ظــاهراً  آقــای وثــوق گرفتــه انــد یــا آن 
مطالبی که از قول وزیر خارجه آمریکـا و 
ــه  ــد کــه مــن هــیچ گون ــره نقــل کردن غی
اطالعــی ازاینهــا نــدارم و شــخص ایشــان 

بنـده  –لـه وثـوق الدو. ( باید دفـاع کننـد
  .)خودم دفاع خواهم کرد

یکی جنبه دولتی این قضیه است بـه ایـن 
معنا که عمل گذشته فالن وزیـر، تـا کجـا 

ایـن . در حیثیت کابینه فعلـی  مؤثراسـت
مطلبـــی اســـت  کـــه طرفـــداران  آقـــای 
مستوفی کـه قریـب هفتـاد نفـر از وکـالی 

و خود بنده یکی از آنها   -مجلس هستند 
  .نمباید دفاع ک –هستم 

آقای دکتر مصد ق السلطنه ضمن بیانات 
(= خود فرمودند که آقای رئیس الـوزراء 

ـــر  ـــه ) نخســـت وزی ـــد اشخاصـــی را ب بای
عضویت کابینه انتخـاب کننـد کـه محـل  

البته جواب ایـن قسـمت . اطمینان باشند
ازحرفهای  آقـای دکتـر مصـدق  را خـود 
ــداران  ــا طرف ــک ی ــتوفی الممال ــای مس آق

ایـن هـم یـک جنبـه . ایشان خواهنـد داد
  .دیگر قضیه

اما قضیه مـورد بحـث، جنبـه ثـالثی هـم  
دارد کــه مــی شــود آن را جنبــه تخصصــی 

به ( یعنی جنبه فقاهتی قضیه. قضیه نامید
بـه ( و جنبه حقـوقی قضـیه) اصطالح من

  ).اصطالح دیگران
در این ده سال اخیر بعـد از جنـگ بـین  

وقایع بسیار مهـم در ایـران ) اول( الملل 
ق افتاده  است که یکـی ازآنهـا مسـئله اتفا

دیگـری مسـئله قـرارداد، . مهاجرت است
سومی مسئله جمهوریت، چهارمی مسـئله 
تغییر سلطنت، همه این مسائل درعـرض 
هفت هشت سال اخیردرمملکت ما پیش 

درکنــاراین مســائل، مســائل نســبتًا . آمــده
هــم بــوده اســت نظیرمســئله  کــوچکتری

حمــد میــرزا کوچــک خــان، قتــل کلنــل م
تقی خان، و مسئله شیخ محمد خیابـانی، 
اینها مسائل کوچک زمـان مـا بودنـد کـه 
. ازبطن همان مسئل بزرگ بوجود آمدند
. همه این مسائل صورتی دارنـد و سـیرتی

  .ظاهری  دارند و باطنی
با همه ارادت، ادب، و کوچکی که نسـبت 

) مستوفی الممالـک( به آقای نخست وزیر
ن مسائل بالخره دارم، معتقدم که همه ای

باید روزی  حل شود و من محلی بهتـر از 
(= ایــن مجلــس  شــورای ملــی و  دولتــی  

  .از این دولت سراغ ندارم) مناسبتر
  15در صفحه
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
  

نماینــدگان مجلــس فعلــی همــه آدمهــای 
، بعضی از آنها چهـار دوره. خوبی هستند

بعضی سـه دوره، وکیـل  بـود ه انـد، ایـن 
ــن  ــود وای ــا حــل ش ــد دراینج ــائل بای مس

طورنشود که ما هر روزصـبح سـرازخواب  
بــرداریم و ببینــیم کــه فــالن روزنامــه کــه 
ــاره  ــته، دوب ــرای نوشــتن نداش ــی ب مطلب
مسئله مهاجرت را پیش کشـیده، یـا فـالن 
روزنامه دیگر کـه بـرای تهیـه اخبارلنـگ 

ــئله  ــت، مس ــوده اس ــرح ب ــرارداد را مط ق
  .کرده

خـود . همه این مطالب باید حـل شـود   
بنده کـه امـروز در اینجـا خـدمت آقایـان 
(  ایستاده ام، درسه قسـمت از ایـن قضـایا

ــــاجرت  ــــرار داد –مه ــــت -ق ) جمهوری
  .پیشقدم و بازیگر میدان  بوده ام

  
  :قضیه مهاجرت 

  
در قضــیه مهــاجرت، خودآقــای رئــیس  

ــ(الــوزراء  ــا مــا ) کمســتوفی الممال هــم ب
بنده وآقای  سلیمان میـرزا . موافق بودند

. عده ای دیگر جـزء مهـاجران بـودیم   و
یک مشت ازآقایـان عقیـده داشـتندکه بـه 

مسائل سیاسی عمومـاً . ضررمملکت است
هر کسـی یـک جـور . نظری و نسبی است

در هـر صـورت دو دسـته . عقیده ای دارد
مــن ازآن دســته بــودم کــه عقیــده . شــدند

ـــر  و صـــالح  داشـــتند ـــه خی مهـــاجرت ب
به مهاجرت رفتیم و هرگز . مملکت است

از کسانی که عمل ما را به صالح مملکـت 
. نمی دانسـتند غیبـت و بـدگوئی نکـردیم

پـول . خودم صاحب عقیده بودم و رفـتم
  ....هم از آلمانها گرفتیم و خرج کردیم

ــدگان ــی از نماین ــدلی ( یک ــت   –) ع خیان
  .کردید

لـک پیرنیـا رئـیس زنگ شدید مؤتمن الم
 -)درحال خطاب به آن نماینده(مجلس 

آقای عـدلی بـه شـما اخطـار مـی کـنم کـه 
استعمال کلمه خیانت از وظایف محکمه 
است و شما حق بکار بردن آن را دراینجا 

  نسبت به یک نماینده مجلس ندارید
  ).صحیح است( 

. نه خیر، خیانت نکردیم.... «  -مدرس 
داشـتیم و   برای انجـام هـدف، پـول الزم

خرج هم کردیم و خسارتهایی هـم  وارد 
االن هـــم کـــه در خـــدمت آقایـــان . شـــد

ایستاده ام، هنوز بـر سـراین عقیـده بـاقی 
تشـکیل حکومــت ( هسـتم کـه ایــن کارمـا 

ــاجر ــود) مه ــی  ب ــد سیاس ــمن فوای . متض
حـاال چـه . رجوع کنید به سیاسیون دنیـا

کسی  باید تشـخیص بدهـد ایـن کـار مـن 
ا نه؟ آیا در عمل خـود خوب بوده است ی

مقصر بوده ام یـا نـه؟ بلـی، اگـر محکمـه 
صالحی تشخیص داد که مقصـر بـوده ام، 
ــرا مجــازات  ــد م ــه بای در آن صــورت البت

