
  

يم مغضوب تر مي شوند و اقليتي كه هستند كوچك تر مي شود، بر سركوبگري وژبهمان نسبت كه سران ر:انقالب اسالمی
بديهي است كه بيانگر ذهنيت مردم و نيز . در فصل اول، گزارشي مي خوانيد در باره محبوبها و مغضوبها. ويرانگري مي افزايند

  .پركردن خالء مديريت با زور ويرانگر استگوياي ناتواني مغضوبان در اداره كشور و 
  .يم و رابطه اش با جامعه مليژدر فصل دوم، خبرهائي را گرد آورده ايم اغلب از منابع خود در ايران و گوياي درون بهم ريخته ر     
كتيكي در عراق، بهنگام در فصل سوم، گزارشهائي را گرد آورده ايم در باره نيروگاه اتمي بوشهر و بكار رفتن سالح اتمي تا     

و قول معاون نخست وزير انگلستان در مجلس عوام در اين باره كه جنگ با عراق غير قانوني بوده ) پسر(رياست جمهوري بوش 
از پي آمدهاي جنگ غير قانوني، يكي جنايتكار جنگي شدن بوش و همكاران او و بلر و همكاران او و متفقان آنها در قشون . است

  .ق استكشي به عرا
  4در صفحه      

  
خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«

  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر
  )٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق

  

  
  جمال صفری

عمده وعلت العلل انحراف دادگستري ازسيرصحيح منظم همانـا   «
ــه و ــود كــه نميخواســتند  ســيره بعضــي ازدولتهــاي  روي وقــت ب

چـه آنكـه    .دادگستري كشورايران سروسامان منظمي داشته باشد
تمايل افكارعمومي  جازه وا زمامداري آن دولتهاي تحميلي وقت با

بلكـه براثريـك   ، درانجام وظيفه آزاد ودراختيارخود باشـند  تا نبود
   ،عوامل داخلي مسند نفوذ تعهداتي دربرابربيگانه و

  14در صفحه 

  ژاله وفا  
وضعيت صادرات گاز ايران از طريق خط  

  لوله و سلطه سپاه بر آن  
  

در نوشتار قبلي با ذكر نقل قولي از قلعه باني مدير عامل 
هاي  ايران در سياست":شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه 

هاي نسبي  خود با توجه به مزيت) گاز مايع ( جي.ان.توليد ال
هايي  ايران در انتقال گاز، بازنگري ميكند و با توجه به هزينه

گذاري در توليد و صادرات  كه قرار است براي سرمايه
تر  جي انجام شود، صادرات گاز با خط لوله مناسب.ان.ال

ضمنبيان آماري از ظرفيتهاي توليد گاز و  ".خواهد بود 
گاز ايران و نيز مصرف بسيار باالي داخلي صادرات و واردرت 

 14و  13گاز در مورد مضرات اين باز نگري با  خروج فازهاي 
جي  در بر دارد خصوصا .ان.پارس جنوبي از برنامه توليد ال

به  هدر رفتن سرمايه گذاريهايي كه تا كنون در توليد گا ز 
  .طبيعي مايع انجام شده است پرداختيم

 13در صفحه

  علي شفيعي
 )4(خشونت و تجاوز روانشناسي 

 "قالبخشونت در ان"
  

در نوشته پيشين از ديد روانشناسي فردي در پي اثبات اين 
در واقع . نظر بودم كه خشونت هيچ منشأ آرمانخواهي ندارد

در نظامهاي توتاليتر هيتلري، استاليني و در عصر كنوني در 
ميهن ما ايران، در نظام واليت مطلقة فقيه خميني و خامنه 

سياسي اين نظامها  اي كه خشونت ستون پايه هاي عقيدتي و
را تشكيل ميدهد، ريشه هاي قهر و ويرانگري آمران و 
عامالن اين نظامها از مرام و عقيدة آنها سرچشمه نميگيرند، 

انساني . بلكه از اعماق روح و روان اين افراد نشأت ميگيرند
كه استبداد پيشه ميكند و فضاي انديشه و عمل او عرصة 

. ني بيمار و نامتعادل داردتوليد قهر و خشونت ميشود، روا
مدام  اين فرد بيمار جهت تعادل بخشيدن به روان خويش

  نياز به دشمن دارد تا بتواند تمامي عقده هاي  
   10در صفحه  

  فريد راستگو
  و راز مصلحت گرائي سياسيون 1367كشتار تابستان 

  
توقيف فله اي نشريات و  اعدام وابستگان رژيم استبداد شاهي، دستگيري و شكنجه و اعدام مخالفين سياسي، برهم زدن سخنراني ها،

روزنامه ها، بستن دانشگاه ها، ممانعت از فعاليت گروه هاي سياسي، سركوب زنان با شعار يا روسري يا توسري، اشغال سفارت آمريكا، 
... و سركوب و به قتل رساندن اقوام ايراني، ادامه نامشروع جنگ ايران و عراق، كودتا برعليه بني صدر اولين منتخب مردم ايران

جهت باز توليد استبدادي توتاليتر بودند كه  1367و سپس قتل و كشتار تابستان  63– 60تماماً پيش زمينه هاي كشتارهاي خونين سال 
  . عمدتا با سكوت بخش وسيعي از مردم و سياسيون مصلحت انديش مواجه گشتند

  
 12در صفحه

 
  هوشنگ ساعدلوبا ياد بيدار

 

   
)1389-1309(  

  
اوت  20/  1389مرداد  29(هوشنگ ساعدلو  به خاموشان پيوست 

2010.(  
به  1320پس از شهريور "فضاي باز"كه درنسل آناني بود  از ساعدلو

گام گذاشتند و از آن پس،  دنياي دردها و همدرديهاي  اجتماعي
نشيب و فرازها و پيچ و خمهاي پيكار و تالش اين سالها براي  در همة

   تحقق يك زندگي بهتر براي مردمان، تحصيل و
  16در صفحه 

 
 
 
 
 
 

New  
  14در صفحه   

    

 
  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

  
  ابوالحسن بنی صدر

  
  دل ببندند حق خودبه مردم می باید 

  
 .سالم خدمت معلم گرامي و رنج كشيده ام

م هاي زيادي دريافت مي داريد و شايد از حوصله براي اينكه مي دانم پيا
:سراغ سوالم مي روم ،سريع و بي مقدمه ،خارج باشد

. انقالب اسالمي سپاسگزارم 751اول از پاسخ سوال قبلي ام در سرمقاله 
درباره آن و سواالت احتمالي هنوز فرصت تفكر نداشته ام و انشاءاهللا سر 

  .هم كردفرصت دوباره آن موضوع را دنبال خوا
اوال : سالگرد دكتر چمران، مي خواستم بپرسم ،خرداد 31اما به مناسبت 

نقش يا موضع گيري  60و  59دكترچمران در درگيري هاي سياسي سال 
سس سپاه پاسداران و يكي از مومثبت يا منفي داشته است؟ به عنوان 

مهمترين عناصر مبارز در جبهه ها و همچنين عضو هيئت موسس نهضت 
آيا تقارن شهادت . ي اظهار نظر او در زمان خودش مي تواند مهم باشدآزاد

  او با كودتا تصادفي است؟
  چرا آقاي احمد خميني را به عنوان نخست وزير معرفي نموديد؟ -  1
فيذ دست آقاي خميني را بوسيديد كه مخالفان شما نچرا در مراسم ت - 2

درحاليكه قبال سر  آن را به حساب دورويي و فرصت طلبي شما بگذارند،
  موضوع گروگانگيري و واليت فقيه با او دچار تنش شده بوديد؟

  2در صفحه   

 Nr.757  30 Aug -12 Sep. 2010     

 1389 شهريور    21تا 8از  757 شماره

  ۴  ص :محبوبترین و منفورترین چهره ها در ایران امروز
  انقالب فرهنگی خزنده –مشکل رحیم مشائی  –تهدیدهای متقابل  

  ۵ ص :...رهنمود خامنه ای به دستیاران خود و – 
  ۶ صتهدید به جنگ؟  –! جنگ عراق غیر قانونی بود -دست آویزها؟  نیروگاه بوشهر و

  از آنها »سورپرایزاکتبر «اما . نوز می خواهند اکتبرسورپرایز را بپوشاننده
  ۷ ص: دست بردار نیست 

  ۸  ص :وظیفه مقدم واواک در داخل و خارج از کشور۵ 
  ۹  ص: رکود و بیکاری  –سیاسی  –هزار میلیارد دالر خسارت بحران نظامی  ۱۲ 

 ۱۶  ص : شد و اعدام می کندزیرشکنجه می ک: یم گشته استژهاری گریبانگیر ر

  محبوبها و مغضوبها؟
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اسـتعفا   60شما گفتيد كه در سـال   - 3
داده بوديــد و اســتعفاي شــما نــزد آقــاي 
خميني بود كه مي توانست آن را منتشر 

بوبيت داشـتيد  حاگر در نزد مردم م. كند
ــه   11و راي  ــان ب ــوني ت ــون  20ملي ملي

رسيده بود و طبق گفته خودتان در برابر 
ايـن اسـتعفا چـه     ،نمـي زديـد   تهديد جا

  معني داشت؟
  

  :درمورد جنبش امروز
  
يد آقاي موسـوي نبايـد   ئشما مي گو  -4

درحاليكـه  . روي قانون اساسي تاكيد كند
از نقدهايي كه به آقاي خميني وارد است 
اين است كه اگر بر اساس قانون اساسـي  
مشروطه با شاه در مي افتاد و بـه عنـوان   

ــانون ــانون او را غيرق ــد و از ق ــي خوان ي م
اساس همه ميراث گذشـته را نفـي نمـي    

بدون نياز به چنين انقالب خـونيني   ،كرد
به تغيير ساختار منجر مي شد، ولو ديرتر 

چون انقالب مانند طوفـان   . اما پايدار تر
يا انفجار است كه كنترل شـرايط بعـد از   
. آن مشكل است و غيرقابـل پـيش بينـي   

پـيش از او  مانند آنچه در روش مصدق يا 
مدرس مي بينـيم كـه بـر اسـاس قـانون      
اساسي با تغيير سلطنت به نفع رضاشاه با 

امروز هم آقـاي موسـوي   . او مخالفت كرد
هركجا نام قانون اساسي را مي برد تاكيد 
بر فصل حقوق ملت مي نمايد و در واقـع  

بدون "مقصودش را از اصطالح دو پهلوي 
رعايت حقـوق ملـت و در بيانيـه     "تنازل

حقـوق  "و  "حق حاكميت ملي"اخيرش 
تفسير مي كند تا كسـي برداشـت    "ملت

با تاكيدي هم كه بر حـق  . ديگري ننمايد
تغيير قانون اساسـي در شـرايط آزاد دارد   

درواقــع . مقصــودش روشــنتر مــي نمايــد
ايشان بـا ايـن روش و تصـريح تـدريجي     
دارد منشاء مشـروعيت ايـن رژيـم را بـر     

ل مي برد و وائاساس قانون خودش زير س
اگر  .به نظر مي رسد موفق هم بوده است

جهت اين حركت همچنان كـه خودتـان   
در مورد مصدق قائليد استقرار حاكميـت  
مردم باشد شما با اين مشي چه مخالفتي 

 داريد؟
اگر مـردم بـه   "شما اين جمله را كه  - 5

ايــن انتخابــات دل نمــي بســتند و در آن 
 شركت نمي كردند جنبش آغاز نمي شـد 

در اينكه مـردم اساسـا   . را نمي پذيريد "
نبايد بـه چنـين رژيمـي دل ببندنـد و از     

نبايـد از صـحنه    60ابتدا و همـان سـال   
امـا اگـر   . ر مي رفتند با شما مـوافقم ناك

واقع بين باشيم براي مردمـي كـه سـالها    
اميــد بــه تغييــر و حركــت ندارنــد و بــه  
عبارتي به خواب رفته اند، جرقـه اي الزم  

دوباره بيداري و انگيزه حركت به  است تا
فــرض كنــيم مــردم ســال . وجــود بيايــد

انگيــزه اي بــراي شــركت نمــي  ،گذشــته
 .يشـين پداشتند مانند انتخابات مجلـس  

 10آنوقت مثال در يك حالت خوشبينانه 
مليون شركت مي كردنـد و رژيـم بـدون    
نياز به پرداخت چنين هزينه سـنگيني و  

 ي نـژاد را احمد ،حتي بدون نياز به تقلب
پيروز ميدان معرفي مي كرد و مردم هـم  

ــس ــات مجل ــه آن  ،ماننــد انتخاب چــون ب
اميدي نداشتند اعتراضـي هـم نميشـد و    
اين دولت مشروعيت را مـي داشـت و در   
نتيجه هزينه هـاي سـنگيني كـه اكنـون     

اما اميدي . پرداخته است را نمي پرداخت
كه به تغيير در پـيش از انتخابـات پـيش    

 25جرقه اي شد كه حماسـه  چنان  ،آمد
خــرداد و در پــي آن جنــبش عمــومي و  

در واقـع زنجيـره   . آگاهي بـه وجـود آمـد   
 ،خــرداد 18وليعصــر  -انســاني راه آهــن

خرداد شد و مسـير اميـد بـه     25مقدمه 
ــي   ــور و از طرف ــر و شكســتن سانس تغيي

اينكـه  . خطاهاي پي در پي رژيم آغاز شد
نسل امروز صداي شـما را پـس از سـالها    

ســال  30شــنود كــه رژيــم پــس از  مــي
مجبـور مـي شـود     ،بايكوت خبـري شـما  

 ،بسـازد  "صدر امام و بني"دوباره مستند 
و  76محصول اميدي است كـه در سـال   

به نظر شما . ايجاد شد 88دوباره در سال 
آيا ممكـن بـود بـدون ايـن اميـد چنـين       

 انرژي جمع شود؟
ــارزان راه      ــاي مب ــي در رث ــمنا كليپ ض

ــتقالل و آز ــايت   اس ــراي س ــران ب ادي اي
انقالب اسالمي ارسال كردم كه به نظـرم  
زيبا آمد و خواستم روي سـايت بگـذارد،   

اما مسئول سايت پاسخ داد كه شخصيت 
هايي در ايـن كليـپ هسـتند كـه بـر راه      
ــا   ــد، و نتيجتـ ــتقالل و آزادي نبودنـ اسـ

را بـراي شـما هـم     ئولينك ويد. نگذاشت
نظــر شــما چيســت؟ ضــمنا . مــي گــذارم

ود من از زيبايي، تاييد همـه جانبـه   مقص
ــوده و   ــه خــود شــما نب اشــخاص از جمل

بلكه تجليلي است كه به مقاومـت  . نيست
آزادي و مبارزه آنـان نهـاده    بر استقالل و

شما نيسـت   نشريهو شايسته . شده است
كـه تكثـر را نپـذيرد و سانسـور را پيشــه     

  .كند
  :لينك فيلم

 
http://www.youtube.com/watch?
v=MtFjkjVV0Fc 

 از اينكه طوالني شد عذر مي خواهم
  ايراني آزاد، ارادتمند

  
  :پاسخها به پرسشها٭
  
ــیش از   - ۲و  ۱ ــش  را پ ــن دو پرس ای

این دیگرهموطنان گرامی کـرده انـد 
  . و به آنها پاسخ داده ام

ــه ام  - ۳ اســتعفاء  ۶۰در ســال  نگفت
پــس از . بــه آقــای خمینــی داده بــودم

انتخاب به ریاست جمهـوری، چـون 
او اظهـــار نگرانـــی از تجدیـــد نـــزاع 
مصدق و کاشانی کرده بود، برای این 
که اطمینان خاطر پیـدا کنـد هرگـاه 
بنا بـر عمـل بـه قـانون اساسـی شـود، 
نزاعی پیش نمی آیـد و بـرای ایـن کـه 

بــه مــردم کــانون توطئــه بــر ضــد تجر
موافقــت بــا (ســاالری پدیــد نیایــد 

نخست وزیر شدن احمد خمینی نیـز 
کوشــش دیگــری بــود بــرای ایــن کــه 
آقای خمینی وسیله کـار اسـتبدادیان 

و نیز، برای این که مـردم در ) نگردد
ابهــام نماننــد و هرگــاه کــار بــه کنــاره 
گیــری کشــید بداننــد عامــل کیســت، 
اســتعفای خــود را نوشــتم و نــزد او 

م و به او گفتم هـر وقـت الزم گذاشت
ــد ــار ده ــد، آن را انتش ــان، . دی آن زم

اعتماد من به آقای خمینی برجا بـود 
و جلب اعتماد او را به خود کافی می 

پــا، بــه خطــا، بنــا بــر تقــدم . دانســتم
  . مصلحت بر حقیقت، گذاشته بودم

امـــا، در عمـــل، پایـــه ایـــن اعتمـــاد   
الزم شد تقدم مصـلحت . متزلزل شد

ت، نقد و بنا بـر ایسـتادن بـر بر حقیق
. حــق و روش  کــردن ابــتال گذاشــتم

کارنامــه در همــان حــال کــه شــفاف 
گرداندن عمکرد رئـیس جمهـوری و 
ــتال و  ــود، وارد شــدن در اب دیگــران ب
وارد کردن آقای خمینی در ابـتال نیـز 

پس از ورود در ابتال، بـه ترتیـب . بود
که او در موقعیتی قرار می گرفت کـه 

شـد تمایـل خـویش را بـه ناگزیر مـی 
قدرتمداری ابراز کند، ناچار نیز مـی 
شد که سرکردگی استبدادیان را هـم 

ایـن شـد کـه در بهـار . برعهده بگیرد
ـــه خبرنگـــاری کـــه ۶۰ ، در پاســـخ ب

پرسید آیا اسـتعفاء مـی کنیـد؟ پاسـخ 
استعفاء نمی کنم زیـرا درخـت : دادم

پیشـنهاد همـه پرسـی . خود نمی افتد
. اساســـی دادمرا، بـــر طبـــق قـــانون 

سنجشهای افکار که مرتب انجام می 
ـــه  ـــد ک ـــی کردن ـــزارش م ـــدند، گ ش

 ۸۰محبوبیت رئیس جمهوری باالی 
ــای  ــت آق ــد و محبوبی ــی ش ــد م درص

  . درصد می گشت ۵۰خمینی زیر 
غیر از انتخابات ریاست جمهـوری     

و مجلس، نامه آقای بهشتی، در آنچه 
به کادرها مربـوط مـی شـد و سـه بـار 

که ملت بگویـد بلـه مـن  تکرار کردن
میلیون بگویـد بلـه  ۳۵می گویم نه و 

من می گویم نه و هرگاه بشـنوم تمـام 
ــر  ــی س ــر خمین ــرگ ب ــعار م ــردم ش م
میدهند، من حکم عزل بنـی صـدر را 
امضــاء مــی کــنم، بــر ایــن همــوطن و 
دیگر هموطنـان روشـن مـی کنـد کـه 
آزمــــون، موفقیــــت آمیــــز بــــود و 
استبدادیان در سطح جامعـه ایـران، 

  . اقلیت شدند

و استعفای من نـزد آقـای خمینـی      
. بود و می توانست آن را انتشـار دهـد

امــا بــه جــای انتشــار اســتعفاء، کودتــا 
آنچــه روی داد و مــی دهــد بــه . کــرد

همگان می گویـد چـرا او ایـن کـار را 
وجــود اســتعفاء نــزد او، هــیچ . کــرد

ـــه  ـــرای دســـت زدن ب ـــه ای را ب بهان
ــود ــاقی نگذاشــته ب ــا، ب او مــی . کودت

امـا . توانست استعفاء را انتشـار دهـد
 –بلحاظ سازش پنهانی که بـا ریگـان 

کـرده بـود و ) اکتبر سـورپرایز(بوش 
بـــدین خـــاطر کـــه جنـــگ در ســـود 
انگلستان و غرب می بایـد ادامـه مـی 
یافـــت و بـــدین جهـــت کـــه انتشـــار 
اســتعفای بنـــی صــدر توســـط آقـــای 
خمینی، آنهـم در وضـعیتی کـه ایـران 

داشــت، بنــی صــدر را  ۶۰در خــرداد 
مانع بـزرگ ادامـه جنـگ و اسـتقرار 
استبداد می گرداند، پس کودتا ضرور 
ـــوز عـــزل انجـــام نشـــده،  شـــد و هن

انقالب، رئیس جمهوری » دادستان«
را احضار و دستور توقیف او را صادر 

محمدی گیالنی مدعی شـد کـه . کرد
ـــین«او  ـــا غ ـــاغی ب ـــار » ب ـــت ب و هف

ن دستور کشت. محکوم به اعدام است
او در صـــورت دســـتگیری و پـــیش از 
رســاندنش بــه زنــدان اویــن نیــز داده 

چرا؟ زیرا بنـی صـدر و دوسـتان . شد
  .او برخاسته و ایستاده بودند

ــا      ــه ت ــوم ک ــی ش ــادآور م ــاردیگر ی ب
واپسین دیـدار بـا آقـای خمینـی، مـرا 
بــاور نبــود کــه شــخص او در معاملــه 
پنهانی با ریگان و بـوش شـرکت دارد 

ــا ــر اســاس  و او کــه ب ــان جنــگ ب پای
پیشنهاد غیر متعهدها موافقت کـرده 
بود، رهبـری کودتـا را بـر عهـده مـی 

از جمله، برای ادامه دادن بـه . گیرد
جنگی کـه بعـدها، در دادگـاه ایـران 
گیــت انگلیســی، آلــن کــالرک، وزیــر 

ــاچر گفــت ــاع در حکومــت ت در : دف
سود انگلستان و غرب بوده و اسباب 

  . راهم کردیمایجاد و ادامه آن را ف
" چــه بایــد کــرد " پــس از کودتــا،     

پرسشی بود که مـی بایـد بـدان پاسـخ 
ــم ــن گمــان . مــی دادی ــر ای نخســت ب

بودیم که آقای خمینی دستور آتش بر 
خـرداد،  ۳۰. روی مردم را نمی دهـد

خطا بودن این گمان را بر مـا معلـوم 
بکار افتادن ماشـین اعـدام، بـر . کرد

ایـران را ما که قصـد خـارج شـدن از 
نیز نداشتیم، مسلم کرد کـه مـی بایـد 
در جبهه جنگی که انگلیس و امریکـا 
و اسرائیل نیز درآن شـرکت داشـتند، 

مهاجرت پـر خطـر و صـحنه . بمانیم
جنگـــی کـــه بنـــا شـــد در آن حضـــور 
. بیابیم، از آن نیـز خطرنـاک تـر بـود

مســئولیتی کــه مــردم ایــران بــر دوش 
منتخب اول تاریخ خود نهـاده بـود، 

ــذیردا ــر را بپ ــرد خط ــی ک . یجــاب م
سال است که همچنـان در  ۳۰اینک 

غربــت، در صــحنه نبــرد سرنوشــت 
ــتیم ــن . هس ــا ای ــه م ــا ب دســت آورده

اطمینان را می دهند که هرگاه مردم 
ایران جنبش خویش را ادامه دهند و 
در جریان جنبش، به والیت جمهـور 
ـــران  مـــردم ســـازمان داده شـــود، ای
ــدن ــد ش ــان فرصــت نیرومن و  همچن

نقش یافتن در تحول جامعه جهانی، 
بــا مــدیریتی مــردم ســاالر و توانــا بــه 
برخــوردار کــردن جهانیــان از رشــد، 
ـــر  ـــر اصـــول اســـتقالل و آزادی و ب ب

  .میزان عدالت اجتماعی را دارد
  
ـــه پرســـش شـــما نادرســـت و  – ۴ پای

مقایسه دو قانون اساسی هـم مقایسـه 
  :ای صوری است

ــاهش – ۴/۱ ــلم ک ــور مس ــالب بط  انق
زیـرا . میزان خشونت در جامعه است

ـــام  ـــه نظ ـــد ک ـــی ده ـــی روی م وقت
سیاسی نیروهای محرکـه  –اجتماعی 

را بدان حد ویران می کند که حیات 
با انقالب، این . ملی به خطر می افتد

نظـــام بـــازتر مـــی شـــود و نیروهـــای 
ــال  ــد فع ــد در رش ــی توانن ــه م محرک

در انقالب ایران، گل بر گلوله . شوند

حاصـل ... ن ریـزی وخـو. پیروز شـد
ســلطنت و (تــالش ســه پایــه داخلــی 

روحانیت قدرتمدار و اقتصاد مصرف 
دولــت اســتبدادی بــرای بــاز ) محــور 

ــود ــتبداد ب ــارم، . ســازی اس ــه چه پای
یعنـــی قـــدرت خـــارجی نیـــز از راه 
ـــه  گروگـــانگیری و تجـــاوز عـــراق ب

بـا . ایران، همکار سه پایه داخلی شد
 این حال، استبداد خون ریزی که باز
ســازی شــد، یــک نــیم پایــه، یعنــی 
روحانیان قدرتمـدار و نـاتوان و یـک 

امـا . پایه، اقتصاد مصرف محـور دارد
ــه اقتصــاد مصــرف محــور  ــه ای ک پای
اســت، ویرانگــر نیروهــای محرکــه و 
بنــا بــر ایــن، برانگیزنــده جامعــه بــه 
جنبش برای پایان دادن بـه اسـتبداد 

را ... س خون ریـزی وپ. حاکم است
. ب نمی تـوان نوشـتبه حساب انقال

یـم پیشـین برجـا مـی مانـد، ژهرگاه ر
میزان تخریب نیروهای محرکه بسی 
عظیم مـی شـد و هـیچ نـه معلـوم کـه 

از . ایران چه سرنوشتی را مـی جسـت
ــه  ــم، روزان ــه یــک قل ــریم ک ــاد نب  ۶ی

میلیون بشکه نفت استخراج می شـد 
 ۸و قــرار بــر ایــن بــود کــه بــه روزانــه 

هــا از  ســرمایه. میلیــون بشــکه برســد
ایران می رفتند و هزینه های نظـامی 
ـــی از بودجـــه  ـــش مهم و اداری، بخ

بیابانهــا در . عمرانــی را مــی بلعیدنــد
ـــان  ـــد و جوان ـــروی بودن حـــال پیش
روستاها را ترک و در حاشیه شـهرها 

  ...انبوه می شدند و
انقــالب نبــود کــه وضــعیت را غیــر      

قابــل مهــار کــرده بــود، وضــعیت در 
یـــا و زورپرســـتان مالتار. مهـــار بـــود

رقیب بودند که می خواسـتند دولـت 
ـــد ـــای . را تصـــرف کنن ـــئولیت آق مس

خمینی بسی سـنگین اسـت زیـرا اگـر 
در بیراهــه اســتبدادگری نمــی افتــاد، 
گروگانگیری روی نمـی داد و ایـران 
محاصره اقتصادی نمی شد و گرفتـار 

حتـــی . ســـاله نمـــی گشـــت ۸جنـــگ 
ه کـه ژتوطئه هائی چـون کودتـای نـو

گیختن جنگ از مرز ایـران بـا با بران
روسیه و ترکیه تا کردستان و از آنجا، 
تــا مــرز ایــران بــا پاکســتان، بــه اجــرا 
درآمد، بسا طرح نمی شد چه رسد به 

با اینهمه، همه جنگ افروزان . اجرا
  . نیز مسئولیت سنگین دارند

منطـــق صـــوری ! بهـــوش باشـــیم     
ــدارد کــه تقصــیر آنهــا کــه  برآنمــان ن

اهنمایشــان ایــن و آن اندیشــه هــای ر
بیان قدرت بودند و خشونت را روش 
رسیدن به قـدرت کـرده بودنـد را بـه 

زیـرا بـر فـرض . پای انقالب بنویسیم
که نظر مـدعیان کـه، بعـد از تصـرف 
ــده  ــدا ش ــا، پی ــت توســط مالتاری دول
است، بـه واقعیـت مـی انجامیـد و در 

یم شاه، مردم سـاالری برقـرار مـی ژر
هدفشـان  شد، دسته های مسلحی که

تصرف دولت بود، چرا همـان کـار را 
ــقوط  ــردای س ــه در ف ــد ک ــی کردن نم

یم شاه کردنـد؟  امـا نظـر مـدعیان ژر
ــرا هرگــاه  یکســره نادرســت اســت زی

یـم شـاه میسـر بـود، وقـوع ژاصالح ر
  .انقالب محال می گشت

ـــانون اساســـی مشـــروطیت،  – ۴/۲ ق
حاکمیت را از آن ملت می دانسـت و 

ــر مســئو ــام ســلطنت را غی ل مــی مق
شناخت و تصریح می کرد که وزیران 
نمی توانند با استناد بـه دسـتور شـاه، 
.  خود را از مسئولیت مبـری بشـمارند

ــز براســاس  ــانون اساســی نی اصــول ق
حاکمیت مـردم بـه نگـارش در آمـده 

بـا اینهمـه، حاکمیـت تقسـیم . بودند
غافـل از ایـن . کردنی تصور شده بود

کــه حاکمیــت تقســیم پــذیر نیســت و 
ــو  اگــر  تقســیمش کــردی و جزئــی ول

اندک از آن را بـه شـاه دادی، هرگـاه 
او بتواند، ستون پایـه هـای قـدرت را 
از آن خود کند، همان کار را می کنـد 
که گفته می شود حسن صباح با قلعه 

پوست گـاو را رشـته مـی . الموت کرد
کند و رشته هـا را بیکـدیگر گـره مـی 
زند و به دور قلعـه مـی کشـد و مـدعی 

کـاری . د که مالک قلعه اسـتمی شو
کــه رضــا خــان کــرد و رضــا شــاه قــدر 

  .شد... قدرت و
ـــی       ـــانون اساس ـــول ق ـــل االص اص

. کنــونی،  والیــت مطلقــه فقیــه اســت
اصول دیگر این قانون، ترجمان این 

هیچیـک از اصـولی کـه . اصل هستند
گویا به حقـوق مـردم پرداختـه انـد، 

محــض مقایســه، . قابــل اجــرا نیســت
ول را از دو قــانون، بــا اینگونــه اصــ

یکدیگر، مقایسـه واقعـی و نـه صـوری 
  :می کنیم

مـــتمم قـــانون اساســـی   ۲۱اصـــل  
ـــــــــاب آزادی  مشـــــــــروطیت، در ب

  : اجتماعات، این طور مقرر می کند
انجمن ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه «    

ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشند، در 
ولـي مجتمعـين   . تمام مملكت، آزاد است

ــاخ ــند و   ب ــته باش ــد داش ــلحه نباي ود اس
ترتيباتي را كـه قـانون در ايـن خصـوص     
. مقــرر مــي كنــد، بايــد متابعــت نماينــد 

اجتماعات در شوارع و ميدانهاي عمـومي  
  ».هم بايد تابع قوانين نظميه باشند

ــوب  ــانون مص ــل، ق ــن اص ــر ای ــا ب بن
مجلس، تعیین کننده ترتیبات حاکم 

بنــا بــر . بــر تشــکیل اجتماعــات اســت
شـــانزدهم قـــانون اساســـی، اصـــل 

ـــی،  ـــس شـــورای مل ـــانونگزار مجل ق
  اما.نماینده حاکمیت مردم است

ــانون   ــتم ق ــابر اصــل بیســت هف بن
  :  اساسی فعلی

تشكيل اجتماعات و راه پيمائي هـا،  «      
بدون حمل سالح، به شـرط آنكـه مخـل    

  » .بمباني اسالم نباشد، آزاد است
هـــر دو اصـــل، بـــا حقـــوق انســـان     

زیرا از خاصـه هـای . هستند ناسازگار
حق، یکی اینست که بـا حـق دیگـری 

ــد ــانی «. در تضــاد نباش ــه مب مخــل ب
. با حق اخـتالف، تضـاد دارد» اسالم

قرآن خود مقـرر مـی دارد کـه سـخن 
هــا شــنیده شــود و بهتــرین ســخن 

ـــردد ـــده گ ـــه . برگزی ـــث ب روش بح
بهتــرین شــیوه را پیشــنهاد مــی کنــد و 
 :خطاب به کافران، تصریح مـی کنـد
در . دین شما شـما را و دیـن مـا مـا را

عوض، صفت مسالمت آمیـز در خـور 
زیرا اجتماع مسـالمت آمیـز بـا . است

حــق صــلح و دیگــر حقــوق انســان 
سازگار است اما با اجتمـاع خشـونت 

  . آمیز ناسازگار
ــاوت      ــن، دواصــل، تف ــا وجــود ای ب

: ماهوای بس مهمی با یکدیگر دارنـد
مــــتمم قــــانون اساســــی  ۲۱اصــــل 
ــر ــار، مش ــه کن ــن ب ــرو دی وطیت، قلم

ـــاعی و  ـــی و اجتم ـــای سیاس قلمروه
اقتصــادی و فرهنگــی را، قلمروهــای 

در ایـن قلمروهـا، . مجاز مـی شناسـد
ـــاز  ـــز مج ـــالمت آمی ـــات مس اجتماع

حــال اینکــه والیــت مطلقــه . هســتند
ــی  ــر م ــا را در ب ــامی قلمروه ــه تم فقی
ــاعی در هریــک از  ــرد و هــر اجتم گی

بـانی قلمروها را می تواند مخـل بـه م
  .اسالم، بخواند

مخــل بــه «بــدین قــرار، تشــخیص     
ــانی اســالم ــودن یــک اجتمــاع » مب ب

برعهـــده مجلـــس و قـــانونی کـــه  آن 
مجلس بروفق والیت جمهـور مـردم 

در ایـن . وضع کند، نهاده نشده است
قــانون اساســی، اصــل االصــول نــه 
والیــت جمهـــور مــردم کـــه والیـــت 
مطلقه فقیـه و قانونگـذاری نـه تـابع 

ــ ــوق م ــابع حق ــه ت مصــلحت «ردم ک
از این رو، عالوه بر این . است» نظام

ــا  ــاق ب کــه مصــوباتش از لحــاظ انطب
شــرع، مــی بایــد بــه تصــویب شــورای 
نگهبان برسد، مقام تشـخیص مخـل 

. است» رهبر«بودن به مبانی اسالم، 
، نه ۸۸خرداد سال  ۲۹چنانکه او در 

تنها تشکیل اجتماعات را ممنوع کرد 
مأموران خود را بلکه تقصیر جنایات 

هم بـر دوش معترضـان بـه تقلـب در 
انتخابــــات و شــــرکت کننــــدگان در 

» رهبـر«وقتی . جنبش اعتراضی نهاد
اجتمـــاعی را مخـــل بمبـــانی اســـالم 
تشخیص داد، آن اجتماع ممنوع می 

  3در صفحه   . شود
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در واقـــع، والیـــت مطلقـــه فـــوق       
فصــــل «قــــانونی وجــــود دارد کــــه 

بر اصالح  هرگاه بنا. است» الخطاب
قانون اساسی بگردد، دو کار می باید 
ــت  ــی حــذف والی ــرد، یک انجــام بگی
مطلقه و غیر مطلقه فقیـه و دیگـری، 
انطباق اصول قانون اساسی با حقوق 
ـــی و همگـــانی  ـــوق مل ـــان و حق انس

  .ایرانیان
یم شـاه، ژسلب مشروعیت از ر – ۴/۳

با استناد به قانون اساسی، با پیشنهاد 
ه سـفیر امریکـا و کودتـا از سـوی او بـ

انجام کودتا توسط سـیا و انتلیجنـت 
بـا وجـود ایـن، . سرویس، بعمل آمـد

مصدق نخست وزیـر قـانونی بـود کـه 
محاکمه و محکوم شد و تا آخر عمر، 
ــدانی  ــاد زن ــه اش در احمــد آب در خان

آقــای خمینــی هــم تــا کودتــای . مانــد
بـار قـانون اساسـی را  ۷۵، ۶۰خرداد 

ـــت ـــرد و گف ـــض ک ـــون ۳۵: نق  میلی
با وجـود . بگویند بله من می گویم نه

این، این بنی صـدر رئـیس جمهـوری 
باغی بـا «منتخب مردم ایران بود که 

یـم ژسلب مشـروعیت از ر! شد» غین
اســتبدادی گرچــه کــاری بســیار مهــم 
است، اما تـا وقتـی سـتون پایـه هـای 
قدرت برجایند، استبداد نیز برجا می 

سلب مشروعیت وقتی بکار مـی . ماند
ه جنبش مردم، والیـت جمهـور آید ک

  .مردم را جانشین والیت فقیه کند
هرگاه پیشنهاد استعفای آقـای  – ۴/۴

ــه نخســت وزیــر  دکتــر بختیــار، بمثاب
منصــوب شــاه و انتصــاب او از ســوی 
آقــای خمینــی بعنــوان نخســت وزیــر 
انقالب، به اطالع آقای کارتر رسانده 
نمــــی شــــد و او وتــــو نمــــی کــــرد، 

امی و دســــــتگاههای اداری و نظــــــ
. انتظامی درهـم و بـرهم نمـی شـدند

مـردم  سازمانهای آنهـا مـی توانسـتند 
. ساالر و سازگار با دموکراسی بگردند

ــای  ــه ه ــتون پای ــورت، س ــن ص در ای
قدرت هم بعد از انقالب ایجـاد نمـی 
  . شدند و استبداد بازسازی نمی گشت

هرگــاه بخــواهیم از تجربــه درس       
ن بگیـــریم، پیشـــاپیش، بکـــار ســـازما

ــه والیــت جمهــور مــردم مــی  دادن ب
یعنی نه والیت بر مـردم کـه . پردازیم

والیــت جمهــور مــردم را هــدف مــی 
کنــیم و بــا ســازمان دادن آن، بــدون 
خشونت و به تدریج، آن را مستقر می 

به ترتیبـی کـه اسـتقرار قطعـی . کنیم
آن، با از میان برخاستن والیت فقیـه 
و هر والیت قدرتمدار دیگری همراه 

روش کار برای رسیدن بـه ایـن . شود
هدف است کـه موضـوع نوشـته هـا و 
سخنرانی ها و مصاحبه ها شده است 

  .و همچنان به آن می پردازم
  
در پاســخ بــه پرســش پــنجم شــما  – ۵

  :عرض می کنم
از نــو یــادآور مــی شــوم کــه بــه  – ۵/۱

یمــــن ورود در آزمــــون اجتمــــاعی، 
روحانیــــان قدرتمــــدار، در جامعــــه 

در انتخابــات : شــدندایرانــی، اقلیــت 
ریاست جمهوری، نامزد آنها کمتر از 

در انتخابــــات . درصــــد رأی آورد ۵
مجلــس اول، چــون بنــا را بــر تقلــب 

میلیــون نفــر در  ۶/۶گذاشــتند، تنهــا 
ـــد ـــرکت کردن ـــات ش  ۲۲در . انتخاب

اسفند، آقای بهشتی به آقـای خمینـی 
ــده  نوشــت کــه در ســطح درس خوان
ـــده امورکشـــور، در  هـــای اداره  کنن
اقلیــت هســتند و، ســرانجام، آقــای 
ــــه پیشــــنهاد  ــــی، در پاســــخ ب خمین
رفراندوم رئیس جمهوری، بر خـالف 

ــت ــی، گف ــانون اساس ــون  ۳۵: ق میلی
از آن .  بگویند بله، مـن مـی گـویم نـه

پس، کوشش مستمر جبهه استقالل و 
ـــور  ـــت جمه ـــدار والی آزادی و جانب

یــم در ژمــردم، ایــن شــد و مانــد کــه ر
رژیمی که یـک  چرا که.  اقلیت بماند

پایه آن، یعنی اقتصـاد مصـرف محـور 
عامل برانگیختن جامعـه بـه جنـبش 
ــه دیگــرش نیمــه شکســته  اســت و پای
ــت  ــه دول ــی جــای ب ــا وقت اســت، تنه
حقوقمدار متکی بـه والیـت جمهـور 
مردم می دهد، کـه در اقلیتـی  بمانـد 
. که روز به روز کوچـک تـر مـی شـود

. یــم، دو نوبــت، از تنگنــا بــدر آمــدژر

ـــک  ـــت در ی و  ۱۳۷۶خـــرداد   ۲نوب
ــــــت دوم، در  .  ۸۸خــــــرداد  ۲۲نوب

فرصت اول را بسوخت و فرصت دوم 
را بــا تقلــب بــزرگ، بدســت نیــاورده 

هرگـــاه فرصـــتها را نمـــی . بســـوخت
سوزاند، عمری طوالنی بـه خـود مـی 
داد بی آنکـه والیـت مطلقـه فقیـه بـا 

بـدین  . مزاحمت جدی روبـرو شـود
یم در ژسان، کار بایسته نگاه داشتن ر

اقلیـــت و کاســـتن از اقلیـــت حـــامی 
  .آنست

ــه هــر  – ۵/۲ ــی اســت ک ــت حق والی
ـــر . انســـانی دارد انتخـــاب کـــردن، ب

فرض وجود اسـتقالل در تشـخیص و 
آزادی در گـــزینش نـــامزد مطلـــوب، 
. وســیله عمــل بــه حــق والیــت اســت

تحول واقعی وقتی آغاز می گیـرد کـه 
مردم ایـران حـق حاکمیـت خـود را 

ب، اســتقالل و بخواهنــد و در انتخــا
هرگـاه جنبشـی بیـانگر . آزادی بیابند

حق ایرانیان بر والیـت بـر خویشـتن 
نباشــد، آن جنــبش بــه هــدف نمــی 

برای اینکه اهمیت معرفـت . انجامد
بر حق والیت و شرکت در اداره امور 
ــدریابیم،  ــک ان ــه خــویش را نی جامع

چـه پـیش مـی : باید از خـود بپرسـیم
آمــد اگــر تقلــب بــزرگ انجــام نمــی 

فت؟ پاسـخ مـا ایـن مـی شـود کـه گر
آقــای موســوی رئــیس جمهــوری مــی 

از آن پــس، او یــا بایــد قــانون . شــد
اساسی را اجرا می کـرد، یعنـی ملتـزم 
به والیت مطلقه فقیه می شـد و یـا از 
. اجرای قانون اساسی سر بـاز مـی زد

در حالت اول، اقلیتـی کـه تکیـه گـاه 
یم بود، اکثریت می شد و منتخـب ژر

ارکاتچی مقــام معظــم تــد«آن مــردم 
زیان بـس بـزرگ . می گشت» رهبری

می شد و این زیان را مردم ایران مـی 
بـاغی «در حالـت دوم، او . پرداختند
و قابل عـزل و مجـازات مـی » با غین
هرگـاه جامعـه بـه حمایـت از . گشت

او، بر می خاست، دیگر نه از منتخب 
مـی بایـد » باغی بـا غـین«خود که از 

نبش همگانی این ج. حمایت می کرد
زیرا منتخب آنها هم توسط . نمی شد

ـــر« ـــان(» رهب ـــورای نگهب )  از راه ش
تشخیص صالحیت شده بود و هم او 
والیت مطلقه فقیه را پذیرفتـه بـود و 
هم جامعه با علم به این دو واقعیت، 
ــد ــرده بودن ــرکت ک . در دادن رأی ش

یم، با پرداخت هزینه کمی می ژپس ر
  . بردارد توانست مزاحم را از سر راه

 ۵یکبار دیگر و از راه فایده تکـرار،    
ــا  عامــل کــه مــی بایــد جمــع شــوند ت
جنــبش همگــانی روی دهــد و پیــروز 

  : بگردد را فهرست می کنم
ــــم، قلمــــرو ژمحــــدوده ر –یــــک  ی

جنبشـی کـه خـود . حاکمیت او است
را در این محدوده زندانی کنـد، فـرو 

فراخنای جنبش می بایـد . می خوابد
ــرون از ر ــژبی ــمژمســتقل از ر(م ی و ) ی

ـــــتقل از  ـــــی مس ـــــران، یعن درون ای
  .قدرتهای خارجی باشد

یم می بایـد والیـت ژجانشین ر –دوم 
جنبشــی بــرای . جمهــور مــردم باشــد

یــم والیــت فقیــه، از پــیش، ژاصــالح ر
ــرده  ــه شکســت ک ــوم ب خــود را محک

  .است
ــانگر والیــت  –ســوم  بیــان آزادی، بی

جمهور مردم، می باید اندیشه راهنما 
  .ددبگر

روش مبـــــارزه جنـــــبش  –چهـــــارم 
  .همگانی خشونت زدا باید باشد

والیــت جمهــور مــردم مــی   -پــنجم 
بایــد ســازمان بجویــد تــا کــه جنــبش 
همگانی جانشین کردن والیـت فقیـه 
بـــا والیـــت جمهـــور مـــردم را میســـر 

  .بگرداند
عامــل در  ۵هرگــاه بــا محــک ایــن      

جنــبش مــردم بنگــریم، نیــک در مــی 
ــبش ن ــرا جن ــابیم چ ــته اســت ی توانس

همگــانی بگــردد و بــا بــازپس گــرفتن 
ــتبداد  ــردم، اس حاکمیــت از ســوی م
ــدار  ــت حقوقم ــا دول ــه ب ــت فقی والی

  .جانشین شود

ـــــبش را  – ۵/۳ جرقـــــه ای کـــــه جن
برانگیخت، تقلب بزرگ و به دنبـال 
ـــت  ـــه ای در حمای ـــه خامن آن، بیانی

پرسش درخور . قاطع از آن تقلب بود
ت، اگر تقلب انجام نمی گرف: اینست

آیــا گــزینش آقــای موســوی جرقــه ای 
می شد و جنبش را بسـان شـعله هـای 
آتش، بـر مـی انگیخـت و یـا هیجـان 
ــه  همگــانی را فــرو مــی نشــاند؟ تجرب
ــاتمی در دو دوره،  ــای خ ــاب آق انتخ
پاسخ صریح و روشن به ایـن پرسـش 

می دانیم کـار بـه جـائی رسـید . است
کــه نماینــدگان مجلــس، در مجلــس، 

دم بـه حمایـت اعتصاب کردنـد و مـر
در انتخابــات ســال . آنهــا برنخاســتند

ــالح  ۱۳۸۴ ــامزد اص ــردم از ن ــز، م نی
  .  طلبان حمایت نکردند

اما تحریم انتخابات، هیچگاه  – ۵/۴
دعوت . دعوت به انفعال نبوده است

ـــه نگهداشـــتن ر یـــم در اقلیـــت و ژب
کاســتن از ایــن اقلیــت و از تصــرف 

یم بدر آوردن حاکمیت ملی بـوده ژر
  :است

رگاه تحـریم وسـیعی انجـام مـی ه 
گرفت، جامعه جهانی، بـدون اینکـه 

یـم را نامشـروع و غیـر ژتردید کند، ر
ــا . قــانونی مــی خوانــد حــال آنکــه، ب

وجــود تقلــب بــزرگ، یــک دســتگاه 
نظر سـنجی امریکـائی، مـدعی شـد از 
راه تلفـــن، در ایـــران، نظـــر ســـنجی 
کرده است و نتیجه ایـن شـده اسـت 

م ایران که احمدی نژاد منتخب مرد
امریکا نیز . به ریاست جمهوری است

به این نتیجه رسید که جنـبش پیـروز 
ـــریم  ـــار تح ـــاره ک ـــود و چ ـــی ش نم

  .اقتصادی و تهدید به جنگ است
یـم از ژدر صورت تحریم وسـیع، ر 

دســـت زدن بـــه تهـــاجم و ســـرکوب 
ــبب  ــریم س ــت و تح ــی گش ــاتوان م ن
بزرگ شدن تضـادها و تخاصـمها در 

انحطاط و  درون آن می شد و جریان
  .انحالل آن را وسعت می بخشید

ــه   ــدین خــاطر ک ــیع ب تحــریم وس
یـم ژمحل عمـل  مـردم را بیـرون از ر

قرار می داد، عمل جامعه را شـفاف و 
عامــل دیگــر را آســان مــی  ۴تــدارک 

یـم ژچـون رویـاروئی ملـت بـا ر. کرد
ــامی  ــای نظ ــی و  –مافیاه ــالی قطع م

آشکار بـود، آنهـا هـم کـه در خـدمت 
را بـه ایـن صـرافت مـی  یم هسـتندژر

انداخت که تا هنوز وقت باقی است، 
  و. یم جدا شوندژاز ر
چون مردم بودند کـه قلمروهـای  

حاکمیـت را بتـدریج از آن خـود مـی 
کردند، ترس از این که بعد از سقوط 

ـــن و آن ژر ـــران  ای ـــر ای ـــر س ـــم، ب ی
. بالخواهد آمد، محل پیدا نمـی کـرد

  :زیرا
ـــر  ه مـــردم، چـــون امـــروز، در دای

ــــم از درونژاصــــالح ر(ممکــــن  ، )ی
بـرآن مـی شـدند . زندانی نمی ماندند

کــه حــق خــود را از آن خــود کننــد و 
بیانگر هـای والیـت جمهـور مـردم و 

  . خواستهای آنها را بازیابند
از آنجــا کــه والیــت جمهــور مــردم  

موضوع مـی خواهـد و رأی دادن بـه 
ــای مصــوب ر ــوع ژنامزده ــم، موض ی

ــردم نیســت ــور م ــت جمه ــه  والی بلک
موضوع تصدیق والیت مطلقـه فقیـه 
است، تحریم، والیت جمهـور مـردم 
. را موضوع حاکمیت مردم مـی کـرد

ــن، در هریــک از ابعــاد  ــر ای افــزون ب
ـــاعی و  سیاســـی و اقتصـــادی و اجتم
فرهنگی، موضوع هـائی کـه جمهـور 
ــد،  ــتند تصــدی کنن ــی توانس ــردم م م
مهمتر از همه، حقوق ذاتـی انسـان و 

ــرد  ــری زن و م ــوق، براب ــن حق در ای
موضــوع والیــت جمهــور مــردم مــی 

هرگـاه ایرانیـان زنـدگی هـای . شدند
ــی  ــوق م ــن حق ــه ای ــل ب ــود را عم خ
کردنـد، محلـی بــرای والیـت فقیــه و 

مــالی  –حاکمیــت مافیاهــای نظــامی 
بســی جــای شــگفتی . بــاقی نمــی مانــد

ــه  ــوعی ب ــران، موض ــه، در ای اســت ک
مردم پیشنهاد نمی شود تا بـا تصـدی 

. یش را اعمــال کننــدآن، والیــت خــو
ــی  ــنهاد م ــه پیش ــم ک موضــوعهایی ه

  .شوند، سانسور می گردند
تحریم تبعیض ها را از میان بر می  

بـــه جمهـــور مـــردم کـــاری . داشـــت
پیشنهاد می شـد کـه همگـان، بـدون 
تبعــیض مــی توانســتند در آن شــرکت 

ــــد ــــرکت در . کنن ــــه ش حــــال اینک
انتخابــاتی کــه آزاد نبــود، نخســت دو 

ـــزرگ شـــرکت  ـــدگان و گـــروه ب کنن
تحــــریم کننــــدگان را پدیــــد آورد و 
سپس، شرکت کنندگان به چند گروه 

هریــک طرفــدار یــک . تقســیم شــدند
ــامزد ــه . ن ــاز ب در صــورت تحــریم، نی

اگر هم نیاز بـه رنـگ . رنگ نیز نبود
بــود، جمهــور مــردم همرنــگ مــی 
ــان را در  ــت جه ــدیهی اس ــدند و ب ش
جنبش پیروز خویش، با خود، همراه 

  .می کردند
نبش تحریم، وقتی همگان بدان ج 

ـــی پیوســـتند، در قلمـــرو وجـــدان  م
همگــانی قــرار مــی گرفــت و چــون 
وجـــدان همگـــانی شـــرکت در آن را 
تصــویب مــی کــرد، آن پویــائی را مــی 
یافت کـه بسـا اقلیـت کوچـک حـامی 

یم را نیز ناگزیر می کرد در تحریم ژر
امری که جنبش همگانی . شرکت کند

تحقق ، م۱۳۵۷مردم ایران، در سال 
ــر شــدن . کــرد کوچــک و کوچــک ت

یـم، جنـبش همگـانی ژاقلیت حامی ر
توانـــا بـــه خشـــونت زدائـــی را بســـی 
همگانی تر و پیروزی آن را قطعی تـر 

  .می کرد
تحــریم، از بــاب تفعیــل و متعــدی  

یعنی نه فعل پذیری که ناگزیر . است
کــردن متجــاوز بــه حقــوق مــردم بــه 

در . تمکـــین بـــه ایـــن حقـــوق اســـت
جمهور مـردم بـر آن  حقیقت، هرگاه

یـم را تحـریم کننـد، مـی ژشوند که  ر
ــرای ر ــد ب ــل ژبای ــه مح ــم در جامع ی

یعنی همان کـار . عملی باقی نگذارند
را بکنند که مردم هند، از راه تحریم 
ها، با  دولتی کردند که انگلسـتان در 

ایرانیـان نیـز، . هند برقرار کرده بـود
هم بهنگـام تحـریم تنبـاکو و هـم در 

داد صغیر و هم در جریـان دوره استب
یـم شـاه، چنـین ژپایان بخشیدن به ر

در طـــول تـــاریخ، چـــون . کردنـــد
ایرانیان تحریم دولتهـای اسـتبدادی 
را روش مستمر خویش کـرده بودنـد، 
ممنوعیــت رجــوع بــه دولــت ظــالم، 

  . یک دستور دینی نیز شد
ــا   ــردن ب ــرار ک ــه برق تحــریم رابط

حق، حـق حاکمیـت و دیگـر حقـوق 
امــا رأی . وق ملــی اســتانســان و حقــ

دادن به نامزدهائی که قدرت حـاکم 
معین می کنـد، رابطـه برقـرار کـردن 

ایران .  با قدرت متجاوز به حق است
امروز، بیشتر از هر زمان دیگـر بـدان 
نیـــاز دارد کـــه ایرانیـــان بـــا حقـــوق 
ــا کــه  ــد ت ــرار کنن خــویش رابطــه برق
ــد ــتقل و آزادی بگردن ــانهای مس  .انس

ــ ــیچ فرصــتی را ب ــس ه رای رابطــه پ
ــوق خــویش و  ــا حق ــردن ب ــرار ک برق
عمل به این حقوق و ترک اعتیـاد بـه 
اطاعــت از قــدرت، نبایــد از دســـت 

  .بدهند
ــا حــق را    چــون تحــریم، رابطــه ب

برقــرار مــی کنــد، الجــرم حــق را بــر 
مصلحت حاکم می داند و مصـلحت 
بیــرون از حــق را عــین مفســدت مــی 

حـــال اینکـــه شـــرکت در . شـــمارد
آزاد نیســت، عمــل بــه انتخابــاتی کــه 

چنانکـه . مصلحت ناقض حـق اسـت
شرکت کنندگان در انتخابات، بنا بـر 
ـــد و  ـــرکت کردن ـــلحت در آن ش مص
پرســش همــوطن گرامــی نیــز بیــانگر 

ــت ــر حــق اس ــدم مصــلحت ب در . تق
دوران ریاســت جمهــوری، نیــز، بــا 
آقای خمینی، بنا بر مصلحت، رابطـه 

ــرار مــی کــردم چــون مصــلحت . برق
بــار آورد، از مــردم گرائــی مفســدتها ب

ایران و از خود، پوزش خواستم و بـا 
انتقاد از خود، پی بردم که مصلحت 
را قدرت می سنجد و حق را صـاحب 

و چون روش تجربی بود، . حق دارد
تصحیح اشتباه ممکـن گشـت و ورود 
بــه ابــتال، کــار را بــه آنجــا رســاند کــه 

ـــی گفـــت ـــون  ۳۵: آقـــای خمین میلی
بـا ادای  .بگویند بله من می گـویم نـه

ایـــن جملـــه، او زور، یعنـــی یکـــی در 
  .برابر همه گشت

تحریم، رهبری را از آن مـردم مـی  
بـــه مـــردم امکـــان مـــی دهـــد . کنـــد

. سخنگویان والیت خویش را بیابنـد
حال آنکه شـرکت در انتخابـات غیـر 
آزاد، رهبری را از مردم سلب می کند 
و امکــان پیــدایش مــدیران مجــری 

سـلب مـی  حاکمیت مردم را از مردم
چنانکه مـردم در دایـره ممکـن . کند

مانده اند و ) یمژمحدوده ر(دروغین 
تا امروز، نتوانسته اند مدیران مستقل 

تا وقتـی هـم در . یم را بپرورانندژاز ر
این دایره زندانی بماننـد، از پـرورش 
ــه  ــا ب ــتقل و توان ــق و مس ــدیران الی م
تصدی دولت حقوقمدار، ناتوان مـی 

تی نمـی تواننـد سهل است، ح. مانند
مدیران و سخنگویان والیت جمهور 
مــردم را شناســائی کننــد کــه بــه یمــن 
پشتکار و اسـتمرار در مبـارزه، بالیـده 

آیـا مـی داننـد . اند و بارور گشـته انـد
ــخنگویان  ــدیران و س ــن م ــود ای وج
والیــت جمهــور مــردم تــا کجــا بــرای 

   ایران حیاتی است؟
ــرار، تحــریم، آزاد کــردن   ــدین ق ب

ن از زندانی است که محـدوده ایرانیا
حـال آنکـه . یم والیت فقیـه اسـتژر

شرکت در انتخابات غیر آزاد، ماندن 
ــدان اســت آزاد شــدن از .  در ایــن زن

این زندان، کاری است کـه انجـامش 
هر روز به تأخیر افتـد، ابعـاد ویرانـی 
ــی  ــر م ــزرگ ت نیروهــای محرکــه را ب

ـــد ـــن . کن ـــان در ای ـــی ایرانی ـــا وقت ت
. ا آزاد نمــی شــوندزنداننــد، عقــل هــ

سبب نمی جویند و سبب نمی سـازند 
و از مدار بسته بد و بدتر بیـرون نمـی 

ماندن در مدار بسته بد و بـدتر، . آیند
گذار دائمی از بـد بـه بـدتر و از بـدتر 

 ۳آیا ایرانیـان، طـی . به بدترین است
دهه، دائم، در گذار از بـد بـه بـدتر و 
از بدتر به بـدترین  کـه بـاز بـدی مـی 

ود که بدتری پیدا مـی کنـد، نبـوده ش
اند؟ چه وقت می بایـد از مـدار بسـته 
بد و بدتر به فراخنـای بـه و بهتـر بـاز 

  آیند؟ 
هنوز تحریم بمثابـه جنـبش بـرای      

ــا  ــردم، ب بازیافــت والیــت جمهــور م
شــرکت در انتخابــات غیــر آزاد کــه 
تصدیق والیت مطلقه فقیه از کـار در 

ــر دارد ــای دیگ ــد، تفاوته ــی آی در . م
موقع خود، فهرست تفاوتها را کامل 

  .خواهم کرد
  
اما در باره فیلمی که نشانی آن را  – ۶

ایــن : فرســتاده ایــد، عــرض مــی کــنم
نه نظـر اسـت کـه از . فیلم را دیده ام

ــل  ــا قاب ــه ه ــان آزاد اندیش ــاب جری ب
. تبلیـغ اسـت. انتشار باشد و نـه خبـر

وجـود . عدم انتشار آن سانسور نیست
ناگون برای اینست که نشریه های گو

هریک به موضـوع یـا موضـوع هـائی 
زیرا یک نشریه نمـی توانـد . بپردازند

کثـرت . به همه موضـوع هـا بپـردازد
گرائـــی نیـــز ایجـــاب مـــی کنـــد کـــه 
ــا  ــوع ه ــزینش موض ــات در گ مطبوع

از جمله، یک نشریه حـق . آزاد باشند
دارد تبلیغــی را انتشــار دهــد و تبلیــغ 

هیچگـاه  دیگری را انتشار ندهد و یـا
پس آن فـیلم، . تبلیغی را انتشار ندهد

حتی اگر نظر و خبـر هـم بـود، عـدم 
انتشار نظر و یـا خبـری از سـوی یـک 

مگـر . نشریه، سانسور تلقی نمـی شـود
این که آن نشریه هدف خود را انتشار 
ــری، از راســت و  ــر خب ــر و ه ــر نظ ه

نشـــریه و . دروغ، قـــرار داده باشـــد
 سایت انقالب اسالمی، روش خـویش

و نه (را جریان آزاد اطالعات صحیح 
و ) خبرهــای دروغ یــا ضــد اطالعــات

جریان آزاد اندیشه هـا کـرده اسـت و 
تا حد وسع، بـه ایـن روش عمـل مـی 

  .کند
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از آنجا كه در همين شماره مقاله      
اله وفا در بـاره اقتصـاد كشـور    ژاي از 

مي آيد، فصل چهارم را كه به داده ها 
اقتصادي مربوط  و خبرها و گزارشهاي

در اين فصـل  . است را كوتاه كرده ايم
هـزار   12گزارشي مي خوانيد در باره 

 20ميليارد دالر زيان خاورميانه ظرف 
ســال بابــت جــو ســنگين خشــونت و 
تهديد بـه جنـگ و نيـز ركـودي كـه      
اقتصاد ايران را دارد از پا در مـي آورد  

  ..و ميزان بيكاري كه بزرگ مي شود
نوشته اي از روبرت  در فصل پنجم،   

مـي  » اكتبر سورپراز«پاري را در باره 
ايرانيـان مـي بايـد بيشـترين     . خوانيد

ــاره    ــا در بـ ــق هـ ــت را تحقيـ اهميـ
گروگانگيري و سازشهاي پنهـاني كـه   

زيـرا  . در پي آن، انجام گرفتند بدهند
ايران امروز همچنان گرفتار آن رويداد 
است و تـا وقتـي ايرانيـان، حـاكم بـر      

د نشـوند، گرفتـار مـي    سرنوشت خـو 
  .مانند
در فصـــل ششـــم، قســـمت دوم      

ــاره واواك و   ــتراتفور در ب ــزارش اس گ
فعاليتهايش، بيشتر در خارج از ايران، 

  .را درج كرده ايم
م، خبرهاي تجاوزهـا  هفتدر فصل      

ــاري      ــاي ه ــان گوي ــوق انس ــه حق ب
ــاي نظــامي  ــع  –مافياه ــالي را جم م

  :آورده ايم
  

ــوبترين و  محبـــــــ
 ن چهره هـا منفورتري

  :امروزايران  در
  
  

با نگاهي به چهـره هـا و شخصـيت         
هاي موجه و غير موجـه يـا محبـوب و    

دانسـت  مـي تـوان   ، هر كشـور  ،منفور
. موافقند يا مخالفرژيم حاكم  مردم با 

هرگــاه مخالفنــد، تحــول ممكــن را از 
ــواه   ــول دلخ ــاممكن   -تح ــا ن ــه ي ك

، -بنظرشان مي رسد و يا بسـيار مشـكل   
مي دهند يا خير؟ اگـر تميـز مـي    تميز 

دهند، تحول ممكـن را كـدام تحـول    
مي دانند و بـراي آنكـه انجـام بگيـرد،     
آماده شركت در چـه نـوع فعاليتهـائي    

  هستند؟ 
سنجشي كه در طول مدت دراز، در      

محيطهاي شهري، بعمـل آمـده اسـت،    
گوياي آنست كـه تشـخيص شخصـيت    
محبــوب از منفــور، در گــرو اوضــاع و 

ي است كه ايرانيـان خـود را در   احوال
و نيز گوياي اين واقعيت . آن مي بينند

بسـا مـي   را  است كه تحـول مطلـوب   
شناسند اما هنوز بخشي از جامعه ممكن 

نظـام  «را عبارت مي داننـد از اصـالح   
  . »جمهوري اسالمي

از اين رو است كـه محبـوب هـا و         
. نامحبوب هـا، از يـك قمـاش نيسـتند    

محبـوب كـه بلحـاظ     بسيار شخصيتهاي
ــد   ــي خبرن ــا ب ــردم از آنه ــور، م . سانس

بخصوص آنها كـه در خـارج از كشـور    
هستند و مردم داخل كشور نمي داننـد  

  . در چه نوع فعاليتهائي هستند
سنجش نشان مي دهـد كـه از سـال        

گذشته، جابه جائي هاي مهمـي انجـام   
، روياروئي سال گذشتهتا  : گرفته است

م، تـا ايـن انـدازه    دولت مافياها با مرد
بسـياري از  . آشكار و قطعي نشـده بـود  

ــاي  ــره ه ــيچه ــور  سياس ــزكش ــا  ني ب
در علـن از درمخالفـت وارد   حاكميت 

همچنـين برخـي چهـره     .نشده بودنـد 
سياسي و روحاني و نظـامي، ايـن   هاي 

نشـان نـداده   يم ژرحامي  سان خود را 
خوبي و بدي واقعي اشخاصـي   .بودند

ـ   ا منفورهـا  كه در فهرست محبوبهـا و ي
آمده اند، ممكن است ربطي به ارزيابي 

زيـرا مـردم،   . مردم از آنها نداشته باشد
در تشــخيص محبــوب هــا از منفورهــا، 
وضعيتي را تصوير مي كنند كه خود را 

نـوعي بـد و نـوعي    . در آن مي بيننـد 
خوب از اداره كشور را تشـخيص مـي   
دهند و كساني كـه نـوع بـد اداره  را    

و آنهائي را كه نوع  تصدي كنند، منفور
ممكن و يا مطلوب اداره را مي تواننـد  

. تصدي كننـد، محبـوب مـي خواننـد    
بديهي است با  قطعـي شـدن انتخـاب    
نوع اداره جامعه، براي مثال، با قطعـي  
شدن اداره جامعه بـر اصـل حاكميـت    
ــت   ــا در فهرس ــردم، تغييره ــور م جمه
محبوبها و منفورها روي مي دهند و بـا  

تن سانســورها، زنــان و از ميــان برخاســ
مرداني وارد  دو فهرست، يكي فهرست 
محبوب ها و ديگري فهرست منفورهـا  
ــينان از     ــوز شهرنش ــوندكه هن ــي ش م

  . فعاليتهاشان بي خبرند
ــا و         ــده محبوبه ــل آم ــنجش بعم س

منفورها را در قلمروهاي مختلف معلوم 
مي كنـد و روشـن اسـت كـه ضـابطه،      

ه همواره سياسي است و همـين ضـابط  
گويــاي حــال و هــواي امــروز ايــران 

  : است
  
محبوبترين و منفور ترين چهره ٭

   :هاي روحاني
  

ــروزي        ــد از پي ــه بع ــوري ك در كش
در اختيــار روحــانيون ، دولــت انقــالب

درت مدار بوده است، مبنـاي داوري  ق
  مردم نسبت 

روحانيان، مقام و موقعيت و نقـش آنهـا   
 در دولت و موافقت و يا مخالفت با آن

ارزيابي مردم گوياي اشتغال . مي شود
ايـن ارزيـابي،   . ذهني امروز آنها است

تغييـر مـي كنـد اگـر مـردم آزادي را      
   :بازيابند

محبــوبترين چهــره هــاي روحــاني  
  :خواه در قيد حيات و چه از دنيا رفتهها

ــة -1 اهللا طالقــاني از محبــوبترين   آي
چهره هاي روحاني ايـران كـه بعـد از    

مخالفـت بـا عملكـرد     انقالب بـه دليـل  
ــرار   اســتبداد مــورد حمايــت مــردم ق

او با واليـت فقيـه نيـز مخـالف     . گرفت
  .بود

زمـاني او نظريـه   : اهللا منتظري  آية -2
پرداز واليت فقيه بود و بـرايش لطيفـه   

او از زماني كه بـا روابـط   . مي ساختند
پنهــاني بــا امريكــا و اســرائيل و كشــتار 

مقـامي  زندانيان مخالفت كرد و از قائم 
يـم  ژبركنار شد، تا پايان عمر، مخالف ر

واليت مطلقه فقيه ماند و اين واليت را 
او اينــك . از مصــاديق شــرك دانســت

مرجع تقليدي است كه چشم از جهـان  
  .بسته اما، از ياد مردم نرفته است

آيــت اهللا سيســتاني مرجــع تقليــد  – 3
مقيم نجف كه از ديد مردم بـا واليـت   

ــدن رو  ــوده ش ــه و آل ــه  فقي ــت ب حاني
  .سياست، مخالف است

از  –االسالم حسن الهـوتي   تحج -4
بعـد از انقـالب   پيش و روحانيون مبارز 

بـا   ،60در روزهاي كودتاي خرداد كه 
خورانــدن ســم اســتركنين در زنــدان 

  .به قتل رسيد يمژر
االسـالم مهـدي كروبـي از     تحج -5

كانديداهاي دهمين انتخابات رياسـت  
بات به شـدت  كه بعد از انتخا جمهوري

بـرغم  . به انتقاد از حاكميت دسـت زد 
يم، بهمـان نسـبتي كـه    ژسابقه اش در ر

بدسـت   مقاومت كرده است، محبوبيت
  .آورده است

يـم  ژدر ر كهاهللا بيات زنجاني آيت  -6
پـس از آنكـه نگذاشـتند انتخـاب     . بود

شـد  حامي منتظري شود، به قم رفت و 
ــت از    و  ــا حاكمي ــارزه ب ــل مب ــه دلي ب

  .گشت نسبي برخوردارمحبوبيت 
كه زماني دادستان اهللا صانعي آيت  -7

بعـد بـه قـم    . كل منصوب خميني بـود 
بتـدريج،  . بازگشت و رسـاله انتشـار داد  

بعــد از كودتــاي . يــم شــدژمخــالف ر
يم قاطعانـه  ژ، مخالفت او با ر88خرداد 
يـم او را از مرجعيـت خلـع    ژر. تر شـد 

  . كرد

االســـالم احمـــد قابـــل از  ةحجـــ -8
ون مبـارز كـه بارهـا بـه دليـل      روحاني
خامنه اي و نيز بخـاطر مواضـع   افشاي 
ه و مـورد توجـه   به زندان افتـاد  ديني،

  .مردم شده است
حجــت االســالم عبــداهللا نــوري از  -9

نمايندگان خميني در سـالهاي ابتـداي   
انقالب كه بعدها از حاكميت دور شد و 
با انتشار نشريه خرداد و افشاگري ها در 

زنجيـره اي از سـوي    مورد قتل هـاي 
او . شـت حاكميت به زندان محكـوم گ 

يم مخالف شد و اينك مورد اقبال ژبا ر
  .مردم است

االسـالم محمـد خـاتمي دو     تحج -9
دوره رياســت جمهــوري ايــران را بــر 
عهده داشت ولي بـه دليـل ضـعف در    
عملكرد تا حدي محبوبيت خـود را از  

هـم بـه    با اين حال،. ه استدست داد
يـم بـا او و هـم بخـاطر     ژردليل رفتـار  

طـرف توجـه    ،حمايت از جنبش مردم
  .مردم است

ــ -10 ــي   تحج ــن خمين ــالم حس االس
ــاي   ــريش از كودت ــع گي ــاطر موض بخ

تا حدي در ميـان   بدين سو، 88خرداد 
  .مقبوليت دارد مردم

ــورد  ديگــري روحــانيوني  -11 كــه م
 آيـت  عبارتنـد از استقبال مردم هستند 

 شـبيري  اهللا آيت واهللا وحيد خراساني 
ج حجـ  و) اين دو بسيار بيشـتر ( زنجاني 

ــوردي   ــوي بجن ــالم موس ــد و اس احم
علـي اكبـر     وسعيد منتظري  ومنتظري 

ــور    ــمي پ ــزي   ومحتش ــوي تبري موس
  .اشاره نمود ) كمتر(
  
ــاي   ٭ ــره هـ ــورترين چهـ منفـ

  :روحاني 
  

ــز        ــي و ني ــان دولت ــرد روحاني عملك
ميزان افشاي نقـش هريـك از آنهـا در    

خيانتها و فسادها، در بيـزاري   جنايتها و
مردم از آنها، نقش تعيين كننده داشـته  

  :اند
ولـي فقيـه    –سيد علـي خامنـه اي   - 1

مردم او را منفـور تـرين چهـره    مطلقه 
ــه     ــل هم ــد و عام ــي دانن ــاني م روح
ــا و    ــت مافياه ــا و حاكمي ــاماني ه نابس

نبايـد از  .  پاسداران بر كشور مي دانند
در، او يكي از دوران بني ص ياد برد كه 

  . از سه روحاني منفور بود
سيد مجتبي خامنـه اي فرزنـد سـيد    -2

از روحانيــاني دولتــي  علـي خامنــه اي 
زيـرا او را  . منفور، پيشي گرفتـه اسـت  

باني رياست جمهوري احمدي نژاد در 
كـه  و كسي مي داننـد   1384انتخابات 

ــاتي  ــاي انتخاب ــرداد  در كودت و  88خ
سركوب خـونين مـردم، نقـش مهمـي     

ـ    .اشته استد ك او در منفـور شـدن، ي
  .رفته استساله را  صدشبه ره 

احمد جنتي دبير هميشگي شـوراي   -3
است و بخاطر دسـت داشـتنش   نگهبان 

در انواع سـركوبها و قتلهـا و ترورهـا و    
همدستيش با مافياها، از منفور ترين هـا  

  .است
نظريـه  محمد تقـي مصـباح يـزدي     -4

كـه بـه تـازگي، دروغ    خشـونت   پرداز
گفتن در مواردي را واجب نيز كـرده  

بعد از فوت خمينـي بـه سـيد     او .است
نزديك و كـار خـود را   علي خامنه اي 

  .تبليغ خشونت كرد
اكبر هاشمي رفسنجاني باني واليـت  -5

مطلقه خامنه اي و نيـز از كارگردانـان   
با آنكه بعلت . 60اصلي كودتاي خرداد 

مخالفتش با كودتاي انتخاباتي خـرداد  
ميزان نفرت مـردم از او كاسـته    ، از88

شده است، اما سنجش نشان مي دهـد،  
  .همچنان يك چهره منفور است

يس حـوزه هـاي   ئر –محمد يزدي  -6
بخـاطر  يس اسبق قوه قضاييه ئعلميه و ر

اشتغال به سـركوب و فسـاد از انقـالب    
او اينك مي خواهد جانشين . بدين سو

هاشمي رفسنجاني در رياسـت مجلـس   
  .خبرگان شود

يـم  ژبعد از اشـخاص بـاال كـه در ر        
نقش اول را داشته اند، روحانياني قرار 

  :مي گيرند كه دستيار آنها بوده اند
اصغر مير حجازي مسئول اطالعـات   -7

كـه در طـول    »بيت رهبري«و امنيت 
در جنايـات   خامنه ايسالها همراهي با 

  .مباشرت داشته استبسياري 
در واواك وزيــر  –علــي فالحيــان  -8

كـه  اسـت  هاشمي رفسنجاني حكومت 
در ترور بسياري از مبارزان بـه دسـتور   

ــه اي شــركت داشــت  ه هاشــمي و خامن
او بخاطر اين كه آغازگر دسـت   .است

ــأموران واواك در   ــردن مـ ــار كـ بكـ
ــلطه    ــاطر س ــاني، بخ ــاي بازرگ فعاليته
كنوني سپاه بر اقتصاد، همچنان در يـاد  

  .مردم است
  – ريشـهري  –محمد محمدي نيك  -9

يم هم بخـاطر  ژنخستين وزير واواك ر
اعدام ارتشيان و قطب زاده، هم بعلـت  
رفتارش با آيت اهللا شريعتمداري و هم 
بخاطر  خورد و برد مـداومش، بعنـوان   
روحاني منفور، در يـاد و زبـان مـردم    

  .است
ــر   -10 ــني اژه اي وزيـ  واواكمحسـ

احمدي نژاد و دادسـتان مـورد تاييـد    
ز جنايتكـارترين  او سيد علي خامنه اي 

ــاني   ــاي روح ــره ه ــورترين چه و منف
  .وردست خامنه اي است

ــات اهللا – 11 ــي  آيـ ــارم  وخمينـ مكـ
نيز سبحاني  ونوري همداني  وشيرازي 

بـا وجـود   . چهره هاي منفوري هسـتند 
اين، منفورهاي باال، ذهن ها را از آنهـا  

وقتـي  . تا حدودي منصرف كـرده انـد  
دم موضعي مي گيرند و يا بمناسبتي مـر 

يم مي افتند، آنچه را ژبه ياد باني اين ر
  .در دل دارند، بر زبان مي آورند

دسته دوم روحانيان دستيار خامنه  -12
اي و مافياهاي نظامي مالي كـه منفـور   

ـ دري نجف  : مردمند عبارتند از ادي آب
ــينيان  و ــور   وروح اهللا حس ــطفي پ مص

احمــد  وحميــد روحــاني  ومحمــدي 
حمد خزعلي ا واكبر صديقي  وخاتمي 

محمـود هاشـمي    وصادق الريجـاني  و
علـي   وحسـيني بوشـهري    وشاهرودي 

ابــراهيم  ومجتبــي ذوالنــور  وسـعيدي  
مصطفي خامنه  ومحمد مومن  ويسي ئر

ناطق نوري  ومحمدي گلپايگاني  واي 
محمدرضا پناهيان  ومحمدي گيالني  و

حسن نواب  ومهدوي كني روانبخش و 
  .رضواني و
  

ــوبترين و من ❊ ــرين محب ــور ت ف
  :داخل كشورچهره هاي سياسي 

  
ضابطه محبوبيت چهره هاي سياسـي،     

يم و ميزان اميد ژاندازه دوري آنها از ر
يـم از طريـق آنهـا    ژمردم به تحـول ر 

اينست كه با كم شـدن اميـد، از   . است
ميزان محبوبيت اينگونه چهره هـا نيـز   

  :كاسته مي شود و بعكس
مير حسـين موسـوي نخسـت وزيـر     -1

ان خمينــي و كانديــداي معتــرض دور
رياســت جمهــوري دهــم كــه بعــد از  

ــاي خــرداد  و ســرباز زدن از  60كودت
محبوبيـت  قبول  نتايج انتخابات قالبي، 

  .كرده استكسب 
مهدي كروبي نماينـده خمينـي در    -2

بنياد شهيد و كانديداي معترض دهمين 
    .دوره رياست جمهوري

علي اكبر معين فر، نماينده مجلس  – 3
ول كه با شجاعت، با كودتا بر ضد بني ا

ــس،    ــرد و از آن پ ــت ك ــدر مخالف ص
او . همواره موضع شفاف داشـته اسـت  

  .يم را قابل اصالح نمي داندژر
ــخنگوي   -4 ــانزاده سـ ــداهللا رمضـ عبـ

خاتمي و از مشاوران انتخابات  حكومت
  .كه هم اكنون در زندان به سر مي برد

مصطفي تاجزاده از معاونان وزارت  -5
ــاوران در ر كشــو دوران خــاتمي و مش

انتخاباتي اصالح طلبان كه هم اكنـون  
وي مـدتي   .در زندان به سر مـي بـرد  

 كــردقبــل بــا نوشــتن نامــه اي تــالش 

ايـن كـار   . انتقاد كنـد گذشته خود را 
  .مردم قرار گرفتاستقبال  مورد 

از روســاي ادوار  –عبــداهللا مــومني -6
تحكيم وحـدت و مشـاوران انتخابـاتي    

طلبان كه هم اكنون در زنـدان  اصالح 
ــوي     ــا از س ــرد و باره ــي ب ــر م ــه س ب
بازجويــان مــورد ضــرب و شــتم قــرار 

او طرف توجـه جوانـان و   . ه استگرفت
  .دانشجويان است

عزت اهللا سحابي از مبارزان دوران  -7
  .مسئوالن ملي مذهبي از انقالب و

ابــراهيم يــزدي از مبــارزان دوران  -8
ي ايران زادآنهضت  دبير كلانقالب و 

  .بود يمدتي زنداناخيرا ً كه 
ــئوالن    -9 ــان از مسـ ــعيد حجاريـ سـ

مشــاركت كــه ســالها منتقــد حاكميــت 
واليت مطلقـه بـود و بـه همـين دليـل      

د و شـ توسط نيروهاي اين جناح تـرور  
بعد از كودتاي انتخاباتي نيز به زنـدان  

  .افتاد
مبـــارزان حبيـــب اهللا پيمـــان از  -10

ــه جــز ، بعــد از انقــالب. دوران شــاه ب
همـواره از   ، اوسالهاي ابتداي انقـالب 

ه منتقــدان حاكميــت اســتبدادي بــود
  .است

قاسم شعله سـعدي كانديـداي رد    -11
ــت     ــات رياس ــده انتخاب ــالحيت ش ص
جمهوري كه بـه دليـل مصـاحبه هـاي     

  .خود محبوبيتي كسب نموده است
محمد ملكـي   وبادي آاحمد زيد   -12
 وهــدي صــابر و محســن امــين زاده  و

صفايي و  محمد توسلي وليجاني رضا ع
عمادالـدين   وعبداهللا نوري  وفراهاني 

از جملــه  محســن ميردامــادي وبــاغي 
   .افراد فوق هستند

  
ــره هـــاي ❊ ــوبترين چهـ محبـ

سياسي ايران كه مقيم  خـارج از  
  :هستند كشور

  
چهـره هـاي   ضابطه هاي محبوبيـت      

فعاليـت   ،ز كشـور سياسي مقيم خـارج ا 
نهـا و ضـديت   مستمر و مطرح بـودن آ 

در گفتـار و   شـان صداقتيم با آنهـا و  ژر
ــه مــانع از . اســت كــردار سانســور البت

آگاهي مردم از انـدازه فعاليـت شـمار    
بزرگي ازمبـارزان سياسـي ايرانـي در    

آن بخــش از  .خــارج از كشــور اســت
و انترنـت دارنـد، از   ماهواره كه مردم 

ــون و  ــا وب ســايت هــاي راه تلويزي ي
اليتهاي شـماري از  از كار و فع اينترنتي

بنـا بـر   . فعاالن سياسي مطلع مي شـوند 
اين، اسامي كساني بر زبانهـا مـي آينـد    
كه مردم آنها را مي شـناخته انـد و بـا    

. طرز فكر و مواضـع آنهـا آشـنا هسـتند    
وسائل ارتباط جمعي بـه مـردم امكـان    
مي دهد آگاه شوند كه آنهـا همچنـان   

افزون برآنها، به يمن . در فعاليت هستند
ــارزان    ــاي مب ــائل، از فعاليته ــن وس اي

  :ديگري نيز آگاه مي شوند
يس ئاولين ر –ابوالحسن بني صدر  - 1

جمهور ايـران و مـدير مسـئول فعلـي     
نشريه انقالب اسالمي در هجرت كه هم 
اكنون با توجه به شرايط موجود مردم 
در بررسي تاريخ انقالب ايـران متوجـه   
شجاعت و پايـداري وي در جريانـات   

ــاله ــد 60و  59اي س ــده ان ــه  .ش انديش
ــد و    ــي كن ــنهاد م ــه پيش ــائي ك راهنم
تأكيدش بر استقالل و آزادي و واليت 
ــگاهيان و   ــه دانشــ ــور، توجــ جمهــ
دانشجويان را بـه خـود جلـب كـرده     

  .است
ــين   -2 ــو اول ــروش عض ــدالكريم س عب

شوراي انقالب فرهنگي كـه بعـدها بـه    
مخالفين پيوست و هم اكنون با انتشـار  

محبوبيتي در ميان مردم  نامه هاي خود
  .ده استكركسب 

محسن كديور از روحانيون حـامي   -4
كه موافق واليت فقيه نيسـت  اصالحات 

  .اما به تحول تدريجي معتقد است
در خـارج  كه اينـك   شيرين عبادي -5

، مشغول دفاع از حقوق انساني از ايران
  .يم استژقربانيان سركوبگر ر

  در عبدالكريم الهيجي، كه سالها  – 6
  5در صفحه   

 محبوبها و مغضوبها؟
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خارج از ايران، در كار دفاع از حقوق 
  .انساني ايرانيان است

علي اصغر حاج سيد جـوادي كـه    – 7
بيشتر درس خوانده ها از طريق مقاالت 

  .او، از فعاليت او آگاهند
ــه   – 8 ــدير روزنام ــري، م ــد جعف محم

و صـاحب   60انقالب اسالمي تا خرداد 
ها،  چند مصاحبه او با فرستنده. تأليفات

  .مورد استقبال قرار گرفته اند
الــه وفــا كــه نوشــته هــاي او در ژ – 9

  سايت ها انتشار مي يابند و  اغلب
دانشجويان مي خوانند و مصاحبه هاي  

  . او طرفدار دارند
از مبـارزان دوران   –اكبر گنجـي   -8 

زنـدان   چند سـالي را در اصالحات كه 
گذراند و در حال حاضر از محبوبيـت  

  .يران برخوردار استنسبي در ا
تحليـل  خلجي از تحليلگرانـي كـه    -9

  .هاي او در داخل كشور بازتاب دارد
ــاي    -10 ــره ه ــاري  از چه ــي افش عل

ــان   ــه در ميـ ــا كـ ــي در امريكـ سياسـ
  .دانشجويان محبوبيت دارد

حسين باستاني از تحليلگران مسائل  -11
ايران كه قبل از خروج از ايران نيز در 

  .داشتاني ميان اهل سياست هوادار
 ه هــيكسهــال ومهــر انگيــز كــار   - 12

     .شخصيتهاي مورد توجه مردم هستند
  
منفورترين چهره هاي سياسـي  ٭

  :درون كشور 
  

ضابطه تشخيص منفورترين ها اندازه     
منفورترين هـا  . خدمتگزاري آنها است

كساني هسـتند كـه بيشـتر در خـدمت     
  :مالي هستند –مافياهاي نظامي 

ــود احمــد  -1 ــژاد  رمحم يس ئــي ن
   . خامنه ايمنصوب  يجمهور

بخاطر اينكـه   محمد جواد الريجاني -2
بعنوان تصدي حقوق انسان، توجيه گر 

. يم به حقوق انسان استژتجاوزهاي ر
دست گشاده اي هم در خـورد و بـرد   

  .دارد
ــدا و    – 3 ــيس ص ــاني، رئ ــي الريج عل

  .سيماي پيشين و رئيس مجلس كنوني
اول ن محمــد رضــا رحيمــي معــاو -4

بخاطر مداومت در فسـاد  . احمدي نژاد
 . سياسي و مالي

مســئول  –اسـفنديار رحــيم مشـائي    -5
ــژاد و ر  ــر احمــدي ن ــدفت ــابق ئ يس س

ــي  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــت . س مخالف
بـا او و  ... كساني مثل مصـباح يـزدي و  

مواضعي كه گرفته است، سبب كـاهش  
  .نفرت از او شده است

هـاي  از چهره  –اسداهللا بادامچيان  -6
و از » قتل هاي زنجيـره اي «دخيل در 

زنـدانها  در عوامل پشت پرده جنايـات  
ــأت   60در دهــه  ــان هي و از كارگردان

  .مؤتلفه
رهبر هيأت حبيب اهللا عسگراوالدي  -7

مؤتلفه كه از آغاز، در خدمت اسـتبداد  
خود و برادرش از بـردن و  . بوده است

  .خوردن فروگذار نكرده اند
تان معـروف  سعيد مرتضـوي دادسـ   -8

ســالهاي اخيــر كــه بــه دليــل جنايــات 
فراوان مورد حمايت ولي فقيـه و تنفـر   

مردم او را قاضي نمي دانند . شدمردم 
بلكه يك دستيار سياسـي خامنـه اي در   

  .جنايتها مي دانند
محمــد علــي رامــين معــاون وزيــر  -9

ـ فرهنگ و ارشاد اسالمي مشـاور ر  يس ئ
جمهور فرد مشكوك الهويه و از منفـور  

  .رين چهره هاي سياسيت
غالمحسين الهام سخنگوي سـابق   - 10

ــتري   ــر دادگس ــان و وزي ــوراي نگهب ش
   .دولت نهم

، منســوب غالمعلــي حــداد عــادل -11
    .خامنه اي و رئيس پيشين مجلس

دستياران سياسي گروه اول كـه    - 12
شـهاب   منفور مردم هسـتند عبارتنـد از  

ــدر   ــدين ص ــروري  وال ــرداد  وس مه
محمـد رضـا    واحمدي  علي وبذرباش 

محمـد نبـي   و وحيد يامين پور و باهنر 
 وبختيـاري   ومرتضـي نبـوي    وحبيبي 

  .هاشمي ثمره
   

منفورترين چهره هاي سياسـي  ٭
   :با سابقه سرداري سپاه

  
ــوبيت       ــت و مغضـ ــابطه محبوبيـ ضـ

پاسداراني كه وارد سياست شـده انـد،   
جلـوگيري از بـاز شـدن     نقش آنهـا در 

مقامهـا بـدون    فضاي سياسي و تصـدي 
  :داشتن لياقت است

مصطفي محمـد نجـار وزيـر سـابق      -1
دفاع و وزير كنوني كشور و از عوامـل  

  .سركوب هاي خياباني
حسين صفار هرنـدي وزيـر ارشـاد     -2

ــژاد و ســردبير  دولــت اول احمــدي ن
  .سابق نشريه كيهان

ـ عزت اهللا ضـرغامي ر  -3 يس سـازمان  ئ
 .صدا و سيما

وم و معـاون  خسرو دانشجو  وزير عل -4
كودتــاي وزيــر ســابق كشــور كــه در 

ــاتي  ــرداد  22انتخاب ــل ، 88خ از عوام
 .اصلي بود

صادق محصولي  وزير كشور سـابق   -5
كودتاي انتخابـاتي   كه از عوامل اصلي

  .وي هم اينك وزير رفاه است. بود
محمـــد اســـماعيل كـــوثري از    -6

ــاراهللا و   ــاه ث ــابق قرارگ ــدهان س فرمان
   .نماينده فعلي مجلس

عليرضا افشار فرمانده سابق بسـيج و   -7
كه تا بوده معاون كنوني وزارت كشور 
  .در كار سركوب بوده است

محمد باقر ذوالقـدر از فرمانـدهان    -8
پيشين سپاه پاسـداران و معـاون اسـبق    

قـوه   يسئوزير كشور و مشاور كنوني ر
او در ترورهـاي سياسـي نقـش    . قضاييه

  .مهم داشت
سابقه حضور  مجتبي هاشمي ثمره با -9

در قرارگاه حمزه و سپاه كـه در حـال   
حاضر مشاور اول محمود احمدي نژاد 

  .مي باشد
ــدايي در حــال حاضــر   -10 حســين ف

نماينده مجلـس شـوراي اسـالمي مـي     
ــاي   ــد از كودتـ ــد در دوران بعـ باشـ
  .انتخاباتي مسئول زندان كهريزك بود

سپاه كه شـغل  از جمله سرداران   - 11
 وي ســعيد لــو علــ جســته انــد،سياســي 

محمـد رئـوفي    ومهدي كوچك زاده 
ــژاد  ــدن  ونـ ــاهري  و تمـ ــه طـ  وطـ

 وعلــي دارابــي  وصدراالســالم ســابق 
منفـور   بهمـن دري  ومجتبي شـاكري   

  .مردم گشته اند
  
از  منفورترين سـران كشـورها   ٭

  :ديد مردم ايران
  

: دو ضابطه در تشخيص بكار رفته اند     
نحوه كار آنهـا در كشـورهاي خـود و    

ضـابطه دوم  . يـم ژوع رابطه شان بـا ر ن
  :تعيين كننده تر بوده است

سـودان   يس جمهـور  ئعمر البشير  ر -1
كه تحت تعقيب دادگـاه جنـائي بـين    

يم ايران نيز نزديـك  ژالمللي است، با ر
   .است

از سـوريه   ييس جمهورئبشار اسد ر -2
جملـه بخـاطر نفـت و كمكهـاي مــالي     

 .يم به سوريهژر
هور روسـيه بـه   يس جمئمدودوف ر -3

دليــل حمايــت از حاكميــت نظــام در 
سالهاي گذشته و حتي بعد از انتخابـات  
و ايجاد هزينه هاي بسيار بـراي مـردم   

 .در ايران
يس جمهـور چـين   ئرهو جين تـائو،  -4

ــط    ــران توس ــازار اي ــرف ب ــاطر تص بخ
 .يمژكاالهاي چيني و حمايت از ر

حمـاس   انرهبـر  ازاسماعيل هنيـه   -5
حكومت مـي  غزه ركه در حال حاضر ب

بخاطر پولها كه از ايران دريافـت  . كند
مي كند و عامل توسعه شبكه ايست كـه  

يــم در ســطح منطقــه ايجــاد كــرده ژر
 . است

يس گروه حزب اهللا ئحسن نصراهللا ر -6
البتـه  . يـم ژبخاطر وابستگيش به رلبنان 

هم مردم عموما ً مخالف رفتار ظالمانـه  
 .اسرائيل هستند

ر آنكـه  تابعيـت   بخـاط صـدر   امقتد -7
 . يم را پذيرفته استژر
ــر ، چــاوز -8 ــزوئال ييس جمهــورئ  ون

 . يمژبخاطر حمايت از ر
يل ئنتانيــاهو نخســت وزيــر اســرا – 10

بخاطر ايجـاد جـو جنـگ در منطقـه و     
 .تهديد ايران به حمله نظامي

در شماره آينده، محبوب : انقالب اسالمي
ترين و منفورترين چهره هاي مطبوعـاتي  

. و ورزشـي را خـواهيم شـناخت    و هنري
خبرهائي كه بشتر آنها از داخل كشور بـه  
ما گزارش شده انـد، گويـاي وضـعيت در    

ــامي  ژدرون ر ــاي نظ ــم مافياه ــالي  –ي م
  :هستند

  
  

 –تهديدهاي متقابـل  
 –مشكل رحيم مشائي 

انقــــالب فرهنگــــي 
رهنمـــود  –خزنـــده 

ــه   ــه اي بـــ خامنـــ
  ...دستياران خود و

  
  
اد تا از قصد كشتن احمدي نژ ٭

شايعه بمب گـذاري در مجلـس،   
يا وقتي كار تهديد به حذف مي 

  :كشد
  

خواننــدگان آگاهنــد كــه در ســفر  
احمدي نژاد به همدان، نخسـت خبـر   
سوءقصد به احمدي نژاد از راه انفجـار  

: بعد خبر تغيير كـرد . بمب، انتشار يافت
نارنجك پرتاب شده و بـه مينـي بـوس    

. حامل خبرنگاران اصابت كـرده اسـت  
آخر سر، گفته شد كـه ترقـه دركـرده    

: كوريه انترناسـيونال نيـز نوشـت   !. اند
انفجار واقعـي بـوده و در صـد قـدمي     
احمدي نـژاد رخ داده و قصـد از آن   

يـم  ژدادن اين عالمت بوده است كه ر
  .در صد قدمي بلبشو است

مـرداد بـه    25اما مجلس مافياها در  
پيش . تعطيالت تابستاني خود پايان داد

مرداد، شايع شـد كـه در    21آن، در  از
. مجلس بمب كارگذاشـته شـده اسـت   

گروههــاي تجســس سراســر مجلــس را 
اطـراف بنـاي   . مورد تجسس قراردادند

مجلس را نيز تفتيش كردنـد امـا بمبـي    
در توضـيح علـت انتشـار ايـن     . نيافتند

شايعه، گفته شده است كـه طرفـداران   
احمدي نژاد، خواسـته انـد مجلـس را    

  .ندتهديد كن
ــه    ــس، س ــار مجل ــروع بك در روز ش

نماينده در مخالفت بـا احمـدي نـژاد    
يكي از آنها چند مورد . صحبت كردند

ــانون   ــژاد از ق ــدي ن ــات احم از تخلف
بنا بر اطالع كسـب  . اساسي را بر شمرد

مــورد تخلــف  40شــده، مجلســي هــا 
ــي را    ــانون اساس ــژاد از ق ــدي ن احم

  .گردآوري كرده اند
جلس، موضوع در روز شروع بكار م 

ــه دو   ــاي دو ب ــدگان«گفتگوه ، »نماين
بدگوئي از احمدي نژاد و حتي خامنه 

بدين خاطر كه وضعيت . اي بوده است
كشور را به صورتي درآورده اند كه نه 
مي توان پس رفت و نه مي توان پيش 

  .رفت
در روزهــاي آخــر مــرداد مــاه،     

گروههاي گوناگوناني را نزد خامنه اي 
شــهاي اصــول گــرا را بردنــد و او گراي

به دنبـال آن، در  . دعوت به اتحاد كرد

موضع او را » نماينده « 249مرداد،  31
ستودند و مؤتلفه ميداندار ايجاد اتحاد 

  .شد
ــژاد و       در همــان حــال، احمــدي ن

نزديكان او حسـاب خـود را از حسـاب    
. اصول گرايان جدا كردند و مي كنند

، رأي مردم به احمدي نژاد: مي گويند
رأي به اصول گرائي و اصول گرايـان  
نيست بلكه رأي به خود احمـدي نـژاد   

  .است
و در سخن، دعوت به اتحاد كـردن       

و در همان حـال، اخـتالف را تشـديد    
كــردن، رويــه هــر مســتبدي از جملــه 

ــت  ــه اي اس ــيل  . خامن ــه او گس چنانك
چماقداران به برابر مجلس و تظاهرات 

  :آنها بر ضد مجلس را تأييد كرد
  
دو دستورالعمل يكـي گويـاي    ٭

يم و ديگري گوياي اثـر   ژترس ر
  :تحريم ها بر اقتصاد كشور

  
مـرداد   4دستور العمل اول مـورخ   
در اين دستور العمل كـه بـه   . است 89

وسائل ارتباط جمعي داده شده اسـت،  
آنهــا حــق ندارنــد در بــاره تحريمهــا، 

ايـن  . خبري و يا نظري را انتشار بدهند
ن داشته مي شوند كـه ضـد   وسائل برآ

اطالعات حـاكي از مفيـد بـودن ايـن     
چنانكه . تحريم را بسازند و انتشار دهند

شخص خامنه اي اين كار را كرد وقتي 
از تدابير بسيار خـوب مسـئوالن بـراي    
مفيد گرداندن تحريمهـا بـراي ايـران    

  .سخن گفت
دومي درخواست احمـدي نـژاد از    

 27 شوراي عالي امنيت ملي، به تـاريخ 
متن آن را جـرس انتشـار   (مرداد است 
او از آن شــورا خواســته ). داده اســت