  .کرد
ـــدیم   ـــاجرت آم ـــت از مه ـــد ازبازگش بع

تهران، با خوفهای زیاد، با زحمات زیاد، 
.  مملکت منظره غریبی بخود گرفتـه بـود

. ی کـردقحطی در سراسر کشـور بیـداد مـ
قــوای نظــامی بیگانــه بــر کشــور مســتولی  

درآن موقع هم کابینه آقای مستوفی . بود
ـــور را بدســـت  ـــام امورکش ـــک زم الممال

بنــده پــس از ورود بــه تهــران، . داشــت
یکسره رفتم خدمتشان و آنچـه را سـر راه  

وضــع عمــومی . دیــده بــودم بیــان کــردم
کشور را برایشان تشریح کردم و گفتم کـه 

ــه قحطــی  ــوای  چگون از یــک طــرف، و ق
روس و انگلیس ازطرف دیگر، مملکت را 
به ویرانی  کشیده اسـت بـه حـدی کـه در 
سرتاسـر خـانقین بــه تهـران، نـیم فرســخ 

حــاال . چهارتــا آدم ســالم پیــدا نمــی شــود
درآن تــاریخ چــه مــذاکراتی صــورت مــی 
گرفت، وضعیت انگلیسیها چگونـه بـود، 
چیزی است که همه می دانند و من نمـی 

هم در اینجا بـه شـرح مجـدد تـاریخ خوا
  .بپردازم

بــاالخره پــس ا ز مــدتی، عقیــده مــن و 
جمعی دیگر براین شد کـه کابینـه جدیـد 
. تحت ریاست وثوق الدوله سـرکار بیایـد

عمر این کابینـه قریـب  یـک سـال و نـیم 
و درایــن یــک ســال و نــیم، . طــول کشــید

ــرار  ــوعی نظــم صــوری  در مملکــت برق ن
. داد پــیش آمــدبعــد مســئله قــرار . شــد

همــانطوری کــه در ســایر مســائل  سیاســی 
اخــتالف نظــر وجــود داشــت، در مســئله 

آنچـه . قرارداد هم اختالف نظرپیدا شـد
من توانسـته ام بـه دقـت بشـمارم و ضـبط 
کنم، در تمام ایران عمال و کارکن هـای 
قرارداد، هشتصـد نفـر بودنـد کـه اسـامی 
همــه شــان را درکتــاب زردی کــه بعــد از 

تشــر خواهـــد شــد یــک بیـــک مــرگم من
لــیکن خــود مــن بــا . یادداشــت کــرده ام

و عـده زیـادی از . قرارداد مخـالف بـودم
وکــالی ملــت کــه در ایــن مجلــس نشســته 
. اند، عـین نظـر ایـن مخـالف را داشـتند

بگیـرو . وضعیات هـم خیلـی سـخت بـود
صـاحبان . حـبس و تبعیـد بـود. ببند بـود

لـیکن خـدا . عقاید مختلـف زیـاد بودنـد
ت کــه مــن یــک لفــظ تــوهین شــاهد اســ

آمیزنســبت بــه موافقــان قــرارداد نگفــتم 
زیرا اختالف نظرما با آنهـا اخـتالف نظـر 
سیاسی بود ودراین گونه اختالفات فقـط 
ــده کــدامیک از  ــد کــه عقی ــی دان خــدا م

امـا مـن .طرفین صحیح و بـر حـق اسـت
طبـــق عقیـــده ای  کـــه داشـــتم خـــود را 
ــا کســانی مــی  ــه جنــگ کــردن ب مکلــف ب

. ایـن قـرار داد را بسـته بودنـد دانستم که
جنـــگ هـــم کـــردیم و شکستشـــان هـــم 

و همــه ایــن اعمــالی کــه صــورت . دادیــم
گرفت به خاطر اجرای عقیده ای کـه بـه 

زیــــرا در سرتاســــر .  آن ایمــــان داشــــتم
مبارزات آن دوره، همیشـه بـراین عقیـده  

کــه عمــل  –و هنــوزهم هســتم  -بــودم 
عاقدان قرارداد، نوعی عقد فضولی بـوده 

ازاین ). صحیح است –نمایندگان.( ستا
نوع کارهـا خیلـی از رجـال مـا درگذشـته 

  هم کرده و اسم آن را 
ولـی در . گذاشته انـد» مصلحت وقت « 

مرحله نهائی  مالک کشور، ما  مجلسیانیم 
کـــه بایـــد اعمـــال آنهـــا را تصـــویب  یـــا 

  ). صحیح است –نمایندگان .( ردکنیم
و  فرض کنید عده ای بروند درمنزل مـن 

بدون اجـازه مـن دختـر مـرا بـرای کسـی 
ــد ــد کنن ــار(عق ــده حض ــد ). خن ــن عق ای

بـه . فضولی اسـت و پشـیزی ارزش نـدارد
هرحال کمرهمت بستیم و به کمک ملت 

 چون من اتکایم همیشه به ملت اسـت  –
وبه کمک رابطـه هـا و وسـایل خاصـی   -

بـه همـین رابطـه  –که دراختیار داشـتیم 
را کمـک ها و وسایل خاص هستند کـه مـ

ــت را  ــی مل ــته حقیق ــا خواس ــد ت ــی کنن م
توانســــتیم مبنــــای   -تشــــخیص دهــــم 

تشـکیالت . قرارداد را بکلی منهدم سازیم
پلــیس جنــوب، مستشــار انگلیســی، آقــای 

و سایرسـازمانهای ) خنده حضار( پارپیچ 
ـــم ـــم زدی ـــرارداد را به ـــی از ق االن . ناش

درهمــین مجلــس هــیچ بعیــد نیســت کــه 
با آنها . رداد باشندعده ای قلباً موافق قرا

. هم کار می کنیم و عداوتی با هم نداریم
البتـه . زیرا این مسـائل کـالً نظـری اسـت

تکلیــف مــن کــه بــه مضــربودن قــرارداد 
. اعتقاد داشتم همان بود که انجـام دادم

ــویش  ــه جل ــه فضــولی ک ــک معامل ــی ی ول
گرفته شد و نقشه عاقـدانش بهـم خـورد، 

اش  حاال اینهمه جنجـال وغوغـا در بـاره
برای چیسـت؟ یکـی خواسـت عبـای مـرا 

. زدم تـو گوشـش و نگذاشـتم ببـرد. ببرد
یکی ( حاال چکارش باید کرد؟. آنهم نبرد

بایــد جلــبش کــرد  چــون  –از نماینــدگان 
  ).نیت دزدی داشت

بـه صـرف . این کـه حـرف نشـد –مدرس  
اینکه می خواسـت فـالن عمـل خـالف را 

آنچه . بکند، نمی توان او را مجازات کرد
مهم  است  این اسـت کـه او در نقشـه ای 
که خیال اجـرا کـردنش را داشـت موفـق 

هیچکس را به صـرف داشـتن  نیـت  . نشد
منهم دلم می . بد نمی توان مجازات کرد

خواهد کـه تمـام جـواهرات دنیـا، حتـی 
آیا این مجازا . انگشترشما، مال من باشد

ــای مــن را فرضــاً حــاج  ت الزم دارد؟ عب
ـــلطنه خو ـــم الس ـــردارد و محتش اســـت ب

بفروشد و من جلویش را گرفتم، آیـا ایـن 
در مســئله قــرارداد ......مجــازات دارد؟

آیـا عمـل . هم وضع به ایـن منـوال اسـت
وثوق الدوله خطا بود آیا درانجام وظیفه 

همـه اینهـا بایـد . قصور کرده؟ نمی دانـم
ایـن . دریک محکمه صـالح بررسـی شـود
کــار . قبیــل کارهــا کــار محکمــه اســت

محکمه ای الزم  است کـه . نیست مجلس
در آن قاضی قبال دالیل طرفبن  را بشـنود 

البتـه  اگرقاضـی . و سپس رأی صادر کنـد
تشخیص داد کـه شـخص فاعـل در عمـل 
خود تقصیر عمـدی داشـته، آنوقـت بایـد 
تعیــین مجــازات بــرایش کــرد  واال بــرای 
معامله فضولی، آنهم موقعی کـه جلـویش 

خواهــد  گرفتــه شــده، چــه مجــازاتی مــی
تعیین کند؟  اگر خدای نخواسـته ازایـن 
معامله فضولی نتیجه بدی عاید مملکـت 
شـــده بـــود، آنوقـــت الزم بـــود محکمـــه 
. تشــکیل شــود و عامــل عمــل کیفــر بینــد

درهمــین ســفرمهاجرت کــه هــم اکنــون 
شرحش را می دادم ما چهارهزار ژاندارم 

اگـر بخواهنـد مـا را بـرای . بر باد دادیـم
نند حتماً یک محکمـه این کار محاکمه ک

قضایی الزم است که بنشیند حرفهای مـا  
و دالیل مخالفان هـر دو را بشـنود و رأی  

در جریان این سفرآلمانها مـی . صادر کند
پانصــد (کــرور  ۹گفتنــد تــا قصــر شــیرین 

بـه حکومـت مهـاجر قـرض )  هزار تومان
داده ایم، یازده کرور دیگر هم می دهـیم 

بــه مــا و شــما یــک قــبض بیســت کــروری 
گفتیم ما پولها را می گیـریم امـا !. بدهید

گفتـیم ). خنده حضار( رسید  نمی دهیم 
ما مشترکیم، شما پول واسـلحه داریـد، و 

مـــی . مـــا  هـــم آدمهـــای لختـــی هســـتیم
خواهیــد مــی مــانیم، نمــی خواهیــد مــی 

حـــاال همـــه اینهـــا ). خندحضـــار (رویـــم
مســائل سیاســی اســت کــه اگــر بخــواهیم 

ی آنهــا محاکمــه کســی رابــه خــاطر اجــرا
کنیم حتماً باید محکمـه قضـائی  تشـکیل 

ولی در مجمـوع، عقیـده شخصـی . دهیم
من این است که هر کس حق دارد طبـق 

خــدا . تشـخیص و اعتقــاد خـود کــار کنـد
شاهد است از وقتی که همین آقای وثوق 

الدولــه از کارافتــاد و رفــت فرنــگ، مــن  
حتی یک دفعـه هـم اسـمش  را بـه  بـدی  

در غیـاب ( ای اینکـه تقصـیرش بر. نبردم
  .برایم ثابت نشده است) محکمه صالح

مسئله پول گرفتن ایشان را هم  که آقـای 
دکتـر مصـدق اشــاره فرمودنـد، مـن نمــی 
دانــم و خــود آقــای وثــوق الدولــه حتمــاً 

البته هر کس  حـق  . توضیح خواهند داد
دارد عقیده  خود را بـه صـراحت ابـراز و 

د بــوده دفــاع از کــاری  کــه  بــه آن معتقــ
اما مسـئله ای کـه مـن در نظـر دارم . کند

  :این است
مـا درآینـده مـی خـواهیم بوسـیله همـین 
ــــرای  ــــزرگ ب ــــخاص خــــدمتهای ب اش

بعــد از ایــن .  کشــورمان انجــام دهــیم
انقالب و حوادث گوناگون که بر سـراین 
مملکت آمده، می خواهیم کارهای مهـم 

اما اگراسامی تمـام رجـال . صورت دهیم
که درگذشـته کارهـائی بـرخالف کشور را 

ــزنیم ــد خــط ب ــام داده ان ــا انج ــل م . می
بگوئیم وثوق الدوله بـه درد نمـی خـورد، 

  اخوی اش 
بــه درد نمــی خــورد، ) قــوام الســلطنه( 

مدرس به درد نمـی  خـورد، برادرمـدرس  
به درد نمی خورد، پس چه کسی باقی مـی 
مانــد کــه مملکــت از وجــودش اســتفاده 

  کند؟
  

  :مسئله جمهوریت
  
در مســئله جمهوریــت هــم همــین طــور  

یــک دســتی بیــرون آمــد و مــردم را . شــد
تحریک کرد که جمهوریـت بـرای ایـران 

عـده ای طرفـدار ایـن فکـر . خوب اسـت
) منجملـه مخلـص( بودند و جمعی  دیگر

عقیده داشتند کـه جمهوریـت بـه صـالح 
آن طرف . طرفین زور زدند. ایران نیست

ـــدارد ول کـــرد ـــد صـــرفه ن غوغـــای . دی
جمهوریت خوابید و موضوع هـم منتفـی 

حاال آیا صحیح است کـه مـن هرجـا . شد
ــت  ــان جمهوری ــد ازموافق ــینم و تنقی بنش

و . بکنم؟ آنهـا یـک نظـر سیاسـی داشـتند
مخالفین یک نظر دیگر و درصورت حال 
که اصل مسئله بکلی ازبین رفته است، آیا 
صحیح است که من دیگربه هیچ وجه بـا 

رفدار جمهوریت آن سه چهار نفری که ط
بودند کار نکنـیم؟ آیـا صـحیح اسـت کـه 
آنها را ول کنم؟ باید در این قبیل مسـائل 
سوء نیت طرف را با  رأی محکمـه صـالح 