اســت كــه بــه وســائل ارتبــاط جمعــي 
ــه اســامي   بخشــنامه كنــد كــه ديگــر ن
ميرحسين موسوي و مهـدي كروبـي و   
محمد خاتمي را ببرند و نـه خبـري در   
باره فعاليتهاي آنهـا انتشـار دهنـد و نـه     

ـ . سخنان آنها را انتشار دهند ي جرس م
گويد شـوراي مـذكور ايـن تقاضـا را     

بـا وجـود ايـن، وزارت    . نپذيرفته است
ارشاد به مطبوعـات و خبرگـزاري هـا    
بخشنامه كرده است كه اين سه تـن را  

  .سانسور كنند
مرداد، راديو دويچه وله در  31در        

باره اين دو دستور العمل با بنـي صـدر   
او سانسور را عالمت ترس . مصاحبه كرد

دسـتور العمـل   : دانست و گفـت شديد 
اول گوياي تأثير تحريم ها بـر اقتصـاد   
ايران و دستور العمل دوم، وقتي ترس 

يم از هرگونه اجتماعي، حتي در ماه ژر
رمضــان در مســاجد لحــاظ شــود، هــم 

يـم و هـم   ژگوياي ضعيف تـر شـدن ر  
بيانگر شـدت ترسـش از بـاز برخاسـتن     

  .  موجهاي اعتراض است
  
ئي بـراي  حمله به رحـيم مشـا   ٭

ايــن كــه بــا قربــاني كــردن او، 
احمدي نژاد مصون بمانـد و يـا   
بخاطر نـاتوان كـردن احمـدي    
نژاد و بلكه حذف او، از هرسو به 

  :رحيم مشائي حمله مي شود؟
  

نخست رحيم مشـائي، رئـيس دفتـر     
احمدي نـژاد، در سـخنراني خـود، از    

از اسالميت . ايرانيت سخن بميان آورد
، در قــم و در پــي آن. ســخني نگفــت

تهران، حمله بـه او، همگـاني و مـداوم    
از اين حمله ها، دو حمله گويـائي  . شد

  :خاص دارند
حمله حسـن فيـروز آبـادي، رئـيس      

ستاد مشترك نيروهاي مسلح به مشـائي  
اهميت ويـژه دارد زيـرا او از نزديـك    

او رحــيم . كســان بــه خامنــه اي اســت
  .مشائي را فردي مشكوك خواند

ــدتي  ــد از م ــين  بع ــه حس ــت ب ، نوب
او نيز  رحيم مشائي . شريعتمداري رسيد

را مشكوك خواند و از احمـدي نـژاد   
  .خواست او را از خود دور كند

از اين دو حمله، تعبير بـه مخالفـت         
خامنــه اي بــا بقــاي رحــيم مشــائي در 

در . حكومت احمدي نژاد شـده اسـت  
دو گرايش، خود را آشكار » بيت رهبر«

ــد  ــرده ان ــان  گراي: ك ــه خواه ــي ك ش
بركنــاري رحــيم مشــائي از ســمت    
حكومتي است و گرايشي كـه مخـالف   
كنار گذاشـتن او بخـاطر هـواداري از    

مجتبـي خامنـه اي   . احمدي نژاد است
احمدي نـژاد نيـز   . سر اين تمايل است

  . مخالف بركناري رحيم مشائي است
برخي از ناظران بـراين نظرنـد كـه         

ـ    دي عزم خامنه اي جـزم اسـت و احم
نژاد چـاره اي جـز كنـار گذاشـتن او     

  .ندارد
بنا بر قول كسـاني كـه   رحيم مشايي  

ــند،   ــي شناس ــك م ــال او را از نزدي اص
. اعتقادي به حكومت روحانيت نـدارد 

بـزرگ  : نزد نزديكان خود مـي گويـد  
قايان مطهري و عالمـه طبـا   آترين اين 

هـم فلسـفه   ايـن دو  . نـد ه اطبايي بـود 
. نـد ه االب كردقارسطو را به نام اسالم 

ملي كه آده امثل حسن ز عده اي هم 
نظريه او . دناز عرفان اسالمي دم مي ز

مـا بايـد    .جز اسـتبداد عرفـاني نيسـت   
اسـالمي   -دنبال يك راه حـل ايرانـي  

از  ودوستانش مي گويند وقتـي ا  .باشيم
روحانيون صحبت  از ديدگاهامام زمان 
مسـخره مـي    اين ديـدگاه را  ،مي كند

واي بـر   :فسوس مـي گويـد  ا و باكنند 
  ....ما

بـــه » نماينـــده« 183در مجلـــس،  
احمدي نژاد در باره رحيم مشائي نامـه  

تهيه كنندگان نامه، اعضـاي  . نوشته اند
ي اسالمي و كارگردانفراكسيون انقالب 

اينهـا طرفـدار   . حسينيان معروف اسـت 
احمدي نژاد هستند و هدفشان از تهيـه  

الفـان  نامه، گرفتن ابتكـار از دسـت مخ  
  .احمدي نژاد در مجلس است

با توجه به اين كه احمدي نژاد نيـز       
زير حمله از هر سو اسـت، بسـياري بـر    
اين نظرند كه رحيم مشائي پاشنه آشيل 
احمــدي نــژاد اســت و بــا زدن او،    
احمدي نژاد ضـعيف مـي شـود و مـي     

در دستگاه خامنـه  . توان از شر او آسود
ـ   ائي اي، طرفداران بركناري رحـيم مش

ــژاد را   ــاري احتمــالي احمــدي ن بركن
ضعيف كردن احمـدي نـژاد و تحـت    

آوردن او مـي  » رهبـري «مهار كامـل  
  .دانند

گروهي از ايرانيان مقيم كشورهاي  
ــد  ــران دعــوت كردن ــه اي . خــارج را ب

ــران  ــا در ته ــاعي دو روزه از آنه اجتم
در باره اهميت سفر اين . ترتيب دادند

در بـاره   .ايرانيان فراوان تبليغ كردنـد 
هزينه اي كه اين دعوت پـاي دولـت   

ميليارد تومـان   100گذاشته است، رقم 
آنها كـه خواسـتند   . بر زبانها جاري شد

ميزان هزينه را كمتر جلوه دهند، رقـم  
  .ميليارد تومان گفتند 80آن را 

اما وقوع دو امـر، كـار را بـه زيـان         
سخنراني : يم كردژاحمدي نژاد و نيز ر

ه موجهـاي مخالفـت را   رحيم مشائي ك
برانگيخت و معلوم شدن ايـن واقعيـت   

تـن از   500كه بـرغم تقالهـا، بيشـتر از    
خارج به ايران نرفتند و بقيـه، افـرادي   
بودند كه در داخل كشور زندگي مـي  
كنند و تملق گوئي ها كار آنهـا بـوده   

افزون بر اين، مقرر بـوده اسـت   . است
پاي سياست به اجتماع آنهـا در تهـران   

از اين رو، وقتي احمدي نژاد . ز نشودبا
مي آيد و سخنراني مي كند، عـده اي  

شــماري از آنهــا . اعتــراض مــي كننــد
انتقادهاي جدي از وضعيت كشور نيـز  

  .بعمل مي آورند
مرداد، احمدي نژاد اسفنديار  31در  

رحيم مشـائي را نماينـده فـوق العـاده     
  . خود در امور خاورميانه كرد

  
  6در صفحه   
  

 محبوبها و مغضوبها؟
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نقالب فرهنگي خزنده بقصـد  ا ٭
  :علم زدائي در دانشگاهها

  
 -در دانشــگاهها، مافياهــاي نظــامي  

آمـوزش  » وزيـر «مالي، بدست جوان، 
عالي در حكومت احمـدي نـژاد بكـار    

هـدف آن  . انقالب ضد فرهنگي اسـت 
تصفيه دانشگاه از اسـتاداني اسـت كـه    

يـم در مهـار   ژحاضر نيستند وسيله كار ر
  :دانشگاه ها بشوند

از انقالب فرهنگـي اول بـدين سـو،     
يم مكتبي ها را به كشورهاي خـارج  ژر

  مي فرستاد و پس از تحصيل، آنها را به 
  
  

امـا آنهـا   . استادي دانشگاه مـي گمـارد  
 بـه ترتيبـي كـه    . بتدريج مخالف شدند

يم طـرح پاكسـازي اسـتادان    ژاينك ر
مخالف، مكتبي هاي پيشين و غيـر آنهـا   

  :ترا به اجرا گذاشته اس
تا ايـن هنگـام، هرگـاه كسـي مـي       

خواســت، بعنــوان اســتاديار اســتخدام 
شــود، بــراي او، در دانشــكده مربوطــه 

استادان رشـته،  . پرونده تشكيل مي شد
پس از رسيدگي به مـدارك و پيشـينه   
علمي و آزمون داوطلب، او را قبول و 

اينـك، پرونـده هـر    . يا رد مي كردنـد 
متقاضـي نخسـت مــي بايـد بــه وزارت    

لوم و آموزش عـالي بـرود و پـس از    ع
ــن وزارت و واواك،    ــط اي ــه توس آنك

يم شوند، ژكساني كه مي توانند عامل ر
ــاهاي   ــدند، تقاض ــت ش ــخيص هوي تش
ديگران رد و پرونده هاي افراد مصوب 
وزارت علوم و آموزش عالي به دانشگاه 

بـه ايـن ترتيـب،    . فرستاده مـي شـوند  
ــه خــدمت   ــيش از ورود ب ــازي پ پاكس

معيار نه دانش . انجام مي گيرددانشگاه 
ــت و   ــزان اطاعـ ــه ميـ ــب كـ داوطلـ

  .دستĤموزي او است
ترتيب ديگر پاكسـازي، تشـويق بـه     

توضــيح ايــن كــه . بازنشســتگي اســت
استادان تشويق مي شوند به بازنشستگي 

توضـيح  . از راه دادن امتيازهاي مـالي 
سال  30اين كه استادي كه براي مثال، 
بخواهـد  سابقه خـدمت دارد، هرگـاه   

بازنشسته بشود، عالوه بر دريافـت تمـام   
حقوق، به تعـداد سـنوات خـدمت، دو    
ــا    ــود را يكج ــه خ ــوق ماهان ــر حق براب

 30يعني اسـتادي بـا   . دريافت مي كن
ماه را يكجا مـي   60سال سابقه، حقوق 

گيرد و حقوق ماهانه خود را نيز مرتب 
  .دريافت مي كند

  
ــتادان     ٭ ــه اس ــوري ب ــاطق ن ن

او ديدار كرده اند  باكه دانشگاه 
وعده داده است كـه بـه زودي   

  ؟ !خبرهاي خوشي خواهند شنيد
  

 بـا اخيرا گروهي از اساتيد دانشـگاه   
پـس از  . مالقات كرده انـد ناطق نوري 

پيرامون وضعيت سخنان اساتيد شنيدن 
 : به آنها گفته استناطق نوري  كشور، 

بنده كليه صحبت هـاي شـما را بـه         
. خـواهم رسـاند   )ه ايخامن( قاآگوش 

 ي كـه شـد،  ولي پس از انتخابات و تقلب
از پـس   .بنده به حضـور رهبـر رسـيدم   

ديديـد   :رهبـر فرمودنـد   ،بيان نظـراتم 
بنـده   !؟مخملي كردند يچگونه كودتا
يد ولـي  ئدرست مي فرما :به رهبر گفتم

 .كردقاي احمدي نژاد را آاين كودتا 
ناطق نوري در گفتگو بـا اسـتادان،        
ي محكم و اميدوار داشته و به آنهـا  لحن

اهللا بزودي خبر هـاي   ءانشا: گفته است
  .خوشي به شما خواهد رسيد

  
سخن خامنه ای با دستیاران  ٭

خود در باره موسوی و کروبـی 
ــه  – ــد ب ــی بای ــفق م ــردار مش س

از  -افشاگری خود ادامه دهـد
هم اکنون در تدارک برکنـاری 

هاشــمی رفســنجانی از ریاســت 
  ...:نند ومجلس خبرگا

  
پاسداري به اسم رسائي، در يالثارت  

الحسين، گزارش رفتن خود و گروهي 
. را به نزد خامنه اي انتشـار داده اسـت  

موسوي و : خامنه اي به آنها گفته است
هروقـت  . كروبي در دست نظام هستند

. بخواهيم آنهـا را محاكمـه مـي كنـيم    
فعـال  . روزي نيز اين كار خواهـد شـد  

  . شيدن بپردازيدبكار بصيرت بخ
رئـيس  (اما رسائي و يـداهللا جـواني       

و علي حسـين پنـاه   ) اداره سياسي سپاه
شـريعتمداري و   و حسين ) از تواب ها(

. يــك بانــد هســتند... ســردار مشــفق و
توليد . كارشان توجيه سركوبگري است

و پخش ضـد اطالعـات بقصـد توجيـه     
  .سركوب را تصدي مي كنند

ــرداد  24در   ــداهللا89م ــواني ، ي  ج
سردار مشفق مـي بايـد بـه    : گفته است

معني اين . افشاگريهاي خود ادامه دهد
ــخنان    ــه س ــت ك ــخن اينس ــيار «س بس

سردار مشفق را خـود انتشـار   » محرمانه
ــد همــانطور كــه در گــزارش . داده ان

 –استراتفور پيرامون فعاليتهاي واواك 
ــماره  ــي خــوانيم، از  –در همــين ش م

پاه، توليد كارهاي واواك و اطالعات س
اسـتراتفور  . و پخش ضد اطالعات است

درصد حقيقت را  90تا  80براينست كه 
درصد دروغ در مي آميزند  20تا  10با 

اما راست بخـواهي،  . و انتشار مي دهند
توليـد  . دروغ پوشاندن حقيقت اسـت 

ضد اطالعات يعني پوشاندن حقيقت بـا  
از اين رو، وقتي با رفع تنـاقض،  . دروغ

مي شود، حقيقت خـود را  پوشش پاره 
  . آشكار مي كند

» افشاگري«تصميم به ادامه دادن به      
بـر ضـد اصـالح طلبـان، گويـاي ايــن      

يم از جنـبش  ژواقعيت است كه ترس ر
بيش از حد تصور است و راه حلي كـه  
ــان و   ــار كــردن مخالف ــي اعتب ــه ب يافت

ــه ) مخالفــان درون نظــام(مزاحمــان  ب
مطلـوب  ترتيبي است كه مردم از تغيير 

  .يم مأيوس شوندژر
، روز آن الين خبر 89مرداد  27در  

ــاي   ــي از اعض ــه گروه ــت ك داده اس
مجلس خبرگان، يعني مصباح يـزدي و  
محمد يزدي و احمـد خـاتمي، از هـم    
ــباب     ــه اس ــد ك ــار آنن ــون، در ك اكن
بركنـــاري هاشـــمي رفســـنجاني را از 

انتخــاب  –رياســت مجلــس خبرگــان 
اهد شد رئيس  در سال آينده انجام خو

آنها مي خواهنـد شـيخ   . فراهم كنند –
  .محمد يزدي را جانشين او كنند

خامنه : در اين باره كسب اطالع شد     
توان مي بازد و طرف مقابل تـوان  اي 

ــي آورد ــماري از . بدســت م ــي ش حت
اصول گرايان نيز بر اين نظر شده انـد  

يم از بـن بسـت   ژكه كار بيرون بردن ر
  . سپاردرا به هاشمي رفسنجاني ب

خبــر دروغــي نيــز در بــاره محمــد  
خاتمي ساخته اند حاكي از اين كـه او  
با سفير انگلستان در تهران ديدار كرده 

اين خبر نيز دروغ است و دفتـر  . است
  . خاتمي آن را تكذيب كرد

  
یـــم خـــود اســـباب ژوقتـــی ر ٭

» خــــالف شــــرع«ســــرگرمی 
  :جوانان را فراهم می کند

  
ين مدتي اسـت تربيـت بـدني قـزو     

تسهيالت فراواني از جمله قرعه كشي و 
جوايز، آوردن گروه موزيك بـه   دادن

كوه، جوانان را تشـويق مـي   باالي قله 
انصـافا جـواب نيـز    . كند به كوه بروند

يك مورد را از قول شاهد  .داده است
  :عيني نقل مي كنيم

منجم كه رئـيس تربيـت   در قزوين،     
بـه همـراه مقامـات     است،بدني استان 

خود نيـز بـه كـوه آمـده      ،گر استاندي
جالــب اينكــه گــروه موزيــك . بودنــد

كه مـي  را درصد آهنگهايي  80حدود 
در ابتـدا  . بـود نجلسي آ لوس نواخت،

زيــرا . مــردم فقــط نظــاره گــر بودنــد
گروهــي بســيجي نيــز آنجــا بــود و در 
گوشــه اي چيــزي شــبيه بــه مولــودي 
خواني مي كرد كـه همـان عـزاداري    

  .ريتميك است
آنها كه به كوه آمـده   ،بعد از مدتي     

. كردنـد زدن  كـف شـروع بـه   بودند، 
سپس چند تن از جوانان وسط رفته بـه  

عـده آنهـا    كـم كـم    .ندرقص پرداخت
انگـار فـوران شـادي در    . بيشتر شـدند 
يكـي از زنـان مسـن بـا     . مردم رخ داد

تشويق ديگر افراد مي گفت شاد باشيد 
 خالصـه مـردان و زنـان البتـه    . برقصيد

دختران بيشتر با دست زدن و حركـات  
ــد   ــي كردن ــادي م ــدود ش ــي و مح م

آنهم در حضور مسئوالن كـه  . رقصيدند
ــتند و   ــره نداش ــاراحتي در چه ــيچ ن ه
مشخص بود كه آنها نيز شادي و اينگونه 

چهـره بسـيجي    .فضاها را دوست دارند
شـاهد   .ها و انفعـال آنهـا ديـدني بـود    

 به توانايي مردم ايمـان  عيني مي گويد
 .آورده است

اين نمونه، نمونه نـوعي از اينگونـه         
يـم  مـي دانـد    ژر. گردهمĤئي ها است

روي  انفجـار  كه هر لحظه ممكن است
به قول اما اين را نيز مي داند كه . دهد

هنوز در مرحله ترديد  مردم ،بني صدر
پس همه كار مي كنـد  . به سر مي برند

كه جوانان سرگرم شوند و از ترديد به 
جالب آنكـه رهبـر    .يم گذار نكنندتصم

راجـع بـه نهـي آمـوزش      اجديدا فتـو 
   .موسيقي داده اند

از شگفت ترين شگفتي هـاي  ايـن    
يـم حتـي از   ژروزگار يكي ايـن كـه ر  

جمع شدن مردم در مسـاجد نيـز مـي    
يـم از  ژاينست كـه تلويزيـون ر  . ترسد

بعد از ظهر تا اذان صبح فـيلم   7ساعت 
د اعتراض امري كه مور. پخش مي كند

  .يكچند از روحانيان شده است
  
تمایلهـــــــا در جامعـــــــه از  ٭

ــه رفــتن ر ــا ژامیــدواران ب یــم ت
مــأیوس هــا از هرگونــه تحــول 

  :مطلوب
 

خانمي كه در فروشگاه مواد غذايي  
مي گفت ما از وضـعيت   . كار مي كند

مردم با خبـريم زيـرا نسـيه هـا و نـوع      
خريدشان نشـان مـي دهـد كـه بسـيار      

ديگـر  مـي گفـت   . ندتحت فشـار هسـت  
يـك  . نبايـد برونـد راي بدهنـد   مردم 

مشتري ساده كـه خـانم نيـز بـود مـي      
آخر نمي شود راي ندهيم بچـه   :گفت

يكي ديگـر  . هاي ما را اعدام مي كنند
سال اسـت راي نـداده    30 :به او گفت

. ايم كسي كـاري بـا مـا نداشـته اسـت     
او مـي  نگاه عجيبي بـه   خانمي ترسيده

خـانم  . ور نمي كنمكند يعني اين كه با
زيـاد طـول    :فروشنده نيز به او گفـت 

  .نمي كشد اين ها رفتني اند
را  سخناگر روزي اين در گذشته،      

به همين مردم عادي مي گفتـي تـو را   
معرفي مي كردند و تو را نه  واواكبه 

ضد رژيم كه ضـد خـدا و اسـالم مـي     
 اينگونه افراد ازالبته هنوز نيز . خواندند
ا روند، روند بسيار مثبتي است ام. هستند

مردم ترسشان  ،و حداقل در حرف زدن
 .ريخته است

يك استاد دانشگاه كه البته راي مي  
دهد امـا سـفيد و از نظـر سياسـي غيـر      
فعال، به علت شـنيدن بحثهـا در دفتـر    
اساتيد و البته ديـدن فجـايع رژيـم از    
طريق فرستنده هاي تلـويزوني كـه بـا    

ــاهواره ــوان گر م ــت، مــي ت ــدر ف آنق
حـاال ديگـر مـي     انقالبي شده است كه

ــد ــد  :گوي ــب  باي ــدها را ل ــن آخون اي
بـدين  . جدول گذاشـت و گـردن زد  

ــب  ــه روزي ترتي ــاگردهااو ك را از  ش
 ،حرف سياسي زدن برحذر مي داشـت 

. اسـت  تغيير كـرده اينگونه خود امروز 

. ليتـر اسـت   60در ايران سهميه بنـزين  
ــم  ــي دان ــور را نم ــهميه موت روزي . س

از او تنها يـك ليتـر     سوارفردي موتور
چند ليتر بنـزين داد   وا. بنزين خواست

   !و گفت حاال برو راي بده
يـم را  ژغير از اميدوارها كه عمـر ر  

كوتـاه ارزيــابي مـي كننــد، تمايلهــاي   
ديگري وجـود دارنـد كـه گرچـه در     

يــم و انزجــار از آن بــا ژمخالفــت بــا ر
د اميدوارها همداستان هستند و با وجو

اين كه مخالفت با عمـومي اسـت امـا،    
  : تمايلهاي نااميدوار نيز وجود دارند

: برخي از جوانان از خود مي پرسند 
يم ژدر جنبشي كه سرانجام سودش به ر

مي رسد، چرا بايد شركت كنـيم؟ ايـن   
جوانها گرايشي را تشكيل مي دهند كه 
به اين نتيجه رسيده اسـت كـه اصـالح    

كـه محـال    يم از درون، نـه ممكـن  ژر
اما به عمل كـردن در بيـرون از   . است

از اين رو، در . يم هنوز مصمم نيستندژر
  .حالتي، ميان يأس و اميد، هستند

نزد مسن تر ها، گرايشي وجود دارد  
يـم را  ژزيـرا ر . كه بيشتر مأيوس هستند

قابل اصالح نمي داند امـا از برخاسـتن   
  .براي تغيير آن نيز بيمناك است

بيشتر جوان است اما در گرايشي كه  
گروههاي سني باال تر نيز طرفدار دارد، 
  .اميدوار و آماده عمل براي تغيير است

يـم، تمـايلي   ژيم و بيرون از رژدر ر 
وجود دارد كـه معتقـد اسـت هرگـاه     
اتحادي از اصـالح طلبـان و مخالفـان    

ــول   ژر ــماري از اص ــاالً ش ــم و احتم ي
گرايان بوجود آيد، مي توانـد خامنـه   

يـم  ژرا ناگزير كند تن به اصـالح ر اي 
در جهت سهم بيشـتر يـافتن مـردم در    

  .سرنوشت خود بدهد
تمايلي نيز وجود دارد كه از تحول  
  .يم يكسره مأيوس استژر

وجـود ايـن تمايلهـا كـه     : انقالب اسالمي
يم اتحـاد دارنـد،   ژهمگي در مخالفت با ر

بدان معنـي اسـت كـه وجـدان همگـاني      
صادر كرده است يم را ژحكم محكوميت ر

اما هنوز داوري روشني نسبت بـه دولـت   
متكي بر واليت جمهور مردم پيدا نكـرده  

ــت ــيتهاي  . اس ــازمانها و شخص ــاه س هرگ
سياسي همصدا، بنا را بر واليـت جمهـور   
ــردم را از    ــيش، م ــد و از پ ــردم بگذارن م
اســتقرار دولــت مــردم ســاالر متكــي بــر 
واليــت جمهــور مــردم مطمــئن ســازند،  

ي حكم بر جنبش همگـاني  وجدان عموم
  .را صادر خواهد كرد

بــديهي اســت كــه رابطــه بــا دنيــاي      
خارج، در حال حاضر تحريم ها و تهديـد  
به جنگ اثر مستقيم بر ماندن در ترديـد  
و بالتكليفي و يا گذار از ترديد به تصميم 

  :دارند
  
  

نيروگاه بوشهر ودست 
ــاآويز ــگ  -؟ هـ جنـ

! عراق غير قانوني بود
  :ه جنگ؟تهديد ب –
  
وارد کـــــردن ســـــوخت در  ٭

نیروگاه اتمـی بوشـهر و دسـت 
آویزها کـه در جـا، پدیـد آورده 

  :است
  

، به گـزارش ايسـنا،   89مرداد  30در  
سوخت نيروگـاه اتمـي بوشـهر بـراي     

مجتمـع   163 اولين بارگـذاري شـامل   
سوخت است كـه پـس از اسـتقرار در    

هـاي   ساختمان رآكتور و انجام بازرسي
ل قلــب رآكتــور منتقــل الزم بــه داخــ

 .شود مي

سوخت نيروگاه اتمي بوشهر طي پاييز   
به نيروگاه حمل شـد و   1386 و زمستان 

ويژه در انبار تحت  تا كنون در محفظه 
المللي انرژي اتمـي   نظارت آژانس بين

 .شده است نگهداري مي
پــس از انتقــال ســوخت بــه داخــل    

ســاختمان رآكتــور بــه منظــور فــراهم 
بازرسي فنـي سـوخت از    كردن امكان
هـاي ويـژه خـارج و در     داخل محفظه

اســتخر جنــب محفظــه رآكتــور قــرار 
 .گيرد مي
روز  10 پس از اين مرحله كه حدود    

هـاي   انجامد تا كه مجتمـع  به طول مي
ســوخت از داخــل اســتخر در داخــل 
ــب   ــه داخــل قل ــور ب ــاختمان رآكت س

منتقـل  ) محفظـه تحـت فشـار   (رآكتور 
هاي  ار كامل مجتمعپس از استقر. شود 

سوخت در داخل قلب رآكتور مراحل 
 .اندازي رآكتور آغاز خواهد شد راه
هاي سوخت بـه   مرحله انتقال مجتمع   

روز  10 داخل قلب رآكتور نيز حـدود  
 .انجامد به طول مي

  37نيروگاه اتمـي بوشـهر در حـدود       
ــدود    ــي ح ــدمت و ارزش ــال ق  4/ 5س

 :ميليارد دالر دارد
ــ  روزي انقــالب اســالمي، پــس از پي

شركت آلماني پيمانكار نيروگاه بوشـهر  
از ادامــه كــار بــراي ســاخت نيروگــاه 
بوشهر سر باز زد و پس از آن در سـال  

قرارداد تكميـل نيروگـاه بوشـهر     1373 
بــه . ميــان ايــران و روســيه امضــا شــد

موجب اين قرارداد روسيه متعهـد شـد   
نيروگاه اتمي بوشهر را تـا پايـان سـال    

به ايران تحويـل دهـد،   ) 1379(  2000 
،  2006 ،2003 هـاي   اما روسيه در سـال 

تعهــدات خــود را زيرپــا  2009 ،  2008 
گذاشت و اكنون باالخره در آگوسـت  

گـذاري   اقدام به آغـاز سـوخت   2010 
 10يعني بـا   .نيروگاه بوشهر كرده است

سال تأخير، روسـها دارنـد نيروگـاه را    
 . آماده كار مي كنند

بنـا بـر قـرارداد، سـوخت ايـن      اما  
زباله . نيروگاه را روسها تأمين مي كنند

يعنـي  . را نيز روسها تحويل مي گيرنـد 
ســال  10نيروگــاه اتمــي را روســها بــا 

تأخير، خود ساخته اند و خود نيز اداره 
ميليارد دالر تا اين زمان  5/4. مي كنند

بـا احتسـاب هزينـه    (هزينه برده اسـت  
مـي بايـد مـي    نيروگاهي كـه آلمانهـا   

  ). ساختند و نساختند
دست آويز اول كه امريكـا و غـرب    

ايران يـك نيروگـاه   : ساخته اند اينست
بيشتر ندارد و سوخت آن را نيز روسـيه  

پس ديگر چرا اصرار بر . تأمين مي كند
غني كـردن اورانيـوم دارد؟  آيـا جـز     
براي اينست كه فعاليتهاي اتمـي صـلح   

نظـامي  آميز را پوشـش فعاليـت اتمـي    
  كرده است؟

دست آويز دوم را كشورهاي نفـت   
بـا داشـتن ايـن    : خيز عرب ساخته انـد 

نيروگاه، دست ايران براي فروش بيشتر 
امـا ايـن   . نفت و گاز بـازتر مـي شـود   

دست آويز نـه گويـاي افـزايش تـوان     
رقابت ايران در بازار نفـت و گـاز كـه    

يمي است كه نفـت و  ژگوياي بالهت ر
ن مـي فروشـد و بـا    گاز كشـور را ارزا 

ــول آن،  ــرج  5/4پـ ــارد دالر خـ ميليـ
نيروگاه اتمي مي كند تا گـران تـرين   
ــد و    ــرق ارزان كن ــين ب ــرق را جانش ب
ناگزير شود بخشي از بودجه دولـت را  
نيز به يارانه اي اختصاص دهد كه مـي  

  .بايد گراني برق را جبران كند
ــه اي و    ــز ســوم را خامن دســت آوي

ـ : احمدي نژاد ساخته اند ا آنـيم كـه   م
سال تأخير، نيروگاه اتمـي   10روسها، با 

بوشهر را دارند آماده بهره برداري مي 
  !كنند

ــاي خــرداد        ــا  88چــون از كودت ت
يم مافياها بكاري توانـا نشـده   ژامروز، ر

در داخل ضعيف تر و مخالفـانش  . است
قوي تر گشته اند و در خارج، قطعنامـه  

را  چهارم و تحريم هاي امريكا و اروپـا 
روي دست مردم گذاشته اند، تبليغـات  
در باره پيروزي خود در بكار انداختن 
نيروگاه و نيز سـاختن موشـك و بمـب    

اما . افكن بدون خلبان، راه انداخته اند
  همين تبليغات، دست آويز ديگري 
  7در صفحه  :ساخته است براي اسرائيل و غرب

 محبوبها و مغضوبها؟
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احمدي نـژاد در مراسـم بـه پـرواز      
ـ  ن بـدون خلبـان،   درآوردن بمب افك

تهديد كرد هرگاه به ايران حمله شود، 
. كره زمين را عرصه جنـگ مـي كنـيم   

خامنه اي حكومتهـاي ريگـان و بـوش    
طرفهــاي خــود و خمينــي و هاشــمي (

در معاملــه هــاي اكتبــر ... رفســنجاني و
قـوي تـر از   ) سورپرايز و ايـران گيـت  

حكومت اوباما توصـيف كـرد و چـون    
در برابـر  . دستيارش تهديد كرده است

امريكا و اسـرائيل نمايشـهاي نظـامي و    
قولهــاي تهديــد آميــز را دســت آويــز 
توجيه تشديد تحريم ها و تهديد ايران 

  :به جنگ كرده اند
  

آیـا : تهدید ایران به جنگ
اسرائیل مصمم است پیش 
از نــوروز بــه ایــران حملــه 

  کند؟
  

، جون بـولتن، از  2010اوت  17در  
نده امريكـا  محافظه كاران جديد و نماي

در سازمان ملل در رياسـت جمهـوري   
، مصاحبه اي با فوكس نيـوز  )پسر(بوش 
براي « : در اين مصاحبه، او گفت. كرد

روز  8حملــه بــه ايــران، اســرائيل تنهــا 
اوت،  25زيرا روسها در . »فرصت دارد

ــاه   ــه درون نيروگ ســوخت اتمــي را ب
اما حمله به ايران چه . انتقال مي دهند
ــ  ــا انتق ــه درون ربطــي ب ال ســوخت ب

نيروگاه دارد؟ ربطش اينست كه هرگاه 
پيش از اين تاريخ به اين نيروگاه حمله 
كند، مي تواند اين نيروگـاه را ويـران   

اسرائيل به نيروگاه اتمـي عـراق   . سازد
كه فرانسوي ها مي ساختند حمله و آن 

زيـرا بـراين بـود كـه     . را ويران كـرد 
نيروگاه وسيله دسـت يـافتن عـراق بـه     

بولتن كاسـه داغ  . مب اتمي مي شودب
: تر از آش شد و به اسرائيل هشدار داد

هرگاه بعد از اين تاريخ بخواهد به اين 
نيروگاه حمله كند، اشعه راديـو آكتيـو   
منتشر خواهند شد و به ايرانيـان و غيـر   

  .ايرانيان صدمه وارد خواهد كرد
اوت به  21بهررو، سوخت اتمي در       

تقل شد و اسرائيل نيـز  درون نيروگاه من
هرگاه بـه تأسيسـات اتمـي    . حمله نكرد

ايران نيز حمله كند، خطر پخش اشـعه  
خطـر بكـار   . راديو آكتيو وجـود دارد 

بردن سـالح اتمـي تـاكتيكي نيـز كـم      
چنانكه  صـحبت از بكـار رفـتن    . نيست

ايــن ســالح توســط قــواي امريكــا در  
  .فلوجه عراق است

 ، خبري دريافـت 2010اوت   22در  
شد كه بنا بر آن، اسرائيل طرح حمله به 
ايران را آماده كرده و پـيش از نـوروز   

، به ايران حمله نظـامي خواهـد   1390
  . كرد

  
آيا امريكـا در عـراق سـالح    
اتمي تـاكتيكي بكـار بـرده    

  :است؟
  

، چند خبر گزاري، 2010اوت  7در  
ــر از     ــرس، خب ــيتد پ ــه آسوش از جمل

راق فراواني سرطان در منطقه فلوجه ع
داده اند و دليل آن را بكار بردن سالح 
اتمي تاكتيكي در اين منطقـه احتمـال   

  :داده اند
، در حكومت بـوش  2004در نوامبر  

، در جريـان خيـزش مـردم ايـن     )پسر(
منطقه، قواي امريكـا بـر فروخوابانـدن    
خيزش مسلحانه، سالح اتمي با اروانيوم 

  .ضعيف شده بكار برده اند
مقام ارزيابي ايـن  مارك وينيود در  

نگاه كردن تصـويرها  : خبر نوشته است
يك دختر بچه با دو : بسيار سخت است

سر، يك پسر بچه با شكمي بسيار بزرگ، 
نوزداني كه بيماريهاي پوسـتي وخـيم   

تمامي اين موارد در فلوجـه  ... دارند و
مشاهده شده و به سراسر جهان گزارش 

، وقتي اين شهر 2004از سال . شده اند
در مركـز عـراق قـراردارد، صـحنه      كه

جنگي سخت ميان شورشـيان و قـواي   
امريكا شد، تولد فرزندان ناقص الخلقه 

و مرگ زود رس اين نوزادان و مرگ 
. و مير براثر سرطان نيز فزونـي گرفـت  

شيوع اين گونه مرگها بعضـي را بـرآن   
داشت كه ميـان آن و اسـتعمال سـالح    
اتمــي تــاكتيكي توســط قــواي امريكــا 

  . طه برقرار كنندراب
، توسط  2010وئيه ژتحقيقي كه در       
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and Public Health    ،انجـام گرفـت
سندي شد براي متهم كردن امريكا بـه  

دراين تحقيـق، از  . استعمال اين سالح
جمله پروفسـور كـريس باسـبي، اسـتاد     

. ته اسـت دانشگاه اولستر، شـركت داشـ  
اين تحقيق تأييد مي كند كه مـرگ و  
مير كودكـان و سـرطان در فلوجـه، از    

ــال  ــال   2005س ــا س ــيش از 2009ت ، ب
محققـان از  . اندازه افزايش يافتـه انـد  

تن از اهالي شهر پرسش نامه پـر   4843
كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه 
درصد ها باال تـر از درصـد در مصـر و    

ــتند ــه  خطــر . اردن هس ــتال شــدن ب مب
برابر ابتال به آن  22/4سرطان در فلوجه 

در شهرهاي كشـورهاي مجـاور عـراق    
اين خطر، در مورد آنها كه كمتر . است

. برابــر اســت 6/12ســال دارنــد،  14از 
بدتر از همه اين كه نوع سـرطاني كـه   
در اين شهر پيدا شـده هماننـد نـوعي    

ــهر   ــه در ش ــرطاني اســت ك ــي ژس اپن
بمبـاران اتمـي پيـدا     هيروشيما، بعد از

در آنچه به مرگ و ميـر كودكـان   . شد
بـدين   2006مربوط مي شود، از سـال  

برابــر  4ســو، مــرگ و ميــر در فلوجــه 
مرگ و ميـر در شـهرهاي كشـورهاي    

و همانند هيروشيما بعد از . همسايه است
اصابت بمـب اتمـي بـه ايـن شـهر، در      

ببعد، شمار تولـد   2005فلوچه، از سال 
ايـن  . هش يافته اسـت كودكان پسر كا

يكي ديگر از امرهاي واقـع اسـت كـه    
، يعني سال جنگ فلوجـه را  2004سال 

  . مبدء اين تغيير شوم تعيين مي كند
تحقيـق  : رديابي اورانيوم غني شده 

محققان عامل افزايش مرگ و ميـر در  
اما . فلوجه را به روشني معين نمي كند

ايــن فــرض را مطــرح مــي كنــد كــه  
اي كم در تركيب سالحي اورانيوم با غن

كه قواي امريكا بكار برده انـد، وجـود   
وزارت دفاع امريكا هرگز . داشته است

به آنها كه متهمش مي كنند سالح اتمي 
ها بكـار  »بونكر«تاتكتيكي، براي انهدام 

. برده است، پاسخ روشني نداده اسـت 
امريكا متهم است كه در جنـگ اول بـا   

كـرده  عراق نيز از اين سـالح اسـتفاده   
ســازمان جهــاني بهداشــت نيــز . اســت

نسبت به آسـيب پـذيري كودكـان در    
  .قبال اين سالح هشدار داده است

  
معاون نخست وزير انگلستان 
: در مجلس عوام گفته است

جنــگ عــراق غيــر قــانوني 
اما اگـر جنـگ   . بوده است

ــوده اســت،   ــانوني ب ــر ق غي
ــوش و   ــر و بـ ــت بلـ نخسـ
همكارانشـــان جنايتكـــاران 

  :جنگي هستند
  

، اظهـارات نيـك   2010وئيه ژ 10در  
كلگ، معاون نخست وزيـر، در مجلـس   
ــه راه    ــدا ب ــر و ص ــتان، س ــوام انگلس ع
انــداخت امــا چــون حزبهــا بــا جنــگ 
موافقت كـرده بودنـد، سـر و صـدا را     

او، به جاي داويد كـامرون،  . خواباندند
نخست وزير انگلستان سخن مي گفت و 

نماينـده از  در پاسخ به جـك اسـتراو،   
ب كارگر كه بهنگام حمله به عـراق،  حز

بدون : وزير خارجه انگلستان بود، گفت
شك ما مي بايد منتظر انتشار خـاطرات  

بابت نقشش او روزي بسا . استراو بشويم
در فاجعه بارترين تصميم ها كه تصميم 
به جنگي غيـر قـانوني بـا عـراق بـود،      

  . خواهد دادحساب پس 
ــايت         ــان روز، وب ســـ در همـــ
: اسيونال سوسياليست گزارش كردانترن

معناي سخن معاون نخست وزير اينست 
كه توني بلر، نخست وزيـر انگلسـتان و   
همكاران او و نيز بـوش و همكـارانش،   
ــد     ــتند و باي ــي هس ــاران جنگ جنايتك

، از ايــن رو، بالفاصــله. محاكمــه شــوند
وزيران حزب كارگر و سران ارتش، به 

ـ    .او حمله آوردند ه دليل حملـه آنهـا ب
كلــگ ايــن بــود كــه ســخن جانشــين 
ــتان،    ــس انگلس ــر در مجل ــت وزي نخس

و بمعناي آنست كه تصميم گيرنـدگان  
مجريان تصميم به جنـگ غيـر قـانوني،    

   .جنايتكاران جنگي هستد
ــوق در        ــتاد حق ــاندز، اس ــپ س فيلي

دانشگاه لندن ميگويد، بـه اسـتناد ايـن    
اظهار رسـمي، مـي تـوان بـه دادگـاه      

تار تعقيب مسئوالن شكايت كرد و خواس
  .وقت انگلستان در جنگ شد

از اين رو، كلگ خود را ناگزير ديد      
او بيانيـه  : بالفاصله واكنش نشان بدهـد 

اي را انتشار داد حاكي از ايـن كـه او   
خـود را اظهـار كـرده    » نظر شخصـي «

ــت ــت  . اس ــت گف ــخنگوي حكوم : س
حكومت نظر خـود را در بـاره قـانوني    

اما اين . استبودن جنگ اظهار نكرده 
بدان معنا نيست كـه اعضـاي حكومـت    
نمي تواننـد نظـر شخصـي خـويش را     

كلگ از ديرگاه ايـن نظـر   . اظهار كنند
كميسـيون تحقيـق در بـاره    . را داشت

ــخهاي    ــد پاس ــي باي ــراق، م ــگ ع جن
پرسشهاي بسياري، از جمله پاسـخ ايـن   
پرسش را بيابد كه آيا جنـگ بـا عـراق    

مت بـا  حكو. قانوني بوده است يا خير؟
ــايج     ــت نت ــر درياف ــبري منتظ ــي ص ب

  .تحقيقات كميسيون است
بـاوجود ايــن، معــاون نخســت وزيــر     

چگونه مي تواند بجاي نخسـت وزيـر،   
در مقام پاسخ به پرسش نماينـده، نظـر   
خود را اظهار كند؟ و رجوع دادن بـه  
. حاصل كار كميسيون، يك تقلب است

زيرا حكومت كامرون مي داند كـه بـر   
لقا ممنوع شده است كـه  كميسيون مط

در باره قانوني بودن جنـگ بـا عـراق،    
كميسيون اظهاريه رسـمي  . تحقيق كند

كميسيون تحقيـق  «: خود را انتشار داد
دادگاه نيسـت و هـيچكس را محاكمـه    

  . »نمي كند
ليبرال دموكراتها مدتها است كـه از   

موضع منتقد خود نسبت بـه حملـه بـه    
غـاز،  در آ. عراق، سود سياسي مي برند

مخالف حمله امريكا به عـراق، بـه ايـن    
بهانــه كــه عــراق را نــاگزير از اجــراي 
مصوبات شوراي امنيت كنـد، مخـالف   

اما وقتي جنگ آغاز شد، به اين . بودند
عذر كه بايد از سربازان خود در عراق 
حمايــت كنــيم، بــه حمايــت از آن    

بــا وجــود ايــن، خواســتار .  پرداختنــد
. شـدند انجام تحقيـق در بـاره جنـگ    

بــزرگ تــرين «كلــگ ايــن جنــگ را 
... اشتباه در سياست خـارجي انگلسـتان  

حمله انگلسـتان و  (از زمان جنگ سوئز 
» ) 1956فرانسه و اسرائيل بـه مصـر در   

  .توصيف كرده بود
اينگونه اظهار نظر سبب بيشتر شدن        

آراي ليبرالهاي دموكرات در انتخابات 
ر اظهـارات كلـگ د  . اخير انگلستان شد

مجلــس، ادامــه همــان روش و حــزب 
باوراندن و ضـربه  » ضد جنگ«خود را 

. زدن به حزب كـارگر انگلسـتان اسـت   
حال آنكه او عضو حكومتي اسـت كـه   
حزبش از جنگ حمايت كـرده بـود و   

 400هم اكنـون، يـك نيـروي نظـامي     
  . نفري در عراق دارد

وزير خارجه انگلستان، ويليام هاگ،      
به جنگ با عـراق  از حزب محافظه كار 

ــود ــير  . رأي داده ب ــد، مس ــي گوي او م
سياسي كلگ  غير از مسيري اسـت كـه   

  . من طي كرده ام
اما از لحـاظي بنيـادي تـر، قـانوني      

بودن جنگ با عراق، موضوع يك نظـر  
و يا تبيين تاريخي يك فـرد  » شخصي«

زيــرا بموجــب ســابقه اي كــه . نيســت
در ايجـاد آن  انگلستان و امريكـا خـود   

ــش  ــاه   نق ــد و دادگ ــته ان اول را داش
يم ژبراي محاكمه سران رنورمبرگ را 

نازي، برپـا كردنـد، رهبـران امريكـا و     
انگلستان بـاني جنـگ بـا عـراق، برابـر      
حقوق بين المللي، جنايتكاران جنگـي  
بشمارند و همانند سران نازي مي بايـد  

  . محاكمه شوند
يـم  ژمتني كه بنـا بـر آن، سـران ر         

شكسـت در جنـگ دوم   آلمان، پس از 
  :جهاني محاكمه شدند، اينست

جنگ بنـا بـر مـاهيتش، تبهكـاري     «     
نتـايج آن تنهـا دامـن طرفهـاي     . است

شركت كننـده در آن را نمـي گيـرد،    
. بلكه دامنگير تمامي جهـان مـي شـود   

دست زدن به يك جنگ تهـاجمي، نـه   
تنها يك جنايت بين المللي است، بلكه 

از ديگـر  جنايتي بـه غايـت و متفـاوت    
زيــرا منشــاء . جنايتهــاي جنگــي اســت

  .»جنايتهاي ديگر است
جــاي كمتــرين ترديــد نيســت كــه      

ــه جنــگ   ــا و انگلســتان دســت ب امريك
ــد    ــراق زده ان ــد ع ــر ض ــاجمي ب . ته

ــدفهاي   ــه هـ ــيدن بـ ــان رسـ قصدشـ
  .ئوپليتيك در خاورميانه بوده استژ

همانطور كه اسناد نشان مي دهند،        
ــه ژ 30در  ــل   ،2003انوي ــتان ك دادس

انگلستان، لرد گلداسميت، به توني بلـر،  
نخست وزير وقت انگلستان، اطالع داد 
كه اقدام بـه جنـگ بـا عـراق، بـدون      
. اجازه شوراي امنيت، غير قانوني است

هنوز دومـاه از ايـن هشـدار نگذشـته،     
باوجود خـودداري شـوراي امنيـت از    
دادن اين اجازه، گلد اسميت، در پـي  

ن، نظر خود را تغييـر داد  سفر به واشنگت
  !حمله به عراق قانوني است: و گفت

در ميـــان كســـاني كـــه در برابـــر  
كميسيون شيلكوت، شـهادت داده انـد،   
يكي كارن روس، نماينده انگلسـتان در  

او . است 2002تا  1997سازمان ملل از 
مسئول برقراري ارتباط ميان ارتشيها در 

شهادت به روشني معلوم مي . عراق بود
كنــد كــه عــراق هــيچ خطــري بــراي 
امريكــا و انگلســتان نداشــته و صــاحب 

 . »اسلحه كشـتار جمعـي نبـوده اسـت    «
يم عراق با القاعده ارتباط نداشـته و  ژر

ــارات   ــا و اظه هــدف از اغــراق كردنه
فريــب دهنــده مســاعد كــردن افكــار  

  . عمومي با حمله به عراق بوده است
تجاوز به عراق و اشغال آن كشوري  

 1ســبب كشــته شــدن . ان كــردرا ويــر
ميليون نفر شد و اين كشور همچنان در 

امريكــا و . آتــش خشــونت مــي ســوزد
يم عـراق  ژانگلستان با حمله پيشگيرانه ر

را سرنگون كردند تا كه مانعي را از سر 
. راه بردارند و منافع منتظـر را بجوينـد  

ــران آن ر ــد و  ژس ــدام كردن ــم را اع ي
ــد،  ــر ســر راه خــود يافتن  هــركس را ب

در فلوجــه، شــيوع ســرطان و . كشــتند
سرطان استخوان و ميزان باالي مـرگ  
و مير كودكان و شـمار كودكـاني كـه    
ناقص الخلقه بدنيا مـي آينـد، گويـاي    

  . سبعانه بودن اين جنگ هستند
افزون بر اين، جنگ سبب شـد كـه    

مبـارزه  «در امريكا و انگلستان، به بهانـه  
، قـوانيني وضـع شـوند و    »با تروريسـم 

تدابيري اتخاذ شوند كه ناقض حقـوق  
ــور    ــن دو كش ــردم اي ــك م دموكراتي

ــتند ــه   . هس ــا، از جمل ــد آزاديه تحدي
آزادي بيان و زنداني كردن اشـخاص  

» تروريسـت «به صرف ظـن بـردن بـر    
ــل  ــودن او و قت ــز، ژب ــارل دو من ان ش

يكچنــد از پــي آمــدهاي ايــن جنــگ 
  .هستند

كلگ نيك مي داند كه بر دسـتهاي       
و وزيـران او، خـون قربانيـان    توني بلر 

ترديـد نيسـت كـه آنهـا،     . جنگ اسـت 
بدون حمايت دواير سـري انگلسـتان و   
حزب محافظه كار اين كشور و وسـائل  
ارتباط جمعـي و كارمنـدان عاليرتبـه،    
نمي توانستند انگلسـتان را وارد جنـگ   