ثابــت کــرد و آن وقــت بــرایش  مجــازات 
بــه صــرف  داشــتن اخــتالف . گذاشــت

نظرسیاســی  نمــی شــود کســی را محکــوم 
کرد و به رئیس الوزراء  مملکت گفت کـه 

از وزرای شـــما درگذشـــته چـــون بعضـــی 
بعضی کارهـا کـرده انـد، در آینـده هرگـز 

  .نباید مصدر مشاغل دولتی گردند
بــال تشــبیه، بــال تشــبیه آمدنــد خــدمت 
حضــرت امیرالمــومنین علیــه الســالم کــه 
شما چرا راضی به حکمین شدید؟ بیائیـد 

حضـــرت فرمـــود آخرشـــما . توبـــه کنیـــد
آیا صحیح : اکنون می پرسم. وادارکردید

به صرف اعتراض یک مشت خـوارج، بود 
حضرت امیر المؤمنین علیـه السـالم را از 

  خالفت  محروم کرد؟ 
  
  :مسئله تغییر سلطنت  
  

در ایـن : نیز طـرد البـاب عـرض مـی کـنم
مــن درجریــان . مملکــت تغییــر ســلطنت

امـا . مبارزات مربوط به این قضیه نبـودم
اکنــون مــواظبم و اگــر دیــدم کــه پادشــاه 

ون اساسـی حکومــت مملکـت موافـق قـان
. مـــی کنـــد، بـــرایش خـــدمت مـــی کـــنم

ــدم  ــانون اساســی ق ــرخالف ق ــدم ب اگردی
امــروز  . برمــی دارد، بــه جــنگش مــی روم
هرچـه . دستور کار ما قانون اساسی اسـت

. قانون اساسی گفته است باید اجرا شـود
نسبت به این پادشاهی هم که داریم هیچ 

اگـر طبـق قـانون . گونه نظـر بـد نـداریم
ــرم اساســی حک ــد برایمــان محت ومــت کن

اگر خیلی خسـته شـدید حکـایتی  ...است
شاعری در زمسـتان . برایتان نقل می کنم

آقای  ملک،   -برای مالکی  قصیده گفت
فکرتان  راحت باشد منظورم از آن شاعر 

ــتید ــما نیس ــک ( ش ــوم مل ــه مرح ــاره ب اش
ــدة مجلــس و معــاون  الشــعرا بهــار  نماین

(  .)مدرس در فراکسـیون اقلیـت مجلـس
رفــت خانــه آن مــالک و )  خنــده حضــار

دیــد در اطــاقی گــرم پــای بخــاری نشســته 
اربـاب خوشـش . قصیده را خوانـد. است
حواله به عهده مباشرش نوشـت کـه . آمد

آن بیچـاره .  به شاعر قصـیده سـرا بدهـد
هــم حوالــه را گرفـــت و گذاشــت تـــوی 

ســر . جیـبش و نگهداشــت تــا ســر خــرمن
نگـاه او . خرمن که شد رفت پیش مباشـر

ــدم  ــابش صــد خــروار گن ــد ارب کــرد و دی
ــی  ــه م ــرده اســت در صــورتی ک ــه ک حوال
دانست اربابش بقدری خسـیس اسـت کـه 

ــی شــمارد ــه م ــه دان ــدم را دان ــی . گن خیل
تعجب کرد و گفت آقا اجازه بدهید قـبال 
اربـــاب را ببیـــنم و بعـــد حوالـــه شـــما را 

مباشرشـب . گفـت عیبـی نـدارد. بپردازم
نشـان داد و  رفت پـیش اربـاب وحوالـه را

آقا، این چیست که نوشـته ایـد؟ او : گفت
زمستان گذشته، شبی پای بخـاری  : گفت

نشسته بودم این شاعر آمد بعضـی شـعرها 
خواند که ما خوشمان آمد، ما هم چیزی  
ــه او خوشــش  ــتش ک ــم دس ــتیم دادی نوش

هیچ لزومی ندارد که تو بـه نوشـته . بیاید
  ).خنده حضار. (ام عمل کنی
. م را دانـه دانـه مـی شـماریمحاال ما گنـد

آنوقتی که از این پولهای سیاه مسی  رواج 
داشت، یک بار نیم شاهی  من افتاد توی 

بعد از شش ماه که حـوض خـالی . حوض
می کردند از نوکر منزلم پرسـیدم آن نـیم 
شاهی  چطور شد؟ ما حتـی  حسـاب نـیم 
شاهی  مان را داریم و پول مفت بـه کسـی 

ست باید صالح و چیزی که ه. نمی دهیم
  . ...آتیه مملکت را هم در نظر گرفت
  !ناکرده گناه در جهان کیست بگو

  !آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو
آقای وثوق الدوله یا عدل الملک ممکن  

است یک عقیده  سیاسی  داشته باشـند و  
ــند ــرده باش ــار ک ــده ک ــن  . روی آن عقی م

  والله نه بیانیه وزیر خارجه آمریکـا  را کـه
آقای دکتر مصدق قرائت فرمودند دیـده 

اگـر . ام و نه اثری بر آن مترتب مـی بیـنم
آن پیش بینی هائی که در آن بیانیه شـده، 
صورت عمـل بـه خـود گرفتـه بـود، البتـه 
مســئله غــامض مــی شــد و جــای تعقیــب 

اما حـاال کـه واقـع نشـده، دنبالـه . داشت
ـــده  دارد؟  ـــه فای ـــرفتن چ ـــب  را گ مطل

ــه شــیروانی آمــد و ع ــای مــرا فروخــت ب ب
خـوب، . عدل الملک و من قبول نکـردم

معامله، معامله فضولی است و به خـودی 
عمـل وثـوق . خود هم منتفی شـده اسـت

ــال  ــأثیری در اراده صــاحب م ــه ت ( الدول

نمــی توانســته اســت داشــته ) ملــت ایــران
شــما . صــاحب مــال شــما هســتید. باشــد

نمایندگان ملت هستید که بایـد ثـروت و 
هـــر . ملکـــت را حفـــظ کنیـــددارائـــی  م

قـراردادی کـه دولتهـا ببندنـد تـا مجلــس 
تصــویب  نکنــد یــک پــول ســیاه ارزش 

. صـــیحیح اســـت –نماینـــدگان .( نـــدارد
  ) ۸).(احسنت -بعضی از نمایندگان

  :نطق وثوق الدوله  - ۲ 
  

اوًال اجازه می خواهم ازفرمایشات جناب 
آقــای مــدرس تشــکر کــنم و ثانیــاً پــیش از 