بدين خـاطر اسـت كـه كلـگ،     . كنند
  . درجا، عقب نشيني كرد

كي كه جنـگ  جبران فاجعه وحشتنا 
مردم عراق را بدان مبتال كرد، از جمله 
تعقيب قضائي بانيان جنگ و پرداخـت  

ميلياردها دالر غرامت به مـردم عـراق،   
ــدون ايــن كــه زحمتشــكان و ديگــر   ب
قشرهاي جامعه هاي غرب و بقيت دنيا، 
برضد جنـگ سـلطه جويانـه برخيزنـد،     

  .ميسر نمي شود
پـيش از گروگـانگيري،   : انقالب اسـالمي 

ــ ــي  شـ ــالب، درپـ ــران انقـ ماري از رهبـ
گردآوري مدارك، براي مطالبه غرامـت از  

ــاي    ــت كودت ــتان باب ــا و انگلس  28امريك
وقتي بني صدر وزير دارائـي  . مرداد بودند

شد، دستور داد مدارك خورد و بردهـاي  
يم او را جمـع  ژشاه و خانواده او و سران ر

او همچنين خواستار آن شـد  . آوري كنند
مـرداد  بـه    28ز كودتـاي  كه زياني كـه ا 

ــرآورد شــود  . كشــور وارد شــده اســت، ب
ــرد  ــه ك ــعيت را وارون ــانگيري، وض . گروگ

امريكــا آن مقــدار كــه توانســت، غرامــت 
گرفت و بقيه دارائـي هـاي ايـران را نيـز     

طرفـه ايـن كـه در امريكـا،     . توقيف كـرد 
گروگــانگيري همچنــان موضــوع تحقيــق 
اسـت امـا در ايــران، تحقيـق در بــاره آن    

در حقيقت، هرگاه قطعيـت  . نوع استمم
ــي     ــانگيري طرح ــه گروگ ــد ك ــدا كن پي

 28امريكائي بوده است، هم بابت كودتاي 
مرداد و هم بابت گروگانگيري و محاصـره  
اقتصادي ايران و بردن اموال وطـن مـا و   
نيز برانگيختن عراق به حملـه بـه ايـران،    

  :مي توان تقاضاي غرامت كرد
  

ــد  ــوز مــي خواهن هن
ــورپ رايز را اكتبرســـ

اكتبـر  «امـا  . بپوشانند
 از آنهـــا »ســـورپرايز

  : دست بردار نيست
  

متنی که در اختیار خواننـده : اسالمیانقالب 
قــرار مــی گیــرد، نکــات عمــده نوشــته جدیــد 

ـــاریخ  ـــه ت ـــاری، ب ـــرت پ  ۲۰۱۰اوت  ۶روب
  : است

یکی از مدافعان ریگان و بـوش، اخیـراً  
تـــاریخ هـــا و «مـــدعی شـــده اســـت کـــه 

که دیده های خود را گفته شاهدان عینی 
ــانکی  ــد و تلفــن شــمارها و کارتهــای ب ان
نشان می دهنـد کـه، در آن تـاریخ هـا کـه 
ــا  ــاریس، ب ــد و پ ادعــا مــی شــود در مادری
فرســتاده هــای خمینــی دیــدار گردیــده، 
رئیس ستاد تبلیغات ریگان، ویلیام کیسـی 

  ». در امریکا بوده است
. اما این ادعـای مـدافع راسـت نیسـت     
چه حقیقت دارد اینست کـه یـک رشـته آن

ــا مگــر حقیقــت را  ــد ت دلیــل تراشــیده ان
ایــــن کــــار را اول بــــار . وارونــــه کننــــد

  : نیوریپالیک و نیوزویک کردند
، در همان هفته، ایـن ۱۹۹۱در اواخر      

دو مجله دلیلی تراشـیدند حـاکی از ایـن 
، کیســـی در ۱۹۸۰وئیـــه ژکـــه در اواخـــر 

روحــانی مادریــد نبــوده اســت تــا بــا یــک 
هـر دو مجلـه مـدعی . ایرانـی دیـدار کنـد

شدند کـه در آن روز، از صـبح، کیسـی در 
  .لندن بوده است

ــر  ــه، مــدعی شــدند کــه اکتب هــر دو مجل
ــاس  ــر اس ــورپرایز ب ــه«س ــوری توطئ » تئ
بــرای ثابــت کــردن . ســاخته شــده اســت

ادعای خود، راست ها را به دروغها بدل 
حقیقـت اینسـت . کردند و انتشـار دادنـد

. صــبح آن روز، کیســی در لنــدن نبــودکــه 
  ...حقیقت اینست که

دروغهای این دو مجلـه آنقـدر فـاحش     
بودند که هیأت تحقیـق، بـا آنکـه بنـا بـر 
این داشت که جمهوریخواه هـا را مبـری 
کنــد، نــاگزیر دلیــل هــائی را کــه ایــن دو 

  .مجله تراشیده بودند را، رد کرد
ــلم، از   ــدرک مس ــه م ــئله اینســت ک مس

ا و یادداشتهای آن ایام، نشان مـی رسیده
دهند که کسـی در اولـین تعطـیالت آخـر 

 Bohemian Groveوئیـه درژهفته مـاه 
  بوده است و نه در آخرین

  . تعطیالت آخر هفته این ماه 
  

  8ر صفحهد

 محبوبها و مغضوبها؟
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تلفن شماری که هیأت تحقیق مـدرک     
تلقی کرده است حاکی است کـه ریچـارد 
، آلن، مشـاور ریگـان در سیاسـت خـارجی

در اولین تعطیالت آخـر هفتـه مـاه اوت، 
هیـأت . به خانه کیسی تلفـن کـرده اسـت

مدعی است که تلفن کردن به خانه کیسی 
یعنی این که در آن تاریخ، کیسی در خانـه 

حال آنکه آلـن شـهادت . خود بوده است
  . داده است با کیسی صحبت نکرده است

و چون هیأت تحقیـق برنامـه پـروازی      
ــــــت حــــــا ــــــه از را یاف ــــــن ک کی از ای

ــرواز وجــود  ــدن، پ ــه لن ــکو ب سانفرانسیس
  همین کافی شد برای این که. دارد

نتیجه بگیرد که کیسی از سانفرانسیسـکو،  
بـــه لنـــدن رفتـــه و در کنفـــرانس تـــاریخ 

البتـه هـیچ دلیلـی بـر . شرکت کرده است
حضـــور کیســـی در هواپیمـــا نیســـت و آن 
هیأت نیـز الزم ندیـد دلیلـی بـرای رفـتن 

  . ا هواپیما در آن تاریخ بیابدکیسی ب
این دو افـراط در دلیـل سـازی، سـبب  

ــأت  ــو هی ــالی، عض ــروین دیم ــه م ــد ک ش
ــق، بپرســد صــرف گــرفتن شــماره : تحقی

ــوان  ــه مــی ت ــه کیســی را چگون تلفــن خان
دلیل حضور او در خانـه اش، دانسـت؟ و 
ــه  ــکو ب ــا از سانفرانسیس ــرواز هواپیم ــا پ ی

افر لندن چرا دلیل براینست که کیسی مسـ
ــه  ــی رفت ــدن م ــه لن ــوده و ب ــا ب آن هواپیم

  است؟ 
، ۱۹۹۳انویــــه ژوقتــــی او، در اوائــــل      

مـــروین دیمـــالی اعتـــراض کـــرد، لـــی 
هامیلتون، رئیس آن هیأت، به او اخطـار 
کرد هرگاه مخالفت خود را پس نگیـرد، 

روز بعــد، . بــر او ســخت خواهــد گرفــت
هامیلتون که رئـیس کمیسـیون امـور بـین 

مایندگان بود، دفتـر زیـر المللی مجلس ن
کمییسیون امور افریقا را کـه تحـت اداره 

او برای ایـن کـه . دیمالی بود تعطیل کرد
اعضــای دفتــر بیکــار نشــوند، پــذیرفت 

بــا وجــود . مخالفــت خــود را پــس بگیــرد
این، زیر بار امضای نتیجـه گیـری هیـأت 

  .تحقیق نرفت
پس از آنکه گزارش دلخواه تهیـه شـد،  
، هامیلتون و معـاون ۱۹۹۳انویه ژ ۱۳در 

او، هانری هاید، از حزب جمهوریخواه، 
کنفرانس مشترکی تشکیل دادنـد و نسـخه 
های گزارش را میـان خبرنگـاران توزیـع 

البتـه بـه خبرنگـاران فرصـت آن . کردند
داده نشد که گزارش را بخوانند و از ایـن 

آنها بعد از کنفرانس مـی . دو پرسش کنند
تاکتیکشـان . نندتوانستند گزارش را بخوا

زیر بعد از کنفـرانس، شـمار . کار ساز شد
کمـــــی از خبرنگـــــاران آن گـــــزارش را 
خواندنــد و از آنهــا، کســی کــه گــزارش را 
ــد،  ــد کن ــد و آن را نق بطــور کامــل بخوان

  .  اظهار وجود نکرد
دیگـر : روز بعد از آن، هاید گفـت ۱۰      

کسی نمی تواند در باره بی گناهی ریگـان 
: او دیرتـر او نوشـت. کنـد و بوش تردیـد

گذرنامــه مــورخ : گــزارش ضــعفها دارد
کیسی ناپدید شده اسـت و صـفحه  ۱۹۸۰

ــز  ــد رم ــه کلی ــتهای او ک ــائی از یادداش ه
  . ماجرا بودند، ناپدید شده اند

رئیس دستگاه جاسوسی : هاید نوشت      
فرانسه، آلسکاندر دومارانش، به نویسـنده 

بـر  زندگی نامه خود گفتـه بـود کـه کیسـی
سر گروگانهای امریکـائی، در پـاریس، در 

، بــا ایرانیهــا، معاملــه کــرده ۱۹۸۰اکتبــر 
ــام اطالعــاتی فرانســه . اســت ــدین مق چن

  . قول او را تصدیق کردند
با اینهمه، هایـد اصـرار ورزیـد کـه دو       

دلیل ثابت می کننـد کـه اکتبـر سـورپرایز 
یکی ایـن کـه کیسـی در . روی نداده است
ــا در ــوده  آن تاریخه ــاریس نب ــد و پ مادری

اســت و دیگــری اینکــه شــاهدان مظنــون 
ــــــا : هســــــتند ــــــوانیم، ب ــــــی ت ــــــا م م

اطمینان،محلهــائی را کــه کیســی در آنهــا 
ــیم ــین کن ــد، مع ــوده ان ــاریخ، . ب در آن ت

، که گفته مـی شـود او ۱۹۸۰وئیه ژاواخر 
بــا ایرانیهــا، بــر ســر بــه تــأخیر انــداختن 
آزادی گروگانها، معامله می کرده اسـت، 

  .  در کالیفرنیا و نه در اسپانیا بوده است او
در آن تـــاریخ، ســـیروس هاشـــمی در      

مادریــد بــوده و در گفتگوهــای کیســی بــا 
طرف ایران، حضور داشته است، صحیح 

ــوده . نیســت ــی کــوت ب ــرا او در  کنکت زی
  . است

او . سیروس هاشمی با سیا رابطه داشت   
ــز رابطــه  ــران نی ــال ای ــا مالهــای رادیک ب

و بانـک فاسـد اعتبـار و بازرگـانی داشت 

این همان بانک است که در (بین المللی 
یـــــم از طریـــــق آن، ژدوران جنـــــگ، ر

ــدها را  ــر خری ــلحه و دیگ ــدهای اس خری
انجام می داد و پولها از طریق این بانک 
گم می شدند و سر از حسـابهای مقامـات 

زیـادت فسـاد . یم مالتاریا در می آورنـدژر
  ).سبب انحالل آن شد

هاید در مقام رد شـهادت تحـت قسـم      
جمشــید هاشــمی، بــرادر بــزرگ ســیروس 

ــود  ــود کــه . هاشــمی ب او شــهادت داده ب
برادرش، سـیروس در گفتگوهـای کیسـی 
ــد، حضــور  ــی، در مادری ــدی کروب ــا مه ب

     .  داشته است
دلیل قطعی دوم هاید ایـن بـود کـه در     

شنودهای ضبط شده توسـط اف بـی آی، 
ر گفتگوهـای تلفنـی، سیروس هاشمی، د

و اوائـل سـال  ۱۹۸۰ماه آخـر سـال  ۵در 
، در ایامی که او مظنون معاملـه بـا ۱۹۸۱

ایران بود، کلمه ای گویای ارتباط او و یـا 
در نوارها، . جمشید هاشمی با کیسی نبود

جمله ای حاکی از این که کیسی و یا کس 
 –دیگری از اعضای ستاد تبلیغات ریگان 

دولـــت ایـــران  بـــوش بـــا کســـانی کـــه از
  . نمایندگی کرده باشند، ضبط نیست

او هر دو دلیل محکم هاید،را بی پایـه  
  :می داند

مـــدارک دال بـــر حضـــور کیســـی در  – ۱
. امریکا، در آن تـاریخ ، سـاختگی هسـتند

در حقیقــت، مــدرک موجــود مــی گویــد 
کیسی در اولین تعطیالت آخر هفتـه مـاه 

بـــوده  Bohemian Groveوئیـــه در   ژ
کمیتــه تحقیــق، اولــین را آخــرین . اســت

وئیـه کـرده اسـت تـا ژتعطیالت هفته ماه 
بــرای حضــور کیســی در کالیفرنیــا، دلیــل 

  . بسازد
اما دلیل حضور سـیروس هاشـمی در  – ۲

کنکتــی کــوت، دو تلفــن یــک دقیقــه ای 
یکـی از یـک وکیـل دادگسـتری بـه . است

خانه هاشمی و دیگری تلفنی از آن خانـه 
رکی وجـود نـدارد هیچ مد. به این وکیل

کــه معلــوم کنــد هاشــمی مخاطــب تلفــن 
ـــن دوم را او کـــرده  ـــا تلف ـــوده و ی اول ب

بــه احتمــال قــوی در تلفــن اولــی . اســت
وکیل مدافع پرسـیده اسـت هاشـمی چـه 
وقــت در خانــه خواهــد بــود و تلفــن دوم 

  . پاسخ به پرسش او بوده است
هاید، در این ادعا کـه نوارهـای ضـبط  

ـــر دســـت ا ـــی ب ـــدرکاری صـــوت، دلیل ن
سیروس هاشمی وجود ندارد، نیز برخطا 

، ۱۹۹۳زیـرا ایـن نوارهـا، تـا سـال . است
زمان انتشار گزارش کمیته در بـاره اکتبـر 
ســورپرایز ســری بــوده انــد و کمیتــه نمــی 
توانسته است بداند که در نوارها، سخنی 
از ارتبـاط هاشــمی بـا کیســی بمیـان بــوده 

  . است یا خیر
که من  ۱۹۹۴اواخر با وجود این، در       

بـه مـدارک بایگـانی شـده ) روبرت پاری(
کمیته دسترسـی یـافتم، خالصـه گـزارش 
طبقه بنـدی شـده افـی بـی آی را بدسـت 

بنا بر این خالصه، نوارهای ضبط . آوردم
صوت حاکی از ارتباط تنگاتنگ سیروس 
هاشمی با جمهوری خواه در مورد خرید 

 ۱۹۸۰اسلحه برای ایران، در اواخر سال 
نیز شراکت مالی با جون شاهین، تاجر  و

  . و دوست نزدیک کیسی بوده اند
باز برخالف ادعای هاید، مبنی بر ایـن      

ــا  ــاس کیســی ب ــانه ای از تم ــر نش ــه کمت ک
سیروس هاشـمی بدسـت نیامـد، مـدارک 
حاکی از آنند که این دو سالها با یکدیگر 

گزارش سـیا . بوده اند» دوست نزدیک«
کیســـی ســـیروس حـــاکی از اینســـت کـــه 

هاشمی را بکار انجام معاملـه حسـاس در 
  .گرفته است ۱۹۷۹

افزون بـر ایـن، خالصـه گـزارش سـری     
اف بی آی حـاکی از اینسـت کـه سـیروس 

ـــغ  ـــون دالر،توســـط  ۳هاشـــمی مبل میلی
وکیل مدافعی در هوستون دریافت کـرده 

وکیل مذکور گفتـه اسـت مـدتهای . است
. مدیــد شــریک جــورج بــوش بــوده اســت

ـــار ل تـــیلمن، وکیـــل هوســـتونی، در ه
، وی ۱۹۸۰در : مصاحبه ای، به من گفت

مشاور حقوقی دولـت جمهـوری اسـالمی 
  .ایران نیز بوده است

بعـــد از انتخـــاب ریگـــان بـــه ریاســـت     
، تیلمن بـه ۱۹۸۰نوامبر  ۴جمهوری، در 

آدمهـای «سیروس هاشمی وعده داد کـه 
، در مــورد یکــی از معــاالت او، کــه »بـوش

. به او کمک خواهنـد کـرد اساسی است،
شنودهای ضبط شده اف بی آی حاکی از 
آننــد کــه کــه ســیروس هاشــمی از طریــق 
بانک فاسد اعتبار و بازگانی بین المللـی، 

  .وجه را دریافت کرده است
هاید همچنان اصرار ورزیده است کـه  

کتبـر  ۱۹کمیته تحقیق وقوع معاملـه در 
میان فرسـتاده هـای خمینـی بـا (، ۱۹۸۰
در پاریس، را ثابـت ) و همراهانش  کیسی

ــت ــده، ندانس ــارانژ، . ش ــه دوم ــال آنک ح
رئــیس ســازمان جاسوســی و شــهود دیگــر 

  . وقوع آن را ثابت می دانستند
کمیته تحقیق برای اینکه مـدعی شـود      

وقوع معامله ثابت شـده نیسـت، خـاطره 
مــردد الری، بــرادر زاده کیســی، را دســت 

 ۱۹در  او گفتـه اسـت پـدرش،. آویز کـرد
، بـه بـرادر خـود، یعنـی بیـل ۱۹۸۰اکتبر 

کیسی، تلفن کرده اسـت و او را در محـل 
ســتاد انتخابــاتی ریگــان، در آرلینگتــون، 

کمیتــه . واقــع در ویرجینیــا، یافتــه اســت
قول الری را معتبـر و دلیـل عـدم حضـور 

، در پـــاریس ۱۹۸۰اکتبـــر  ۱۹کیســـی در 
اما قول او، هر صـفتی مـی . شناخته است

در حقیقت، . اشته باشد جز معتبرتواند د
، یــک ســال پــیش از آنکــه بــا ۱۹۹۱در 

پرسشگران کمیته سخن بگوید، من بـا او 
ایـن مصـاحبه را از سـوی . مصاحبه کردم

»Frontline «ـــاره . انجـــام دادم او در ب
گــذران عمــوی خــود در آن روز، ســخنی 

الری کیسـی اصـرار . یکسره متفاوت گفت
والـدین او ورزید که خوب بیـاد دارد کـه 

 ۱۵، در  Jokey Clubبــا بیــل کیســی در 
  . اکتبر، شام صرف کردند

ــاوجود ایــن، در       ، الری کیســی ۱۹۹۲ب
تلفـن «در کمیته تحقیـق، شـهادت داد و 

را سـاخت و کمیتـه » پدرش به بیل کیسی
حـال ایـن کـه او . آن را مدرک تلقی کرد

کلمه ای از » Frontline«در مصاحبه با 
مـن کمیتـه تحقیـق . بود این تلفن نگفته

را از تناقض گوئی جدی الری کیسی آگاه 
ــول او را . کــردم ــه ق ــن، کمیت ــاوجود ای ب

  .مدرک شناخت
هـــامیلتون و هایـــد، رئـــیس و معـــاون  

کمیته تحقیق، یکی از مهمترین فصلهای 
ایـن . تاریخ اخیر امریکا، راست ننوشـتند

ـــام و  ـــدی بخـــاطر مق ـــاریخ عم ـــب ت قل
سانی بعمل آمـد موقعیت و حفظ اعتبار ک

کــه معاملـــه اکتبـــر ســـورپرایز را انجـــام 
  . دادند

برای مثال، هامیلتون بخاطر این کـه       
معامله کثیف و بسا خیانت ریگان و بوش 

ــــد   Broderرا پوشــــاند، از ســــوی داوی
سرمقاله نـویس واشـنگتن پسـت، عنـوان 

Kudo ) کارآگاهی که گـره از هـر مشـکل
اقـل مـرد عنوان ع. را گرفت)  باز می کند

کــه یافــت او را یکــی از دو رئــیس کمیتــه 
ــه ترورهــای  ــه رســیدگی ب  ۱۱رســیدگی ب

  . سپتامبر و جنگ عراق گرداند
، ۲۰۰۷و هاید، پیش از آنکه در سـال       

بمیرد، مفتخر به دریافت نشـان آزادی از 
) جورج بوش پسر(سوی رئیس جمهوری 

  .که مهمترین نشان غیر نظامی است، شد
نگتن امـــروز، هـــیچ شـــگفت در واشـــ      

» احترام«انگیز نیست اگر عقالنیت و یا 
ــافتن و  ــر » افتخــار«ی ــام ب ــه قی جســتن ب

حقیقــت . یــافتن و بیــان حقیقــت نیســت
ــی و دروغ  ــر عقالن ــار غی ــه رفت ــت ک اینس

   .گوئی است که مقام و موقع می آورد
خط كشي ها زير جملـه  : انقالب اسالمي
  ها از ما است و

ـ » اكتبر سـورپرايز « ه وجـدان همگـاني   ب
نه تنهـا هـر بـار    . امريكائيان درآمده است

كه انتخابات رياست جمهوري مـي شـود،   
» اكتبر سورپرايزي«گمانه زني ها در باره 

كه اين يا آن نامزد بـر ضـد رقيـب خـود     
تدارك ديده است، رواج مي گيرند، بلكـه  
بحران اقتصادي كه امريكا و جهـان را در  

نام » سورپرايزاكتبر «خود فروبرده است، 
چرا كـه مسـئوالن حكومتهـا و    . نهاده اند

نيز نمايندگان مجلس هـا، بـرغم هشـدار    
گروهي از اقتصاددانان، در باره آن سكوت 
كردند و بحران مـردم جهـان را غـافلگير    

  .كرد

و در امريكا كساني هستند كه رويـداد     
نـه هـم   . اكتبر سورپرايز را پي مي گيرند

خ مـي بايـد همـان    به اين دليل كه تـاري 
سان نوشته شود كه جريان يافتـه اسـت،   
بلكه نيك مي دانند حق با داريـوش بـود   
كه نيايش مـي كـرد خداونـد ايـران را از     

زيـرا  . شري حفـظ كنـد كـه دروغ اسـت    
دروغ زبان رسمي قدرت است و رواج آنها 
بمعناي حاكميت قـدرت فسـاد گسـتر و    

  .انحطاط آور بر زندگي يك جامعه است
ــر    د      ــاره اكتب ــق در ب ــران، تحقي ر اي

شـهيداني  . سورپرايز البتـه ممنـوع اسـت   
چون سيد حسين نواب و صـدرالحافظي،  
به اين دليل كـه در بـاره روابـط پنهـاني     
سران حزب جمهوري اسالمي بـا امريكـا،   

بـا وجـود   . زياد مي دانستند، اعدام شدند
» سـردار «سـال بعـد،    29اين، نزديك به 

فت گروگـانگيري  مشفق، معاون واواك، گ
اسـناد در اختيارنـد   . ساخت امريكـا بـود  

حاكي از اين كه محمد موسوي خـوئيني  
ها عامـل امريكـا و مـأمور اجـراي طـرح      

امـا او را بخـاطر   . گروگانگيري بوده اسـت 
اينكــه گروگــانگيري، همــان كــار را كــه  

خوانده بود، طـرح  » انقالب دوم«خميني 
امريكــائي  دانســت، دســتگير و محاكمــه 

البته كسي هم پي گير ادعاي او، . دندنكر
. قوه قضائيه نيز پرونـده اي نگشـود  . نشد

باآنكه امري است كه بـا وقـوع آن، ايـران    
ه ژگرفتار محاصره اقتصادي و كودتاي نـو 
 8و جنگ افروزي در كردستان و جنـگ  

ــرداد   ــاي خ ــاله و كودت ــتقرار  60س و اس
واواك و . تبهكــارترين اســتبدادها گشــت

يمي هستند كه ژايه هاي رسپاه  ستون پ
» ميد اين يو اس آ«فرآورده گروگانگيري 

بنا بر قول سردار مشفق و نيز تحقيق ها (
  :است) در امريكا 

  
  

ــدم   5 ــه مقــ وظيفــ
ــل و  واواك در داخـ

  : خارج از كشور
  
  

ــالب اســالمي ــزارش : انق قســمت اول گ
را در ) 2010وئيـه  ژ 21مورخ (استراتفور 
ــماره  ــالمي از  756ش ــالب اس ــر  انق نظ

اينك، قسـمت دوم  . خوانندگان گذرانديم
  :آن
  
فعالیتهــــای بــــرون مــــرزی  ٭

  :واواک
  

ــور    ــت كش ــات و امني وزارت اطالع
، دستگاه اطالعاتي غير نظامي )واواك(

است كه در ايـران و خـارج از ايـران    
بدين سـو،   2006از سال . فعاليت دارد

ــن عضــو داشــت  15حــدود  ــزار ت . ه
ــازماندهي بخــش داخلــي واواك    س

مقامــات و عمليــات آن . روشــن نيســت
ــت  ــخيص نيس ــل تش ــك . قاب واواك ي

وزير آن عضو هيأت . وزارت خانه است
. وزيران و تابع رياست جمهوري است

اين امر، به رئيس جمهوري كه نامزدي 
او را روحانيان مي بايد تصويب كننـد،  
ــاي    ــر فعاليته ــه ب ــل توجي ــي قاب آمريت

در حـال  . اطالعاتي واواك مي بخشـد 
ر، حيــدر مصــلحي وزيــر واواك حاضــ
واواك با شـوراي عـالي امنيـت    . است

ملــي نيــز كــه مهمتــرين مقــام تصــميم 
گيرنده در حكومت اسـت، نيـز تعامـل    

ــر واواك  . دارد ــن، وزي ــر اي ــزون ب اف
اين بـدان  . همواره يك روحاني است

يم نفوذ مهمي در ژمعنا است كه رهبر ر
  .تعيين و نيز چند و چون كار او دارد

كه مي خواهند به عضـويت   كساني 
واواك در آيند، هم بايد شيعه باشـند و  

آنهـا را در دو  . هم معتقد به واليت فقيه
اردوگاه، يكي واقع در تهران و ديگري 

بنا بر منابع . واقع در قم تعليم مي دهند
ــرفتن،    ــيم گ ــيش از تعل ــتراتفور، پ اس
استخدام شوندگان تحت آزمون قـرار  

كسانشـان،  گذشـته آنهـا و   . مي گيرنـد 

توسط افسـران واواك، شناسـائي مـي    
  .شود

افسران اطالعـاتي، هماننـد افسـران        
سازمانهاي اطالعاتي ديگـر كشـورهاي   
ــان، هويــت هاشــان پوشــش مــي   جه

باز همانند كشورهاي ديگر، در . جويند
سفارتهاي ايران در كشـورهاي ديگـر،   
بخشــي از كاركنــان، مــأموران واواك 

وزارت  هســتند كــه در پوشــش مــأمور
ــد  ــاتي مــي كنن ــار اطالع . خارجــه، ك

، در شـهر  2006مأموراني كـه در سـال   
نيويورك، در حـال شناسـائي هـدفها،    

كـه بمـب   و يا مأموراني دستگير شدند 
گــذاري در بــوينس آيــرس، پايتخــت 

، با تهيه مـدارك  1994انتين را، در ژآر
ــتيك و    ــتن لوجس ــار گذاش و در اختي

ند، برقرار كردن ارتباطات، تسهيل كرد
ــوان   ــد كــه بعن ــأموران واواك بودن م
كارمندان و ديپلماتهاي وزارت خارجه 

  . ايران مأموريت يافته بودند
واواك براي مأموران خود پوشـش       

معلـم و اسـتاد و   : هاي ديگر نيز دارنـد 
ــد و   روزنامــه نگــار و دانشــجو و كارمن

در شـــركتها و مؤسســـات ... كـــارگر و
ي دولتــي، مثــل ايــران ار و شــعبه هــا

بانكهــاي ايرانــي در خــارج از كشــور، 
مأموران دارد كه در پوشش عضو ايـن  

بنا بر منابع . مؤسسه ها، فعاليت مي كند
ــاني كــه در   ــتراتفور، برخــي از كس اس
مؤسسات آموزشي در كشورهاي خارج 
كار مي كنند، بخاطر الزام بـه رفـت و   
باز گشت در ايران، همكاري با واواك 

  . را پذيرفته اند
أمو  ا در م ه برخی از آنھ ارجی ک ران خ

ام می شوند،  سپاهواواک و يا  صاحب مق
لمان  ورھای مس اع کش تر از اتب بيش

وند ی ش تخدام م ا، در . اس ياری از آنھ بس
ه  د ک ه استخدام واواک در می آين انی ب زم

وند ی ش يل م غول تحص ران، مش در . در اي
ر  دم ب ه مق وری ک تخدام، دو کش اس

راق و تند، ع ر ھس ورھای ديگ ان  کش لبن
تند ا در . ھس يعه ھ ه ش ت ب د نوب بع

د ی رس ر م ورھای ديگ ر . کش واواک دواي
اع  تخدام اتب رای اس ود را دارد ب اص خ خ

ر ورھای ديگ ر را در . کش ن دواي اي
کشورھای خليج فارس و يمن و سودان و 
ا و  لبنان و سرزمين ھای فلسطينی و اروپ
ای  يا و در امريک رق آس وب و ش درجن

محل دايره . بی داردشمالی و امريکای جنو
ی  ه گوش وبی در س ای جن تخدام امريک اس
ور  ه کش ترک س رز مش ه م رار دارد ک ق

ل استژپاراگوئه و آر ين و برزي جائی . انت
زرگ وجود دارد، کسی  انی ب که جامعه لبن
ی  د، م ی آي تخدام واواک در م ه اس ه ب ک

ز می . تواند شيعه نباشد سنی و مسيحی ني
ه ت. توانند استخدام شوند ن البت ا اي رجيح ب

ه  است که کسی به استخدام واواک درآيد ک
  . مورد اعتماد کامل باشد

ی  ئوليتھای داخل ذ، مس  در روی کاغ
ــاي    ــر فعاليته ــي ب ــدم قطع واواك تق

اما در عمل، وظايف . خارجي آن دارد
  مقدم واواك ايجاب مي كند كه به
  فعاليتھای خارجی، به اين عنوان که
رور  ی ض ت داخل ظ امني رای حف تند، ب ھس

سپاه بطور وسيع به فعاليتھا . تقدم می دھد
د ی بخش دم م ران تق ارج اي واواک . در خ

ا  ه آنھ ه ب ز دارد ک وازی ني ئوليتھای م مس
ردازد ی پ ز م ر . ني ر نظ ا، زي ی از آنھ يک

گرفتن اصالح طلبان و جلوگيری از ترتيب 
ا اجتماعات  ا و ي دادن تظاھرات توسط آنھ

ت ا اس انی آنھ ي. پنھ ن واواک ھمچن
ا و  وچ ھ وص بل ومی، بخص ای ق اقليتھ

  کردھا و ترک ھا و عربھا را تحت نظر
در آنھا نفوذ تا مخالفان را شناسائی . دارد 

د ای واواک . کن ر از مأموريتھ ی ديگ يک
ن . مبارزه با قاچاق مواد مخدر است در اي

ری از  سپاه دارد االً نقش کمت . باره، احتم
در  واد مخ د م ا از درآم پاه بس ران س افس

  توليد 
رب  ه غ ران، ب ه از راه اي تان ک افغانس
  . قاچاق می شوند، درصد دريافت می کنند

ارج از   ود در خ ای خ واواک در فعاليتھ
رد . ايران، روشھای ساواک را بکار می ب

ساواک نيز آن روشھا را از سيا و موساد 
ود ه ب ه . آموخت ر آن، واواک ب زون ب اف

ی  ز م ات ني د اطالع ار ض د و انتش تولي
ار را از کپر ن ک دستگاه (ب .گ.دازد و اي

ه ) اطالعاتی روسيه شوروی سابق آموخت
ه است. است ر خاورميان ز واواک ب . تمرک

د . اما در نقاط ديگر دنيا نيز فعاليت می کن
ا  ران، ب ارج از اي ايش در خ در فعاليتھ

  . رقابت سپاه و سپاه قدس روبرو است
  9در صفحه  
ر - ارج از اي دم اول واواک، در خ ان، تق

 محبوبها و مغضوبها؟
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الف ر ای مخ وذ در گروھھ ار ژنف م و مھ ي
  . آنھا است

ای  - بکه ھ اد ش دم دوم واواک ايج تق
ا  ز سازمانھای مسلح توان تروريستی و ني

پان اسالميسم اين . به عمليات نظامی است
د ی کن ان م ت واواک را آس والً . فعالي معم

ا و در  يعه ھ ق ش راق از طري واواک در ع
ان ی زبان تان از راه فارس ت افغانس ، فعالي

  . می کند
دھای  - ائی تھدي وم واواک شناس دم س تق

ه  ت ک دھائی اس وص تھدي ارجی، بخص خ
تند ران ھس ی اي ای اتم ه فعاليتھ . متوج

ا و اسرائيل  بنابراين حواسش جمع امريک
  . است

د  - ار ض دم واواک انتش ارمين تق چھ
افع  ران و من اطالعات بقصد حراست از اي

ت ا. آنس د اطالع ر، ض الھای اخي ت در س
ه  بکار آن رفته اند که دنيا را متقاعد کند ک
ه  انع از ادام ا م ه تنھ ران ن ه اي ه ب حمل
ه  ود، بلک ی ش ران نم ی اي ای اتم فعاليتھ
ار می آورد ه بب . برای اقتصاد جھان، فاجع

دد و  ی بن ز را م ه ھرم ران تنگ را اي زي
صدور نفت به کشورھای جھان کاھش می 

  . يابد
دم واواک ت - رين تق ين و آخ يل پنجم حص

و تژتکنول امی اس نايع نظ رای ص . ی ب
ای  رای ھواپيماھ دکی ب ات ي د قطع خري

کاری اف  ت  ۴ –ش وع فعالي ز موض ني
  . واواک است

ه انتشار می   واواک ضد اطالعاتی را ک
د ی خوان اق م د، نف ار را از . دھ روش ک

ه است.گ.ک ا  ٨٠. ب آموخت درصد  ٩٠ت
اتی«از  ائل » اطالع ار وس ه در اختي ک

رار می ارتباط خارج ی و دواير اطالعاتی ق
درصد  ٢٠تا  ١٠دھد، حقيقت دارد و تنھا 

تند رای . آن دروغ ھس ن، ب ر اي زون ب اف
ه  ارجی از حمل درتھای خ ردن ق منصرف ک
ردن  ار ک ی اعتب ه ب ران، واواک ب ه اي ب

ان ر ان و مخالف الح طلب م در ژاص ي
ار  ا انتش ردازد و ب ی پ ارج م کشورھای خ

در ن ق د اي ی کوش ات م د اطالع تھا را ض
نسبت به توانائی ھای نظامی و اطالعاتی 

عراقی (چلبی : چند نمونه. ايران، گيج کند
ا او را  ود و امريک ا ب دمت امريک ه در خ ک

رد ا وب ). بعنوان عامل ايران شناسائی ک ي
روه مخالف،  ه اسم يک گ سايت تندر که ب

  .ضد اطالعات پخش می کند
ای   ه ھ ، ١٩٩٠و  ١٩٨٠در دھ

أموران واواک  ياری از م پاه بس و س
ان ر ارج از ژمخالف ورھای خ م را در کش ي

د در سال اول، شھريار . ايران، ترور کردن
اريس،  وی، در پ د اشرف پھل شفيق، فرزن

ر . ترور شد ديپلمات پيشين ايران، علی اکب
د ر ه منتق ود، در ژطباطبائی ک م اسالمی ب ي
د رور ش نگتن ت ائی . واش او را يک امريک

ه ار کشت ک ائی تب ده  افريق ه اسالم گروي ب
ران . بود ه اي ائی، او ب رور طباطب پس از ت

د ی کن دگی م ران زن ت و در اي يکی از . رف
رور  ای واواک، ت رين ترورھ مھمت

ار، در  اپور بختي ، در ١٩٩١دکترش
ود اريس، ب ق، . پ رور موف ن ت يش از اي پ

ود ل او شده ب ه قت دام ب . دوبار ديگر نيز اق
الھا،  ول آن س ان ٨٠در ط ن از مخالف  ت

دندژر رور ش ائی ت ورھای اروپ م در کش . ي
ين  ی پ ی در فيل تان و حت ه و پاکس در ترکي

دند رور ش انی ت ز مخالف ران . ني ود اي در خ
ترور از اين  ١۵. نيز، بسياری ترور شدند

  . ترورھا را واواک سازمان داد
ران،       ارج از اي ان در خ ترورمخالف

ر  ه سازمانھای اطالعاتی ب بھمان نسبت ک
ه متوجه مراقبت خ ود افزودند و تھديدھا ک

. يم می شدند، کاسته شدند، کاھش يافتژر
ان ر ه مخالف ل ک م در ژاز جمله به اين دلي ي

اگونی  ای گون ران، در گروھھ ارج از اي خ
د . عضويت دارند که با يکديگر اتحاد ندارن

ان، واواک  رور مخالف ه جای ت اينست که ب
ار  ی اعتب د و ترساندن و ب ه  آزار و تھدي ب

واواک طوری عمل . ردن آنھا می پردازدک
رش  ت نظ د تح ان بدانن ه مخالف د ک ی کن م

د دگی کنن تند و در خوف زن ی از . ھس برخ
يم ژيم، ھم از سوی رژگروه ھای مخالف ر

و ھم از سوی کشورھای ديگر، تروريست 
 –سازمان مارکسيست . شناخته می شوند

ه  ت ک ی اس ق گروھ دين خل المی مجاھ اس
ناخته م ت ش ودتروريس ن . ی ش ز اي ج

ا  گروه، گروه ھای ديگر، سلطنت طلب و ي
اغلب شناخته . جانبدار دموکراسی ھستند

وان تروريست  روه مخالف بعن شدن يک گ
واواک . بسيار به سبب تقالی واواک است

چنان عمل می کند که گروه مخالف، توسط 
  .دولتھای خارجی، تروريست شناخته شود

کارش است که  ١۵واواک دارای اداره  
ران  زير نظر گرفتن فعاليتھا در خارج از اي

» صدور انقالب«آن نوع فعاليتھا که . است
وند ی ش ده م ن . خوان ار اي ت، ک در حقيق

ياری  ا بس اط ب ردن ارتب رار ک اداره برق
ان  جنبشھای مقاومت و تروريست در جھ

ه . است تنھا با گروه ھای اسالمی نيست ک
ديگر رابطه برقرار می کند، با سازمانھای 

د  ی کن رار م اط برق ز ارتب ال (ني ال، ارس مث
د  ان ايرلن رای جمھوريخواھ لحه ب اس

مالی ن، اداره ). ش ود اي ا وج ر  ١۵ب ب
ه در  ت ک ز اس ازمانھائی متمرک س
د ت دارن ران فعالي وار اي ورھای ھمج . کش

اد  روه سنی اعتم ه يک گ ان ب گرچه ايراني
کامل نمی کنند، واواک با عناصر سازمان 

ده  ارتب وذ در . اط داردالقاع د نف م بقص ھ
ا ا آنھ تالف ب م بخاطر ائ انی . آنھا و ھ تازم

ه  د ک دفھا را دارن ان ھ ن عناصر ھم ه اي ک
اری  ا ھمک ا آنھ ران دارد، واواک ب تھ

  .خواھد کرد
ر      ای غي ت ارتباطھ ل نخس دلي

دئولو ری ژاي ردن رھب ود ک ک  از آن خ ي
ت ان اس ال در جھ المی راديک بش اس . جن

غول ل دوم آن مش ای  دلي ردن دولتھ ک
ا  ن گروھھ ا اي متخاصم به سر و کله زدن ب

ت ی . اس دازه نزديک اره ان ھا در ب گزارش
ا  ی ب ر ايران ر دواي واواک  و ديگ
ديگر، اختالف  ا يک ده، ب ان القاع جھادگراي

د اری . دارن ه ھمک ورد ک ن م ا در اي ام
ن  ا اي ران ب ر اي ازمانھای ديگ واواک و س
ا  ت، ب اربردی اس ی و ک ا گزينش گروھھ

دي تالف ندارن ديگر، اخ ه . ک ل دھ در اوائ
، مقنيه و حزب هللا اعضای القاعده را ٩٠

د ی دادن يم م ی .  تعل ا م ه آنھ در سودان، ب
واد  ل م ودرو حام ه خ ه چگون د ک آموختن
د ر کنن د و منفج ا ھدف برانن ره را ت . منفج

ای  د از ترورھ پتامبر  ١١بع ، ٢٠٠١س
ت ه . ايران از القاعده فاصله گرف ا ک ا آنج ت

ی اع ران م ه اي ه ب ده را ک ای القاع ض
اء  ن اعض ه اي ورھائی ک ه کش د، ب گريختن

ی داد ل م د، تحوي ا بودن ابع آنھ ا در . ت ام
بعضی موارد، رابطه ايران با القاعده، بسا 

د ز ش ر ني ورد . محکمت ال در م رای مث ب
تان راق و افغانس ران . ع دف  اي را ھ زي

  .گسترش نفوذ در عراق و افغانستان بود
ا   ر واواک ب ای غي ياری از گروھھ بس

اط دارد ا . شيعه در جھان ارتب بخصوص ب
گروھھای فلسطينی که در فلسطين فعاليت 

د ی . دارن اً ايران ران خالص الب اي ه انق گرچ
ت  تح درياف بش ف ائی از جن ا کمکھ ود ام ب

اد ژر. کرد ا جنبش حماس و جھ يم ايران ب
ک دارد اط نزدي طين ارتب المی فلس . اس

بش ا جن ران ب اط اي انی  ارتب اس از زم حم
امی  افتن ح ی ي اس درپ ه حم د ک رار ش برق

يعنی از زمانی رابطه برقرار شد که . برآمد
د ذف کن اس را ح يد حم رائيل کوش . اس

در . برقرار شدند ١٩٩٢روابط در دسامبر 
اس و  ارزان حم رائيل مب اريخ، اس آن ت

رد د ک ان تبعي ه لبن المی را ب اد اس در . جھ
زب هللا ق ح ا، واواک از طري ا  آنج ا آنھ ب

اين گروھھای سنی فن . ارتباط برقرار کرد
ا  ان شيعه ھ ا آن زم ترور انتحاری را که ت

د د، آموختن ی بردن ار م تی . بک اده دس گش
ه ژر ه حماس، در حمل يم ايران سبب شد ک

ران را  اخت اي کھای س رائيل، موش ه اس ب
ام  ت قس ه از راک ا(ک طينی ھ اخت فلس ) س

  .برد بيشتری داشت، بکار برند
ر  يعه، در اي ر ش ای غي ا گروھھ ان ب

اط  ز ارتب ه ني ه خاورميان ارج از منطق خ
رد رار ک ری و : برق روه الجزاي ا گ اط ب ارتب

ه  تان، از اينگون ان در افغانس ا طالب ز ب ني
تند ا ھس اط ھ دئولو. ارتب ن ژاي ی اي

دئولو ا اي ای ب ران ژی رژگروھھ م اي ي
وذ  رای قطع نف اختالف دارد اما ھمه آنھا ب

ور ان در کش د و  خارجي ود ميجنگن ھای خ
ران تعقيب می  اين ھدف، با سياستی که اي

ت ور اس د، ج ا . کن ود را ب ط خ ران رواب اي
ه  ا ک د ت ا خوب پوشش می دھ اين گروھھ

  .مدرکی دال بر رابطه بدست ندھد
ن        ا اي ود را ب ھای خ ران تماس اي

سازمانھا به روشھای مختلف سازمان می 
آنھا يکی از روشھا که عمومی ترين : دھد

ن  ود در اي فارت خ تفاده از س ت، اس اس
دارھا و  ب دادن دي رای ترتي ورھا، ب کش
ه  واملی است ک ط ع ات توس ی عملي طراح

برای مثال، بسياری از . مقام رسمی ندارند
د و از  عملياتی که در لبنان انجام می گيرن
فارت  د، در س ران برخوردارن ت اي حماي

واواک . ايران در دمشق طراحی می شوند
پ ا س ائی ب اه ھ داران در اداره پايگ اه پاس

ف را  ای مختل راد گروھھ ا، اف ه، در آنھ ک
ن پايگاه . تعليم می دھند، ھمکاری دارد اي

ھا ھم در ايران و ھم در دره بقاع در لبنان 
  . قراردارند

لحی،   در مص ونی واواک، حي ر کن وزي
ود ات . پيش از اين در سپاه ب د از انتخاب بع

ن ژ رداد ٢٢(  ٢٠٠٩وئ دی )  ٨٨خ احم
ين ا ژاد او را جانش ردژن لحی . ه ای ک مص

در سپاه و بسيج خدمت کرده است و متحد 
بدين سان، سپاه . نزديک احمدی نژاد است

وذ خود در آورده است . واواک را تحت نف
تھم  با حمايت خامنه ای، سپاه واواک را م
ود در  ای خ ئوليت ھ ده مس ه از عھ رد ک ک

ازه داده ده و اج ور برنيام ل کش ت  داخ اس
  .که جنبش اعتراضی از مھار بدر رود

  
  :سپاه پاسداران انقالب اسالمی٭ 
  

ــتراتفور، اداره   ــابع اس ــول من ــر ق ــا ب بن
اطالعات سپاه پاسداران همان قـدرت را 

سـپاه پاسـداران در . دارد که واواک دارد
بنـا بـر  . ، تأسیس شده است۱۹۷۹ماه مه 

فرمانی که خمینی صادر کرد، تأسیس شد 
یــک را بــرای ژیــک گــارد ایــدئولوو نقــش 

یـم ژو امروز، ستون فقـرات ر. یم یافتژر
ــت ــه اس ــت فقی ــل . والی ــانون  ۱۵۰اص ق

اساســی ســپاه را پاســدار انقــالب و دســت 
ــی شناســد ــر ر. آوردهــای آن، م ــم ژرهب ی

برای مهار سـپاه در هـر یـک از رده هـای 
. یــک داردژآن، نماینــده سیاســی ایــدئولو

اسـت تـا سپاه بیشتر یک سـازمان نظـامی 
ــــی ــــاتی و امنیت ــــازمان اطالع ــــک س . ی
. نیروهای زمینی و دریـائی و هـوائی دارد

با وجـود ایـن، یـک سـازمان اجتمـاعی و 
بسـیاری از . سیاسی و اقتصادی نیز هست

ــپاه  ــادی را س ــی و اقتص ــای سیاس کادره
سـپاه در همـه بخشـهای . پرورانده اسـت

اقتصــاد ایــران، در حــال گســترش قلمــرو 
  . خویش است

داره اطالعــــات ســــپاه بیشــــتر در در ا 
ــال اســت در خــارج از . داخــل کشــور فع

ایـــران، ســـپاه قـــدس متعلـــق بـــه ســـپاه 
ب .گ.بسـا از ک. پاسداران فعـال اسـت

کــه بگــذریم، بــزرگ تــرین گــروه مســلح 
اســت کــه حــوزه مأموریــت آن، دفــاع از 

مأموریتهـایش نیـز . مرزهای کشـور اسـت
سپاه قدس یک سـازمان . تخریبی هستند

ــامی م ــاتنظ ــک اداره اطالع ــه ی ــز ب  جه
  .پرتوان است

قسمت سـوم گـزارش را   : انقالب اسالمي
در شــماره آينــده از نظــر خواننــدگان    

از جمله تقدمهاي واواك  .خواهيم گذراند
مـالي   –و سپاه از آن مافياهـاي نظـامي   

  :كردن اقتصاد ايران است
  

هزار ميليـارد دالر   12
خســــارت بحــــران 

ــامي  ــي  –نظ  –سياس
  :اريركود و بيك

  
  

ــال،  20ظــرف  ــزار  12س ه
ميليـارد دالر زيــان تحميــل  
جـــو جنـــگ بـــه منطقـــه 

  :خاورميانه است
  

، به گزارش دویچه ۲۰۱۰اوت  ۲۴در  
های صلح هنـد اعـالم  وله، مرکز پژوهش

خاورمیانه بیشـترین بودجـه : کرده است
را در جهـان بـرای مســائل نظـامی هزینــه 

خسارت ناشی از این هزینـه بـین . کند می
تریلیون  ۱۲به  ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۱های  لسا

  .دالر رسیده است
هــــای صــــلح هنـــــد  مرکــــز پژوهش    

گزارشـــی را تحـــت عنـــوان ) فورســـایت(
منتشــر » هزینــه درگیــری در خاورمیانــه«

ـــزان خســـارت های  کـــرده کـــه در آن می
هــا  اقتصــادی، اجتمــاعی و انســانی جنگ

در خاورمیانه بررسی شده و این مبلـغ بـا 
ه بــرای برقــراری شــد های صرف هزینــه

  .صلح مقایسه شده است
عــزت الخــولی معــاون مرکــزی کــه      

گویـد کـه ایـن  گزارش را ترجمه کرده می
گزارش توسط متخصصـان هنـدی بـرای 
ارائه دید و نگاهی روشن در مورد هزینـه 
بحران و مزایای صلح در خاورمیانه تهیه 

  .شده است

 ۱۷۷ایـن گـزارش کـه در ده فصـل و      
م شـده توسـط پژوهشـگران صفحه تنظـی

ــه ریاســت ســندیپ ویســلیکار و  ــدی ب هن
الماس فوتهـاللی نوشـته شـده اسـت و در 
آن هزینــه اقتصــادی، نظــامی، طبیعــی، 
اجتماعی و سیاسی تـنش در خاورمیانـه و 

های فلسـطینی  های مترتب بر ملت هزینه
و اسرائیلی در کنار سناریوهای دسـتیابی 

ــال  ــه صــلح در س ــی  ۲۰۲۵ب ــورد بررس م
  .قیق قرار گرفته استد

  :تریلیون دالر خسارت ۱۲ 
در این گزارش آمده است که بحران در    

تـا  ۱۹۹۱های  خاورمیانه تنهـا بـین سـال
باعــث بــه وجــود آمــدن خســارتی  ۲۰۱۰

تریلیـون دالر شـده  ۱۲اقتصادی بالغ بر 
  .است

بـر اســاس تحقیقــات بـه عمــل آمــده در    
را  این گزارش، خاورمیانه بیشترین هزینه

در جهــان بــرای مســلح شــدن و ســاخت 
کنــد و ایــن مبلــغ بــه  ســالح پرداخــت می

کند که آن  خصوص وقتی جلب توجه می
ــل  ــورها در مقاب ــی کش ــد داخل ــا تولی را ب

ــه ــان و  هزین ــداد قربانی ــاعی و تع های دف
ــه مســائل نظــامی و  افــراد شــاغل در زمین

  .ارتشی مقایسه کنیم
محققـــان هنـــدی اعـــالم کردنـــد کـــه     

ـــرای خاورم ـــه بیشـــترین بودجـــه را ب یان
کنــد بطوریکــه  مســائل نظــامی هزینــه می

شش درصد از کل تولید داخلـی در سـال 
را برای تامین سالح و سـاخت آن  ۲۰۰۵

  .هزینه کرده است
ـــی«   ـــواد طبیع ـــل » آب«و » م دو عام

  :اصلی درگیری در آینده
این گزارش هشـدار داده اسـت کـه در      

و » د طبیعـیمـوا«آینده نزدیک دو عامل 
به دالیل اصلی نزاع و درگیری در » آب«

  .خاورمیانه تبدیل خواهند شد
  
با آنکه هرگاه کسـی در هفتـه  ٭
ساعت کار کنـد را شـاغل بـه  ۲

ـــزان  ـــد، می ـــی آورن ـــاب م حس
ـــاری از  ـــتر ۱۷بیک درصـــد بیش
  :شده است

  
ا، حسن  ٢٢در   زارش ايلن ه گ مرداد، ب

ه  ارگر گفت ه ک ل خان صادقي، معاون دبير ک
تا تين: س ار  نخس ان وزارت ك بار در زم

راي  دي ب اي جدي م معيارھ ت نھ دول
ورد  ار م ر بيك ار از غي راد بيك تشخيص اف

ا . استفاده قرار گرفت ھرچند با اين معيارھ
د  كه پايين اني بودن تر از استانداردھاي جھ

نرخ بيكاري بسيار پائين نشان داده شد اما 
ت ت سياس ل شكس ه دلي ه ب ھاي  ھا و برنام

ار اقت صادي مسؤالن وقت، امروز مركز آم
 .دھد درصدي بيكاري خبر مي٣.۵از رشد 

دري       ه ق اري ب رخ بيك عودي ن ير ص س
ردن  ين ك ا تعي ي ب ه حت ده است ك ديد ش ش
راي  ه ب ار در ھفت اعت ك داقل دو س ح

وان واقعيت  شناسايي افراد بيكار نيز نمي ت
رد ان ك ل شكست در اجراي  .را پنھ ه دلي ب

ه ال ھاي اش برنام ت، در ح تغالزايي حکوم
ار  حاضر نرخ بيكاري در ايران برخالف آم

ادل (درصد  ١٧منتشر شده به بيش از  مع
  .افزايش پيدا كرده است) ميليون نفر ۵

رداد  ٢٧در   ی را ٨٩م ا تحليل ، ايلن
اراگراف اول آن  ه پ ت ک ار داده اس انتش

ه : اينست انگار ھمين چند روز پيش بود ك
يمي، معمار توسعه مرحوم دكتر حسين عظ

ي از سال ا نگران ي ب ه  ايران اني دھ ھاي مي
ه  سخن مي ٨٠ ود ك اور ب ن ب ر اي گفت و ب

راه  ه را ھم ادي انديش ديران اقتص ر م اگ
ه ري نمي برنام د دي ود نكنن ه  ھاي خ د ك پاي

اي در  ران را از پ اد اي اري، اقتص بيك
ي ر مي. آورد م ه نظ ا ب اال ام ن  ح د اي رس
عه پيش مند توس ي انديش ه  بين ي ب ايران

ھاي  البته از سال. واقعيت نزديك شده است
رده ٨٠مياني دھه  ور ك ه  عب ا ھمه ب ايم ام
ن  دانند كه درست از ميانه خوبي مي ھاي اي

راي  ي ب رين نگران اري بزرگت ه بيك دھ
ز در  وده است و امروز ني اقتصاد ايراني ب

ه  ال از دھ ين س اري ٨٠واپس ان بيك ھمچن

د زخمي دھان در گوشه اقتصاد ايران مانن
ه رخ  خ را ب دي تل ت و لبخن رده اس از ك ب

د مي ياه . كش ايي س ين ادع ك چن دون ش ب
ياه ايي نيست و س ز نمي نم ايي ني د  نم توان

رد ب بگي ه. لق ر برنام ي اگ ي حت ريزان  يعن
وي  د، از س خن را نپذيرن ن س ادي اي اقتص

م نمي اران ھ يل بيك ر روي س د  ديگ توانن
ا در اتوب ن روزھ ه اي د ك م ببندن ان چش

  .روند اقتصاد ايراني رژه مي
المی الب اس ين : انق ر حس اد دکت ده ي زن

رداد  ای خ ا کودت ی، ت اور ۶٠عظيم ، مش
ود اه ھشدار او . اقتصادی بنی صدر ب ھرگ

ورم و  در باره رانت خواری و بيکاری و ت
واردات و حجم نقدينگی و بودجه شنيده می 
ران وضعيتی جز وضعيت  شد، اقتصاد اي

  .تامروز را می داش
رکود، توسـعه بخـش نفـت و ٭ 

گاز ایران را دچار سکته و میل 
ــل و  ــذاری را زای ــرمایه گ ــه س ب
  :بیکاری را افزایش داده است

  
ه ٢٠١٠اوت  ١٣در   ه ول ، دويچ

ت رده اس زارش ک رمايه: گ دم س گذاری  ع
ه ه، برنام يش از ھم عه در  ب ھای توس

صنعت نفت و گاز را با سکته روبرو کرده 
ت ه کار. اس ه گفت اد ب ان، در اقتص شناس

رمايه ه س رايش ب ران گ ه  اي گذاری رو ب
ت زايش اس ه اف اری رو ب . زوال و بيک

ه ارز و طال  بخشی ازسرمايه ھای کشور ب
ه بانک ا ب ده ي ديل ش ده تب پرده ش ا س . اند ھ

رمايه خارجی م از س ا ھ اع  ھ گذاری امتن
 .کنند می
پرده    م س ه حج رايطی ک ھا در  در ش

اال ر بانک ا از فعاليت ھای ايران ب ه، آنھ فت
ارات  ھيالت و اعتب ای تس ود در اعط خ

ته ان . اند کاس ازه در پاي ی ت ه گزارش ا ب بن
پرده ١٣٨٨سال  م س ا  حج درصد  ٢٠ھا ت

ان سال  وده است ١٣٨۶بيش از پاي در . ب
ھيالت بانک دت تس ين م ه  ھم ا ب ا تنھ ھ

ه . درصد افزايش داشته است ١٣ميزان  ب
يش ا ادی ب ت اقتص ر حرک ارت ديگ ز عب

گذاری پيش  گذاری در جھت سپرده سرمايه
 .رفته است

ادی و      ناس اقتص لطانی، کارش درام س پ
ران در  اق تھ دگان ات ت نماين و ھيئ عض

  وگو با خبرگزاری ايلنا توضيح داده گفت
است که در عين رکود سنگينی که اقتصاد 

ھا و ھم  ايران را فرا گرفته است، ھم بانک
ه يش ب يش از پ ا ب تريان آنھ  مش

پرده د گذاری روی آورده س ن . ان اي
ود سنگين از  کارشناس اقتصادی برای رک

اد شدن شمار چک ھای برگشتی شاھد  زي
ی ه او  م ه گفت ه ب انه وخيم"آورد ک ر  نش ت

 ."شدن اوضاع اقتصادی است
د آقای سلطانی توضيح می      ازار «: دھ ب

ر  ه س ود ب ت در رک ه مدتھاس کن ک مس
رد می ن بخش. ب دی و ص ای تولي ز ھ عتی ني

و در آمده ه زان ت ب د مدتھاس . ان
رمايه دادھای  س ل روي ه دلي ز ب گذاری ني

ط ھای تحميلی در  سياسی و محدوديت رواب
اھش مواجه شده است بين ا ک در . المللی ب

کنار اينھا بورس نيز به دليل نبود فرھنگ 
ت ه اس عه نيافت ھام، توس ن . س امی اي تم
گذاری در شبکه  عوامل افراد را به سپرده

ت رده اس ب ک انکی ترغي ه . ب وھی ک وج
توانست در رشد و شکوفايی اقتصادی  می

 ».و بھبود روند توليد نقش داشته باشد
کند که  اين کارشناس اقتصادی اشاره می   

امانی اطر نابس ه خ ی  ب ود حت ھای موج
ی شايسته رشد  سپرده بانکی نيز به ميزان

ت رده اس ه او. نک ه گفت ال«: ب ھای  در س
ته ايران ور و گذش ارج از کش ان خ ي

رمايه ای  س ه فض بت ب ارجی نس گذاران خ
اد داشته و وجوه خود  سياسی ايران اعتم
ا  انکی م ام ب ه نظ اال ب ود ب ل س ه دلي را ب

پردند می ت ارز . س رخ ثاب رايط ن ن ش در اي
اما . ھا به سپرده مؤثر بود در تبديل دارايی

ال  ژه در دو س ه وي ال ب د س ن چن در اي
پرده ته س ان در گذاری خ گذش ارجي

يده است بانک داقل رس ه ح ی ب ای داخل . ھ
ه ارز و از  ديل ب ياری از وجوه تب ی بس حت

ز . اند کشور خارج شده بخشی از وجوه ني
ازار  ن ب به دليل افزايش بھای طال جذب اي

 ».شده است
ه    ن کارشناس می نتيج ه اي رد آن  ای ک گي

لطه بی ل س ه دلي ه ب ت ک دم  اس اتی و ع ثب
  16در صفحه  ھای اقتصادی ھم  اعتماد در فعاليت

 محبوبها و مغضوبها؟
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خشونت و روانشناسی 
 )۴(تجاوز 

 "خشونت در انقالب"
  

دوران کــــودکی و نوجــــوانی و جــــوانی 
خــویش را کــه در طــی دوران حیــات او 
بشــــکل پرخاشــــگریها در روح و روان او 
تلمبار و متراکم شده اند، به دیگرانسانها 

بزبان روانشناسی، این فـرد . سرایت دهد
های کور و مـزمن خـود را خشمها و کینه 

جهــت ایــن بــرون . بــرون افکنــی میکنــد
این قربانی را . افکنی، نیاز به قربانی دارد

  .مینامد" دشمن"او 
در حقیقت خشونتگران عملۀ نظامهـای  

استبدادی، کودکان بزرگ شـدۀ و مسـن 
روان بیماری هستند که در طـول زنـدگی 
خـــویش از نظـــر جســـمی ســـخت کتـــک 

ند، از نظـر روحـی خورده و آسیب دیده ا
و روانــی بشــدت تحقیــر و زبــون و خــوار 

ارادۀ انسانی و طبیعـی اینگونـه . شده اند
ــر اعمــال زور و خشــونت، در  افــراد در اث
همــان اوان کــودکی و خردســالی شــان 

بهمــین . شکســته و لگــدمال شــده اســت
دلیل این افراد تبـدیل بـه انسـانهای بـی 
اراده ای میشــوند، مطیــع زور و قــدرت و 

  .ق و بیقرار اعمال خشونتعاش
ابوالحسن بنـی صـدر بتـازگی واژۀ بسـیار  

معتاد بـه اطاعـت از "جالب و پُر معنای، 
در مــورد . را ابتکـار کــرده اسـت" قـدرت

این واژه میتوان از دیـد روانشناسـی یـک 
کتاب قطور با پژوهشهای بـالینی فـراوان 

عجالتاً بگویم که در این واژه سه . نوشت
اجتماعی، یعنـی اعتیـاد،  -بیماری روانی 

این هر سـه . اطاعت و قدرت نهفته است
بیمــاری شــاخص و جــزء عالئــم بیمــاری 

ـــــــی  ـــــــیت"روان ـــــــتالل شخص " (  اخ
Persönlichkeitsstörung (ـــتند . هس

این عالئم بیماری نـزد تمـامی مسـتبدین 
  .قابل رویت هستند

ــا   ــر کــودک و نوجــوان و ی ــر ارادۀ ه اگ
و ذاتـی جوانی را ما بدرستی میل طبیعـی 

او بـــه آزادی و اســـتقالل بـــدانیم، یعنـــی 
آنچه را در اصطالح علوم تربیتی، تمایـل 

" خـودگردانی"غریزی و فطری انسان به 
ــد ــمنی . خــویش مینامن در اینصــورت دش

غیره قابل تصور تمـامی مسـتبدین نسـبت 
ــودگردانی  ــا خ ــتقالل و ی ــه آزادی و اس ب
دیگر انسـانها، نسـبت بـه آزادیخواهـان و 

ن مردمسـاالری را بهتـر میتـوان جانبدارا
چــرا کــه نــزد مســتبدین ایــن . درک کــرد

میل و تمایـل انسـانی و طبیعـی در همـان 
دوران کـودکی و خردسـالی شـان بشـدت 

در اصطالح . سرکوب وپایمال شده است
آزادی (آنچه را که خود ندارنـد "عامیانه 

خـــودگردانی در عمـــل و  و اســـتقالل یـــا
، تحمّل دیدن آن را نزد دیگـران )اندیشه

  ".نیز ندارند
در نوشــته قبلــی همچنــین آمــد کــه ایــن  

افــراد تربیتــی ســخت دشــمن تــن و روان 
تربیتــی کــه . خــویش را تجربــه کــرده انــد

ــتها،  ــا و شکس ــواع ناکامیه ــل آن ان حاص
حرمــان و مــالل و انــدوه هــا و نتــایج آن 

ــر و خشــونت و  خشــم و پرخاشــگری، قه
اگـر ایـن . ویرانگری و ویرانسـازی اسـت

افراد بدرستی و صداقت خاطرات دوران 
ـــازگو  کـــودکی و نوجـــوانی خـــویش را ب
کنند، محتـوای خـاطره هـای آنهـا پُـر از 
مالل و اندوه ها، تحقیر و خوار شـدنها و 
خشمها و غیظها و کینه های کور و مزمن 

کینه های کور و مزمنی کـه مـدام . هستند
در . پــی یــافتن دشــمنی نــو و تــازه انــد در

نوشتۀ کنونی در نظر دارم به این امر مهم 
بپردازم که اینگونه افـراد چگونـه در پـی 
پیروزی انقالبها و ایجـاد قـدرت سیاسـی 
ــزار  ــری، اب ــع بش ــر جوام ــد، در اکث جدی
دســت رهبــران و ســخنگویان اســتبداد 

رهبران و سخنگویان اسـتبداد . میگردند
ۀ خـویش روانـی سـخت خود نیـز بـه نوبـ

بدین معنی که . نامتعادل و پریشان دارند
روح و روان آنهـا نیــز مملــو از کینــه هــا و 

بهترین دلیل وجود این . دشمنیها هستند
ــــا و  ــــدارها و کرداره ــــا را، پن ــــه ه کین

پنـدارها و . گفتارهایشان نمایـان میکننـد
کردارها و گفتارهـایی کـه اسـاس آنهـا را 

. میدهنــد خشــونت و ویرانگــری تشــکیل
در ایـران  ۵۷همۀ کسانیکه انقـالب سـال 

را شاهد بودند، بخوبی میدانند کـه ایـن 
انقالب با شـکوه بدسـت توانـای جمهـور 
مردم ایران آنگونه به وقـوع پیوسـت کـه 
ــان و در  ــومی جه ــار عم ــه شــهادت افک ب
برابر انظار مـردم دنیـا، گـل را بـر گلولـه 

یعنی انقالب مردم ایـران . پیروز گردانید
. ، عاری ازقهر و خشونت بـود۵۷ر سال د

ولی پس از سقوط رژیم پهلـوی، افـرادی 
ــــر از  کــــه روح و روانــــی نامتعــــادل و ُپ

ـــاره  انقـــالب را خشـــونت داشـــتند، بیکب
در رأس این افـراد . خشونت معنی کردند

ــر" ــود" رهب ــی ب ــی . انقــالب، خمین خمین
خود نمونـۀ بـارزی از فـردی روان بیمـار 

. شــونت پــروربــود، ســخت کینــه ورز و خ
پندار و کردار، و بخصوص گفتـارش پـس 
از پیروزی انقالب ایـران بتـدریج بیـانگر 

او کـه روح . تقدس قهر و خشونت گردید
و روانی پُـر از خشـم و غـیظ و ویرانگـری 
داشت، تا زمانیکه ستون پایه های قدرت 
اســتبدادی خــویش را در ایــران اســتوار و 
محکــم نکــرده بــود، خویشــتن را انســانی 

، مملــو از رحــم و عطوفــت، "روحــانی"
صلح جو و صلح پـذیر و عـارفی عـاری از 

خمینـی . ذره ای زور و خشم جلوه میداد
جمهور مـردم ایـران را بـا ریـا و تزویـری 

در پــاریس . غیــر قابــل وصــف فریــب داد
بهنگام بیان خط و ربط انقالب اسالمی، 
ـــردی آزادیخـــواه، مســـتقل و  خـــود را ف

در مصاحبه هـا . انساندوست نشان میداد
و سخنرانیهای خویش بطور مکـرّر مـردم 
ایران را صاحب حقوق و منزلت فردی و 

نـه ) ۱. (اجتماعی و ملی قلمـداد مینمـود
ــه روشــنفکران  ــران و ن ــردم ای جمهــور م
آزادیخواه و مردمساالری که فریب ظاهر 
ــــد، هرگــــز  ــــی را خوردن آراســــتۀ خمین
نمیدانســتند و باورشــان نمیشــد کــه چــه 

خاشگری تلمبـار و تـراکم یافتـه اندازه پر
در روح و روان خمینی در کمین نشسته و 
منتظر فرصـتی مناسـب جهـت فـوران بـه 

خمینی ایـن فرصـت را پـس . بیرون است
از پیــروزی انقــالب مــردم ایــران بتــدریج 

همــانطور کــه در بــاال آمــد، . بدســت آورد
زمانیکه ستون پایه های قدرت اسـتبدای 
ــــدید بــــ ــــه تمــــایلی ش ــــویش را ک ه خ

ــود، از  ــتوار نم ــت، اس ــم داش توتالیتاریس
جمله سپاه پاسداران، انواع دادگاه های 

، کمیته ها، بنیـاد مستضـعفین، "انقالب"
ـــه، واواک و  ـــای جمع ـــاه ...نمازه ، آنگ
دین اسالم . انقالب را خشونت معنی کرد

ــامبرش  ــده " دیــن محبــت"را کــه پی نامی
بـــود، بـــا جهـــل و خرافـــات، جنایـــت و 

ری و ویرانسازی برابـر خشونت، و ویرانگ
در حقیقــت فلســفۀ دیــن اســالم را . کــرد

معنی و تفسـیر ) ۲"(فلسفۀ چگونه مُردن"
  .کرد

ــًا  ــطور، لطف ــن س ــی ای ــدگان گرام خوانن
سخنان خمینی در ذیل را کـه نزدیـک بـه 
یکسال و نیم پس از پیروزی انقالب بیـان 
کرده است، چندین و چند بـار بخوانیـد 

ســی تــا آنزمــان تــا درون او، یعنــی روانشنا
  :پنهان او، دستگیرتان شود

اشتباهی که ما کردیم این بود کـه بـه "... 
طــور انقالبــی عمــل نکــردیم و مهلــت 

و دولـت . دادیـم بـه ایـن قشـرهای فاسـد
انقالبــی و ارتـــش انقالبــی و پاســـداران 

هیچ یک از اینها . انقالبی، عمل نکردند
. عمل انقالبی نکردند و انقالبی نبودنـد

ز اول کــه رژیــم فاســد را خــراب اگــر مــا ا
کردیم، بطور انقالبی عمل کرده بودیم، 
ــودیم  ــته ب ــام مطبوعــات را شکس ــم تم قل
وتمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را 
تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنهـا را بـه 
محاکمه کشیده بـودیم و حزبهـای فاسـد 
را ممنوع اعـالم کـرده بـودیم، و رؤسـای 

ن رسانده بودیم، آنها را به سزای خودشا
چوبه هـای دار را در میـدانهای بـزرگ و 

بر پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را 
، این زحمتها پـیش نمـی درو کرده بودیم

مــن از پیشــگاه خــدای متعــال و از . آمــد
پیشـــگاه ملـــت عزیـــز، عـــذر میخـــواهم، 

مــا . خطــای خودمــان را عــذر میخــواهم
مردم انقالبی نبودیم، دولت مـا انقالبـی 
نیســــت، ارتــــش مــــا انقالبــــی نیســــت، 
ژاندارمری انقالبـی نیسـت، شـهربانی مـا 

پاسداران ما هم انقالبـی . انقالبی نیست
اگـر مـا . نیستند، من هم انقالبـی نیسـتم

انقالبــی بــودیم، اجــازه نمیــدادیم اینهــا 
تمـــام احـــزاب را . اظهـــار وجـــود کننـــد
تمام جبهه هـا را . ممنوع اعالم میکردیم

یـک حـزب و آن . دیمممنوع اعالم میکـر
ــه" ....." ، حــزب مستضــعفین"حــزب الل
ــن ) (۳( ــا از م ــه ه ــر جمل ــی زی ــط کش خ

 .)است
محتوای این سخنان در واقع منشور یک 
حـــزب فاشیســـتی تمارعیـــار اســـت و نـــه 

ــــا شــــعار  ــــی ب آزادی، "اهــــداف انقالب
که از زبـان " استقالل، جمهوری اسالمی

ــود ــران اعــالم شــده ب . جمهــور مــردم ای
ن بیان فاشیستی، درون بیمار خمینی با ای

ــد ــویش را نمایــان گردان درونــی کــه . خ
انقالب مـردم را بـا خشـونت و جنایـت و 
ــــواع نفرتهــــای سیاســــی و  فســــاد، و ان

بیــانی کــه تــا هــم . اجتمــاعی برابــر کــرد
اکنون نیز سر لوحۀ اعمـال و سیاسـتهای 
  نظام والیت مطلقه فقیه در ایران است

خمینـی، پس از بیـان خشـونتها از زبـان . 
افرادی که تشـنۀ قـدرت بودنـد، اسـتبداد 
ــه و  ــا شــکل و قیاف قــدیم شاهنشــاهی را ب

بازســـازی ) والیـــت فقیـــه(نـــامی جدیـــد 
این افراد هم مشوق خشونتگران . کردند

ــــی (در خشونتگریهایشــــان شــــدند،  یعن
) مدافع و مُبلغ جمله های خمینی در باال

و هم رفتار خشونتگران را در پی اعمـال 
و " دینـی"نایتهایشان توجیـه فسادها و ج

در . کردنـــــد" سیاســـــی" و "  علمـــــی" 
حقیقـــت بـــا معنـــی کـــردن انقـــالب بـــه 

اجتماعی شدیدًا  -خشونت، زمینۀ روانی 
بیمـــــاری را بوجـــــود آوردنـــــد، ُپـــــر از 
پرخاشــــگریها، کینــــه ورزیهــــا و عقــــده 

 -در ایـن عرصـۀ بیمـار سیاسـی . گشائیها
روانــی، جنایتکــاران سیاســی میدانــدار و 

گردان انقــالب بــه قهــر معنــی شــده، کــار
ایـــن جـــّو پـــر از خشـــونت و . گردیدنـــد

جنایـــت، فضـــائی را بوجـــود آورد کـــه 
خشونتگران بتوانند عقده هـای مـزمن و 
ـــار خـــویش را کـــه محصـــول دوران  بیم
ــر ســر  ــود، ب کــودکی و نوجــوانی شــان ب
انقــالب و نســلی کــه انقــالب کــرده بــود، 

در ایـن فضـای پُـر از دروغ و . خالی کنند
ـــی  ـــان سیاس ـــاد، جانی ـــان"فس و " قهرم

بنا بر گفتۀ خمینـی " (انقالبی"و " مبارز"
در کنـار ایـن توصـیفهای . شـدند) در باال

مسخره، در ذهنهـای بیمارشـان احسـاس 
نوعی برتری و تفوق اجتماعی نیز به آنهـا 

  .دست میداد
ــلطۀ  ــع تحــت س ــۀ جوام ــه درهم چــرا ک
توتالیترها نیز جانیان سیاسی خویشتن را 

، )استالینیســــــتها" (رفقــــــا"ف در صــــــ
نازیها، که معنی همرزم را بـه " ( کاماراد"

و در رژیـم والیـی .) زبان آلمـانی میدهـد
خمینـــی و خامنـــه ای، در آغـــاز انقـــالب 

بهنگـــام بازســـازی اســـتبداد " (مکتبـــی"
ــتعدادهای متخصــص و  جهــت طــرد اس

ــا ــرفتن جــای آنه ــپس )گ ــرادر و "، و س ب
  .، قرار میدهند"خواهر انقالبی

وضیح اینکه، انسانی که نیـاز بـه دشـمن ت 
ـــا بتوانـــد او را خُـــرد و خمیـــر و   دارد ت

تـرور یـا (پایمال، و یا اصالً نیست و نابود 
ایـن امـر بـرایش بسـیار بـا . میکند) اعدام

اهمیت است که خشـونتها و جنایتهـایش 
ــب  ــرس از عواق ــازات و ت ــدون مج اوًال ب

ــند ــا باش ــاب آنه ــر . ارتک ــن ام ــاً از ای ثانی
ر آنکه، او بایستی بدون داشـتن ذره مهمت

ای عــــذاب وجــــدان، در پــــی اعمــــال 
ـــــروزی و  ـــــاس پی ـــــونتهایش، احس خش

ایــن . ظفرمنــدی نیــز بــاو دســت دهــد
احساس پیروزی و غلبه بر رقیب سیاسی، 
بـاو آن تعـادل روحــی و روانـی را میدهــد 
که او فاقـد آن اسـت و بـآن نیـازی مبـرم 

در اصطالح روان درمانی، نداشـتن . دارد
عـــذاب وجـــدان و در عـــوض آن یـــافتن 
ــان  ــا رقیب ــب ی ــر رقی ــروزی ب احســاس پی
برایش ثبات روانی مسرت بخشی را ایجاد 

  . میکند
البته این امر را نیز نباید فراموش کرد که 
با معنی کردن انقالب به خشونت، عـالوه 
بر ارضاء و تعـادل بخشـی هـای روحـی و 
روانــی، خشــونتگران عملــۀ اســتبدادها 

ی صاحب مکنـت و ثـروت و مفت و مجان
ــوند ــز میش ــی نی ــات دولت ــا . مقام در اینج

در : اشـــاره بـــه ایـــن امـــر ضـــرور اســـت
تحقیقات جامعه شناسی سیاسی متعددی 
کــه از نظامهــای توتــالیتر در همــه جــای 

ایــن امــر بشــدت . دنیــا بعمــل آمــده انــد
چشــمگیر اســت کــه بــر خــالف نظامهــای 
سیاسی مردمساالر، در نظامهای توتالیتر، 

اد بــی کفایــت در ســریعترین زمانهــا، افــر
بدون داشـتن علـم و تجربـه و تخصـص، 

غالــــب . ارتقــــاء شــــغلی مــــی یابنــــد
خشـــــــونتگران جهـــــــت پاداشـــــــت 
ـــان صـــاحب  ـــرور زم ـــان بم خشونتهایش
مقامــات اداری مهــم و حساســی میشــوند 
که غالباً نیز از آنها هـیچ علـم و شـناختی 

در اینجـــا یـــک مثـــال از رژیـــم . ندارنـــد
مینـی و خامنـه ای مـا را والیت مطلقـۀ خ

  .کافی است
برای مثال در رژیم والیت مطلقۀ حاکم  

بر ایران، دوره های ارتقاء شغلی محمود 
او کـه در . احمدی نژاد را در نظـر آوریـد

ابتدای انقالب چماقـدار رژیـم بـود و در 
کم حجاب "خیابانهای تهران خانمهای 

را آزار و اذیـت میکـرد، در " و بد حجـاب
شصت بدسـتور رهبـر انقـالب  اوایل دهۀ

کـار . زد" انقالبـی"خمینی، دسـت بکـار 
ایشان زدن تیـر خـالص بـه مغـز جوانـان 
ــود ــم ب ــدانهای اعــدام رژی ــاوم در می . مق

، یعنــی "ســپاه قــدس"ســپس عضــو فعــال 
شاخۀ نظامی ترور سپاه پاسداران گردیـد 
و در انواع ترورها و آدمکشیهای رژیم در 
ل داخــل وخــارج ایــران مشــارکت فعــا

در خالل ارتکاب بـه تمـامی ایـن . داشت
" دکتــــــرای"خشــــــونتها و جنایتهــــــا، 

ــد ــام دادن ــاو انع ــز ب ــازی را نی در . شهرس
ـــنجانی،  ـــوری رفس ـــان ریاســـت جمه زم

پــس از آن او را شــهردار . اســتاندار شــد
تهـــران کردنـــد و در حـــال حاضـــر نیـــز 

خویش " ریاست جمهوری"دومین دورۀ 
ــ" رهبــر فرزانــۀ"را از  ه خــود، علــی خامن

درحالیکـــه . ای، پاداشـــت گرفتـــه اســـت
مــیهن مــا، ایــران ســرزمین فــرارعظیم 
مغزهـــــــا گردیـــــــده و در مهـــــــاجرت 
متخصصـــین ایرانـــی بـــدیگر کشـــورهای 
جهان، ایـران مقـام اول را در دنیـا یافتـه 

  .است
ـــــردی  ـــــی ف ـــــه روانشناس ـــــردیم ب برگ

ــــراد . خشــــونتگران ــــع اف حــــرص و ول
خشونتگر در دشمنی بـا انسـانهای دیگـر، 

ای امـر نسـبت بـه دشـمن معـین و از ابتد
ــده  ــری نش مشــخص و خاصــی جهــت گی

غالبـــًا اینگونـــه افـــراد در اوائـــل . اســـت
ـــنی از  ـــور روش ـــیچ تص ـــان ه فعالیتهایش

و یـــا ) استالینیســـتها"(دشـــمن طبقـــاتی"
و در نظـــام ) نازیهـــا" (نژادهـــای پســـت"

ـــه ای  ـــی و خامن ـــی " خمین ـــا، مل لیبراله
گرایان، منافقین، واین روزها فتنه گـران 

" دیگـر دشـمنان اسـالم... و سران فتنه و
خشونتگران تصـاویر و تصـورات . ندارند

خویش از دشمن و یا دشـمنان را ابتـدا از 
طریق آموزگاران خشونت و جنایـت فـرا 

در تمامی نظامهـای اسـتبدادی . میگیرند
فراگیــر ایــن دولتمــردان جــانی و تبهکــار 
هستند که با تبلیغات شبانه روزی خویش 

دشــمنی نــو و جدیــد را بــه  هــر از چنــدی
  .خشونتگران معرفی و تلقین میکنند

آمـــران جنایتهـــای سیاســـی، باصـــطالح 
ــران سیاســی، خاصــه  ــام معظــم "رهب مق

با معرفی دشمن و یا دشمنان نو " رهبری
بــه نــو شــونده، نیازهــای درونــی و روانــی 
عملــه هــای خشــونتگر خــویش را ارضــاء 

  .میکنند
ــه  ــان ک ــاتش، آنزم ــان حی ــی در زم خمین

ــون اســتبداد او را  کــر و کــور و بــی "جن
کـرده بـود، بـه پیـروان خشـونتگر " عقل

اســـالم نـــاب "خـــویش اینگونـــه درس 
دست ساخت خویش را به آنها " محمّدی

  :می آموخت
ــت "  ــه و محب ــد عشــق و عالق شــماها بای

خود نسبت به خدا و پیـامبرش را تبـدیل 
ـــه  بـــه کینـــه و دشـــمنی و خصـــومت علی

به مضمون در  نقل." (دشمنان خدا کنید
.) نامه ایکه او به گوربایچف نوشته اسـت

چـه کسـانی بودنـد؟ " دشمنان خـدا"این 
این دشمنان را خود خمینـی تعیـین و بـه 
پیروان خشونتگر خویش معرفی و تلقین 

برای مثال در سخنانی که در بـاال . میکرد
را " خـدا"و " اسـالم"از او آمد، دشـمنان 

  .اینگونه معرفی میکند
از اول که رژیـم فاسـد را خـراب  اگر ما" 

کردیم، بطور انقالبی عمل کرده بودیم، 
ــات ــام مطبوع ــم تم ــودیم  قل ــته ب را شکس

را  وتمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد
روسای آنهـا را بـه تعطیل کرده بودیم، و 

محاکمه کشیده بـودیم و حزبهـای فاسـد 
را ممنوع اعـالم کـرده بـودیم، و رؤسـای 

شان رسانده بودیم، آنها را به سزای خود
و چوبه هـای دار را در میـدانهای بـزرگ 

بر پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را 
درو کرده بودیم، این زحمتها پـیش نمـی 

اگر ما انقالبی بـودیم، اجـازه ........ آمد
تمـام . نمیدادیم اینها اظهار وجـود کننـد
تمـام . احزاب را ممنوع اعـالم میکـردیم

یـک  .عالم میکـردیمجبهه ها را ممنوع ا
ــــزب و آن  ــــه"ح ــــزب الل ــــزب "ح ، ح
خـط کشـی زیـر جملـه ....." (مستضعفین

  .)ها از من است
از طرف دیگر بـرای عـاملین یـا مـأموران 
جنایت و خشونت سیاسی نیز هـیچ مهـم 
نیست که کدامین انسان و یا گروه انسانی 
ـــونت  ـــه و خش ـــرت و کین ـــوع نف را موض

نه مقدار و درجۀ کی. خویش قرار میدهند
و نفــرت فــرد خشــونتگری کــه دســت بــه 
جنایت سیاسـی میزنـد، خیلـی عمیقتـر و 
مـــزمن تـــر از خـــط سیاســـی و تمـــایالت 
عقیـــدتی و ایـــدئولوژیکی او، در درون او 

ــــا " دشــــمن"نــــوع . ریشــــه دارنــــد و ی
. اصــالً بــرای او مهــم نیســتند" دشــمنان"

ــاتی"میخواهــد  ــا " دشــمن طبق ــد، ی باش
من دشـ"باشـد و یـا " دشمن دین و خدا"

این تفاوتها بـرای خشـونتگران ". نژادی
باصـطالح، . هیچ معنی و اهمیتی ندارنـد

ــتند ــه هس ــه بهان آنچــه مهــم اســت، . هم
  .است" دشمن"وجود 

تجـــارب مبـــارزین راه آزادی بـــه آنهـــا 
آموخته اند که، بعضی مواقـع جـای ایـن 

با هم نزد خشونتگران خیلـی " دشمنان"
بـرای مثـال چـپ . سریع عـوض میشـوند

ــ ــال رادیک ــه در بــه در دنب دشــمن "ال ک
" طبقـاتی"میگشت تا کینه های " طبقاتی

خود را سر او خـالی کنـد، یکشـبه میشـود 
راســت رادیکــال و دشــمن خارجیــان و 

در . ، و یـا بـر عکـس آن"نژادهای پسـت"
ــال  ــای س ــام کودت ــا بهنگ ــران خــود م ای
شصت حزب تـوده بـا مـرام کمونیسـتی و 
بی خدائی خویش، بهمـراه شـاگردانش، 
چریکهای فدائی اکثریـت، در دشـمنی بـا 
آزادیها و آزادیخواهان، بقـول خودشـان 

، چنـــان گـــوی ســـبقت را از "لیبرالهـــا" 
ـــای  " مســـلمان و خـــدا پرســـت"مالتاری

ربوده بودند که مردم ایـران از راه طعنـه 
و ســرزنش، رهبــر آنزمــان حــزب تــوده را 

  .می نامیدند" آیت اللّه کیانوری"
دین جزء بدیهیات این امر نیز پیش مستب 

ــاران  ــین و آموزگ ــرای معلم ــه ب ــت ک اس
ــوع  ــت، ن ــا "خشــونت و جنای دشــمن و ی

بستگی به بازار پُر رونق قـدرت " دشمنان
در واقــع خشــونتگران . سیاســی روز دارد

نـان را بـه نـرخ "سیاسی همگی باصطالح 
ـــد ـــر ." روز میخورن ـــول عم ـــی در ط یعن

سیاســی و عقیــدتی خــویش مــدام خــط و 
  .سی عوض میکنندربط و جبهۀ سیا

ــدا خشــم و  ــز، ابت ــۀ روانشناســی نی از جنب
نفــــــرت، یعنــــــی همــــــان محصــــــول 
پرخاشگریهای تلمبار و متـراکم شـدۀ در 
ژرفــای روح و روان خشــونتگران هســتند 
که انگیزۀ خشونت و جنایـات سیاسـی را 
در آنها ایجاد میکنند و نه خـط و مـرام و 
. عقیــده سیاســی، و یــا آرمــانخواهی آنهــا

دروغ میگوینــد، آنهــا اصــالً  خشــونتگران
ــــد و بهیچوجــــه  ــــانی  ندارن ــــیچ آرم ه

  .آرمانخواه نیستند
انسانهائی که حاضرند آدمکشـی کننـد، نـه 
ـــومی،  ـــار عم ـــب افک ـــاطر فری ـــا بخ تنه
خویشـــتن را بمثابـــه باورمنـــدی ســـخت 
معتقد به آرمانی سیاسـی جلـوه میدهنـد، 
بلکه بجهت آرامش بخشیدن بـه وجـدان 

. میدهنــد خــویش، خــود را نیــز فریــب
تالش آنها در فریب خود و افکار عمـومی 
اینطور صورت میگیرد که ادعاء میکننـد، 
هدف اصـلی آنهـا از کشـتن دیگـران و یـا 
تشــویق و ترغیــب همپیمانــان خــویش در 
این فساد بزرگ، بخاطر ساختن جهـانی 

آیا اینگونه خـود . بهتر و عادالنه تر است
  و دیگران را فریب دادن از روی کمال

  11صفحه در  
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خشونت و روانشناسی 
 )۴(تجاوز 

  "خشونت در انقالب"
  
ــا   ــرد؟ ی ــت صــورت میگی ــاهی و معرف آگ

اینکــه نــه، آنهــا واقعــاً نســبت بــه زشــتی و 
قباحــت کشــتن انســانهای دیگــر، نــاخود 

یک امر مسـلم اسـت . آگاه عمل میکنند؟
جـانی سیاسـی بـا هـر مـرام و : و آن اینکه

ن، عقیــده و ایـــدئولوژی نمونــۀ نـــوعی آ
ــزۀ اصــلی  ــه از انگی جنایتکــاری اســت ک
گرایش خود به تخریب و ویرانگری آگاه 

پس چرا سعی میکند خود و افکـار . است
  عمومی پیرامون خودش را بفریبد؟ 

ما میـدانیم : دلیل روانشناختی آن اینست
که خشونتها و جنایتهای سیاسـی همیشـه 

ــردی( بصــورت گروهــی و ــه ف صــورت ) ن
ی کـه بصـورت هر عمـل تخریبـ. میگیرند

جمعی انجام گیرد، سخت نیاز به روبنای 
روبنائی کـه هـم فـرد فـرد . توجیهی دارد

گــروه مخــرب را در کــار تخریبــی شــان 
متحـــد و منســـجم کنـــد و هـــم احتمـــال 
بوجود آمدن عـذاب وجـدان را در درون 

روانپزشـگ . آنها بکاهد و یا بی اثـر کنـد
ـــــــو  ـــــــی، لومبرس ـــــــناس انگلیس سرش

Lombroso نای تـوجیهی را نام این روب
. گذارده اسـت" تراشیدن بهانۀ اخالقی"

چرا که فرد فرد گروه مخرب و جنایتکار 
سیاسی نیاز به ایجاد چیزی شبیه بـه جـّو 

عمل این جّو روانی . روانی مشترک دارند
اوًال هــم منــع هــای : مشــترک اینســتکه

اخالقــی را در درون خشــونتگران از کــار 
یـــًا انداختـــه و بـــی اثرمیکنـــد و هـــم ثان

لحظات رها شدن از عذاب وجـدان نـزد 
تک تک افـراد گـروه خشـونتگر، بیشـتر، 
شــدیدتر و ســریعتر  صــورت مــی گیرنــد و 
بـــاالخره ثالثـــاً خشـــونتگران در توجیـــه 
خشونتهایشان همـدیگر را بطـور متقابـل 

اهمیت روبنـای . یاری و پشتیبانی میکنند
که همان ادعای داشتن عقیده (توجیهی 

، بــرای رهــا )وژی اســتو مــرام و ایــدئول
شدن از عذاب وجدان افـراد خشـونتگر، 

در حقیقـت کـار . فوق العاده مهـم اسـت
روبنای توجیهی اینستکه حّد فاصل میان 
ــی و یــا  ــل سیاس ــاک و عم ــت هولن جنای
عملی که ارزش سیاسی داشته باشـد را، از 

جملـۀ معـروف مسـعود . میان بـر میـدارد
ـــالب خـــود، اوج اخـــالق "رجـــوی،  انق

بیــانگر ایــن روبنــای تــوجیهی ." اســت
ــه هــر کــار زشــت و  جهــت دســت زدن ب

  .است" انقالب"قبیحی تحت لوای 
بـــد نیســـت در اینجـــا خـــاطرۀ علمـــی و 
ـــانگری  ـــوختنی از تجـــارب روان درم آم

نـزد " سیاسی"خودم را پیرامون خشونت 
ــی  ــدگان گرام ــرای خوانن ــونتگران ب خش

  :بیان کنم
ــی  ــاری روان ــه بیم ــانی ک ــک جــوان آلم ی

تحــت مــداوا و مراقبــت مــن و داشــت و 
همکارانم بود، یک روز از او خبر آوردند 
که او را با چنـدین نفـر دیگـر از جوانـان 

  نئونازی بخاطر اعمال خشونت و ایجاد 
هــرج و مــرج خیابــانی پلــیس آلمــان 
  دستگیر کرده و تحت بازجوئی قرار 

پس از چنـد روزی او بـا . گرفته است
ه ضمانت فـردی آزاد گردیـد و دوبـار

به نزد ما برگشـت و منتظـر دادگـاه و 
ــین جــرم و جــزای خــود جهــت  تعی

ایـن . ایجاد نا امنی عمومی باقی ماند
جــوان در گروهــی بــود کــه تحــت 

مـن او را از . نظارت و درمان من بود
نزدیک بمدت بیش از یکسال بود کـه 

در واقع از نوع بیمـاری . می شناختم
ـــاعی او و  ـــدگی اجتم ـــزارش زن او، گ

شخصـی اش اطـالع کـافی  زندگینامه
ــا آنزمــان اصــالً نمــی . داشــتم ــی ت ول

دانســتم کــه او گــرایش سیاســی بــه 
، یعنـی نئونازیهـای "راست رادیکال"

ـــدار و کـــردار، . آلمـــانی دارد و در پن

ـــان،  ـــان، دگراندیش ـــمن خارجی دش
چرا که نه . است... همجنس بازان و 

رفتار او با دیگران و نه سـر و لبـاس و 
شـــباهتی بـــا  قیافـــۀ ظـــاهر او هـــیچ

ایـن امـر . نئونازیهای آلمانی نداشـت
ــرده، از ــاو ک ــرا کنجک درخواســت  م
او نزد مـن . گفتگوی درمانی را کردم

ــه صــحبت  ــم اینگون ــا ه ــا ب ــد و م آم
  .کردیم
آقــــای اس، مــــن تــــا بحــــال : مــــن

نمیدانستم که شما تمایـل سیاسـی بـه 
راست رادیکـال داریـد و عضـو فعـال 

  .نئونازیها هستید
قــای شــفیعی، مــن نــه نــه آ: آقــای اس

ــو  ــه عض ــتم و ن ــال هس راســت رادیک
ــا ــال نئونازیه ــت و . فع ــه از سیاس و ن

  .اینجور چیزها سر در میآورم
ــن ــه دشــمن : م ــما ن در اینصــورت ش

خارجیان هستید و نه طرفدار هیتلـر 
و نازیهای آلمـان و اینگونـه بازیهـای 

  همینجور است؟. سیاسی هستید
  .بله آقای شفیعی: آقای اس

اس، من نمـی فهمـم، شـما آقای : من
را پلــــــیس بخــــــاطر برخــــــورد و 
خشــونتگری علیــه چپهــای رادیکــال 

من قبول ندارم . دستگیر کرده است
کــه شــما را تصــادفی دســتگیر کــرده 

  .باشند و باصطالح بیگناه هستید
نــه مــن نگفــتم تقصــیری : آقــای اس

. نـــدارم و بیگنـــاه دســـتگیر شـــده ام
  .گفتم نئونازی نیستم

بـرای مـن بیشـتر  آقای اس لطفًا: من
ــد ــازی !. توضــیح دهی شــما اگــر نئون

نیستید، پس چرا در تظاهرات آنهـا و 
بــه طرفــداری از مــرام آنهــا، شــرکت 

  .کردید؟
آقــای شــفیعی، راســتش را : آقــای اس

بخواهید، من از کتک کاری و بزن و 
ــاهرات راســتیها  ــوری کــه در تظ بخ
. حتمًا صورت میگیرد، خوشـم میآیـد

شـرکت در قهـر من آنجا میروم برای 
طرفدار هیچ خط و ربـط . و خشونت

اصـــالً از ایـــن . سیاســـی هـــم نیســـتم
  .چیزها سر در نمیآورم

من باور نمیکنم، واقعًا اینطوری : من
شــما بــرای کتـک کــاری آنجــا . اسـت

  میروید؟
بله، من معتقدم ) با خنده: (آقای اس

" خشــونت شــهوت انگیــز اســت"کــه 
  ) Gewalt ist geilبزبان آلمانی (

آقای اس، خواهش میکنم بـرای : من
، در کتـک !من بیشتر توضـیح دهیـد

کــاری چــه احســاس خوشــی بشــما 
دست میدهد، چه چیز آن برای شـما 

  است؟" شهوت انگیز"
ببینید، مـن وقتـی بـا بچـه : آقای اس

هــای راســت رادیکــال در تظــاهرات 
خیابانی شرکت میکنم و با هـم شـعار 

ــدهیم مــثالً  ــا "می آلمــان مــال آلمانه
ـــر از ". اســـت ـــای وجـــودم ُپ ســـرا پ

ـــود ـــان . هیجـــان میش ـــور برایت چط
بگویم، یـک اتفـاقی در درونـم بـرایم 

ــد ــی . رُخ میده ــله گ ــی حوص ــن ب ای
کشندۀ روزمره ای که دارم و هـر روز 
از صبح سحر تا آخر شب با آن دست 
ــرود ــان می ــاره از می ــانم، بیکب . بگریب
ــتم ــی هس ــک کس ــنم ی ــاس میک . احس

بخودم  الاقل توجه دیگران را نسبت
. خالصه بگویم برایتان. جلب میکنم

  .   آدم مهمی میشوم) با خنده(
خالصــه زنــدگی اجتمــاعی آقــای اس 

او از دوران نوجوانی خویش : اینست
نـوع بیمـاری او، . بیمار روانـی اسـت

ـــای شـــدید " ـــرل هیجانه ـــدم کنت ع
ــی ــق حکــم دادگــاه . اســت" روان طب

آلمـــــــان بجـــــــرم شـــــــرکت او در 
ایســتی در کتکاریهــایی فــراوان مــی ب

" تمرین علیه پرخاشگری"سی جلسۀ 
Ani-Aggressivitäts-

Training (AAT) شــرکت میکــرد .