ــل م ــه اص ــواب ورود ب ــوع و دادن ج وض
ایرادات و اعتراضات آقای دکتر مصـدق، 
الزم می دانم مقدمه مختصری بـه عـرض 

  .آقایان برسانم
اجتهاد شخصی من همیشه این بوده کـه  

کسی که قدم به میدان سیاست می گذارد 
هرگــز نبایــد ازایــراد و اعتــراض دیگــران 
بترســد و هرگــز نبایــد بــه مشکورشــدن یــا 

اش بیش ازانـدازه  نشدن اعمال و مساعی
بنـده همیشـه بـراین . اهمیت قایل باشـد

اعتقـــاد بـــوده ام کـــه درانجـــام  بعضـــی 
ازکارها که انسان فکرمـی کنـد بـه صـالح 
ــو  ــد از مح ــز نبای ــت، هرگ ــتش هس مملک
ــن  ــتن حس ــاد رف ــا برب ــت ی ــدن وجاه ش

  .شهرت ترسید
ـــواره  ـــن منطـــق، هم ـــروی ازای ـــه پی و ب
درشـــدیدترین مواقـــع قبـــول مســـئولیت 

و همیشه بـه پیـروی از  عقیـده و کرده ام 
وجــدان خــود کــار کــرده، هرآنچــه را بــه 
صالح مملکت بوده و مـی شـده اسـت آن 
را با کمترین محظـور عملـی کـرده، بکـار 

با  همـه اینهـا عـرض میکـنم کـه . بسته ام
بنده مدعی عصمت و مصونیت از خطا و 
زلل نیستم وهیچیک ازآقایـان هـم نبایـد 

یصـات خـود چـه بسـا کـه در تشخ. باشند
سهو کرده باشم ولی اطمینـان مـی دهـم 
که هیچ وقت به عمد نخواسته ام ضرری 

بـه عکـس همیشـه . متوجه مملکت سـازم
کوشــیده ام کــه از وارد شــدن ایــن گونــه 

  . ضررها به مملکت جلوگیری کنم
اوضاع عمومی دنیا در موقع بسـته شـدن 

  قرار داد
بعد از این مقدمه، اول در بـاره قـرار داد 

کـه نقطـه برجســته اعتـراض آقــای   ۱۹۱۹
ولـی . دکتر مصدق  است بحـث مـی کـنم

قبـــل از ورود در ماهیـــت مطلـــب، فکـــر 
میکــنم تشــریح وضــع زمــانی کــه قــرارداد 
درآن بسته شد، ولو خیلـی مختصـر، الزم 

  .باشد
البته آقایان محترم فراموش نفرموده اند 
که دوازده سال قبل حادثة بزرگ جنگ 

دراروپ ) ی اولجنگ جهـان( بین المللی
درایـــن کشـــمکش بـــزرگ . اتفـــاق افتـــاد

جهــانی، دولــت ایــران بیطرفــی خــود را 
ولی چـون امکانـات و وسـایل . اعالم کرد

الزم برای حفظ این بیطرفـی پـیش بینـی 
نشـــده بـــود، دول متخاصـــم هرکـــدام از 
طرفی بیطرفی مـا را نقـض وگوشـه هـای 
ــدانهای جنــگ  ــه می ــور را ب مختلــف کش

ای سیاسی مملکت گروهه. تبدیل کردند
و افراد ملت نیز، به علت ناتوانی دولتها، 
بــه علــت حضــور نیروهــای اجنبــی در 
خاک کشور، و باالخره به علت تبلیغـات 
روزافزون خارجیان، هرکدام خـط مشـی 
ــرای خــود انتخــاب  و سیاســت خاصــی ب

  کردند که منتهی  به پیدایش یک نوع 
  16در صفحه
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
هشتمین  صد و بیست و

ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س
  »مصدق 

  
آشــوب وهــرج و مــرج فکــری درسراســر 

در نتیجه، نیروهـای  نظـامی و . کشورشد
امنیتی  مملکت که بـا زحمـات و مخـارج 
ــود از هــم پاشــید و  ــاد تشــکیل شــده ب زی
اغتشاش و نـاامنی و دزدی و غـارتگری و 
خود سری و طغیان، چهارسوی مملکـت 

ــه حــدی  کــه در  ــرا گرفــت ب همــین را ف
تهران قوای تروریزم و دستگاه آدم کشـی 

حــاال ! رســماً مــدعی حاکمیــت شــده بــود
بگذریم از قحطی، گرسنگی،  وبا، و سایر 
ـــــدبختیها و  امـــــراض مســـــری، کـــــه ب

  .گرفتاریهای مردم را تشدید می کرد
ــدبختیها، دســت   ــن ب ــام ای ــل تم در مقاب

دولتهای وقت تهی و وسایل چاره کـردن 
مالیاتهای . بودمشکالت ازهرحیث مفقود

داخلی بر اثر وقایعی که اکنون ذکـر شـد 
ــی  ــدهای گمرک ــده، و درآم ال وصــول مان

ــانی،   ــدن بازرگ ــج ش ــطه فل ــور، بواس کش
و درچنـین . روی نقطه صفر رسـیده بـود

شــرایطی، تــأمین هرنــوع عایــدی، حتــی 
ــــان  ــــه وام گــــرفتن از خارجی توســــل ب

  در یکی از حساسترین و . غیرمقدور بود
حـل ایـن دوره کـه جنـگ وخیمترین مرا

  اروپا هنوز ناتمام، نتیجه اش نا معلوم ، و 
بدبختی مملکت درقـوس صـعودی بـود، 
این بنده زمام امورکشور را بدست گرفت 
و به حکم  تقدیرمأمور شد که بدنامیهای 

البتـه !. جدیدی برای خود تحصـیل کنـد
از گرانی بار مسـئولیت نترسـیدم و کـاری 

دم آغـاز کـردم، را که  به عهده گرفتـه بـو
سرانجام پس از تحمل زحمات و مشقات 
شبانه روزی، و تصادم بـا هـزار سلسـله نـا 

گفتنـــی، بـــه تجدیـــد تشـــکیالت نظـــامی  
مملکت، تهیـه اسـلحه و مهمـات، قلـع و 
قمع اشـرار، سـرکوب کـردن یاغیـانی کـه 
سالیان دراز امنیت کشور را سـلب  کـرده 
بودند، تامین خـوار بـار عمـومی و غیـره، 

ق  شدم و توانستم چرخهای اداری و موف
نظامی مملکت را که مدتها از کار افتـاده 

درایـن بـین، . بود دو باره بـه کـار انـدازم
بلی جنـگ . جنگ اروپا هم خاتمه یافت

اروپ خاتمه یافت اما کشورما هنوزسنگر 
قوای اجنبی بـود و مخـاطرات و شـداید 
بسیار، از هرنوع که تصور شود، اسـتقالل 

. ن مملکـت را تهدیـد مـی کـردو هستی ای
پایان جنگ، اگرهم به مشکالت موجـود 
نیفــزود، چیــزی هــم از مشــکالت ســابق 

  .نکاست
ـــــــادی  ـــــــدید اقتص ـــــــای ش گرفتاریه
دامنگیرکشور بود کـه بـرای رفـع آنهـا بـه 

  .  دریافت کمک خارجی نیازمند بودیم
هــر نــوع اســتمداد از مراکــز خارجی،بــا  

ع و توجه به اوضـاع آنـروزی  دنیـا، ممتنـ
ـــت  ـــید و فعالی ـــی رس ـــه نظرم ـــال ب مح
نمایندگان مـا درمراکزصـلح عمـومی کـه 
می کوشـیدند دولتهـای بـزرگ جهـان را 
متوجــه وضــع فالکــت بــار ایــران ســازند 

ــید ــائی نرس ــه ج ــه ب اضــطرار و . بدبختان
ـــی مـــا را برســـر دو راهـــی  استیصـــال مل
حساسی  قرارداد به این معنی کـه یـا  مـی 

کنـیم و  بایست مملکت را تسلیم حـوادث
از معرکه بگریزیم یا اینکه به تنهـا دولتـی 

ــدرت  ــاریخ مــی توانســت و ق کــه در آن ت
  داشت به ما کمک کند

  .روی آوریم) یعنی انگلستان( 
دراینجا هـم بـدون اعتنـا بـه مالحظـات  

شخصی، بلکه با علم یقین به اینکه مورد 
ــان  ــدید مخالف ــات ش ــالت و اعتراض حم

ــه مع ــد قرارخــواهم گرفــت آنچــه را ک تق
بــودم بــه صــالح و صــرفه مملکــت اســت، 
آنچه را که عقیده داشتم اقل  محظورین 

است، انتخـاب کـردم و پـس از چنـد مـاه  
مذاکره و تبادل نظر، به عقد قـرار دادی 
با انگلستان، که مـورد اعتـراض معتـرض 

  .محترم قرار گرفته است، موفق شدم
  :ماهیت قرارداد

  حال اگر اجـازه بفرمائیـد، مقـداری هـم
ــــزنیم ــــرارداد حــــرف ب ــــت ق . در ماهی

ــرار داد  ــمتهایی از ق ــی  ۱۹۱۹قس ــه عل ک
الظاهر بیشتر مورد تنقید معترضـان قـرار 

  :گرفته، اینهاست
وعده می دهد ) انگلستان( دولت متعاهد

که هرتعداد مستشارو متخصص که لـزوم 
استخدام آنها با توافق نظر طرفین ثابت 
 شود به ما بدهد و همه ایـن مستشـاران و

متخصصان طبق کنتراتهایی که مسـتقیمأً 
با خود آنها بسته می شـود بـرای خـدمت 

پــس چــون تعهــد . در ایــران اجیــر شــوند
اولی یک طرفی بوده و در خصوص لـزوم 

استخدام هم توافـق نظـر طـرفین شـرط  
ــا عــدم  شــده، و بــرای عــدم اســتخدام، ی
توافق نظـر، حکـم خاصـی معـین نشـده، 

طـرف مـا، عدم اجرای تعهدات مزبور از 
تنها نتیجه اش انتفای شرایط دیگر قـرار 

از قبیــل اخــذ وام و ســایر تعهــداتی  –داد 
کـه در مـتن قــرار داد یـا مراسـله ضــمیمه 

می توانسته است باشد،   -آن، آمده است 
یعنی خالصه به همان نتایجی منتهی مـی 
شده  که معترضـان و مخالفـان قـرار داد 
ًا طالبش هستند و تالی فاسد دیگـری حقـ

  .بر آن مترتب نمی شده است
ــارات مستشــارها کــه  ــه اختی ــا راجــع ب ام
موقوف به توافق نظرمیان اولیای دولـت 
و خود آن مستشارها بوده، و رأی  دولـت 

مــدخلیت نداشــته، ) انگلســتان( متعاهــد
این همان ترتیبی اسـت کـه مـدتها پـیش 
ــده اســت و آن  ــرا ش ــا اج ــی جاه در خیل

ه درحال دسته از مستشاران خارجی هم ک
حاضر درکشور ما هستند به همین ترتیب 

  .استخدام شده اند
گذشته از مراتب فوق، این تفاهم ضـمنی 
همیشه بین طرفین قرار داد وجود داشته 

و بعــدًا هــم طبــق  بیانیــه رســمی   -اســت
طرفین واعالمیه هائی که خود اینجانـب  
در آن تاریخ صادر کرده ام رویـش تاکیـد 

قطعـی قـرار داد کـه اجـرای  –شده است 
منـوط بــه تصــویب مجلــس شــورای  ملــی 

  .ایران خواهد بود
و اگربـــه علـــت نیازهـــای مبـــرم کشـــور، 
ـــان  ـــواد آن در هم ـــی از م ـــرای بعض اج
ــس از امضــای  ــله پ ــی بالفاص ــاریخ، یعن ت
قــرارداد شــروع شــد، بــدیهی بــود کــه در 
صورت رد شدنش در مجلس، هر اقـدامی 
که بر مبنای  قرارداد صـورت گرفتـه بـود 

  .به خودی خود از بین می رفت
  

  :فلسفه حقیقی قرارداد
  

اما فلسفه حقیقی قرارداد، دالیـل مهمتـر 
و بزرگتری که انعقاد آن را ایجـاب کـرد، 
(  علــت و معلولهــایی کــه در ایــن جریــان

دخیـل بودنـد و در ) بسته شـدند قـرارداد
تغییر سیاستهای کشور مـا اثـر گذاشـتند، 

ه عامـل باالخره خود این نکتـه اصـلی کـ

عمده لغـو قـرارداد چـه بـود، همـه اینهـا 
مسائلی هستند که هم از حوصـله بیانـات 
ــد و هــم مصــلحت  ــن خارجن ــروزی م ام

انشاء اللـه همـه . وقت در گفتنشان نیست
ایــــن حقــــایق روزی درآثــــار محققــــان 
ــا  ــردم ب ــد شــد و م ــاش خواه سیاســت ف
ـــا  ـــاره آنه ـــازتر و روشـــنتر در ب فکـــری ب

  .قضاوت خواهند کرد
کصدو سی هزار لیره حق العمـل موضع ی
  :قرارداد

راجع به آن یکصد و سی هزار  لیـره هـم  
که آقای  دکتـر مصـدق اشـاره فرمودنـد، 
همین قدر می توانم عـرض کـنم کـه اگـر 
به خود ایشان چیزی از این بابت رسـیده 
به بنده هم رسیده است و اگر مسلم شود 
چنین وجهی دریافت کرده ام، عالوه بـر 