زیرا که او قادر نبود، مانع عصـبانیت 
  .و پرخاشگریهای خود شود

ــــان  ــــا زم ــــدگی او ت سرگذشــــت زن
ــیش،  ــار ســال پ ــا در چه گفتگــوی م

آقــای اس در خــانوادۀ : اینگونــه بــود
در او پـ. میآیـد نیافقیر و آشفته ای بد

فــردی معتــاد بــه الکــل، فــوق العــاده 
طوریکه هر . خشن و خشونتگر است

زمان که مشروبات الکلی مینوشیده و 
باصطالح مست میشده، مادر او را در 

ر چشمان او چنـان کتـک میـزده ببرا
در . که  روانۀ بیمارستان میشده است

واقع آقای اس، در میان خانواده ای 
ـــر از ـــاید ُپ ـــان میگش ـــر جه ـــده ب  دی
ــی و  ــونت، بیرحم ــگری و خش پرخاش

در سـن هفـت سـالگی . قساوت قلبی
در . پدر و مادرش از هم جدا میشوند

سن ده سالگی آقای اس، مادرش بـار 
ـــد و او صـــاحب  ـــر ازدواج میکن دیگ

ــود ــدری میش ــز در . ناپ ــدری او نی ناپ
بیرحمی و خشونت دست کمی از پدر 

اینبار آقای اس، . تنی او نداشته است
ــــانی پرخاشــــ ــــونت قرب گریها و خش

. ناپــــدری خــــویش قــــرار میگیــــرد
طوریکــه چنــد ســال بعــد خانــۀ مــادر 
خویش را ترک کرده بسراغ پدر تنـی 

او نیــز کــه همســـری . خــود میــرود
جدید پیدا کرده بود، آقای اس را در 

همســر . خــانواده خــویش مــی پــذیرد
جدیــد او، یعنــی نامــادری آقــای اس، 
دو فرزند از همسر قبلی خویش را بـه 

اینبار محـیط . ادۀ جدید میآوردخانو
خانوادۀ جدید برای آقای اس، بقول 

ــدتر از جهــنم"خــودش،  . میشــود" ب
چرا که عـالوه بـر کتکهـای پـدر تنـی 
ــر هــای  ــا و تحقی ــرزنش ه ــود، س خ
نامـــادری خـــویش را نیـــز میبایســـتی 

عالوه بر اینها تبعیض . تحمل میکرد
ــمردن نــا  ــر ش ــر و بهت ــایز و برت و تم

هــم بایســتی  برادریهــای خــویش را
آقـای اس، . بجان مـی خریـده اسـت

هنوز به سن شانزده سـالگی نرسـیده 
بود کـه خـانوادۀ پـدری خـود را نیـز 
. ترک کرده و بتنهائی زنـدگی میکنـد

زنــدگی او از آنزمــان ببعــد هــم  ُپــر از 
. بحـــران و خشـــونت بـــوده اســـت

طوریکه پس از چنـد سـالی منجـر بـه 
ــــــای اس، در  ــــــدن آق ــــــتری ش بس

  .شودتیمارستان می
در . برگردیم به بحث اصلی خودمان

اینصورت نه آن جانی سیاسـی کـه بـه 
خود لقب چـپ رادیکـال را میدهـد، 
از اســــاس بوســــیلۀ اندیشــــه هــــای 
ـــت  ـــتی جه ـــتی و کمونیس سوسیالیس

ــه  ــای خــویش علی ــمنان "جنایته دش
ــــه آن . تهــــیج میشــــود" طبقــــاتی ن

ــه قتــل رســاندن  ــا ب جنایتکارانیکــه ب
ــام خارجیــان و ضــعیفان و علــیال ن ن

راست رادیکال را به خود میدهنـد و 
دشــمن آرایــش "قربانیــان خــویش را 

مینامــد، بوســیلۀ ایــده هــای " نــژادی
ــم،  ــم و ناسیونالیس ــم و فاشیس راسیس

و از هـر دو ایـن . برانگیخته میشـوند
دسته ها کمتر، آن جانیان سیاسی که 
ــال  ــران طــی ســی س ــا ای ــیهن م در م

، "مسـلمان انقالبـی"گذشته خود را 
.... و " پیـرو ولـی فقیـه" ، "حانیرو"

مینامنــد، از اســالم کــه بقــول پیــام 
دیـــــن محبـــــت و عشـــــق و "آورش 
ــده و " دوســتی ــه هیجــان آم اســت ب

مرتکــب ایــن همــه جنایــات مخــوف 
  .میشوند

ــه  ــه دســته در حقیقــت ن ــر س ــن ه ای
ــمن  ــای پســت"دش ــه " نژاده ــد، ن ان
و نـــه " طبقـــات بــورژوازی"دشــمن 

 .هستند"دشمنان دین اسالم"دشمن 
بلکــه اینهــا همگــی، دشــمن انســان و 

آنهــا نفــرت . حقــوق ذاتــی او هســتند
مرگبار خویش علیـه انسـان و حقـوق 

ـــه  ـــۀ او را ب ، "نژادهـــای پســـت"حق
دشـمنان دیـن "و " طبقۀ بـورژوازی"

ایـــن . محـــدود کـــرده انـــد" اســـالم
جانیان، جنایـات خـویش را تنهـا بـه 

محدود میکنند، تـا از " دشمنان"این 

طــرد و رانــده  کــلّ جامعــۀ انســانی
عــالوه بـر آن بــا آن حــرص و . نشـوند

ولعی که برای نابود کردن همنوعـان 
خویش دارند، نمی خواهنـد خـود را 

ایـن جانیـان در . دیوانه بتصور آورند
ــانی  ــای انس ــویش از گروهه درون خ
ــز  ــگزار نی ــویش سپاس ــر خ ــورد تنف م

چرا که بآنها یاری میرسـانند . هستند
عادی  خویشتن را در جرگۀ انسانهای

ــد ــا زنن ــولی ج ــه را . و معم ــی آنچ ول
ـــر  ـــا در تنف ـــتکه آنه ـــد، اینس نمیدانن
خویش نسبت بـه انسـان و حقـوق او، 
بتدریج خـود را میخورنـد و از جنبـه 

  . روانی ذلیل و نابود میشوند
در مورد دشمنی علیه انسان و حقـوق 

ــاورم ــال بی ــی او دو مث گــودرون : ذات
زنـی آلمـانی کـه در  Ensslinانسلین 
شی دسته جمعی و عضو گـروه خودک

پـس از دسـتگیری، " بادر مـاینهوف"
در زنــدان در دهــۀ هفتــاد بــه زنــدگی 
: خــود پایــان داد، یکبــار نوشــته بــود

یا خود را باید ) در اثر شدت تنفر(تو"
  ." نابود کنی و یا دیگران را

 روانپزشـــگ انگلیســـی لومبروســـو
Lombroso عـادی  بـا جنایتکـاران

  با انگیزه های غیر (
مصــاحبه هــای متعــددی را ) یاســیس

  انجام داده و
ـــال  ـــا را  ۱۸۹۴در نوشـــته ای بس آنه

جمـــع آوری و انتشـــار داده اســـت، 
: جنایتکـــاری بـــاو گفـــت: مینویســـد

ــرای مــن انتخــاب " روزی آمــد کــه ب
دیگری نمانده بود ما بین خود کشـی 

ولی مـا ). ۴)" (جنایت(و یا دگرکشی 
ـــه  ـــار، چ ـــه آدم جنایتک ـــدانیم ک می

واه غیـــره سیاســـی، در سیاســـی و خـــ
تصــمیم علیــه حیــات و زنــدگی خــود 

دگــر کشــی و (و جامعــه ) خودکشــی(
ــــت ــــه "، )جنای را انتخــــاب " جامع

  .میکند
تصـمیمی کـه میـان : "بقول بنی صدر

بد و بدتر صورت گیرد، همیشه منجر 
". بــه انتخــاب بــدترین خواهــد شــد

انســان جنایتکــار همیشــه بــدترین را 
ر نظـر چـرا کـه بنـا بـ. انتخاب میکند

ــو  ــانی، آرن فیلســوف و روانشــناس آلم
نفـــرت ) " Arno Plack )۵پـــالک 

نسبت به زندگی و حیات خود و تنفـر 
همنوعان (از جامعۀ انسانی و انسانها 

در . دو روی یــک ســکه انــد) خــویش
 ."اصل سکۀ تنفر نسبت به کلّ حیات

  :منابع و مأخذها
خیانـت بـه "نگاه کنید به کتاب، ) ۱(

لحســن بنــی صــدر، ، بقلــم ابوا"امیــد
ــا  ۳۴۸صــفحۀ  ــوان  ۳۸۲ت تحــت عن

والیــت بــا جمهــور مــردم اســت، یــا "
چـاپ شـهریور " رابطۀ فقیه و جامعه

۱۳۶۱   
نظر ابوالحسن بنی صدر در مورد ) ۲(
ــالمی" ــردار و " اس ــدار و ک ــه در پن ک

گفتار، و بخصوص تبلیغـات مالتاریـا 
ــان و عمــل میشــود ــی صــدر در . بی بن

تحـت اوائل دهۀ شصت سرمقاله ای 
ــوان  ــردن"عن ــه ُم در "  فلســفۀ چگون

" انقالب اسـالمی در هجـرت"نشریه 
  .نوشت

-۲۸۱، صـص ۹صحیفۀ امـام ج )  ۳(
۲۸۴ .  

)۴(  Cesare Lombroso, 
Rodolfo Laschi, Hans 
Kurella: 
 Der politische Verbrecher 
und die Revolutionen in 
anthropologischer, 
juristischer und 
staatswissenschaftlicher 
Beziehung, Harvard 
University, Verlagsanstalt 
und Druckerei, 1894 
(5) Arno Plack: Hitlers langer 
Schatten. Mit einem „Nachwort 
zur nationalen Frage“. Langen 
Müller, München 1993 

  
  

  

  ۱۳از صفحه 

ـــاز  ـــادرات گ ـــعیت ص وض
ایران از طریق خط لوله و 

  سلطه سپاه بر آن
  

المللی  های بین که در قیاس با قیمت
ملـزم ! در واقع حراج منابع ملی بـود

  شدن 
ایران در قرار داد به تحویـل سـالیانه 

ب گاز از مخـزن میلیارد متر مکع ۷٫۸
گازی پـارس جنـوبی تـا چهـار سـال 
آینــده  بــه پاکســتان و امــر نیــاز مبــرم 
ایران به صـادرات گـاز از طریـق ایـن 
ـــودن  ـــت مواجـــه ب ـــه بعل خـــط لول
طرحهای توسعه ای پارس جنـوبی و 
بازنگری ایران در تولید گـاز مـایع و 
اطالع پاکسـتان از تنگناهـای ایـران 
د در زمینـــه تـــامین اعتبـــارات و نبـــو

تکنــولژی صــادرات گــاز مــایع ایــران 
واثرات منفی تحریمها بر کل اقتصاد 
ایــران، دســت پاکســتان را بــر روی 
ــه زنــی و خریــد زیــر قیمــت گــاز  چان
ایران آنهـم بـرای مـدت طـوالنی بـاز 
ـــران از  نگـــه میـــدارد و ســـرپیچی ای
تحویل گاز آنـرا مواجـه بـا پرداخـت 

  . جریمه خواهد کرد
ن بیــاد ناگفتــه نمانــد کــه خواننــدگا

دارند که آقای نژاد حسینیان معـاون 
ــابق وزارت نفــت در ــاه   ۲۶س مردادم

 ۳۰از   ایـران بـیش: " گفته بود۱۳۸۶
درصــد بــه هنــد و پاکســتان تخفیــف 
داده است و اگر حجـم صـادرات بـه 

میلیــون  ۶۰هنــد و پاکســتان روزانــه 
ــردم  ــب م ــد، از جی ــب باش ــر مکع مت

میلیـــون دالر بـــه  ۲۵ایـــران روزانـــه 
ها تخفیف داده  و پاکستانی ها هندی

ـــر  ۱۵۰شـــود و اگـــر  می ـــون مت میلی
مکعـــب در روز صـــادر کنـــد، میـــزان 

میلیـون  ۵۵تخفیف روزانـه بـالغ بـر 
سـاله  ۲۵دالر خواهد شـد و در دوره 

ــــت اول  ــــرای حال ــــرارداد ب  ۲۲۵ق
 ۴۹۵میلیارد دالر و برای حالت دوم 
. شــود میلیــارد دالر تخفیــف داده می

ذشته نیـز، همچنین وی خردادماه گ
ـــــه صـــــلح را  ـــــرارداد خـــــط لول ق

ـــیون« ـــازات (» کاپیتوالس دادن امتی
خواند و از نماینـدگان مجلـس ) ویژه

كـه گروهـی  تا هنگامی «خواست که 
از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور 

ـــرار نداده ـــد ق ـــورد تایی ـــد، از  را م ان
ـــــوگیری  ـــــدن آن جل ـــــی ش اجرای

 «.!نمایند
ـــه تحریمهـــا و  ـــابراین اکنـــون ک بن

ــده مجازا ــی ش ــادی عمل ــای اقتص ته
ــایی را کــه نظــام والیــت  اســت تنگن
فقیه برای ایـران ایجـاد کـرده اسـت 
روز بروز گلوگاه نفس ایران را تنـگ 
تـــر میکنـــد و همـــانطور کـــه انتظـــار 
میرفت باز این نظام هر بحـران را بـا 

ـــه میدهـــد خیانتهـــای آشـــکار . ادام
، سحام نیوز خبـر ۸۹تیر  ۲۶چنانچه 

ت زیــر عنــوان چاینــا پســ: داده اســت
مـی نویسـد “ اثر تحریم ها بر ایـران”

ایران برای آنکه مشتریان را به خرید 
ــه  ــور ب ــد، مجب نفــت خــود جلــب کن
دادن تخفیــف هــائی شــده اســت کــه 
نشــان از شــروع تاثیرگــذاری تحــریم 
هائی دارد که اخیـرا توسـط آمریکـا و 

  .سازمان ملل متحد وضع شده اند
مشکل اصلی صنعت نفت و گاز کشور 

جود یک نظام بـی کفایـت در راس و
کشور  است که مافیای نظلمـی مـالی 
را بـــه جـــای متخصصـــین مســـتقل و 
آزاده ایران بـراین دو صـنعت مسـلط 

  . گردانیده است
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و راز  1367تار تابســتان كشــ
  مصلحت گرائي سياسيون

  
خــود سانســوری هــا،   نتیجــه منطقــی آن

مصـــلحت اندیشـــی هـــا و همکاریهـــا بـــا 
رژیمـی توتالیتراسـت مستبدین حاکمیت 

کـــه دریغـــا و صـــد افســـوس کشـــتارهای 
را برپـا مـی  ۱۳۶۷زندانیان سیاسی سـال 

کشتاری که منتظـری در پاسـخ بـه . سازد
  :عبداله نوری در موردش می نویسد
شـرفم . دینم اجازه نمی داد سکوت کـنم

شـب هـا خـوابم . نمی گذاشت تقیـه کـنم
نمی برد و فریاد مادران داغدیده و زنـان 

ــوهر  ــدر در ش ــی پ ــای ب ــته و بچــه ه کش
یــک رکعــت نمــاز . گوشــم زنــگ مــی زد

ــتم بخــوانم، تصــویر  ــی توانس درســت نم
پیکرهای سـوراخ سـوراخ شـده از گلولـه 

 )۱. (در برابرم بود
ـــون بعـــد از  ســـال افشـــاگریهای  ۲۲اکن

مســتمر بازمانــدگان و خــانواده قربانیــان 
غربی آن فاجعه ملی، و سکوت کشورهای 

تار تابس ورد کش زارش  ١٣۶٧تان در م گ
ون ری رابرتس ی جف وقی قاض در ) ٢(حق

در ارتباط با آن کشتار  ١٣٨٩ششم مرداد 
ردد ی گ ر م زارش و . منتش ن گ در اي

وقی  ژوھش حق ی  ١۴۵پ فحه ای قاض ص
ا سند و مدرک،  ام و ب ر ن ا ذک رابرتسون ب
ران را  مسئوالن وقت جمھوری اسالمی اي
تھم  به جنايت عليه بشريت و نسل کشی م

ل کرده اس ت و اين اتھام توسط سازمان مل
  .مورد تائيد قرارگرفته است

ين آن دوران  ئولين و متھم ی از مس يک
ه در  ی باشد ک ای ميرحسين موسوی م آق
ر  ت وزي وان نخس زارش از او بعن ن گ اي

رده ميشود ام ب ھواداران موسوی . وقت ن
زارش،  ن گ وی در اي ام موس ر ن ت ذک بعل

ن تحق ار اي ود را از انتش نودی خ ق ناخش ي
ی  راز م د اب اد برومن ط بني ائی توس قض

اد . دارند دكتر الدن برومند، مسئول اين بني
ا انتشار «: در توضيح اين بحث مى گويد ب

ان  ى مي اين گزارش به زبان انگليسى، بحث
ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد شد 
ه  ما ب ن شرايط ش ود در اي ا صالح ب ه آي ك
وى اى موس ه آق د ك اره كني ى اش  دوران

ت و  ته اس ى داش ى مھم ئوليت سياس مس
ايشان را كه اكنون رھبرى جنبش سبز را 
به عھده دارد از طرف ديگر مورد فشار و 

يم؟ رار دھ ود و . اتھام ق ن بحث مھمى ب اي
د  ى كردن ال م ه آن را دنب انى ك ان كس مي
ر  د در ھ ت باي د حقيق ى گفتن ا م ى ھ بعض
د  صورت مطرح شود و بعضى ھا مى گفتن

ون صالح ن ا اكن ز نيروھ د تمرك يست و باي
م  ه ھ د ك رادى باش ات دادن اف روى نج
ه  اكنون در زندان ھا تحت شكنجه ھستند ن

ه  انى ك دند ٢٠كس ته ش يش كش ال پ » .س
)٣(  

ات  ه کلم ت ب ا دق ر ب ون"اگ و " اکن
الح" ت" و " ص وق " نيس ه ف در جمل

توجه کنيم مشاھد خواھيم کرد که برخی از 
ان  ا بي يون ھميشه ب ون ص«سياس الح اکن

به روش مصلحت ورزی روی می » نيست
آورند که عبارت است از تعيين روش خود 
ق دادن  ر، تطبي ه ديگ ا واقع ه ای ت از واقع
من  ی روز در ض رايط سياس ا ش ود ب خ
افع  ردن من الپوشانی حقيقت و فراموش ک
ن  ردن اي دا ک ردم و ف ی م وق اساس و حق
ی و  افع آت ل من وق در مقاب افع و حق من

رکت در الی ش درت احتم ی . ق مصلحت يعن
کارا  م آش ت ھ ت منفع ت، و از ماھي منفع
د  ی توان لحت م ه مص د ک ی آي ر م ين ب چن
رد ود بگي اگونی بخ ای گون کل ھ . ش

و  ام گ يونی ابھ ان، سياس لحت گراي مص
ھستند که ضمن ناروشنی در گفتار از بيان 
ه  اً ب ون مطمئن د، چ ی کنن رار م ت ف حقيق
لحت  ه مص ند وگرن ی باش ی م ال منفعت دنب

ت گرا ذير، فرص ه ناپ اری توجي ی رفت ئ
ه در .  طلبانه و غير عقالئی است کسانی ک

ا  د ب درت ان پی کسب قدرت و يا معامله با ق
اگر مجبور "سخنان عامه پسندانه ای مثل 
ويم ايم را می گ ه ھ از حقيقت " شدم ناگفت

ان حق و حقيقت  د چون کتم گوئی گريزانن
ه  تيابی ب ت دس يله ای جھ ان وس رای آن ب

درت سي تق ده اس ی گردي س . اس پ
قدرتمداران جھت حفظ قدرت خود و سلطه 
بر جامعه مصلحت سنجی را تاکتيک خود 
ا  ه ھمان ه استراتژی خود ک ا ب می سازند ت

  .حاکميت کردن بر مردم است نائل شوند
را از  جانشينی مصلحت بجای حقيقت و آن
ازه ای نيست ر ت ر دانستن ام ت برت . حقيق

درت و فالسفه سياسی از ابتدا که  فلسفه ق
ار  تور ک ی را در دس درت سياس ب ق کس
م و  زار اعل انون گ وفان و ق فيلسوف فيلس
ه  د ب رار دادن ان ق ھرياران و نخبگ ش
د . تئوريزه کردن مصلحت انديشی پرداختن

ی  وفان م ن فيلس ارز اي ه ب اول نمون ماکي
او که رسم بازی کردن با سياست را . باشد

با ھدف کسب قدرت به شھرياران آموزش 
د مصلحت جای م ه باي ود ک د ب ی داد، معتق

ا  لحت ھ د و مص ت بدھ ه حقيق ود را ب خ
متاسفانه . نقش اول را در سياست باز کنند

ب  ر غال الً ب راً وعم ری فک ين نظ چن
ر بخش  ان و ب رای جھ ه گ يون نخب سياس
وسيعی از سياسيون ايرانی مستولی گشته 

  .است
ی  و  رای وطن حال از سياسيون مصلحت گ

ه  انی ک ژوھش از کس ار پ الف انتش مخ
د پرسيده  قضائی جفری رابرتسون بوده ان
ی  ردم م دافع م ه خود را م ميشود، شما ک
دانيد و حقوق بشر و آزادی را شعار خود 
ن  ان اي انواده قرباني ه خ ا ب د آي اخته اي س
د حق  ردم ان ه جزء ھمين م ی  ک فاجعه مل
می دھيد که درباره چرائی و چگونگی قتل 

ابستگانشان در سال و کشتار فرزندان و و
و محل دفن آنان اطالع داشته باشند؟  ۶٧

ی در  ئوليت شخص ش مس انی نق و در ث
اتوری را  دوران ديکتاتوری و يا غير ديکت
ه  ردم چگون وق م ت و حق ر حقيق در براب
اً روشنفکران  تعريف می کنيد؟ و آيا اساس
ال  د دارای مسئوليتی در قب و سياسيون باي

  يا نه؟؟ بيان حقيقت به مردم باشند
ام آ ا و شکست ھای با وجود تم ه ھ موخت

ه  ر علي ان ب ارزه ايراني ر مب رن اخي ک ق ي
استبداد، آيا سياسيون و تحصيل کرده ھای 
رد  د ب ی خواھن م پ ايرانی و حتی مردم کم ک
ی مسئوليتی نسبت  ی و ب که مصلحت گرائ
به بيان حق و حقوق ذاتی انسانھا يکی از 

وده اس تبداد ب ل بازسازی اس ت و از عوام
ن روش  ا اي ود و ب د ب م خواھ س ھ ن پ اي
د  ه دمکراسی نمی رسد و نخواھ ه ب جامع

يد ه . رس ن گفت تی اي ر درس ا را ب ر بن اگ
ادر است و  ه ق بگذاريم ، آنگاه ھر کس ک
رده از  قابليتش را دارد بايد به سھم خود پ
ردارد و سيرتش  ی ب سيمای مصلحت گرائ

د کار نماي لحت ورزی . را آش را مص زي
زی ن يست جز سرباززدن از مسئوليت چي

ان حقيقت و  ردن از بي ز ک شخصی و پرھي
  .تجاوز به حقوق مردم

ه   ت ک روف اس ت "مع برتول
ت ه Bertolt Brecht"برش انی ک ، زم

ته  ه ای را نوش و گاليل ه ن نامه گاليل نمايش
بود، در مجموع نظر بر اغماض و بخشش 
ا  ه کليس ت در محکم ار حقيق ه در انک گاليل

، ھنگامی که نخستين بمب ليکن. را داشت
اه در  ی گن ان ب زاران انس ان ھ ی، ج اتم
ام  ت، او تم ازاکی را گرف يما و ناک ھيروش

محور باز نوشته . نوشته خود را تغيير داد
ردی  ئوليت ف ول مس ار ح ن ب تن، اي ده م ش
ورد ی خ ه دور م خص گاليل ان و ش . انس

ف  ر آن واق ه ب ی ک ر حقيقت ه در براب گاليل
اخالقی را بر دوش بود، بار يک مسئوليت 

ر  ز در براب ر چي ل از ھ يد و او قب ی کش م
ود ئول ب ت مس ه . حقيق ه ک ھمانگون

ب  انھا بم تار انس رای کش ه ب مندی ک دانش
ی  ود را از پ د خ ی توان ازد، نم ی س م

  .آمدھای شوم آن مبرا بداند
ا  برای روشن شدن مرز انتخاب حقيقت ي
يم  مصلحت، بايد به وجدان خود رجوع کن

ئولي ار مس ول و ب ا بق رد ي ی ف ت اخالق
رد را  ی ف ئوليت شخص ت مس ھاناآرن

ذيرفت اتوری، . " پ ام ديکت را در ھر نظ زي
ی  اليتر، حت اتوری توت ه ديکت د ب ه رس چ
وز  ه ھن ران ک تعداد نسبتاً اندک تصميم گي
ه  ا ب می توان در دولت ھای معمول از آنھ
ه است، در  ل يافت ه يک تقلي رد ب اد ک ام ي ن

ا و امی نھادھ ه تم الی ک ه  ح ا ک ت ھ ھيئ
ميمات  ده تص ويب کنن ا تص رل ي ل کنت عام

در ھر حال، در . اجرائی اند منحل شده اند
ه تصميم  ود ک ر ب ا يک نف رايش سوم تنھ
ن  رد و از اي می گرفت و می توانست بگي
ر  ل ب ئوليت کام ی مس اظ سياس رو از لح

ابر . عھده او بود ه بن ود ک ر ب رد ھيتل اين ف
ن آنی خود آنچه گفته شده و نه بر اثر جنو

ا  ه درستی خود را تنھ بزرگ بينی، بلکه ب
ه جايگزين  مردی در تمامی آلمان خواند ک

ت ذير اس تی  . ناپ ه دس ی ک ه آن ديگران ھم
در امور دولتی داشتند، از باال تا پائين، در 
واقع مھره بودند، چه می دانستند چه نمی 

ه ھيچ . دانستند ن معناست ک ه اي ن ب ا اي آي
ری مسئوليت شخصی کس را نمی توان دا

 ).۴"(دانست؟ 
آنانی که گفته اند اکنون صالح نبوده است 
اً  زارش قضائی منتشر شود يقين ن گ که اي
د و  مسئوليت شخصی افراد را نفی می کنن
د ردم تجاوز می نماين . متعاقباً به حقوق م

دن از  ع ش ات و مطل ه اطالع ابی ب دست ي
زء  تن ج ی و دانس ور مملکت ت ام حقيق

ردم بش وق م دحق افتن . مارمی آي الع ي اط
حق ھر ايرانی است و اگر اين حق از آنان 
ه ديگر حقوق  سلب شود، بدين معناست ک
ن  ا اي م سلب شده است و ب انسانی آنان ھ
دگی محروم  ردم را از حق زن عمل خود م

ای موسوی در . کرده ايم مگر اطالعات آق
تار سال  ه جنگ و کش ل ادام ثال عل اره م ب

ه ھر وقت اطالعات شخصی ھست ۶٧ ند ک
ا  اند ي وم برس ه سمع عم تند ب صالح دانس

اگر مردم مالک اين خاک ھستند . نرساند؟
د . پس آنان حق دارند به حقيقت دست بيآبن

مردم بايد بدانند چرا سفارت آمريکا اشغال 
ران و عراق ھشت سال  شد، چرا جنگ اي

ا  ۶٠بطول انجاميد، چرا در سالھای   ۶٧ت
تار د ت و کش ه جناي ن ھم دانھا اي ر زن
تار  ت، کش ه اس ورت گرفت ه  ۶٧ص چگون

ی دستور  صورت گرفته است و چرا خمين
ردم  ق م تاری را داد؟ ح ل و کش ين قت چن
ه  دانيانی ک است که بدانند به چه جرمی زن
د و  ی کردن پری م ود را س دان خ دوران زن
زودی آزاد می  برخی از آنان می بايست ب
ار  دند؟ و ب دام ش ه اع وم ب دند محک ش

تک تک مسئولين امر ھمچون  مسئوليت
وی  نجانی، موس ه ای، رفس ی، خامن خمين
ا،  ری ھ ا، ني وئينی ھ ی، موسوی خ اردبيل
ا،  دی ھ اس عب ا، عب دی ھ پورمحم
وده  ه ب ران چ وی و ديگ ين موس ميرحس
ن  است؟ ياران موسوی و کروبی بايد به اي
ان و  ه ايراني ا ب ه آي د ک خ دھن پرسش پاس

د از  بازماندگان کشته شدگان حق می دھن
ا  ر؟  آي ا خي د ي دا کنن حقيقت امر شناخت پي
ه در  ی ک مردم حق دارند از ھمراھان خمين
وده  جنايات مختلف با او ھمراه و شريک ب
اب  رون پرت ه بي درت ب روز از ق د و ام ان
شده اند بپرسند مسئوليت شخصی شما در 
وده است  دھه وحشت و ترور خمينی چه ب

  يا خير؟ 
ال از آن س ٢٢گوئی امروز پس از گذشت 

رد و لب  د سکوت ک وز باي ی، ھن فاجعه مل
به سخن نگشود تا به عبای عصا بدستان 

د . خمينی لطمه ای وارد نشود وز نباي وھن
ان  رای ايراني زرگ ب ی آن جنايت ب از چرائ

ود رداری ش رده ب ان پ اد . و جھاني د ابع باي
ان  رای ايراني ه فقط ب ه ن ھيوالئی اين فاجع

ر ان آشکار گ رای جھاني ان بلکه ب ا آن دد ت
رون  ذھبی بشيوه ق وای م ا يک فت د ب بدانن
وسطائی تفتيش عقايد، چه جنايت شنيعی 
را خمينی و يارانش در ايران مرتکب شده 

  .اند
وقی خود  زارش حق جفری رابرتسون در گ
از تمامی سران نظام واليت مطلقه فقيه در 
ين  ای ميرحس ه آق آن دوران از جمل
ی در رم خمين ريک ج وان ش وی بعن  موس

ال  ی در س دانيان سياس تار زن ام  ۶٧کش ن
رد ی ب د از . م وی بع دس موس ای مھن آق

ه آن  تقيم ب ر مس زارش غي ن گ ار اي انتش
ان داد نش نش تانه روز .  واک او در آس

ئول،  ديران مس ی از م ا جمع ار، ب خبرنگ
ه  ای روزنام انواده ھ اران و خ خبرنگ
رد و ک ت و گ دار و گف د، دي اران دربن .  نگ

ه  وی ب ين موس ياری ميرحس ئواالت بس س
رد  ۶٧که درباره سال  وجود دارد اشاره ک

ت ئله سال : و گف ر  ۶٧مس د در منظ را باي
ا  د آي م دي تاريخی خود بررسی کرد و بعد ھ
ه اطالعی داشته است؟  دولت در اين زمين
رای  نقشی داشته است؟ آيا اصال امکانی ب
دخالت داشته است؟ آيا در احکام و اسناد، 

ود  ت وج امی از دول ت ن ته است؟ دول داش
ت ته اس ئله نداش ن مس ی در اي ه نقش . ک
د . خيلی از کسان ديگر ھم اطالع نداشته ان

ر  ا ذک ن مسائل ب ردن اي رای مطرح ک اما ب
ذوراتی دارم  م مح ن ھ ات، م ). ۵(جزئي

وی  ين موس ر حس ای مي ه آق اً ک فرض
ز و  ه چي ه او از ھم د ک ی گوي ادقانه م ص
و ده ھمه امور دولتی آن دوران بی اطالع ب

است و نقشی در ھيچ امری نداشته است 
ری را  ت وزي ام نخس مبوليک وار مق و س

ت ه اس ده گرفت خن . بعھ ن س ای اي ر مبن ب
ه  ا ناآگاھان ه ي ان در آن دوران آگاھان ايش
ی را  ر واقع ت وزي ردن نخس ی ک رل مخف
رای  ا ب ت ھ ا واقعي رده است ت ازی می ک ب

وند ان نش کار و عي ردم آش راين . م ا ب بن
ئوليت ش مس ان در آن  نق ی ايش شخص

ی  ئوليت شخص ار مس ت؟ و ب دوران چيس
ی  ه م ردم چ وق م ل حق ان در مقاب ايش

د؟ زی . باش ان چي ردی ايش ئوليت ف ا مس آي
ه حاکميت مستبدين  جز استکام بخشيدن ب
ران و جنايتکاران می توانسته  و چپاول گ

ر لم خي در مس د؟ ق دس . باش ای مھن آق
م  ر حک ی اگ وی حت ين موس ميرحس

ته است  سمبوليک نخست ری را داش وزي
م  ئوليتش ک زی از مس وقی چي ر حق از نظ
نمی شود چون مصلحت در رشته حقوق 

دارد ائی ن م ج ب . ھ ان اغل ه در گفتم آنچ
ود،  ی ش وان نم ز عن ان ھرگ الح طلب اص
ودن از  پذيرش بار مسئوليت و شرمگين ب

ای موسوی . کردار نا انسانی خود است آق
ه نقش د ک ا کنن  و ديگران ممکن است ادع

تار  ونت و کش ال خش تقيمی در اعم مس
د ته ان ده ای در . نداش انع کنن ه ق ن توجي اي

ردم  ام م ل ع ان در قت ئوليت ش دم مس ع
تار  ويژه کش ی و ب ط خمين ران توس اي

دا روزی . نيست ١٣۶٧تابستان  مگر ھوي
الفين  ن و در اعدام مخ رفته بود زندان اوي
ان  ام راحلت ه توسط ام ود ک شرکت داشته ب

اً در دوره شاه ھو. اعدام شد؟ م واقع دا ھ ي
ود اره ای نب دان ک ازه در دوران . چن ت

ده روز  ی ھف دا در ط ری ھوي ت وزي نخس

ا يک تفتيش  ٣٠٠٠ نفر از دگر انديشان ب
د ل نرسيده بودن . عقايد قرون وسطی به قت

ون،  ری رابرتس وقی جف ژوھش حق ق پ طب
در فتوائی  ١٣۶٧خمينی روز ھشتم مرداد 

ه حکم قتل ھمه مجاھدين را ک ه در زندان ب
در صفحه . سر می بردند صادر کرده است

ه " اين پژوھش می خوانيم  ٧ وا ب ن فت اي
ط  رعت توس رگ« س ای م ه ھ ه » کميت س

نفره که زندانی را، پس از احراز ھويت و 
ق،  دين خل ازمان مجاھ ه س اداری اش ب وف
را  ه اج ه مرحل د، ب ی کردن اه م ه قتلگ روان

ر  ٣٠٠٠تا اواخر مرداد بيش از . رسيد نف
ه . زندانی اعدام شده بودند پس از يک وقف

دام  وج اع ھريور م م ش ده روزه، از  شش
ا . ديگری آغاز شد راه ب ا ھم ن اعدام ھ اي

داد  ه ارت تھم ب ه م ود ک ائی ب محاکمه چپ ھ
ر روز شروع . شده بودند ن حساب اگ با اي

يم ده  وب کن رداد محس م م ا را نھ دام ھ اع
ود  ھريور ميش م ش ل از شش  ٢۶روز قب

ر ده روز روزی م رض ھف ی در ع داد، يعن
يش از  ران در  ١٧۴ب دانھای اي ر در زن نف

ين  ای ميرحس ری آق ت وزي دوران نخس
د ن . موسوی اعدام شده ان ا جرمی از اي آي

ه  ردد ک د گ ی توان ی م يب کس االتر نص ب
 آ. نخست وزير يک امام خون آشام شود؟

ردا در  اً ف وی حتم ين موس ای ميرحس ق
يد گفت سيستم کميسيون حقيقت ياب خواھ

وده ام  اره ای نب ن ک ت و م وده اس د ب فاس
زيرا موقعيت است که رفتار آدمھا را شکل 

اتفاقاً ھويدا ھم ھمين حرف را در . می دھد
ود دان زده ب ت . زن د گف ما خواھن ه ش ا ب ام

انسان واالتر از سيستم است و کسی شما 
را مجبور نکرده بود از جنايت کاری چون 

انطوريکه امير کبير خمينی پيروی کنيد ھم
د  رد، محم روی نک اه پي رالدين ش از ناص
روی نکرد و  اه پي مصدق از محمدرضا ش

رد روی نک ی پي در از خمين ی ص ر . بن اگ
و  ۶٣ -۶٠آقای موسوی از کشتارھا سال 

دانيان سال  ل و کشتار زن ويژه قت  ١٣۶٧ب
ان  را در پاي ت، پس چ وده اس ی اطالع ب ب

د  ی گوي ود م ه خ ر« جمل رای مط ا ب ح ام
م  ات، من ھ ر جزئي ا ذک کردن اين مسائل ب

د . »محذوراتی دارم بنابراين ايشان می دان
ات  ه از جزئي و بسيار می داند زيرا کسی ک
ذوراتی  ی مح د ول ی دان يار م ر دارد بس خب

يم  و . دارد باز ھم حرف او را قبول می کن
ی و  ان خمين اً از فرم می گوئيم ايشان واقع

ه  قتل ھائی که در زندانھا صورت می گرفت
وده است ای موسوی . است بی اطالع ب آق

ران از  ر اي ت وزي وان نخس ما بعن ا ش آي
دانيان  ه کشتار زن ل ب اعتراض سازمان مل

ھريور  ه در ش ی ک ورت  ١٣۶٧سياس ص
ا از  د؟  آي وده اي الع ب ی اط م ب ت ھ گرف
ی  م ب تارھا ھ ه کش ری ب راض منتظ اعت
ا  راه ب ع ھم را آنموق د؟ چ وده اي الع ب اط

ه اعتراض نگشوديد تا شايد منتظری لب ب
ت هللا  د و آي ان يک انسان را نجات دھي ج
المين  وم الظ منتظری دست تنھا در مقابل ق

ت ی گرف رار نم دان . ق رف و وج ا ش آي
د  انسانی تان به شما اجازه داد سکوت کني
که در دوران زمام داريتان اين ھمه انسان 
ان  دانی ش ی دوران زن ان حت ی ش ه برخ ک

ود کش ده ب ر آم وندبس اع . ته ش ان اتب آن
ی در  ه ھر دولت کشور ايران بودند و وظيف
سرتاسر دنيا از جمله دولت شما حفظ جان 

وع اش است اع کشور متب مگر جدت . اتب
اق حق  امام علی نگفت حکومت برای احق
ز  ی ب اتر از آب بين ی بھ ه ب ت و گرن اس

را . است؟ ه شما آن ی ک ن عل مگر حسين ب
د، نگفت ان می نامي ن  سرور آزادگ ر دي اگ

ت  ن اس يد؟ ممک ل آزاده باش د الاق نداري
پس آزاد باشيد . بگوئيد حاال آزاده شده ام

ردم  ان و آغوش م ه دام و لب بگشائيد و ب
پناه ببريد تا آنان صداقت شما را باور کنند 
ی سر سبز و  رای ساختن ايران و با شما ب

راه شوند لب . آباد و آزاد و پر طراوت ھم
ه ھيچ مصلحت تن بگشائيد ک االتر از گف ی ب

ت ت نيس ه . حقيق ر چ ذورات دارم ديگ مح
ت؟ يغه ای اس اال . ص ذورات ح ان مح آنزم

ای  ھم محذورات پس کی نه محذورات؟، آق
ا  وری، ب ی خودسانس ه ک ا ب وی ت موس
ی  ن عمل د و اي د قطع رابطه کني گذشته باي
ر را  ن تغيي د و اي ر کني نمی شود مگر تغيي

ته د، واال گذش ان دھي ام نش دون ابھ ان  ب ت
رد د ک ا نخواھ ما را رھ ای موسوی، . ش آق

 مردم امروز که شما به درستی از آزادی و
د د اميدوارن ی زني ان دم م وق آن ما  حق ش

د و در  ر کني ای منتظری را پ الی آق جای خ
و ديگر حقايق  ١٣۶٧باره کشتار تابستان 

وانگھی مسئوليت شخصی . سخن بگوئيد
د  ی باش ه م ردم چ وق م ال حق ما در قب ش

رای ه  ب ک نمون ت آن ي دن اھمي روشن ش
ی آورم اريخی م ه . ت اه م  ١٩٧۴در م

ی برانت ،  ٣۶ميالدی يعنی  سال بيش ويل
ان  درال آلم صدراعظم محبوب جمھوری ف

ان شرقی ( آلمان غربی قبل از پيوستن آلم
 به دليل رسوايی) ١٣٨٩و غربی بھم در 

ر  ه در دفت وم ک ماجرای جاسوسی گونترگي
ی رد،   اش شخص ی ک ار م تعفا دادک  .اس

نادی  ان اس ی آلم د جاسوس ازمان ض س
وم  ونتر گي ای گ ه طبق آن آق بدست آورد ک

 Günter Guillaume  وس جاس
ان شرقی ( اشتازی  سازمان جاسوسی آلم

انت پس از اطالع از آقای ويلی بر. است )
ن  اين مسئله با اينکه ھيچ مسئوليتی در اي

و در رابطه با مشاور خود نداشت،  ارتباط 
بخاطر آنچه که   ١٩٧۴مه  ۶بالفاصله در 

ار « او  وجھی بک ی ت ئوليت در ب مس
ردم وق م ت و حق د» حکوم ام  نامي از مق

ا  ردم ب صدر اعظمی آلمان برغم مخالفت م
اری ری او و پافش اره گي ياری از  کن بس

ه  رای ادام اران او ب تان و ھمک دوس
  . کرد  مسئوليت، استعفا 

ورد  ون در م وقی رابرتس ژوھش حق در پ
نقش آقای مھندس ميرحسين موسوی در 

فحه  وانيم ١۴ص ی خ ش : " م اره نق درب
ت،  ر وق ر حسين موسوی، نخست وزي مي

ود دارد دھايی وج ه . تردي وی در توجي
م کاستن اھميت کشتا ردن و دست ک رھا ک

م پيوست ران رژي ر رھب ه ديگ مصاحبه . ب
ون اطريش  ن شبه را ) ۶(اش با تلويزي اي

ا اطالعات  اره اعدام ھ ه درب القا می کرد ک
ی دارد وی ". فراوان ای موس س آق پ

ال  تار س ورد کش ما در م ات ش  ۶٧اطالع
وده  م ب فراوانند و مسئوليت شما بسيار مھ
امل  ئوليت ش ن مس م اي روز ھ ت و ام اس

تا ديرتر نشده است . می شودمرور زمان ن
ا آن کشف شود ه شود ت د حقيقت گفت . باي

ر اصالح  ما و ديگ رم ش وی ج ای موس آق
طلبانی که امروز از خامنه ای و مافياھای 
م ميشود  انی ک د زم ه اي درت فاصله گرفت ق
ردم  رای م ت ب تن حقيق ادقانه از گف ه ص ک

د ی نکني ل . روی گردان ی از عوام را يک زي
ه ناشناخته ماندن اب ن است ک ه اي اد فاجع ع

ی،  اتمی، کروب ون خ انی چ الح طلب اص
ا،  وئينی ھ وی خ ی، موس وی اردبيل موس

م وی و محتش ين موس ور، ميرحس .... ی پ
د و از که آ وده ان درت ب ان در مصدر ق نزم

ه  ی رابط ت ايران ن ھولوکاس ا اي ک ب نزدي
د وده ان خن نگش ه س ب ب د ل ته ان . داش

ان از ز  ۶٧ايرانيان در باره کشتار سال  ب
د  مرحوم آيت هللا منتظری بسيار شنيده ان
را  ولی از زبان شما اصالح طلبان ھيچ؛ زي

وان  ما بعن ت"ش ا " عقالني م "و ي ه حک ب
ی افع مل ی من واره ) ٧"(محاسبه عقالن ھم

درت  ا ق ای ب ه پاياپ حقيقت را وسيله معامل
د رده اي اکم ک ر اصالح . ح در صورتيکه اگ

ار او را انجام می د د طلبان يک دھم ک ادن
تبداد در  اط اس ه از بس دند ک ی ش ه م متوج
ردم راه  د و م ی مان اقی نم زی ب ران چي اي
ی  ی م ر ط ود را زودت ت خ ه حاکمي ذار ب گ

بدين سان مصلحت انديشی ساخته . کردند
و پرداخته دوستداران قدرت است که برای 

تند ل نيس ی قائ ردم حق وق . م ی از حق يک
دن  اه ش تن و آگ ق دانس انھا ح ه انس اولي

د است  ان آي ه مي ی ب وقتيکه مصلحت گرائ
اھی  ان در ناآگ حق مردم ضايع ميشود و آن

رد د ب ر خواھن ی . بس ای بن ول آق ون بق چ
ت  ق اس د ح لحت ض در مص س ). ٨(ص پ

ان و  تن آن زم ه در گف حقيقت را بگوئيم ک
بدين قرار از ھنگاميکه . مکان الزم نيست

ردار انسان  ار و ک دار و گفت ر پن مصلحت ب
ای سيا د ھ ادی و در بع ی و اقتص س

ا  ان ب ه انس ی و رابط اعی و فرھنگ اجتم
اً  ود، مطمئن اکم ميش ت ح ان و طبيع انس
رار  ر ق انسان تحت حاکميت استبداد فراگي

رد ی گي د . م دی باي يچ شک و تردي ی ھ ب
ه از  انی است ک ان حقيقت روش آن گفت بي
د و  ی کنن اع م ان دف وق ش ردم و حق م
ه ان آزادی است ن  انديشه راھنمای آنان بي

بيان قدرت، و مصلحت را قدرت می سنجد 
زد صاحب حق مصلحت سنجی  را در ن زي

درت پرستان . معنی نمی دھد اما قدرت و ق
انھا  وق انس ق و حق ردن ح ايع ک رای ض ب
ی روی  لحت گرائ ه مص ه ب ه لحظ ه ب لحظ

د ی آورن لحت و . م ه مص ه ای ک جامع
مصلحت گرائی را بعنوان شرايط و صالح 

دين معنا ه از حقوق نيست بپذيرد، ب ست ک
از  ه ني ت و ب رده اس ی ک م پوش ود چش خ
اکم باشند،  آنانی که می خواھند بر مردم ح

  . لبيک می گويد
  سرافراز و پيروز باشيد

Fa_rastgou@yahoo.com  
١-   

-http://fa
ir.facebook.com/note.php?note

                _id=114445123994  
 ٢ –  

http://www.iranrights.org/farsi
/attachments/doc_1116.pdf  

٣-  
http://204.93.154.203/news/hu

-12-07-05-1389-manrights/2204
      51.html-17  

ی در دوران   - ۴ ئوليت شخص مس
فحه  اتوری، ص اد  ١۵ديکت ت، بني ھاناآرن

  16در صفحه  برومند
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وضـــعیت صـــادرات 
گـاز ایـران از طریـق 
ــلطه  ــه و س خــط لول

  بر آنسپاه 
  

در ایـــن نوشـــتار قصـــد دارم وضـــعیت 
صادرات گاز ایران را در سایه تحربمها از 
  .طریق خط لوله مورد بررسی قرار دهم

امــا قبــل از آن یــاد آور میشــوم کــه در پــی 
انتشـــار دو مقالـــه قبلـــی در بـــاره اثـــرات 
تحریمهــا بــر صــنعت نفــت و گــاز کشــور، 
ایمیلهــای بســیاری را دریافــت کــردم کــه 

ــ ــاوی مطال ــالبی ح ــواالت ج ــز س ب و نی
بودند که چندی را از طریق ایمیل پاسخ 
دادم ولی نامه سه نفر از کارکنان صـنعت 
نفت و گاز را در ذیل میـاورم و سـعی مـی 
کــنم پاســخ برخــی ســواالت را در ایــن 

  . نوشتاربدهم 
دومقالـــه شـــما .... ســـرکار خـــانم وفـــا "

درباره اثرات تحریمها بر صـنعت نفـت و 
یکی از کارمندان بخش   گاز کشور توسط
من بعنـوان یـک مـدیر . من بدستم رسید

ــه  ــاز بایســتی اذعــان دارم ک در شــرکت گ
اطالعــات جــامعی کــه شــما در دو مقالــه 
ــه داده  ــان ارائ ــه اخیرت خصوصــا در مقال

ایــن امــر نــه . بودیــد در اختیــار نداشــتم 
بدلیل عـدم عالقـه اینجانـب اسـت بلکـه 
سیستم کـاری بـه نحـوی اسـت کـه حتـی 

یر یـــک بخـــش بـــزرگ اطالعـــاتش مـــد
محــدود بــه حــوزه کــاری خــود میشــود و 

والبتـه ایـن . اشرافی به کل جریان نـدارد
دید مشرف بـه آنچـه در مجموعـه وزارت 
نفـــت  و در حـــوزه تصـــمیم گیریهـــای 
استراتژیک رخ میدهد کار  افراد سیاسـی 
همچـون شــما اسـت کــه حـوزه تخصــص 
خود را با سیاسـت ممـزوج کـرده و نگـاه 

خـود را  بـه مسـائل نفـت و گـاز از مشرف 
دو . طریق تحقیقی به بقیه انتقـال دهنـد

مقالــه شــما در اینکــار بســیار موفــق بــوده 
است و بخوبی نشان داد که ما هنـوز کـه 
هنوز اسـت  در دو صـنعت نفـت و گـاز از 

اطالعـاتی کـه در مقالـه .کیسه میخـوریم 
اخیرتــان  در بــاره بودجــه تحقیقــات و 

و گازدادیـد و از  پژوهش در صنعت نفـت
ــودم  مــن را شــوکه کــرد  ــر ب . آن بــی خب

تقاضا دارم که در کنار بررسی سیاسـتهای 
گازی و نفتی کشوربررسی  هم از وضعیت  
پرســنل نفــت و گــاز کشــور کنیــد ومســاله 
زمزمه نگران کننده  اخراج نیروهای کار 
ــز وضــعیت اســتخدامی و  ــی و نی آمــد نفت

ــد و  ــه فرمائی ــز ارائ ــا نی ــوقی آنه ــز حق نی
ضعفهای صنعت نفـت و گـاز کشـور را در 

تا ما مقابل تهدید های خارجی برشمرید 
کارکنـــان نیـــز نگـــاهی اســـتراتژیک بـــه 

صنعتی که در آن کار میکنیم داشته باشیم  
  ص.ت.اکبر....