(= غرامات آن را به اضعاف  آنکه حاضرم
تمــــام ایــــرادات و . بپــــردازم)دوبرابــــر

اعتراضات آقای دکتر مصـدق را هـم  بـر 
امـا اینکـه ) توضـیح. (خود وارد می دانم

فرمودنــد بنــده اخــالق عمــومی مــردم را 
خراب و احزاب  سیاسی کشور را متالشی 
کرده ام، باید خدمتشـان عـرض کـنم کـه 

ل علـل وجود احزاب درهر مملکتی معلو
و عوامل  موجود  نباشد، احزاب هـم بـه 

  .وجود  نمی آید
  

  :خاتمه
  

در خاتمه بی مناسبت نمـی دانـم خـاطر  
معتــرض محتــرم را بــه نکتــه ای حســاس 
ــب  ــه غال ــن اســت ک ــنم و آن ای ــب ک جل
مبتدیان علم سیاست در مدتی که به کـار 
آمــــوزی اشــــتغال دارنــــد یــــک دوره 

تحصـــیل وجاهـــت « اختصاصـــی بـــرای 
مـــی گذراننـــد و آقـــای دکتـــر  »سیاســـی 

مصدق  فعًال مشغول گذرانـدن ایـن دوره 
ولی خود بنده موقعی که تصـمیم . هستند

بــه ورود در صــحنه سیاســت گــرفتم، از 
ــی  ــن کــالس اختصاصــی بکل تعلیمــات ای
صرفنظر کردم و مستقیماً به کالس باالتر 

ــتم ــنم . رف ــی ک ــل فکرم ــین دلی ــه هم و ب
 اگــردرفن عــوام فریبــی بــا جنــاب دکتــر

  .مسابقه بگذارم، مغلوب گردم
سـئوال ) آقای دکتر مصـدق( اما از ایشان

درمواردی که پای مصالح عـالی : می کنم
مملکت در کار است، آیـا بهتـر نیسـت آن 
کــالس را موقتــاً کنــار بگذاریــد و شــاگرد 

  » بنده بشوید؟
  

ــه « ــم ب ــری ه ــر اســت نظ ــون بهت اکن
سرنوشت امضـاکنندگان ایرانـی قـرارداد 

و ببینــیم ازآن حــق العملــی کــه  بینــدازیم 
برای  تحمیـل نظـام مستشـاری بـه ایـران 
دریافــت کــرده بودنــد آیــا ســودی بردنــد 
یانه؟ همه آن پولهـا درطـی  زمـان ازآنهـا 

به این  معنی کـه مقامـات . پس گرفته شد
ــار صــد هــزار  ــیس چه ــه داری انگل خزان
تومــان رشــوه پرداخــت شــده بــه رجــال 

ــد نف ــرار داد را ازدرآم ــد ق ــران عاق ــی ای ت
کسرکردند و رضا شاه هم عین این مبلـغ 
کسرشـــده را از وثـــوق الدولـــه و نصـــرت 
. الدولـه و صــارم الدولـه وصــول مـی کنــد

خــاطرات تقــی زاده در ایــن مــورد بســیار 
  :جالب و عبرت انگیز است

از طــرف دولــت  ۱۹۲۴دربهارســال .... «
او یـک . خودمان مأموریتی درلنـدن بـود
ـــ ـــفارت ای ـــاری در س ـــرای روز ناه ران ب

جمعی از رجال ایرانی وانگلیسـی ترتیـب  
ــود ــوق . داده ب ــم وث ــانی ه ــن میهم درای

نخست وزیرسابق ایران که در آن (الدوله 
و هـــم سرپرســـی ) تــاریخ در لنـــدن بــود

لــورن، وزیرمختــار بریتانیــا درتهــران کــه 
برای مرخصی به لندن آمده بـود، هـر دو 

به حسب تصادف، میزها . دعوت  داشتند
ی چیده بودند که جای سرپرسـی را طور

لورن درکنار من افتاده بود و جای وثوق 
ــر  ــد صــندلی آن طــرف ت ــه هــم چن الدول

  .روبروی میزما قرار داشت
بـــه عنـــوان مقدمـــه ایـــن را بگـــویم کـــه 
انگلیســـــها از مـــــدتها پـــــیش ادعـــــای 
چهارمیلیون خسارت از دولت ایران مـی 
کردنــد و مــی گفتنــد ایــن مبلــغ درزمــان 

بیطرفـــی ایـــران و  جنـــگ بـــرای حفـــظ
جلوگیری از تهاجم عثمانیهـا و آلمانیهـا 

ـــد ـــرده ان ـــرج ک ـــران، خ ـــه ای ـــه . ب البت
رضــا خــان پهلــوی نخســت ( سردارســپه 

زیـر بـاراین ادعـا نمـی رفـت و مـی )  وزیر
گفت انگلیسها در زمان جنگ روزی  ده 
میلیون لیره بـرای مصـارف نظـامی خـود 
خرج می کردنـد و ایـن چهـار میلیـون را 

  .همان مخارج حساب  کنند هم جزء
ســر . آن روز ســرمیز ناهــار نشســته بــودیم

پرسی لورن دوباره سر این مطلـب را بـاز 
کرد و گفـت مـن  دولـت متبـوع خـود را 
حاضرکرده ام مبلغ مورد مطالبه را به دو 

مــن گفــتم . میلیــون و نــیم تقلیــل دهنــد
حرف اصلی  ما این است که دولت ایران 

ــدیون نمــی د ــداصــال خــود را م شــما . ان
جلوی آلمانیها و عثمانیها را به خاطر مـا 
نگرفتید بلکه برای جلوگیری ازحمـالت 

حــال . آنهــا  بــه هنــد ایــن کــار را کردیــد
. بیایید و از عمل بالشـویکها تقلیـد کنیـد

آنها پس از خاتمة جنگ یک قلم درشـت 
باطله روی تمام مطالبات خـود از ایـران 

ــتند ــده را بس ــیدند و پرون ــم. کش ــما ه  ش
اما : لورن جواب  داد. همین کار را بکنید

فراموش نکنید کـه آنهـا اگـراز مطالبـات 
خود چشم پوشیدند، زیر تمام بـدهیهای 

  .خود به دیگران هم زدند
حاال مطالبـات زمـان جنـگ : بعد گفت  

به کنار، راجع به آن پولهایی که به رجال 
ــی  ــرارداد پرداخــت شــده چــه م ــد ق عاق

هـزار تومـان  گویید؟ ما جمعا چهار صـد
به وثوق الدوله و نصـرت الدولـه و صـارم 
الدوله داده ایم و اینک طلب خود را می 

گفـتم مگـر شـما توسـط دولـت . خواهیم
کنونی ایـران ایـن پولهـا را داده ایـد کـه 
طلــب خــودرا از مــا پــس بگیریــد؟ برویــد 

گفـــت ایـــن وظیفـــه . خودتـــان بگیریـــد
ــد، پولهــا را وصــول  شماســت آدم بگذاری

ـــد، و  ـــا کنی ـــده  را بم ـــول ش ـــغ وص مبل
  .برگردانید

سر پرسی لورن، این حرفها را بـه صـدای 
بلند می گفت و وثوق الدوله که آن طرف 
میز نشسـته بـود، گفتـه هـای او را تمـام و 

  !...کمال  می شنید
ــلطنت  ــه س ــاه ب ــان گذشــت و رضــا ش زم

چند سال بعد که وزیر دارایی اش . رسید
ـــت ـــن گف ـــه م ـــک روز  ب ـــودم ی ـــن : ب ای

مقصـودش حضـرات سـه ( زاده هـا حرامـ
پـول از انگلیسـها گرفتـه انـد و ) گانه بود

شـاه در . باید به خزانه دولـت برگردانیـد
این تاریخ قدرتی داشـت کـه هرکـاری  را 

خالصـه مـن . اراده می کرد، پیش می برد
  .مامور شدم پولها را پس بگیرم و گرفتم

برادراکبرمیـرزا صـارم (غالمحسین میرزا 
مـــا : مـــد پـــیش مـــن و گفـــتآ) الدولـــه 

حاضریم پول را پس  بدهیم ولـی قـدرت 
اجـــازه . پرداخـــت آن را یکجـــا نـــداریم

موافقت کردم . بدهید به اقساط بپردازیم
و یکصد هزار تومان رشوه ای را که صارم 
الدوله گرفته بود درچهارقسط پس دادند 

  .که عینا به خزانه دولت ریختم

رفیـق اما نصرت الدوله با ذکـاء الملـک  
رفت روی دست و پـای او افتـاد کـه . بود

سپس . من چیزی ندارم و چیزی نگرفتم
ــاریس ــت پ ــه . گذاشــت و رف ــی چنانک ول

بعدها شنیدم تشبثاتش سـودی نبخشـیده 
ــان رشــوه را  ــود و آن  یکصــد هــزار توم ب

  .ازش پس گرفته بودند
وثوق الدوله، پسر عمویی داشـت بـه نـام 
شـکوه الملـک کــه رئـیس دفترمخصــوص 

ا شاه و مـردی  بسـیار خـوب ونجیـب رض
ــار پــیش رضــا شــاه . بــود یــک روز در درب
موقع بیرون آمـدن ازاطـاق شـکوه . بودم

( ایـن عمـوزاده مـن : الملک به من گفت
میگویـد درسـت اسـت کـه ) وثوق الذولـه

پول را گرفته ام، ولی  جایی نرفته، چون 
همه اش را از صرافی تومانیانس، امـالک 

همه آن امالک را خریدم و حاال حاضرم 
قبــول نکــردم و آن . بــه دولــت برگــردانم

دویســت هــزار تومــانی را کــه از انگلیســها 
چنـــد روزی . گرفتـــه بـــود پـــس گـــرفتم

گذشت و شکوه الملک دوباره آمـد پـیش 
مـی ) وثـوق الدولـه( من کـه پسـر عمـویم 

گویـــد بـــه جـــای دویســـت هزارتومـــان، 
ـــــان  ـــــت و دو هزارتوم ـــــتباها دویس اش

ســتور فرماییــد آن دو برگردانــده شــده، د
از ایــن . هزارتومــان اضــافه را پــس بدهــد

ــی تلــخ شــد و اصــال  ــاتم خیل حــرف، اوق
بـاالخره : دو بـاره پرسـید. جواب نـدادم

چه می گوئید و تصمیمات چیست؟ گفتم 
نمی دهم و آن دو هـزار تومـان هـم روی  
مبلغ دویست هزار تومان رفت به خزانـه 

  ) ۹(».دولت
الدولـه، سـردار بعد ها بـه گفتـه صـارم « 

ســپه  معــادل  مبلــغ مزبــور را از صــارم 
الدوله و نصر الدوله گرفـت و بـه حسـاب  
ـــــه  ـــــدن ودیع ـــــای لن ـــــود دربانکه خ

  )۱۰(».گذارد
  

   :توضيحات و مآخذ
  
تــایخ بیســت ســاله  –حســین مکــی   -۱

 – ۱۳۶ –نشـر ناشـر –چلد پـنجم  -ایران
ــاد (  – ۵۲ص  ــده ی ــه زن ــل  از مقال ــه نق ب

  ) ملک الشعرا ی بهار
موقعیـــت  –ابوالحســـن بنـــی صـــدر    -۲

ســیری در تــاریخ ( ایــران و نقــش مــدرس 
) تحول اقتصادی و سیاسی و طبیعی ایرن

   ۱۳۴ص    – ۳۵۶انتشارات مدرس آذر –
 –خاطرات دکتر سـیف پـور فـاطمی  – ۳

 -بکوشـش علـی دهباشـی –آئیینه عبـرت 
   ۵۶۴ص  – ۱۳۷۸انتشارات سخن ، 

  ۵۶۷ص  –همانجا  – ۴
ــرا   ۵ ــوریاب ــازیگران   -هیم خواجــه ن ب

ناشــر  بنگــاه مطبوعــاتی  –عصــر طالئــی 
 ۱۵۹ص  –پروین 

ــــه  – ۶ ــــه وزارت خارج ــــناد محرمان اس
ایـران و  ۱۹۱۹در باره قـرارداد  -بریتانیا

ترجمه دکتر جواد  –جلد اول  –انگلیس 
 –انتشــارات کیهـــان   -شــیخ االســـالمی 

   ۳۱۹ص  – ۱۳۶۷
) کوحید الملـ( عبدالحسین شیبانی   -۷
به کوشـش ایـرج   -خاطرات مهاجرت  –

انتشــارات شــیرازه  –افشــار و کــاوه بیــات 
   ۶۰ص   - ۱۳۷۸،
ــــه  - ۸ ــــه وزارت خارج ــــناد محرمان اس

ایـران و  ۱۹۱۹در باره قـرارداد  -بریتانیا
   ۳۱۹تا  ۳۱۱صص   -انگلیس

   ۳۲۴تا  ۳۲۰صص  –همانجا  – ۹
خاطرات دکتر سیف پور فاطمی  –  - ۱۰

  ۷۴ص   -آئیینه عبرت  –
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