نام کامل آدرس ایمیل اینجانب نزد شما (
محفـــوظ بمانـــد و اینجانـــب  در حـــوزه 

ــ... ــن زمین ــاملم چنانچــه در ای ــدیر ع ه م
ــتید در خــدمت  ــاتی هس ــان اطالع خواه

  )هستم 
دو نفر دیگر از کا رکنان صنعت نفت نیز 

 ۳دو ایمیل ارسال کـرده انـد کـه حـاوی 
که مگر خـط لولـه نیـاز بـه  -۱.سوال بود

تکنولژی ندارد که اشاره کرده اید ال ان 
ــده ای دارد؟  ــولژی پیچی ــا . جــی، تکن آی

یکی از علل روی آوری به صادرات گاز از 
یق خط لولـه تفـاوت تکنـولژی در دو طر

نوع امکان صادرات گاز است ؟ در ضمن 
همان بودجه ای را که شما اشـاره کـردی 
نیــز توســط مــدیران پژوهشــگاه هــا هــدر 

مـن سـالها در پژوهشـگاه صـنعت  .میرود 
کار کرده ام و پژوهشگاه نفت علـی رغـم 
تــوان فنــی کارشناســان مخــزن تــاکنون و 

لعــه مخــزن ســال ســابقه مطا ۱۰پــس از 
هنوز هم بـه بهانـه انتقـال تکنولـوژی بـا 

شــرکت ( ۳یــک شــریک خــارجی درجــه 
اقدام به انجام پـروژه هـای ) هال اتریش

این درحالیست که بیش . مطالعاتی میکند
ــزرگ  ۱۰از  ــی کوچــک و ب شــرکت داخل

نظیـــر شـــبیه ســـازان، شـــاره ژرف، پتـــرو 
آسماری، تهران انرژی، نفت کاو، کـپس، 

ی و به کارگیری حتـی کیش و و و به خوب

دانشجویان پروژه ها را خیلی بـا کیفیـت 
  .تر از پژوهشگاه انجام میدهند

ــه حــال -۲ ــا ب ــه ت دولتهــای قبلــی  چگون
دست روی دست گذاشته اند و نیروهـای 
کارآمــد پــرورش نــداده انــد کــه حــاال بــا 
قصد دولت احمدی نژاد برای جایگزینی 
ــته و متخصــص  ــای کارکش ــد نیروه جدی

جی هـا و کادرهـای سـپاه در نفت بـا بسـی
ســـطح مـــدیریتی فاتحـــه شـــرکت نفـــت 

  خوانده خواهد شد ؟
خط لوله صلح کی راه میافتـد و عمـال -۳

از آن برای صادرات گاز به پاکستان بهره 
بر داری خواهد شد و اصوال من از زمانی 
که در شـرکت گـاز کـار میکـنم تـا بـه یـاد 
دارم اسم از این خط لوله بوده ولی هنوز 

دم که مـدت زمـان کـار بـر روی ایـن نشنی
ــا کــی ادامــه  ــوده و ت ــه چقــدر ب خــط لول
خواهد یافت و اگر باز هم به تاخیر افتد 
میتوان محاسبه کرد ایران چقـدر از ایـن 

  "تاخیرها صدمه اقتصادی میخورد ؟
نگارنده از فرصت استفاده کرده ضـمن   

سپاس از این سـه همـوطن گرامـی بابـت 
ای کــه طــرح ســوالهای جالــب و ارزنــده 

کرده اند، بخش مربوط بـه پرسـنل و نیـز 
پژوهش در صـنعت نفـت را بـه نوشـتاری 
ــواالت در  ــایر س ــه س ــنهم و ب ــر وا می دیگ
حین بررسی موقعیت ایـران در صـادرات 

  .گاز از طریق خط لوله می پردازم 
ابتدا مهمترین  چـالش هـایی کـه وزارت 
نفت  با آن در زمینه خارجی روبـرو اسـت 

  :  به این صورت میدانم  را بترتیب 
ــابع _-۱ ــه من محــدودیت در دسترســی ب

ــی  ــین الملل ــالی ب ــی ( م ــته قبل در دو نوش
 )توضیح داده شد 

محدودیت منابع مالی داخلی صـنعت -۲
 نفت و گاز برای سرمایه گذاری 

آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بـین -۳
  المللی 

محدودیت در دسترسی به تکنولـوژی -۴
 های نوین 

فزایش هزینه اجـرای طرحهـا بعلـت ا-۵
طــوالنی شــدن  زمــان اجــرای طرحهــا و 

  وقفه های عملیاتی فنی  
مشارکت محدود بخـش خصوصـی و -۶  

سیاسی بـر پـروژه  -سلطه مافیای نظامی 
 ها  

خــاطر ( -الگــوی نامناســب مصــرف-۷  
ــاز،  ــه گ ــا در زمین ــه تنه ــازم ک ــان میس نش

ـــی از   ـــر  ۵۰۰مصـــرف داخل ـــون مت میلی
در ســال گذشــته، بــه روزانــه  مکعــب گــاز  

میلیون متر مکعب در امسال رسیده  ۷۲۹
است و سال جاری بـا موازنـه منفـی بـين 
توليـــد و مصـــرف ايـــن فـــرآورده روبـــرو 

 )  خواهيم شد
عــدم تحــوالت ســاختاری و مشــکالت -۸

مــدیریتی ومحــدودیت در  منــابع انســانی 
در نوشـــتاری دیگـــر بطـــور ( متخصـــص 

 ) زم اختصاصی به این امر میپردا
موانع قانونی و وجود هرج و مـرج در -۹

  این زمینه  
عـــدم اســـتفاده از روشـــهای نـــوین -۱۰

بازاریابی بعلت نبود تخصص و نیز عـدم 
 ثبات سیاسی 

در حالیکــه  ایــران بــا در اختیــار داشــتن 
تریلیــون متــر مکعــب ذخــایر  ۲۸بــیش از 

درصـد از کـل  ۱۶گاز طبیعی بـه تنهـایی 
د اختصـاص ذخایر گاز جهـان را بـه خـو

داده است، در شرایط فعلـی سـهم ایـران 
با در نظر گـرفتن (در تجارت جهانی گاز 
بـین یـک تـا دو ) گاز وارداتی ترکمنستان

ایـن در حـالی . درصد برآورد شـده اسـت
" برنامـه پـنجم توسـعه"است که تا پایان 

قرار است  سهم ایران در تجارت جهـانی 
سوال !درصد افزایش یابد ۱۰گاز باید به 

اساســی ایــن اســت کــه آیــا بــا سیاســتهای 
بحــــران ســــاز نظــــام والیــــت فقیــــه و 
تحریمهای اقتصادی که ایـران را تهدیـد 
ــایی  ــد نظره ــین تجدی ــد و همچن میکنن
یکباره در امر تمرکز بر روی صادرات گاز 
از طریق خط لوله راه عملـی شـدن  ایـن 

  بلند پروازیها هموار است؟
بگــذریم کــه اصــوال سیاســت کلــی نظــام 

یت فقیه در صنعت نفـت و گـاز کشـور وال
سیاستی بـر پایـه موازنـه مثبـت اسـت کـه 
صرفا قصد صادرات نفـت و گـاز بصـورت 
خام فروشـی  را داشـته و بـه ایـن صـنعت 

 . تنها از منظر منابع مالی نگاه می کند
واما همانگونه که در نوشتار قبلی گفتـیم 
بعلت سیاستهای بحران ساز نظام والیت 

ــ ــر مس ــر س ــه ب ــال فقی ــا اعم ــی و ب اله اتم
ــل و  ــا و تحریمهــای ســازمان مل مجازاته
امریکـــا و اروپـــا و کانـــادا علیـــه ایـــران، 
مسئوالن شرکت گاز ایران  در تولیـد گـاز 

تجدیـد نظـر ) ال ان جـی ( مایع طبیعـی 
کردند و بهانه آن نیز ایـن بـود کـه تولیـد 

ای  جی نیاز به تکنولوژی پیشـرفته. ان. ال
آن عمــدتاً توســط های  دارد کــه لیســانس

هایی کـه  های آمریکایی یا شرکت شرکت
شود  تحت نفوذ آمریکا هستند، کنترل می

و بــدون اســتفاده از آنهــا کــه فعــًال بــرای 
هـــــای  طرح. ایـــــران مقـــــدور نیســـــت

ای مواجه  جی با تأخیرهای عمده .ان .ال
ــابع  ــالف من ــه ات ــر ب ــه منج ــد ک ــده ان ش

ــانس طرح. شــود می ــین فاین هــای  همچن
ی نیز در گـرو قراردادهـای دراز ج .ان .ال

مدت فروش به متقاضیانی است که بیشتر 
. همکاران تجـاری عمـده آمریکـا هسـتند

در شرایط فعلی بازار هم، مشتریان عمده 
هــای بســیار  فقــط در صــورت ارائــه قیمت

جـی ایـران . ان .پایین ممکن اسـت بـه ال
  .مند شوند  عالقه

غافل از اینکه مسبب بوجود آمدن موانع 
کر شده خـود نظـام والیـت فقیـه اسـت ذ

ســال ســلطه بــر ایــران بــا  ۳۱کــه بعــد از 
ــط در  اتخــاذ سیاســتهای بحــران زا و غل
زمینه های داخلی نیز موجبات پیشـرفت 
تکنولژی در صنعت نفت و گـاز را فـراهم 
نکرده و نیز در آمدهای هنگفت نفتـی را 
به جای سرمایه گذاری در صنعت نفت و 

اری کرده  اسـت گاز خرج هزینه های ج
 .  

و اما معموال صادرات گـاز از طریـق خـط 
 :لوله  معایب ذیل را دارد

اقتصادی نبودن انتقال گـاز از طریـق -۱
 ۲۵۰۰گذاری بـرای بـاالتر از حـدود  لوله

کیلومتر در مقایسه با حمل به صـورت ال 
   ).گاز طبیعی مایع ( ان جی 

ــــــالی -۲ ــــــامطلوب احتم ــــــاثیرات ن ت
   .ی بر خطوط لولهپارامترهای جغرافیای

تاثیرگـــــذاری اختالفـــــات قـــــومی و -۳
هـــای سیاســـی بـــین کشـــورها بـــر  رقابت
های انتقال به صورت خط لوله که  پروژه

معموال مشکالت عمده و غیرقابل حلی را 
در ایـن خصـوص، پـروژه . کنـد ایجـاد می

خط لوله انتقال گـاز بـه پاکسـتان و هنـد 
نمونـــه آشـــکاری بـــر معضـــالت سیاســـی 

یــن روش صــادرات گــاز از مربــوط بــه ا
   .طریق خط لوله است

و در زمینـــه امکانـــات صـــادرات گـــاز  از 
 ۲طریق خط لوله، ایران در حال حاضـر 

  .پروژه اصلی دارد
 صادرات گاز طبيعي به كشور تركيه -۱

تنها صادرات موجود گاز طبيعي كشـور از 
.  طريق خط لولـه، بـه كشـور تركيـه اسـت

ــات  ۱۳۷۵در ســال  ــق توافق ــر طب ــين ب ب
ــرارداد  ــه، ق ــران و تركي  ۲۳كشــورهاي اي

اي براي صادرات گاز ايران به تركيه  ساله
امضا رسيد كه براسـاس آن قـرار شـد، در 

ميليـارد متـر  ۲۲۸سال،  ۲۳مجموع طي 
  اين پروژه. مکعب گاز به تركيه صادرشود

اســت كــه بــه -آغــاز شــده  ۱۳۸۰از ســال 
داليل فنـي و مشـکالت اقتصـادي تركيـه، 

آخـربن آمـار . با وقفه مواجه شد چند بار
از میــزان صــادرات گــاز بــه ترکیــه ســاالنه  

ــــــارد و  ۱۴تنهــــــا  ــــــون  ۴۰۰میلی میلی
مترمکعب اسـت کـه توسـط آقـای اوجـی 

 ۱۲مدیرعامل شرکت ملـی گـاز ایـران در 
  .اعالم گردید ۸۹مرداد 

  
صــرفا در ( صــادرات گــاز بــه اروپــا- ۲ -۱

  )حد یک طرح است 
  

ات گاز ايـران بـه صادر, الزم به ذكر است
اروپــا توســط خــط لولــه تنهــا از دو مســير 

 :پذير است امکان
  خط لوله از مسير تركيه -الف
خـــط لولـــه از طريـــق ارمنســـتان،  -ب

 .گرجستان و اوكراين
خــط لولــه مــورد نيــاز بــراي انتقــال گــاز 
ايران به اروپا از خاك تركيه و يـا مسـيري 

ـــــيش از  ـــــراين، طـــــولي ب  ۵۰۰۰از اوك
د داشت كه در عين حال، كيلومتر خواه

عــالوه بــر هزينــه خــط لولــه مــورد نيــاز، 
هاي مسـير  هزينه تعرفه پرداختي به كشور

خـــط لولـــه نيـــز پـــروژه را گـــران و غيـــر 
  .سازد اقتصادي مي

دیر هنگامی است که ترکیه بدون داشتن 
منابع گاز و نفت در ایـن راه از ایـران کـه 

دومین دارنده ذخایر نفـت و گـاز جهـان 
ــه اســت  و ســرزمین اســت، ســ بقت گرفت

خود را برای عبـور خطـوط لولـه انتقـال 
گاز از این منطقه بـه کشـورهای اروپـایی 
تنها منجـی اروپـا از سـلطه گـازی روسـیه 
جلوه داده است و در صـدد تبـدیل خـود 
ـــدور از  ـــئن ب ـــن و مطم ـــا راه ام ـــه تنه ب
ــرژی  ــرای انتقــال ان غوغاهــای سیاســی ب

خط لولـه قرار داد . منطقه به اروپا  است
ـــدم  ـــه در آن و ع ـــرکت ترکی ـــابوکو وش ن
دعوت از ایران درمذاکرات این قرار داد 
که قرار است طی آن از طریق خـط لولـه 

کیلومتر سـاالنه  ۳۰۰هزار و ۳ای با طول 
میلیارد متر مکعب گـاز طبیعـی ۳۱حدود 

را از مسیر ترکیه به اروپـا انتقـال دهـد، و 
ــه ۲۰۱۲از ســال  ــاز ب ــاز  آغ ــرده و گ کار ک

ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان را بـه 
اروپا منتقل کند، رقیـب جـدی ایـران در 

. صادرات گاز بـه اروپـا محسـوب میشـود 
هـای اعمـال  عالوه بر آن با وجود تحریم

شده علیه ایران، در حـال حاضـر انتظـار 
رود اروپا در مورد خرید گاز ایـران بـا  می

  . فشارهایی از سوی آمریکا مواجه شود
خـط (درات گاز ايران بـه پاكسـتانصا-۲

لوله هفتم سراسری گاز معـروف بـه خـط 
 )لوله صلح

پس از تركيـه، پاكسـتان بزرگتـرين كشـور 
ــوب  ــران محس ــاز اي ــي گ ــايه متقاض همس

  .شود مي
مطالعات و مذاكرات مربوط بـه احـداث 
خط لوله گاز ايران به پاكسـتان و هنـد از 

گو بـر سـر  و امـا گفـت(آغاز شد  ۱۹۹۰سال 
طرح که خط لوله صلح نام گرفتـه اسـت،  این
ــل .) ســال پــیش آغــاز شــد۱۰از  ــه دالي و ب

ــف سياســي واقتصــادي بارهــا بــه  مختل
وجود تنش بين روابط هنـد . تعويق افتاد

ــط سياســي  ــين رواب و پاكســتان، و همچن
سرد پاكستان و ايـران بـه علـت حمايـت 
ـــول  ـــان در ط ـــت طالب ـــتان از دول پاكس

ــال ــي  ۱۹۹۶هاي  س ــي۲۰۰۱ال ــاتي  ، ب ثب
سياسي داخلي در پاكسـتان، عـدم اتخـاذ 
موضع مشخص از سـوي پاكسـتان نسـبت 
به طرح صادرات گاز ايران به ايـن كشـور 
و نهايتاً اكتشافات جديـد ميـادين گـازي 

اند كه  در پاكستان، از جمله عواملي بوده
باعث تعويق طرح صادرات گاز ايران بـه 

پاكســتان و طــوالنی شــدن مــذاکرات آن  
در عين حال پاكستان اقدام بـه . اند شده

اي جهــــت واردات  نامــــه هم انعقــــاد تفا
ميليون متر مکعب گاز طبيعـي  ۱۸ساالنه 

از تركمنســـتان از مســـير افغانســـتان نیـــز 
همچنین قرار بود از طریـق . نموده است

پاکستان، ایران گاز بـه کشـور هنـد صـادر 
کند کـه بـا فشـارهای آمریکـا در راسـتای 

ط لولــه صــلح، انصــراف حضــور در خــ
مشخص بـود هنـد در ایـن پـروژه حضـور 
نخواهـــد داشـــت و مقامـــات هنـــدی در 
مذاکرات خط لوله صلح نیز حضور پیدا 

وزیر هنـد  موهان سینگ، نخسـت. نکنند
ــا صــراحت اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور  ب
قرابت زیادی با آمریکـا دارد و دور شـدن 
ـــــا  ـــــت ب ـــــق مخالف ـــــا از طری از آمریک

نــای انــزوا در های آن را بــه مع سیاســت
دانــد و هنــدیها بــه  المللــی می ســطح بین

. این صورت بـه ایـن  قـرار داد نپیوسـتند
قرارداد صادرات گـاز ایـران بـه پاکسـتان 

سـال  ۵سال اسـت کـه تـا  ۲۵برای مدت 
نیز قابل تمدید بوده و دو کشور نسبت به 

 ضـمانت و خرید گاز در این مـدت تامین
 خبرگزاری جمهوری اسالمی هـم. دارند

گزارش داد، بـا نافـذ شـدن ایـن قـرارداد 
میـــان دو کشـــور، قـــرار اســـت ایـــران از 

ــاه  ــروردین م ــیالدی ۲۰۱۴(، ۱۳۹۳ف ) م
ـــه  ـــون و  ۲۱روزان ـــر  ۵۰۰میلی ـــزار مت ه

میلیـارد متـر مکعـب  ۷٫۸مکعب و ساالنه 
. گاز طبیعی به کشور پاکستان صـادر کنـد

هرچند ایـن قـرار داد نهـایی شـده اسـت 
عدم وجود امنیـت ولی بعلل سیاسی ونیز 

سیاسـی در ایــران کــه حاصــل سیاســتهای 
بحران زای نظام والیت فقیه اسـت، هـر 
آن  امکـــان تجدیـــد نظـــر در بـــاره ایـــن 

امــا .  قــرارداد از ســوی پاکســتان مــی رود
تمایل  اکنون نیز  اخبـاری مبنـی بـر عـدم

پاکستان به اجرای این طرح نیـز شـنیده 
ـــه  می ـــود ک ـــه میش ـــی گفت ـــود، از طرف ش

ن سرمایه مورد نیاز بـرای اجـرای پاکستا
این خط لوله را در داخل مرزهای خـود  
. ندارد و باید از بانک جهـانی وام بگیـرد

ولــی بــا توجــه بــه نفــوذ آمریکــا در بانــک 

جهانی و مخالفت ایـن کشـور بـا سـاخت 
تـوان بـه ایـن مسـئله  خط لوله صـلح نمی

چندان امیدوار بود چـرا کـه بهانـه هـای 
پاکســتان در عــدم سیاســی یعنــی ادعــای 

ثبات  سیاسی ایـران و قتـی سـازمان ملـل 
ـــدم  ـــرکت دارد، ع ـــا ش ـــز در تحریمه نی
تعهدپاکستان را بـه مفـاد قـرارداد بیشـتر 

 .  موجه جلوه میدهد
آخرین خبر در این زمینه حاکی است که 

جریان گاز در خـط لولـه صـادرات گـاز :"
 ۲۰۱۴ایــران بــه پاکســتان تــازه  از ســال 

 ۸۹خرداد  ۲۵."( شود میالدی برقرار می
ــاظمی  ــعود  میرک ــوز، مس ــی نی ــارس دیل پ

  ).نفت " وزیر"
و امــا بــدون شــک یکــی از دالیــل عمــده 
روی آوری وزارت نفت به تمرکز بـر روی 
صــادرات گــاز تنهــا از طریــق خــط لولــه، 
سلطه سپاه بر روی این پروژه خـط لولـه 

  . به اروپا و پاکستان است
م کرد اکونیوزاعال۸۹مرداد  ۱۹در تاریخ 

شرکت ملی گـاز ایـران پـروژه سـاخت :" 
) صلح(فاز دوم خط لوله هفتم سراسری 

کیلـومتر را نیـز بـه  ۲۷۰به طول تقریبـی 
قرارگــاه ســازندگی خــاتم االنبیــا واگــذار 

بگــذریم کــه در خــرداد مــاه ســال !"کــرد
به قرارگاه سازندگی خـاتم االنبیـا  ۱۳۸۴

  !"واگذار کرد
هفـتم  قرارداد ساخت فاز اول خط لولـه

کیلـومتر بـا  ۹۰۷به طول تقریبی ) صلح(
ــارد و  ــراردادی یــک میلی ــون  ۳۰۰ق میلی

دالری به قرارگـاه خـاتم االنبیـاء واگـذار 
  . شده بود

این موارد در حالی است که سایت جهان 
: نیوز در اردیبشـهت مـاه گـزارش داد کـه

هم اکنـون مـذاکرات شـرکت ملـی گـاز "
ـــرای ـــا ب ـــران و قرارگـــاه خـــاتم االنبی  ای

ساخت قطعه سوم این خط لوله به طول 
کیلومتر از اهواز تا دهگالن  ۶۰۰تقریبی 

کردسـتان بــه صــورت تــرک تشــریفات در 
ارزش تقریبی سـاخت . حال انجام است

این خط لولـه صـادراتی گـاز حـدود یـک 
میلیــون دالر بــرآورد مــی  ۳۰۰میلیــارد و 

 .شود
جالب توجه است که با در دست گـرفتن 

ولــه هفــتم توســط پــروژه ســاخت خــط ل
سپاه، مرتب با افـزایش هزینـه ایـن خـط 

ــود ــالم میش ــز اع ــه نی ــی . لول ــواد اوج ج
مدیرعامل شرکت ملـی گـاز ایـران اخیـرا 
در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش 

میلیارد تومـانی هزینـه سـاخت فـاز  ۵۰۰
بـا : اول خط لوله هفتم سراسـری، گفـت

توجه به حجم این پروژه گـازی افـزایش 
  !!وعی طبیعی به نظر می رسدهزینه موض

عالوه بر اینها این امر که آیا صادرات گاز 
از طریق خط لوله از نقطه نظر اقتصادی 
بــا صــرفه اســت یــا نــه، منــوط بــه ثبــات و 
موقعیت و وجهه سیاسـی و نفـوذ منطقـه 
ای کشـــور ارائـــه دهنـــده محصـــول نیـــز 

امری که عالوه بر عواملی همچـون .دارد
انتقــال، بعــد  شــرایط آب و هــوایی مســیر

مســافت، طــول مــدت قــرارداد و امنیــت 
منطقــه، در تعیــین قیمــت گــاز صــادراتی 

نکته قابل . اثرات خاص خود را میگذارد
تامل آن است که به دلیل هزینه بر بـودن 
انتقال گـاز از طریـق خـط لولـه، معمـوًال 
ــان  ــدت زم ــرای م ــازی ب ــای گ قرارداده

ســـال   ۲۰طـــوالنی و معمـــوًال بیشـــتر از  
به دلیـل طـوالنی بـودن . می گردد منعقد

مــدت اینگونــه قراردادهــا، ارزش چنــین 
قراردادهایی بسیار زیاد بوده و برای هـر 
سنت قیمت گاز در این قراردادهـا چانـه 

ــرد و   زنیهــای متعــدد بایســتی صــورت گی
شـــناور گذاشـــتن قیمـــت نیـــز از اجـــزاء 

  .الینفک این قراردادها بایستی باشد
ر کنـار بحـران همانگونه که اشـاره شـد د

ــر ســر پرونــده هســته ای ایــران و  غــرب ب
امتیازها و فشارهای آمریکا بر هنـد بـرای 
امتناع از این توافق گازی بـروز اخـتالف 
نظر میان هند و ایران بر سـر قیمـت گـاز 

توافق بر سر میـزان حـق  صادراتی و عدم
ترانزیتی که هند باید به پاکستان بپردازد 

اکرات بـر که از عمده عوامـل کنـدی مـذ
ســـر صـــادرات نفـــت ایـــران بـــه هنـــد و 
پاکستان بودند، نظام والیـت فقیـه بـرای 

های  کردن تالش کردن هند و خنثی راضی
هایی را برای گاز صادراتی  آمریکا، قیمت

  این خط لوله پیشنهاد کرد
  11در صفحه   
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
  

ناگزيربودنــد  اشــغال و حاكميــت را
منويـات   ،درموقع زمامـداري خـويش  

خـودي بموقـع    بيگانـه و  از ديگران را
اينگونـــه دولتهـــاي  .بگذارنـــد اجـــرا

ناچاردرموقع زمامداري  ، اسيرتعهدات
حسـاس   بايستي كارمنداني برسرامور

كه كرده  بتوانند تعهداتي را تا بگمارند
درايــن  .نماينــد ايــن راه اجــرا انــد از

واضح اسـت كـه كارمنـدان     صورت پر
ــا وجــدان مطيــع ومنقــاد  صــحيح وب

حكومت هـم   چنين حكومتي نشده و
 راكه قالده انقياد بحكم اجباركارمندي

 تكـرار . آورد داشته باشد سركارخواهد
ــا  ــه دولته ــتمرارآن اينگون ــه  واس روي

ناپسند بتـدريج چـرخ دادگسـتري را    
درنتيجـه راه كجـي    منحرف ساخته و

  » .انيد پيمودرا كه بمنظور نميرس
  
تری ( زارش وزارت دادگس تن گ ازم

ه مجلس  ر مصدق  ب ی دکت حکومت مل
   )  ١٣٣١آذر ٢۵سه شنبه -شورای ملی

  
ه نطق مصدق     ل ازاينک ن بخش قب دراي

کيالت  دامات داور در تش ا اق ت ب درمخالف
و تفسير داور از ) دادگستری (جديد عدليه 

ل   ين    ٨٢اص ی و ھمچن انون اساس ق
وايح  و گ ر ل ی دکت ت مل زارش حکوم

ائی در   تگاه قض الح دس رای اص دق ب مص
ده   ١٧دوره  ه خوان ی ک مجلس شورای مل

رای . شد  اورم، ب اريخی بي بعنوان اسناد  ت
الحات  ت اص دن واقعي ن ش روش
ز  اه و ني ا ش تری، دردوره رض دردادگس
ر را  يح زي اه، توض ا ش د رض دوره محم

  : ضرور دانستم
  
اريخ م    عاصرايران در تحوالت سياسی ت

ای ا کودت روطه ت الب مش فند  ٣ از انق اس
ائی ورضا خان ١٢٩٩  سيد ضياء طباطب

يدن  لطنت رس ه س ه وب راض قاجاري وانق
ت  ت دول ش سياس وی، نق ان پھل ا خ رض
رداخلی  اری عناص يس وھمک ه انگل فخيم
ه،  رت الدول اش، نص رداور، تيمورت نظي
دين،  يدمحمد ت ر، س ک دادگ دل المل ع

ی، ذکاء راعظم بھرام ی، دبي ک فروغ المل
لطنه  اد الس اری، عم عد بختي سرداراس
ات،  لطان بي ھام الس اطمی، س ف
سرلشکرطھماسبی، سرتيب مرتضی خان 
اھی و  يزدان پناه، سرھنگ محمد خان درگ
د  کريم آقا بوذرجمھری وعبدهللا ياسائی باي

  .  مورد توجه قرار داد
داورو تيمور تاش و فيروز ميرزا نصرت   

يم پا ه  در تحک لطنت الدول ای س ه ھ ي
استبداد رضا خانی  سھم بسزايی داشتند و 
ه  ه و ب ع قاجاري س از خل ر، پ ه نف ن س اي
سلطنت رساندن رضاخان، از ارکان مھم و 

  . مقامات بلند پايه کشور شدند
ا،     ی آنھ فه سياس ور فلس ر «مح رھب

دردولت متمرکز « و» مقتدر ادر »و مقت ، ق
ت  ومی، حکوم م عم ت، نظ امين امني ه ت ب

ودقان . ون، نوگرائی و توسعه جامعه ملی ب
دد،  ی و تج و گرائ ا از ن ذ «درک آنھ اخ

رب گ غ ن »فرھن ه اي ه ب دون توج ، ب
گ ه فرھن ود ک ت ب ت  ،واقعي ل فعالي حاص

ک  د ي تقل و آزاد و حقوقمن ای مس اعض
دن و . جامعه مستقل است ن فرھنگ بالي اي

ا االيش  دست آوردھ اريخ و  پ ان ت در جري
ای فر ھای ديرپ ز ارزش ی و ني گ مل ھن

ت ه اس الق جامع تقل  . اخ ه مس جامع
ی  ود م د خ ار رش ه  را بک ای محرک نيروھ

، د و در قلمروھای سياسی،  اقتصادیگير
و و  ه ن اجتماعی و فرھنگی،  فرھنگ نو ب

ود ی ش ول  م ا از .  متح ت آنھ ا  ذھني ام
ه را  ود و نقش نخب فرھنگ غرب تقليدی ب

تقليد از آن فرھنگ می   درآوردن مردم به
با اين تصور، از رضا خان دست  .نستنددا

ای  يس، در کودت پرده انگل انده و سرس نش
ه  ١٢٩٩ ان  ٩«و واقع در  ١٣٠۵آب

ی  ورای مل س ش کيل » مجل پس تش           وس
ان «  س مؤسس راض » مجل ذائی وانق ک

ود،  ی ب انون اساس اقض ق ه ن ه ک قاجاري
د ی کردن ت م ان . حماي ا ھم انروا ي           فرم

زر«  ان ب ن ) ١(» گلويات ت اي ا حماي ب
وگرا« نفکران ن ر » روش د و ب اخته ش س

ام  ران، بن اده اي ورعقب افت ارک کش           ت
ه تحول »تجدد«  ، انقالب مشروطيت را ک

ردم در  ه م ود ک ده ای ب ين کنن فرھنگی تعي
رين دست  د و مھمت ته بودن آن شرکت جس
وه و  ه ق ک س ه تفکي الب را ک آورد آن انق

ا استقالل نسبی ھريک از  ود، زيرپ ا ب آنھ
تند ی، داور،  .گذاش واھی فروغ دد خ تج

ه و اش، نصرت الدول ر اصول ... تيمورت ب
حيحی از تقالل و آزادی و درک ص  اس

توارنبو د، اس رکه  .  درش وق بش حق
، آزادی و کرامت انسان محورآن، استقالل

ی  فه سياس د، در فلس ی باش دد « م تج
ا جائی ندا» خواھی ه   شت وآنھ ان ک ھمچن

روزه  ی از روام ين برخ نفکران و در ب ش
، عدالت ،اخالق ،سياسيون  منزلت انسانی
ی وق مل ام  استقالل و حق ه« بن و » مدرنيت

دن« انی ش دارد » جھ ائی ن ان  !ج ه بي ب
ه  ا انديش ا ب ی آنھ ت عمل ر؛ حکم ديگ
ه فيلسوفانی  نوگرائی و ليبراليسم غرب، ک
چون منتسکيو، روسو و جان الک ، کانت 

ودتدوين کرده بو... و ز در تضاد ب .  دند، ني
  : زيرا از نظر کانت

رد  - ١ ا آزادی ھرف آزادی را، مادامی که ب
انون  ک ق ارچوب ي د درچ ر، بتوان ديگ
ه ق اولي ا ح د، تنھ رار باش ومی برق ای  عم

ل انسان  ه دلي ه ھرانسانی ب ه ب د ک می دان
ٔه ديگر اصل. بودنش تعلق دارد ھای  و ھم

تقالل  ری و اس د براب ری مانن وق بش حق
ادين آزادی ا ل بني ين اص ان را از ھم نس

  .کند مشتق می
تنھا يک «کانت،   به گفته«به بيان ديگر،  

ود دارد و آن آزادی  ری وج ق فط ح
اب ( ه انتخ ودن ب ور ب تقالل از مجب اس

ن آزادی ) شخصی ديگر ه اي است تا آنجا ک
ری  می خص ديگ ر ش ا آزادی ھ د ب توان

» .منطبق با قانونی کلی وجود داشته باشد
رای کا ری را ب اس ديگ ود ھراس ت وج ن

ار می ت انک دلل می دول ويژه م د و ب د  کن کن
درت  که رفاه شھروندان نمی تواند اساس ق

د ت باش دلل می. دول ت  او م ه دول ازد ک س
ه نمی د ب ت  توان يچ برداش روع ھ طور مش

ھروندانش  ه ش بختی ب ی را از خوش خاص
د انروا . تحميل کن اری فرم ين ک ا چن را ب زي

ھروندان ھ ا ش ار ب ان رفت ون کودک مچ
ان  ه آن ت ک د پنداش رد و خواھ د ک خواھ
زی  ه چي ه چ تند ک ن ھس م اي اتوان از فھ ن

 )  ٢(»  .برايشان سودمند است يا مضر
  
روع «  -٢  انونی و مش ق ق روی، ح ازنظ

ا  ت تنھ ود دارد و دول ت وج ا در دول تنھ
ھنگامی صاحب مشروعيت است که دولت 

د انون باش ت در آن . ق ق و دول ت ح غاي
راد ا کل از اف ی متش ه اخالق ه جامع ست ک

د د و تحکيم کن . آزاد و برابر را سامان دھ
زار  رف اب ک ط ت از ي رای کان ت ب دول
أثير  آزادی است و از طرف ديگر نتيجه ت

ت دار طبيع أثير . پاي ن ت ه اي چنانچ
ه  راد، ھم ت، اف ود نداش دارطبيعت وج پاي

نيازی " انسانھايی اخالقی بودند که اصوال
ی بير ه نظم ی ب ت(ون تند و ) دول ی داش نم

ه  ت يافت اودان دس لح ج ه ص ع ب درواق
  ) ٣(» .بودند
ان «  -٣ ت، ھم رای کان ل ب رين عام مھمت

انون اساسی  تفاوت ميان دولت مبتنی بر ق
درست . و دولت مبتنی بر خودکامگی است

الب  ت از انق ه کان ود ک ل ب ين دلي ه ھم ب
فرانسه تا آنجا که به انديشه قانون اساسی 

بود، پشتيبانی اصولی کرد و زمانی وفادار 
رانه و  لطه خودس ه س الب ب ن انق ه اي ک
ر شکل داد و  حکومت وحشت گيوتين تغيي
ه  انتی ب ه خي ه مثاب د، آن را ب منحرف گردي
ه محکوم  ا و آرمانھای درست اولي ايده ھ

ت، ترکيبی از . نمود در فلسفه سياسی کان
اب : سه عنصر ر، اجتن انون وقھ آزادی، ق
ت انون وآزادی . ناپذيراس راو، ق ه نظ ب

ی ساالری  ی ب ؛ )آنارشی(منھای قھر، يعن
وقانون وقھر، منھای آزادی، يعنی استبداد 

د روز کن د ب آزادی : که دردوحالت می توان
وحش  عيت ت ه وض ر، ب انون و قھ دون ق ب
ه  می انجامد؛ وقھربدون آزادی و قانون، ب

  ) ۴( » .نظام بربريت

ابی ن  ن ارزي ا اي ا ب ادرست از يا اينکه آنھ
ه ان الک ک ه ج ت، : "تجرب دف دول ھ

راد  رای اف ز ب مصلحت بشر است و چه چي
واره در : بشر بھترين است ردم ھم اينكه م
ند  معرض اراده بی رز استبداد باش د و م ح

امی  ز ھنگ ان ني ه حاكم ا اينك ه در ي ك
راط می د و آن  استفاده از قدرت خود اف كنن

ت  ی مل ظ داراي ه حف ابودی و ن رای ن را ب
ار می خود ه ك د، در معرض مخالفت  ب برن

 " قرار گيرند؟
د الک ئوشت. ج ون در در نق الك : رابرتس

ن شيوه موفق سخنوری  ا اي ه  -ب گرچه ك
ت ول نداش ود آن را قب الب  -خ ا انق ه تنھ ن

بلكه جمھوری كوتاه مدت كرامول  ١۶٨٨
ه در  ز ك ر  ١۶۴٩را ني ارلز اول را ب چ
اس ين اس ت  -ھم راد تح ا اف گ ب ی جن يعن

انسل ل آن ود،  -طه خود و قت رده ب دام ك اع
ه . داد موجه جلوه می محاكمه شاه، يك روي

ود  اموفق ب اع وی  -قضايی ن ه امتن را ك چ
ب  ا طل اح غوغ ه، جن ركت در محاكم از ش
وقی  مجلس را از استدالل درباره مورد حق

رد " ستمگركشی" روم ك ه  -مح ا الك ب ام
ه ن   اظھارنام تان اي وب دادس ھای مكت

ه،  ا"محكم وكج تناد می"ن ك ه  ، اس رد ك ك
انون حافظ  نشان می ر از ق ان برت داد حاكم

ان نيستند ن . آزادی افراد تحت سلطه آن اي
ه  اھان خودكام ه ش دی علي تدالل تھدي اس

اردھم  ويی چھ ون ل ر چ ود (" ديگ ن خ م
تم ت ھس ود") حكوم ه . ب ورتی ك در ص

ان خودسرانه و مستبدانه  حكومت آنان چن
ت از ای حماي ه ج ه ب د ك وق  باش حق

د،  باقی مانده ملت خود، از آن حقوق بكاھن
   )۵.(احتمال خلع آنان وجود خواھد داشت

حاج مھديقلی مخبرالسلطنه ھدايت که يک 
ا  ری رض ت وزي اله، نخس ش س دوره  ش
اد  واری آن دوران ي شاه داشت از تجدد بل

د ی کن ت م ته اس اطراتش نوش « :و در خ
ردم -رضاخان  -روزی به شاه  : عرض ک

دنی  ت، تم الم گيراس ه آوازه اش ع ک
ا، : دوتمدن است يکی تظاھرات در بلوارھ

ه  دنی ک ا، تم يکی تمدن ناشی ازالبراتوارھ
ی  دن ناش د، تم ل تقلي ت و قاب د اس مفي

ت ه ھاس ا وکتابخان ان . ازالبراتوارھ گم
وده  وجھی فرم ن ت ن عرض م ه اي ردم ب ک

د ا . ان دن بلوارھ د، تم ه بيشترظاھرش آثارک
ار می خورد ومردم بی بود که به کارالله ز

  ) ۶(»بند و بارخواستاربودند 
ت   ل کان ام امانوئ الم  پي ان ک ج

Immanuel Kant) ( ای ان ھ ه انس ب
ساکن اين ربع مسکون از زمين اين  است 

ه ا « :ک ه آي ود ک يده ش ر پرس ابراين، اگ بن
ه  ه ب ريم ک ی ب ر م ی بس ون در دوران اکن
د  ن خواھ روشنايی رسيده است؟ پاسخ اي

ود ه: ب ک دوران ! ن ان در ي ی گم ا ب ام
تيم نگران ھس ه وضعيت . روش ه ب ا توج ب

ده  خت درازی مان ا، راه س ونی چيزھ کن
ی در  ا ھمگ ان ھ ه انس ا آن ک ت ت اس
ن  د در اي ی بتوانن ا حت ند ي عيتی باش وض
وضعيت گذاشته شوند که در امور دينی به 
ايی  دون راھنم ان و ب ا اطمين تی و ب درس

د ويش روی آورن رد خ ه خ ری ب ا . ديگ ام
ون  نشانه ھای روشنی داريم بر اين که اکن
ا  اده شده ت ار ايشان نھ گستره ای در اختي
ن  ر اي د، و ب ه ذھن خود را بپرورانن آزادان
که مانع ھای روشنگری ھمگانی يا خروج 
رده شان اندک  انسان ھا از کودکی خود ک

دگاه، . کم می شود ن دي عصر حاضر از اي
رن  ا ق نگری ي ر روش ردريش«عص » ف

فرمانروايی که برای خود ناشايست . است
ۀ خود می  نمی داند که بگويد اين را وظيف
ه  انی ب ی ھيچ فرم ور دين ه در ام شمارد ک
ه از ھر  ن زمين ان را در اي د و آن مردم ندھ
ب از  ن ترتي ه اي ذارد، و ب ت آزاد بگ جھ
پذيرش عنوان خودبينانه روا داری سرباز 
می زند، خود به روشنگری رسيده است؛ 

وی و در ه از س ت ک ور آن اس خ
ھمروزگاران و آيندگان قدرشناس ھمچون 
وع  ه ن زرگ داشته شود ک نخستين کسی ب
انسان را، دست کم تا جايی که به حکومت 
ده و  ودکی رھان ود، از ک ی ش وط م مرب
ور  امی ام ا در تم اده ت ی را آزاد نھ ھرکس

  )  ٧(» .وجدانی از خرد خويش سود جويد
 

د ت تج ن جماع ه، اي واه  ديگراينک د خ
ت  ان و دول فه آزادی انس ه و فلس ازانديش

ر، . حقوقمدار فاصله داشتند ادی ام و در ب
ای آن،  ره اھرمھ درت در چنب ازی ق در ب

ار « ه وزارت درب اش ب عبدالحسين تيمورت
" امور لشکری را رضاخان شخصا. رسيد

ه  وری را ب ور کش ت و ام ده گرف ه عھ ب
ت ار گذاش ر درب ده وزي اب . عھ ی انتخ حت

يس ا ردرئ ذار ک ه او واگ ز ب وزراء را ني . ل
ه  نصرت الدوله فيروز به مقام وزارت مالي
اران  پوو مستش ر ميلس د و دکت منصوب ش
دامات  ت اق انعی در جھ ه م ايی را ک آمريک

ار زد د، کن اه بودن دا وزارت . ش داور ابت
دت  س از م د، پ دی ش ه رامتص د عام فوائ
ه  کوتاھی با اختيارات کامل به وزارت عدلي

وی ابتدا عدليه را منحل و . ديدمنصوب گر
اس  دی براس ايی جدي ازمان قض پس س س
ا  وای استبدادی بن ا محت وين ب دادگستری ن
اده  ط  از م ير غل ن تفس ا اي را ب گذاشت زي

تقالل    ٨٢ امن اس ه ض ی ک انون اساس ق
ت ود گف ات ب ل «: قض ود  از اص   ٨٢مقص

متمم قانون اساسی  آن است که ھيچ حاکم 
ه را نمی  دون رضای محکمه عدلي وان ب ت

ا  غل اداری و ي ه ش غل قضائی ب ود از ش خ
ه ود ) دادسرا( صاحبمنصبی پارک ل نم منتق

ت  ا رعاي ت قضات ب ل مأموري ديل مح و تب
  »!!رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نيست

اده   اين تفسير چنان است که بوسيله يک م
قانون احترامی بگويند ريسمان سفيد يعنی 

ياه ا» .ريسمان س تصويب آن در  و داور ب
ه  ١٣١٠امرداد  ٢۶ شمسی استقالل عدلي

را متزلزل و ويران نمود  و ) دادگستری ( 
امين  امنيت جانی، مالی و حيثيت انسانی ت

ت ت نداش انون .  و امني ويب ق ا تص و ب
ين  ه امنيت و سلطنت و ھمچن دمين علي مق

ود ن . از مخالفان دارای مرام اشتراكی ب اي
در مجلس  ١٣١٠قانون نيز در ھمان سال 

ا ده  شورای ملی به تصويب رسيد و سه ت
ت دانی داش ال زن الف . س ه مخ انی ك كس

اه  دھا محمدرضا ش اه و بع رد رضاش عملك
ه  ه و روان انون، محاكم ين ق ا ھم د ب بودن

 زندان ھا می شدند 
ه   اه ب ان  داور آنگ ر خ ی اکب رزا عل مي

ه  ت و درآن وزارتخان ه رف وزارت مالي
ب،  .دست به اقدامات مھمی زد به اين ترتي

امی،  زی نظ اپی ري رد سياسی ب ن سه م اي
ی در  ش اساس ور، نق ايی کش الی و قض م

  .پھلوی به عھده گرفتند بنياد سلطنت
  

ن  ر ک ده نظ ين از دي رت ب ان ای دل عب ھ
  ھان

  ! ايوان مدائن را آئينه عبرت دادن
  ما بارگه داديم اين رفت ستم برما

بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن 
)٨   (  
  

ر       اريخ  معاص ه درت ول جامع ير تح س
وی  ت پھل ه  دوران حکوم ران و تجرب اي

يم واليت ژاول و دوم و دوران سی ساله ر
ويژه دوران ح ه  وب اتمی فقي ت خ کوم
د، ه رش د ک ی کن وم م تقرار  معل از راه اس

ان از  ورداری ايراني ی و برخ دمکراس
تقالل و آزادی و  دون اس ان، ب وق انس حق

ن،  درکار آمدن ر اي ا ب ميزان عدالت،  و بن
ردم ميسر  برقرار شدن حاکميت جمھور م

ت د گش دد . نخواھ ه و سرنوشت  تج تجرب
وی و اصالح  خواھان دوران رضا شاه پھل

دست  یطلبان و ترقی خواھان رژيم  کودتا
د رضا  –نشانده انگليسی  آمريکائی  محم

ان درون ر الح طلب اه  و اص م ژش ي
ه  استبدادی و فاسد و جنايت کار واليت فقي

رت است ه شکست . درس عب تکرار تجرب
تا اين . ده البته پشيمانی ببار می آوردخور

ھنگام، ما تجربه شکست خورده را تکرار 
رده  رار ک از تک ده و ب يمان ش رده و پش ک

استمرار بخشيدن به تکرار و پشيمانی . ايم
از اين دور . به مرگ در ويرانی می انجامد

  .رفت و چنبره  بيرون بايد
  

ه و  رت الدول ت نص رانجام سرنوش س
عد  ردار اس ين س اش و ھمچن تيمورت
ه تجدد  بختياری که جانبدار و مجری نظري
و اصالحات در چارچوب سلطه خارجی و 
ه بدست  ود ک ن ب دند، اي ی ش تبداد داخل اس

در« ل » سمبل  مقت ه قت ان، ب شان رضا خ
  .  برسند

د ی دي ون م ان داور چ ر خ ی اکب             عل
ه «  ابق  ب په س ه سردارس ازروزی ک

سلطنت رسيد و رضا شاه پھلوی شد، تمام 
دفش  ه ھ يدن ب ادقانه دررس ه ص انی ک کس
ت  رد، تھم ال ک ن م د لج اری داده بودن ي
دان  دزدی به آنھا زد، الجرم يا درگوشه زن
يس در نھايت  جان سپردند يا تحت نظر پل

د چه . ترس و وحشت ادامه حيات می دادن
لب آنھا نيز مصادره شده بسا که اموال غا

ود ی . ب اد م ه ي راد را ب ک اف ک ت داور ت
ين : آورد روز، عبدالحس ه في رت الدول نص

يد  اری، س عد بختي اش، سرداراس تيمورت
رج هللا بھرامی   محمد تدين، رضا افشار، ف
دين  ن العاب تی،  زي ی دش م، عل ر اعظ دبي
ان  ر، از نظامي ک دادگ دل المل ا،  ع رھنم

اميرلشگرمحمود سرتيپ جان محمد جان، 
آيرم، سرھنگ پوالدين، و سرلشگر حبيب 
ارم  ان و مح ه از نزديک يبانی ھم هللا ش
. سردار سپه ديروزورضا شاه امروزبودند

وی  ه پھل ا ب دام ازآنھ دمات ھرک رح خ ش
  .کتابی قطورالزم است

وص  يس دفترمخص ی رئ راعظم بھرام دبي
ود، نويستده  که قسم شاه غالباً به جان اوب

فرنامه خوزس ق س ام نط نده تم تان، نويس
سپه  سردارھای حماسی و احساسی وادبی 

ر مقتدرپست وتلگراف،  و رضا شاه، وزي
ون  ان اکن تاندارفارس، استاندارخراس اس
ه  دی ب بايد درگوشه زندان بسرببرند و امي

د ات او نباش ان داوررا . نج م و ج جس
ود  ا در آورده ب ت فرس اری طاق نيزفش
ت ه سرنوش ه ب ود ک ر ب رآن منتظ  وھ

ود ار ش ود دچ تان خ ن . دوس اھی از اي گ
ه  اکنون ب بابت دچارتوھم می شد که چرا ت
سروقت من نيامده اند، علی الخصوص که 
ته  ه نتوانس ی زد در وزارت مالي دس  م ح

  )٩. (».است نظر شاه را به خود جلب کند
رانجام    ه « س بت ب اه نس ه ش روزی ک

ود،  رده ب ر ک ه او تغي الی ب ور م بعضی ام
ه فک ل داور ک تعمال الک طه اس ه واس راوب

ه او را  رد ک وھم ک ود، ت وش ب دری مش ق
ول  ه ق رد وب د ک وس خواھن زول ومحب مع
ه  وقعی ک ينا در م وعلی س رئيس اب شيخ ال
به حکم شاه او را به حبس می بردند گفت 

رون آمدن «  وم و بي رفتن به اين خانه معل
ت وم اس بس » آن غيرمعل ايد درمح و ش

ف کن ران او را تل د ديگ ذا مانن د، ل              ن
ن (  رجيح ) ١٣١۵دربھم ی را ت خودکش
  ) ١٠.(داد

ا روش سياسی  ده ب علی رغم اينکه نگارن
ی از  تم  و او را  يک ق  نيس ی مواف فروغ
ی  م ول معماران استبداد رضا شاھی می دان
اريخ  ی او درت دمات فرھنگ از خ
رد رفنظر ک وان ص ی ت رايران نم . معاص

ا  ی روابطش ب اه «فروغ ا ش ر از رض غي
ا ساير رجال و مقامات  روابط رضا شاه ب

ود ی . ب اری م اه  ھمک ا رضاش ران ب ديگ
ود اه ب م ش ی معل ی فروغ د ول ام . کردن تم

تعزيه گردانيھای دوران سلطنت رضا شاه 
ود ه ب ام گرفت ت او انج ه دس ام . ب اه تم ش

ی زد و  ا او م ود را ب ه خ ای محرمان حرفھ
رب  او راه گشائی می کرد و از اين لحاظ ق

رای  ی ب ت و فروغ اص داش ی خ و منزلت
ه در يک  شفاعت محمد ولی خان اسدی ک
ه اعدام  دادگاه نظامی محاکمه و محکوم ب

ت زد رضا شاه رف ه ن ود ب ا . شده ب شاه  ب
ی؟ ی کن اع م از دف ت ب ونت گف از ! خش ب

ی؟ ی؟! حمايت می کن از شفاعت می کن ! ب
ه خودت ديگر الزم نيست  برو برو به خان

دارماينجا بيائی با ت اری ن ا . و ک فروغی  ب
ارج  اخ خ رد و از ک ده تعظيمی ک رنگ پري

روزنامه  ١٣١۴در روز دھم آذر »  ...شد
د فروغی . اطالعات را بدست فروغی دادن
ود ررا مرورنم ن خب ب اي ا تعج ی : ب فروغ

زاج  ت م طه عل ه واس وزراء ب يس ال رئ
گاه اعليحضرت  ه پيش ود را ب تعفای خ اس

  ) ١١( !ھمايون شاھنشاھی تقديم نمود
س از  اد «پ جد گوھرش ام مس ع قي واق

درخراسان پليس ضمن سانسورنامه ھای 
ی،  ی فروغ د عل ه ای ازمحم تی، نام پس

ه رئيس اب  ب ار، خط الوزرای آن روزگ
محمد علی اسدی نايب التوليه آستان قدس 
رضوی پدر شوھر دخترش  به دست آورد 
ار و العالجی و  ه از روزگ که در ضمن گل

اکم بيچارگی خود در ب ار خشن ح ر رفت راب
  :زمانه اين بيت شعر را نوشته بود

  
 ای  در کف شيرنرخونخواره
  ) ١٢(»ای؟  غيرتسليم و رضا کوچاره

  
نگارنده بخشی ازبيانات ارسالن خلعتبری  

الی  عد در ديوانع ردار اس ه س ل ورث وكي
ھريور  ور پس از ش دای  ١٣٢٠كش ه ج ک

ب ای جال ود، انتفادھ ل خ ات موك  از دفاعي
ه، ام   توج كاری را از نظ ح و آش واض

ت  ه جھ ته، ك ان داش تبدادی آن زم اس
ا  رم در اينج دگان محت ما خوانن تفاده ش اس

  15در صفحه  :   می آورم
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بمناسبت  ،خردا د۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــالگرد تول س

  »مصدق 
 
ای « ل از كودت ل از سلطنت  ١٢٩٩قب و قب

ث  تيم، از حي ه داش ا عدلي اه، م ا ش رض
كيالت، ی،  تش ث معن ی از حي ر ول ك ت كوچ

ود . باالترازعدليه دنيا پسند مرحوم داور ب
ه  ود ك من نمی گويم آن عدليه، عدليه ای ب
العكس آن  ود، ب الح ش تی اص ی بايس نم

ت الحات داش ه اص اج ب ه احتي ی عدلي ، ول
د  ند دوره بع ا پس ه دني ا عدلي ه ب ی ك فرق
ار امر  داشت، اين بود، كه آن عدليه زير ب

ر ت و وزي ره  دول ردار و غي ر و س و امي
رعكس  ت، ب تقالل داش ت، و اس ی رف نم
ت  ود در دس ی ب ه آلت ند، ك ا پس ه دني عدلي
ی  ار و حت ھربانی، وزرا و درب ش
انی  ار و كس وفرھای درب خدمتھا و ش پيش
رد  .كه كالغشان از بام دربار، پرواز می ك

ی  مار م ه بش لح عدلي ه ص ه ك ر عدلي وزي
ه را  رفت، از يك طرف ادعای اصالح عدلي

ات حكومت را  ك طرف، ني رد و از ي ی ك م
بوسيله مدعی العموم و محاكم، مخصوصا 
ديوان جزا و ادارات ثبت اسناد، و بوسيله 
افع  ه من وضع قوانينی كه فقط به لحاظ جنب

رد رای . شخصی می گذشت، اجرا می ك ب
تقالل را از  وب و اس ات را مرع ه قض اينك
آنھا سلب كنند، تا قاضی، فكر عزل خود و 
نان زن و بچه خود را كند، و عدالت را در 
ارت  ه عب ا ب د، ي اج، تسليم نماي ل احتي مقاب
وه  د، و امر ق ر نكن ديگر چون مرد آزاد فك

د را كن ل اج دون تأم ه را ب ت . مجري بدس
ر اصل  انون دوست داور، تغيي  ٨٢وزير ق

ه مجلس پيشنھاد  متمم قانون اساسی را ب
ائی، در تگاه قض د، و از آن روز دس  كردن

را عزل و . تحت قوه مجريه قرار گرفت زي
دمت  ار خ ديل و انتظ ر و تب ب و تغيي نص

د ر درآم ار وزي ه اختي ی، ب ن . قاض ا اي ب
ی  انيزه، يعن ز مك ائيه ني وه قض ف ق وص
ماشين شده بود، و به ھمين جھت بود، كه 
ی را  ات، رأی قاض ی از محاكم در بعض
ه و  ه ديكت ر عدلي شھربانی انشاء و به وزي

ه محكمه وزير ھم بو سيله مدعی العموم ب
ن را بگويم، . تقرير و تلقين می كرد ا اي ام

ود،  ار ب ه آن سختی و تشدد در ك كه با آنك
م  معذلك بی انصافی است، اگر بخواھيم حك
كلی كنيم و بگوئيم، ھمه قضات ما مكانيزه 
د،  يا ماشينی شده اند، خير، يك دسته بودن
د و  ت ندادن انی را از دس يت انس ه خاص ك

ول ما ه قب د ك ك دسته بودن شينی نشدند و ي
ازی  الم س ين غ ره ماش يچ و مھ د پ كردن
تقل  ود مس ه، خ ر محكم ون ھ وند، چ ش

ون . است تگاه قضائی، چ وئيم دس ر بگ اگ
فاسد شده بود، پس در نتيجه ھمه كاركنان 
آن دستگاه تسليم نشدند و شرافت خود را 
حفظ كردند و آن دسته ھمان ھائی ھستند، 

ند سال منتظر ترفيع باشند، و كه بايد ھر چ
ع را طی  به زحمت و سختی، مراحل ترفي

ولی آنھائی كه ھمرديف آنھا بودند و . كنند
د،  ده گرفتن ه عھ ازی را ب الم س ه غ نقش
ر  ه اگ د، ك يده ان اتی رس ه درج روز ب ام
ا  مند م ل و دانش ات فاض ی از قض بعض
اه و  ايد ج د، ش دن كنن ا دي د از آنھ بخواھن

ا  ام آنھ الل و مق ا ج ه آنھ ات ب ازه مالق اج
د از  ه بتوانن ا الزم باشد ك ه ھ د، و ھفت ندھ

ل . رفقای قديم خود ديدن كنند من چون وكي
ن  ا را در اي م آنھ واھم اس ر بخ تم، اگ ھس
ده نسبت  ه بن محكمه بياورم، ممكن است ب
ای  ين آق ی ھم ود، ول ه ش مداھن

ل است و )  ١٣(كسروی ه امروز وكي را ك
ال عرض می  روزی قاضی بوده، برای مث

ار : كنم ه درب ر علي او اولين كسی بود كه ب
ه جزای  ت، ب ه وق حكم داد، ولی وزيرعدلي
ه خواست  اين جسارت، عذر او را از عدلي
ه  د ب ی تھدي ه وقت ود، ك و ھمين كسروی ب

ت واب گف د، در ج دمت ش ار خ ن : انتظ م
دمت در  ود، خ واھم ب دمت نخ ر خ منتظ

ود د ب ن خواھ ار م ی . انتظ ه م ه ای ك نتيج
ه در آن دستگاه خوا ھم بگيرم اين است، ك

ود ار نب رد، از روی اجب ار ك ه . ھر كس ك ب
ای در آن  ت آن روز، بق اظ موقعي لح
ين  ذا چن ی داد، ل رجيح م تگاه را ت دس
ز و  ر و مستشار تمي اشخاصی اعم از وزي
ا مسئول  ل و احمدی تمام دير ك قاضی و م

ا نيست ين آنھ . اند، و فرقی در مسوليت ب
ه آن دستگاه زيرا عالما و ق اصدا خود را ب

ری  ت كمت ه قيم دی ب د، احم ه بودن فروخت
وض،  ه ع ا ب ود، آنھ ه ب ود را فروخت خ
ه شكل كالس  بيشتر، آيا می دانيد فلسفه ب
ه  الس ك ه در آن ك وده؟ البت ه ب ائی چ قض
ده، اشخاص  رون آم ر قاضی بي ھزارھا نف
م وارد  ه ھای فاضل ھ تحصيل كرده و طلب

ه و می شدند، ولی شرط ورود آ ك ديكت ن ي
وی  رف و نح ؤال ص ك س اء و ي ك انش ي
رده  يل ك ود تحص ه خ ه ك وده، وزيرعدلي ب
اه جزوه  بود، مگر نمی دانست، با شش م
خواندن كسی قاضی نمی شود، پس چرا 
تگاه  را آن دس رد؟ زي ی ك ل م ن طورعم اي
ر روزی  ا اگ ت، ت انيزه الزم داش قاضی مك
د، ھزار قاضی  ار رون ه كن قضات مجرب ب

ه شده، سفارشی ك اه تھي ه در ظرف چند م
چرا وزارت دادگستری . وجود داشته باشد

وان  ه عن عده زيادی از قضات مجرب را ب
رای  رد؟ مگرب ارج ك تند، خ ه پيرھس اينك
ودن  ر ب رب ت ودن و مج ر ب ات، پي قض

ه آن پسنديده تر نيست؟  رای آنك چرا فقط ب
ی  ينی، م انيزه ماش ی مك روز قاض

ه غال انطوری ك ا ھم نديدند؟ ت م مجلس پس
د،  ی كن ويب م ين تص ل ماش وانين را مث ق
ل ماشين  غالم عدالت نيز نامه اوامر را مث

 .اجرا نمايند
ديم، قضات  ات دي ا در بسياری از محاكم م
دمت  ی از خ د، ول ر نرفتن ار اوام ر ب زي

د ر يافتن ا تغيي ائی . منفصل شدند، ي ا آنھ ام
تگاه  ا دس ر ي ر وزي رای ام ار اج ر ب ه زي ك

موقعی . ق مجازات اندمجريه رفتند، مستح
ز  وان تمي رق در دي ر ط ور وزي ه منص ك
ه  ر عدلي راف وزي د، صدراالش ه ش محاكم

ود ه، . ب ل ازمحاكم د روزقب ا او چن اه ب ش
وم داور  ور مرح ا حض ت وزرا ب درھيئ

ه : صحبت كرده، گفته بود ادعانامه راجع ب
ود،  د نب ش ب دم، داليل ور را خوان منص
ود ه ب واب گفت راف در ج : صدراالش

ه تشخ( ا محكم ا ب ل و صحت ادع يص دالئ
) است، و فعال نمی توان خبری عرض كرد

د، و گفت ران آم شما : اين حرف به شاه گ
د رده اي انی ك م تب ا ھ ددا . وزرا ب ردا مج ف

زد شاه می رفت و نسبت  صدراالشراف ن
به حرفھای آن شب خواست سوء نظر را 

د اه دور كن ه او گفت. از ش اه ب ار : (ش درب
ورا  قاجاريه نيست و كسی را كه نخواھم ف
ضمنا به صدراالشراف ) اخراج خواھم كرد

ا : (گفته بود رد شده؟ آي وسط سرت چرا گ
م  رمن ھ ط س ت؟، وس ه اس ار عمام از فش

اله قزاقی است ا ازك مقصود ) گرد شده ام
از اين حكايت آن است، كه چون صدربا آن 
مقدمه دركار محاكمه منصور دخالت نكرد، 

ود، ح ه آزاد ب ور و محكم ه منص م تبرئ ك
ار . صادر شد اما به فاصله كمی صدر از ك

تگاه  ه در آن دس د، ك وم ش اده، و معل افت
د از آن  وجود صدر مفيد نخواھد بود، و بع
ل موشی  اريخ، ديگر دستگاه قضائی مث ت
ه و  وه مجري ائيه، ق وه قض ال ق در چنگ

ائی . مخصوصا شھربانی بود ام آنھ پس تم
د،  رده ان ار ك ه در آن دوره ك ان ك خودش
شاه سابق . مسئول عمل خودشان ھستند

د . مسؤول عمل آنھا نيست ر كسی بگوي اگ
ن  ه اي ه، ب ود، رفت اری ب ل ك ه اص اه ك ش

د؟غلط است ار داري ا . بيچاره ھا چه ك اينھ
اره  تند، چ اره داش ا چ د، اينھ اره نبودن بيچ
ر  شان اين بود، قبول خدمت نكنند و بعد زي

ت د، و اس انون نرون الف ق ر خ ار ام عفا ب
د ات . بدھن ودن در آن مقام ت، ب ديھی اس ب

ال مالزمه داشت،  ان اعم اب آن چن با ارتك
ته  ام داش ار و مق تند، ك ی خواس ا م اينھ
تگاه  خص در آن دس رب و تش ند؛ تق باش
داشته باشند؛ و بدين جھت به اعمال بد تن 

بنابراين، در دستگاه قضائی . در می دادند
ر  ار ام ر ب رده، و زي ی ك ركس تخلف م ھ ھ
ازی  الم س تگاه غ ه دس ود را ب ه، خ رفت

  ) ١۴(» .فروخته و مسؤول است
ان حکومت   زنده يادالھيارصالح  که در زم

وام د ق دی وزارت  -١٣٢۵ -احم تص
د پست : دادگستری را بعھده گرفت می گوي

ه  ردم ک دادگستری را ازاين جھت انتخاب ک
ابقه  ال س ش س وم داور ش ان مرح درزم
تم  ائی داش تگاه قض دمت دردس خ
وانم  يله بت ن وس ه اي دواربودم ب وامي
يرغلط  وم درتفس ه آن مرح تباھی را ک اش

ود  ٨٢اصل  انون اساسی مرتکب شده ب ق
ديم مجلس  ای  آن را تق جبران و اليحه الغ

  ) ١۵.  (کنم

تفاده وء اس اره س الح درب يون«ص » سياس
ل « از ير اص ی ٨٢تفس انون اساس ه » ق ب

ه د ک اره «: اين مھم اشاره می کن ا در ب ام
ل تف ير اص ه   ٨٢س ی اليح انون اساس ق

س  ه مجل ين جلس ای  آن را در اول الغ
ه  اد ب س از رأی اعتم ه پ ی ک ورای مل ش
اھراً  ردم و ظ ديم ک د تق کيل ش ت تش دول
د  ع گردي مورد حسن استقبال نمايندگان واق
ه در  ی اليح د ول ت آن رأی دادن ه فوري و ب

ت اد داش الفين زي اطن مخ ی از . ب را يک زي
کشور امکان » سيون سيا«طرق استفاده 

ا  تری است ت ديل قضات دادگس ر و تب تغيي
مالحظه می کنند فالن قاضی ممکن است 
ت  ان اس ورد نظرش ه م ده ک الن پرون در ف
تری  ر دادگس ه وزي د ب الف بدھ رأی مخ
ه جای  فشار می آوردند که  آن قاضی را ب
ديگر منتقل نمايد و حتی در تعيين جانشين 

  .او ھم دخالت می کردند
ن ج تگاه اي ردم را از دس اد م ان، اعتم ري

قضائی سلب کرده و ريشه تمام مفاسد می 
ر می . باشد به اين جھت آنچه از قوه من ب

  ) ١۶(».آمد کردم ولی به جايی نرسيد 

اره  اطراتش در ب ه آن در خ او درادام
مخالفين استقالل قضات در دادگستری  می 

  :افزايد
ذا« ا( ل ی زده و ) آنھ اوت منف ه مق دست ب
يون نگ ه ازکميس ک جلس ی ي تند حت ذاش

ن  ود و اي کيل ش س تش تری مجل دادگس
ردد رح گ ه درآن مط ن . اليح ه م زودی ب ب

ثابت شد که در اين امرما باشکست مواجه 
رت  ه اعليحض وقعی ک م و آن م ده اي ش

ايونی اه( ھم د رضاش ی از ) محم در يک
وی  صف  ه جل وقعی ک سالمھای رسمی م
ا يک لحن و يک ژستی  يدند ب قضات رس
ه  د ک ه صحبت فرمودن ن اليح ه اي ع ب راج
رت در  د اعليحض تنباط کردن ران اس حاض
ن اليحه موافق نيستند  باطن با تصويب اي
اھان  ت پادش ه ھروق ول ک ابق معم ومط
وان  ه عن تعمين ب د مس ی فرماين صحبتی م
ادب يا خوشايند اعلحضرت با گفته شاھانه 
رب  ا چ ه ب د بلک ی کنن ت نم ط مخالف ه فق ن

انی آن را تص ان زب د، آقاي ی نماين ديق م
وربه  الی کش وان ع تان دي يس ودادس رئ
بالً تسويه  عرض رساندند شايد بھتر بود ق
ار  ن ک ه اي د و سپس دست ب ای به عمل آي

ود ه . زده ش ه ھم ان ب ن جري ر اي ه خب البت
ه موضوع تصويب  د ک رسيد و مسلم گردي

  ) ١٧(» .اليحه تقديمی منتفی است
  

ه در ز**  وبه ای ک االخره  مص ان  ب م
س  ه داور از مج دی وزارت عدلي تص
ان  ود، در زم ده شده ب ی گذاران شورای مل
تفاده از  ا اس دق ب ر مص ت دکت حکوم
انون و تفسير  ن ق اختيارات قانونی خود اي
تحريف گونه را ـ كه نه تنھا با روح قانون 
ت و  تن، قرائ ا م ه ب اھنگی نداشت، بلك ھم
خ  ت نداشت ـ نس م مطابق انون ھ ياق ق س

  .كرد
رات در د وره زمامداری دكتر مصدق، تغيي

ول و  ونی اص ی دگرگ ه معن ايی ب قض
ود اليحه  ام قضائی مملكت نب چارچوب نظ
رات  ه ای از تغيي امل مجموع ول ش تح
ا  ب ب ه متناس ود ك كلی ب اختاری و ش س
دف  ا ھ ی آن روز و ب ای سياس فض
ردن دستگاه قضايی صورت  ك ك دموكراتي

ام قضايی دوره . گرفت در حقيقت تحول نظ
ايی ازم تگاه قض ردن دس ارج ك دق خ  ص

ال و ھوای حكومت استبدادی رضاخان  ح
 .بود

كيالت   امل تش تری ش ازمان دادگس س
اير  يش از س قضايی و اداری دادگستری ب
ن دوره در  ايی در اي ام قض ای نظ ه ھ جنب

  )  ١٨( .معرض تغييرات قرار گرفت
  -انگليسی   ٣٢مرداد  ٢٨پس از کودتای  

د حکو ر ض ائی  ب ر امريک ی دکت ت مل م
انون  ض ق ا نق ا  ب م کودت دق، رژي مص
وا را  ه ق تقالل  س ی، آزادی و اس اساس
وايح  ود و ل ال نم رده و پايم دوش ک مخ

اصالح دادگستری و «قانونی که در جھت 
ی  ر ادارات دولت يله » ديگ ود بوس ب

ھريورماه  تری در ش يون دادگس کمس
د  ١٣٣٣ اء گردي تثناء الغ دون اس . ب

ت اه تمامي امکی ش ه  خودک واه و روي خ
افع  ات  من ت توقع ه خواس ی او ک سياس
ران  فردی و گروھی و سلطه خارجی دراي
ن  ا را دچار ب م کودت بود، سرانجام آن رژي
بست ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی و 

ه انقالب  مردمی   اجتماعی کرد که منجر ب
  .  گرديد ١٣۵٧بھمن 

ان دولت موقت     ه در زم د ک ه نمان نا گفت
دس بازر ان در مھن ال  ١٧گ فند س اس

ازمان  ١٣۵٧ الح س انونی اص ه ق اليح
ه  ات ب تخدام قض انون اس تری و ق دادگس
ارات  تصويب شورای انقالب رسيد كه اختي
اكم و  ه حق انحالل مح ترده ای از جمل گس
د دادگستری و  مراجع قضايی و ادارات زائ
فيه را دارا  س از تص ا پ دد آنھ كيل مج تش

  .بود
فند  ٢۵   ق ال ١٣۵٧اس انون طب ه ق يح

رای آن و  ور و دادس الی كش وان ع دي
ل  ر منح د نظ امی و تجدي ای انتظ دادگاھھ

د روردين  ١۵در . گردي وان  ١٣۵٨ف دي
  .عالی كشور با تركيب جديدی ايجاد گرديد

ن  ه طی اي قوه قضائيه در نظام  واليت فقي
سی سال گذشته کارنامه  سياه  ويرانگر، 
وده  ناقض حقوق بشر و  حقوق انسانی ب

  .ستا
  
ه *  ل دھ ی در اوائ دانيان سياس تار زن کش
ھريور  ۶٠ خص  ١٣۶٧و ش تور ش بدس

وق  انيت و حق ه انس ت برعلي ی، جناي خمين
  )  ١٩.(بشر و انسان  بود

وه قضاييه  شاھرودی ھنگامی که تصدی ق
اه  وری اسالمی را در مردادم  ١٣٧٨جمھ

وه قضاييه «: بعھده گرفت،  گقت امروز ق
  ؛  »ويرانه ای بيش نيست

د د اد، مجتھ ه سال بعد مصطفی محقق دام
ه دان در نام ود ھاشمی  و حقوق ه محم ای ب

اھرودی،  اِه (ش ازدھم مردادم ) ١٣٨٨ي
ت ه «: نوش راً بلک ه نظ ما، ن ان ش در زم

اعی  ت اجتم ی امني ن اساس ن رک الً اي عم
نه تنھا متزلزل بلکه در مأل ] قضاييه  قوه[

 ».عام ويران شد
ام دادگ ی نظ ل اصلی ويران تری وی عام س

ام«در ايران را مفھوم  رای » مصلحت نظ ب
اً  ز تلويح انون و شرع و ني ه نقض ق توجي

ه ارات مطلق وری اسالمی   اختي ر جمھ رھب
 .دانست

ور   او از حجاج بن يوسف ثقفی، چھره منف
اريخ  و نماد خون امگی در ت ريزی و خودک

ان  ه کودک ه ب ود ن ه ب ه گفت اسالم ياد کرد ک
گناھان را به  بی کند نه به پيران، و رحم می
ا  جای گناه رد و تنھ د ک کاران مؤاخذه خواھ

د  ل خواھ ه جالدان تحوي ان ب ر اساس گم ب
ارات من است  ی اين ھمه«: داد ا از اختي ھ

رع  ين ش دانم ع لحت ب ن مص ه م و ھرچ
  ».است
وه از آن ر نظر مستقيم   جا که ق قضاييه زي

ا   رھبری است و رھبر وظيفه اصلی خود ي
داند، در  حفظ نظام می را» اوجب واجبات«

قضاييه در جمھوری اسالمی نه   نتيجه قوه
ه حافظ مصلحت است ه . مجری قانون ک ب

ان  رزی روشن مي ه م ين سبب است ک ھم
وه ِت ق داران،   فعالي پاه پاس اييه، س قض

بسيج، نيروی انتظامی و وزارت اطالعات 
داخل دارد و ت ود ن ه وج ھای  ھا و مداخل
  .پنھان و آشکار کم نيست

ر اسبق اح مد  صدر حاج سيد جوادی وزي
دادگستری در نامه ای به صادق الريجانی 
د ی نويس ائيه م وه قض ش ق يس آدم ک            :رئ

ام  اصلی«  ران در قي ت اي ترين خواسته مل
ان  ی امك ا حت ن روزھ ه اي روطيت ك مش
ارمين  د و چھ م يكص زاری مراس برگ
ری از  رای جمع كثي روزی آن ب سالروز پي

و سياسی كشور وجود ندارد، فعاالن مدنی 
اد عدالت ود ايج ه ب ه . خان ران ب ت اي مل

وه  ك ق ا ي ه تنھ د ك ه بودن تی دريافت درس

ال می قضاييه بی ات  طرف و فع د موجب توان
ور  دالت را در كش ی و ع آزادی، دمكراس

ز . فراھم نمايد متاسفانه اين خواسته، ھرگ
د راھم نگردي كل. ف ان ش گيری و  در جري

ال الب اس ترش انق ه  ١٣۵٧می گس ز ب ني
رغم كثرت قضات شريف و فرھيخته، عدم 
تگاه قضايی از  الن دس ديريت ك تقالل م اس
ر آتش اعتراضات  ه ب ود ك ی ب ه داليل جمل
راھم  ری جنبش را ف دميد و موجبات فراگي

 .»آورد
د ی افزاي ه آن م ز «: او  در ادام روزه ني ام

كالت و  ر مش زون ب فانه اف متاس
ا و تجاوز  ھای عمومی، ناروايی نارسايی ھ

دالت و بی كار از ع ريح و آش ی در  ص طرف
م  ه چش تری ب تگاه دادگس ت دس كلي

ورد می ل دادرسی. خ ر تطوي ار  نظي ھا، رفت
ان جرايم عمومی در  ا متھم غير انسانی ب

تگاه امی و  بازداش ای انتظ ھای نيروھ
وانين تبعيض ود ق ی و وج ز  امنيت آمي

ان و بعضی از اقليت ا  پيرامون حقوق زن ھ
ا قاعده كه در ت كالمی و ( عارض آشكار ب
ات ) فقھی  لطف و احسان الھی و برخی آي

ت د اس رآن مجي ات . ق ايع اعتراض در وق
وری  ت جمھ ات رياس س از انتخاب ردم پ م
ايی  تگاه قض وی دس المی از س ر، مظ اخي

ادر می امی ص ده و احك ه  روا ش ود ك ش
رد عدالت ان وجدان ھر ف خواھی  جو و آرم

 .»آورد را به لرزه در می
د  ی کن د م وادی تاکي يد ج اج س در ح               :ص

ف«  عيت تاس وه وض ا   بار ق ائيه ت قض
ناد و  بدان ود اس م وج ه رغ ه ب ت ك جاس

ر  روز در سراس ه ام راوان ك اوير ف تص
جھان به نمايش گذاشته شده است، صدھا 
روی  اً ني ی و بعض اس شخص روی لب ني

ه در خيابان امی ك ر  انتظ زاران نف ه ھ ا ب ھ
ه  ا جرمشان طرح پرسش مردمی ك " تنھ

حمله كرده و با چماق " رای من كجاست؟ 
رم آن اتوم و اسلحه سرد و گ ه  و ب ا را ب ھ

ھيد كرده انده و ش ون كش اك و خ د را  خ ان
داده و در  رار ن كسی مورد پيگرد قضايی ق

نگاران و فعاالن سياسی،  عوض، روزنامه
ری و  وق بش ارگری، حق جويی، ك دانش

ادی ردم ع ر م زاران نف عيت  ھ ه از وض ك
ه  اتی ك جاری ناراضی ھستند را در محاكم
ه از  ت و ن ری ھس انون در آن خب ه از ق ن

ه حبس اف، ب دالت و انص ا و  ع ھ
ای طويل محروميت وم  ھ دت محك الم

  ) ٢٠(» .سازند می
د  وريزاد مينويس د ن دايا، «: محم خ

يدعلی ه ای ( س ی خامن اردن )عل ا گم ، ب
د  افراد سست و بی دانشی چون شيخ محم

يزدی بر راس دستگاه قضا، حيثيت قضا و 
داخت ه خاک ان ا ب . قضاوت را در کشور م

ی از  دالت ناش ا، ع افر دني ورھای ک در کش
ه رييس ی ب انون، حت ت و  ق ور و دول جمھ

  بزرگان آن کشور 
ا،  می خيص خط ض تش ه مح ت و ب پرداخ

  .کشيد آنان را از بلندای قدرت به زير می
زی اما در کشور ما، قانون و قضا، ب ه طن

بدل شد که جز شوخی از آن چيزی مستفاد 
ان، . شد نمی ويژه بزرگ ظاھرا ھمگان، و ب
ه  راه انون را ب ز و دور زدن ق ای گري ھ

رای ھراس  ی ب خوبی دريافته بودند و دليل
تند اری نداش ا . از گرفت ه گوي ان ک آنچن

ه  ی ب وه، و جمع ه رش ی از قاضيان ب جمع
ت در  ار نکب ه انتش ی ب ابخردی، و جمع ن

دد ده بودن امور ش ا م تگاه قض و در آن . س
ز  ل ني ميان، از دست قاضيان صادق و قلي

ود اخته نب اری س تگاه . ک ت دس اوج فالک
ذھنی  قضا آنجا پا گرفت که روحانی خالی ال

ر  چون صادق الريجانی به حکم سيدعلی ب
ند قاضی ت مس ور نشس اتی کش در . القض

م،  ای فھ ای دني ه ج اريخ و در ھم ول ت ط
ه  به کسی گفته و می القضات قاضی گويند ک

م بلحاظ علمی،  در کار قضا و قضاوت، ھ
يان و  د قاض ه، کارآم ث تجرب م از حي و ھ

د وده باش ا ب تگاه قض تگان دس ا . کارکش ام
ه ذره ن ک دون اي ن شيخ، ب ه، و  اي ای تجرب

ر  ذره د، ب ته باش ايی داش ش قض ای دان
ود ز مستحقش نب ه ھرگ . مسندی نشست ک

تين ده آس وش ھا ر وی، نيام اال زد و گ ا ب
اموران  ه م ه را ک د و ھرچ ان ش بفرم
ه او  وزارت اطالعات و پاسداران امنيتی ب
رار  دستور فرمودند، در دستور کار خود ق
ا و  اريخ قض ار در ت ين ب رای اول داد و ب

د  قضاوت، به خلق جرم ادرت ورزي ھايی مب
ده  ه خن که از فرط سستی، کودکان را نيز ب

ده اما ھمين جرم. داشت وا می دار،  ھای خن
ن شيخ قضاوت  باعث شد که با امضای اي
رد  نکرده و قضاوت نديده، ناگھان صدھا م

دان ه زن ر ب ر و زن و دخت وان و پي ھای  ج
ه . انفرادی و شکنجه در افتادند خدايا، ما ب

انيت، در آن  ه انس ديم ک ود دي م خ چش
ه  يچ گرفت ه ھ ه ب ايی، چگون دگی قض ژولي

ی و اوالد ع دالت و عل د، و ع ی، و ش ل
ه ن  ی آموزه ھم م دي ه اس ی، ب ای دين ھ

  ) ٢١(» -چگونه به مسلخ برده شدند
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  محبوبهاومغضوبها؟
  

ـــهیالت بی بانک ـــه دادن تس ـــا ب ـــل  ه می
گذاری  هستند و هم مشتریان فعال سپرده

را بــه هــر گونــه فعالیــت دیگــری تــرجیح 
نتیجــه رکــود روزافــزون رشــد . دهنــد می

تی است که تورم و این آف. اقتصادی است
بیکاری را بـه دنبـال دارد، و در روزهـای 
ــز  ــس را نی ــدگان مجل ــه نماین ــر توج اخی

  .جلب کرده است
  

در مطالعـــه مركـــز : انقـــالب اســـالمي
سـاله ايـران و    8پژوهشهاي هند، جنـگ  

. عراق بـه حسـاب گذاشـته نشـده اسـت     
هرگاه محاسبه مي شد، ميزان خسـارتها،  

دالر تجاوز  هزار ميليارد 16بطور قطع از 
يـم  ژاز گروگانگيري بدين سو، ر. مي كرد

مالتاريــا و نيــز دو رأس ديگــر مثلــث    
ــازي و    ــران س ــل  بح ــت از عوام زورپرس
سنگين كردن جـو خشـونت و جنـگ در    

مي توان به تصور آورد . منطقه بوده است
وضعيت كشور را هرگاه  رشد بـر ميـزان   
. عدالت اجتماعي در پيش گرفته مي شد

ه بيراهـه اسـتبداد و خشـونت    چرا ايران ب
ويرانگر بازگشت، از جمله بـه ايـن دليـل    
كه در اين بيراهه استبداد بازسـازي مـي   
شد و سرنوشت كشور به دست مافياهاي 

  :نظامي مالي مي افتاد و افتاد
 و انـد  شـده  هـار  مافياها: اسالمي انقالب
 دستجمي اعدامهاي و شكنجه زير كشتن

  :است كرده رويه را
  

يم ژبانگير رهاري گري
ــت  ــته اســـ : گشـــ

زيرشكنجه مي كشد و 
 .اعدام مي كند

 
ـرس، ٨٩مرداد  ٢١در  ، به گزارش جــ

ک،  ی، پزش ر کرم اه دوم اکب م دادگ حک
د، پس  نويسنده و فعال حقوق بشری دربن

. از گذشت ھشت ماه بازداشت  صادر شد 
اه اول،  دان دادگ عالوه بر حکم سه سال زن

ر و  دان ديگ ال زن ه س ه س ربه ض ٧۴ب
ری و  الق تعزي ه  ۵ش د ب ال تبعي س

طبق . شھرستانی دور افتاده محکوم گشت
ه  دت پروان ن م ول اي اه، در ط رای دادگ

 .طبابت وی لغو خواھد شد
رداد  ٢١در  ارس، ٨٩م زارش ف ه گ ، ب

ا"سه شھروند در شھرستان  استان " ازن
دند دام ش ام اع الء ع تان و در م ن  .لرس اي
ه ت د اعدام در حالی صورت گرفت ک ی چن ن

ر  اره گ ردم نظ تان و م ئوالن لرس از مس
ا، در  دن آنھ ه ش ه دار آويخت حنه ب ص

ا" تان ازن از شھرس دان نم د" مي  .بودن
اين : رئيس دادگستری شھرستان ازنا گفت

ر فرزند جھانشاه،  -ھای س  سه نفر به نام
ی و م  -ا  ات قل د حي د  –م فرزن خ فرزن

ابراھيم، سال گذشته به اتھام ربودن فردی 
ام م ب د -ه ن مشخص  .ا دستگير شده بودن

نيست که فرد ربوده شده چه سمتی داشته 
ابع  وی من ز از س ن ني ه ت ن س ام اي و اتھ

 .مستقلی تاکنون تاييد نشده است
رداد  ٢١در  الين ٨٩م زارش فع ه گ ، ب

دانی  ران، زن حقوق بشر و دمکراسی در اي
ساله پس از بازگشت از  ٣۵حسن قشقايی 

ا اه و انتق رادی دادگ لولھای انف ه س ل ب
معروف به سگدونی، مورد وحشيانه ترين 
ی  رار م د ق دارھای بن ای پاس کنجه ھ ش

ا . گيرد ه دستان و پاھايش ب الی ک او در ح
مانش  ود و چش ته ب د بس د و پابن ت بن دس
ورد  والنی م دت ط ت، م د داش م بن چش

ر شکنجه بيھوش . شکنجه قرار گرفت زي
ل م ه قت د ساعت ب د از چن ی می شود و بع

 .رسد
ـرس، ٨٩مرداد  ٢١در  ، به گزارش جــ

اب  ه گذشته در غي ه ھفت انلو ک منصور اس
ه  وکيل با اتھامی تازه محاکمه شد مجددا ب
ه اجرای آن  يک سال حبس محکوم شد ک
 .از پايان محکوميت فعليش آغاز می شود

رداد  ٢٣در  ا، ٨٩م زارش  رھان ه گ ، ب
ر از  اد نف طی چند روز گذشته بيش از ھفت

انی زن ه صورت ناگھ دانيان زندان مشھد ب
ا .اعدام شده اند ه گوي بعضی از اين افراد ک

ده  تگير ش در دس واد مخ ا م ه ب در رابط
د، حکم ر  بودن يش ت ود را پ ای قضايی خ ھ

ا  از اين دريافت کرده بودند که بر طبق آنھ
ده  ی ش ا نم ال آنھ امل ح دام ش ازات اع مج
دی  است و حتی به پرداخت جريمه ھای نق

ز  تني ده اس ت ش ورت . کفاي ه ص ا ب ام
ن  ناگھانی دستور قضايی مبنی بر اعدام اي

 .افراد صادر شده است
رداد  ٢۴در  ه، ٨٩م زارش  کلم ه گ ، ب

وضعيت جسمانی کيوان صميمی، روزنامه 
ه  نگار دربندی که ھنوز در اعتصاب غذا ب

زارش می شود رد وخيم گ ن  .سر می ب اي
ت در  ت روز اس ه بيس ار ک ه نگ روزنام

عيت اع رد وض ی ب ر م ه س ذا ب اب غ تص
ه اش  ا روحي دارد ام بی ن مانی مناس جس

ه فرارسيدن . ھمچنان قوی است با توجه ب
اره وی  ا در ب ی ھ ان نگران اه رمض م
افزايش پيدا کرده است ،چرا که اکنون فقط 
ی  ای م حر آب و چ ار و س ام افط ه ھنگ ب

وان صميمی  .نوشد ه شش  ۶٢کي اله ب س
 . است سال حبس تعزيری محکوم شده

رداد  ٢۶در  زارش ٨٩م ه گ ، ب
دان  دانيان سياسی زن مردمک،جمعی از زن

ارات  رجايی ه اظھ نش ب رج در واک ھر ک ش
ی دانيان سياس ه زن ران ب تان تھ  -دادس

مطبوعاتی که در ديدار با زندانيان سياسی 
ود  ه ب د «گفت ی باي ا مرخص رای آزادی ي ب

د دامت کني راز ن اده»اب ه سرگش ای  ، نام
 .منتشر کردند

ا امضای      ه ب ه ک ن نام ی از «در اي جمع
دان  د زن ی در بن دتی و سياس رای عقي اس

ھر ايی ش ی جرس »  رج اه اينترنت در پايگ
ران  تان تھ خنان دادس ه س د، ب ر ش منتش

ت ده اس ده و آم اره ش ه «: اش ر چ ھ
راز  د اب انديشيديم کمتر فھميديم که چرا باي

 »ندامت کنيم و بابت چه چيزی؟
رداد  ٢٧در  زارش  ،  ٨٩م ه گ ب

ـرس، ول   جــ ل رس فيعی وکي عود ش مس
انون صنفی  ديره ک أت م داغی، عضو ھي ب
ورای  ای ش ران و اعض ان اي معلم
ھمبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر 
عبه  وکلش در ش ه م ت ک ران گف در اي
ه رياست  اه انقالب اسالمی ب پانزدھم دادگ

دان و  ۶قاضی صلواتی به  سال  ۵سال زن
رکت در  ت از ش وم محرومي زاب محک اح

 .شد
رداد  ٢٧در  ا، ٨٩م زارش ھران ه گ ، ب

ار و از  ر خبرنگ دينی نص ل عاب ابوالفض
وق  االن حق ه فع ين مجموع ئوالن پيش مس
ارون و  بشر در ايران، از تردد در زندان ک
ع شد انوی من ا اطالع ث  خارج از بندش ت

دان . يس زن وی رئ ه از س تور ک ن دس اي
امی پرسنل اعالم ش ده کارون اھواز به تم

ل  رای ابوالفض ادی را ب کالت ح ت مش اس
 . عابدينی ايجاد کرده است

رداد  ٢٧در  ا، ٨٩م زارش  ھران ه گ ، ب
ينگ و از  ی کيکبوکس ين مرب ن آرم حس
ور دارای سبک در  ار کش ی ک اتيد رزم اس
يس  ده سازی پل ا پرون زوين ب شھرستان ق

ذيرش  رای پ ت و ب ه، بازداش ايی منطق جن
ه و  اتھام به شدت مورد شکنجه قرار گرفت

اع آسيب  ه نخ ن شکنجه از ناحي ر اي در اث
 .ديده و فلج شده است

ـرس، ٨٩مرداد  ٢٧در  ، به گزارش جــ
الم  ت االس د حج ار و تبعي ی احض در پ
ينيه  ازگزاران حس ی از نم ری، جمع قيص

نبه  اد، روز دوش م نجف آب رداد  ٢۵اعظ م
ماه، در مقابل فرمانداری شھرستان تجمع 

و  تار لغ وده و خواس انونی نم ر ق د غي تبعي
در پی اين اعتراض، چندين نفر  .وی شدند

ه  از فعالين و متحصنين بازداشت شدند، ک
ری منتشر نشده  ھنوز از وضعيت آنان خب

 .است
رداد  ٢٧در  ا، ٨٩م زارش ھران ه گ ، ب
واضحان از بازداشت شدگان ) الميرا(فرح 

وادث  اه  ۶ح ورا(دی م دام ) عاش ه اع ب
د وم ش رح واضحان ک .محک ين زن ف ه اول

دام بازداشت شده در ششم  ه اع محکوم ب
د  م ض ن حک ر اي الوه ب ت ع اه اس دی م

ه تحمل  سال حبس و پرداخت  ٢انسانی ب
 .جريمه نقدی نيز محکوم شده است

رداد  ٢٨در  ا، ٨٩م زارش  رھان ه گ ، ب
ه  رد محکوم ب دانی ک محمدامين آگوشی زن

ھای اعمال  اعدام در اعتراض به محدوديت
ذا زده شده در زند ه اعتصاب غ ان دست ب

  .است
ی ٨٩مرداد  ٢٨در  وکلی و عل ، محمد ت

صادقی دو تن از اعضای شورای مرکزی 
عبه  ه ش اه ب ان کرمانش انون صنفی معلم ک
. يک دادگاه انقالب کرمانشاه احضار شدند

نفی  ال ص ن دو فع اريه از اي ن احض در اي
ھريورماه  اريخ اول ش ده در ت ته ش خواس

 . به معرفی کنندخود را به اين شع
رداد  ٢٩در  ا، ٨٩م زارش ھران ه گ ، ب

ر، جھت  وق بش ال حق ور، فع ه حسن پ الل
عبه ی  ه ش ات ب رين دفاعي ذ آخ  ٣اخ

بازپرسی دادگاه انقالب تھران، مستقر در 
ه . زندان اوين احضار شد اه ک ن دادگ در اي

ه  د، س زار ش ل او برگ ور وکي دون حض ب
ه  وھين ب ری، ت ه رھب وھين ب د ت ام جدي اتھ
مقدسات و توھين به رئيس جمھور مطرح 

د يم ش دافع وی  .و تفھ الی م ی از وک يک
ازه  ال اج ا وک ه م فانه ب رد متاس الم ک اع
ن را نمی  ورود به دادسرای مستقر در اوي
راه  ه ھم دھند به ھمين دليل من نتوانستم ب

 .موکلم در دادگاه حضور به عمل رسانم
ھريور ١در  زارش ٨٩ش ه گ ، ب

جونيوز، دانش گاه دانش جويان دانش
تحصيالت تکميلی زنجان و جمعی از مردم 
اری  پرفسور  ه برکن راض ب زنجان در اعت
گاه و  ن دانش ت اي وتی رياس ف ثب يوس
ا او،  ع ب ه بھنگام تودي سخنان  زننده ای ک
گاه  ن دانش ل اي ود، در مقاب ه ب ار رفت بک

متحصنين با تجمع در مقابل  .تحصن کردند
ب ب گاه و نص لی دانش اختمان اص ر س ن

گاه  دای دانش ر بلن وتی ب ور ثب پرفس
ن حکم  و اي تحصيالت تکميلی خواستار لغ

 .و برکناری  رئيس جديد شدند
ھريور ١در  زارش ٨٩ش ه گ ، ب

وز ی  حسن اسدی : ادوارني دآبادی و عل زي
جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان 

ران  دانش ان اي يم (آموختگ ادوار تحک
دت ی بازداشت) وح ای امنيت  توسط نيروھ
ده وول  .اند ش دآبادی، مس دی زي ن اس حس

ه  کميته حقوق بشر سازمان، پس از مراجع
زل وی و  ه من ی ب اموران امنيت ی "م عل

الی ازمان "جم ه سياسی س ، مسوول کميت
نيز، در محل کار خود، به وسيله نيروھای 

ده ت ش ی بازداش ل .اند امنيت وز از دالي ھن
بازداشت و اتھامات اين افراد، اطالعی در 

 .ستدست ا
ھريور  ١در  و ٨٩ش زارش رادي ه گ ، ب
ه له : کوچ ش سلس ن از دراوي نج ت پ
ت تان،  نعم اکن سروس ادی س اللھی گناب

ماعيل  ادی (اس ان)  ھ رزاد  رحماني ، ف
،  زاده اکبر ابراھيم ، علی درويش سروستانی

ا ثابت فنجانی و رض در اس ان حي ،  پيم
اريه اس احض بح روز  براس ه ص ای ک

نبه  يک اه ٣١ش ت کرده ، مردادم د  درياف ان
وم  می نبه س ت روز چھارش بايس

  شھريورماه به اتھام اخالل درنظم عمومی 

  

 با یاد بیدار
  هوشنگ ساعدلو

  
از  الش ب ا از ت د و کوش ان دردمن ھمچن

تادند ا . نايس زرگ نفت ب الھای نھضت ب س
ی شدن زيست اب مل ا . تب و ت از پيروزيھ

دوه تھا در ان ود و از شکس ادمان ب در . ش
ھاي کيل کوشش ه تش ه ب يون "ی ک کنفدراس

ه " جھانی دانشجويان ايران د فعاالن انجامي
ت رکت داش ذاران . ش ۀ "از بنيانگ جامع

ا ی در اروپ تھای ايران ود" سوسياليس و  ب
ان  تھای "از  مؤسس ۀ سوسياليس جامع

  ".نھضت ملی ايران
سالھای زندگی ھوشنگ ساعدلودرايران ، 

ساعدلو از . سالھای تحقيق و تعليم ھم بود
ات روستايی  بنيانگذاران مطالعات و تحقيق

ود ران ب عۀ . دراي اورزی، توس اد کش اقتص
ات و  ازی  دھ ران و نوس تائی و  عم روس
ژوھش  روستاھا حوزۀ اصلی آموزش و پ

ود ته. او ب ی  در نوش ه م ت ک ھای اوس
تقل از  ای مس تين ارزيابيھ ت نخس بايس
ران در  تائی اي ای روس ای دني دگرگونيھ

ات ارضی، نوسازی اصالح(دوران معاصر 
تائی ران روس رد) و عم تجو ک . را جس

ر  رۀ او  ب ات منتش رين تحقيق آخ
ت و  ت و داش ت و کاش ای کش چگونگيھ
ران  انی در اي اری و آبرس ت و  آبي برداش

ازه ای  گذشته، دانستنيھا و روشنائيھای ت
زود را می ئوليتھای . اف ت و مس فعالي

ه در  ی او ، چ ات "پژوھش ۀ تحقيق مؤسس
ادی ران دا" اقتص گاه تھ -١٣۵٠(نش

زی  مؤسسۀ برنامه "و چه در ) ١٣٣٨ ري
) ١٣۵٢-١٣۵٧(سلزمان برنامه "  ايران

گر و  تقالل پژوھش ه اس اد ب ۀ اعتق ر پاي ب
توار  غ اس ق از تبلي ق و دوری تحقي محق

ود ه درس و . ب ود ک تقالل رأی ب ين اس ھم
اخص و  اليان، ش ی س ث او را در ط بح

نار او اين چنين بود که در ک. کرد ممتاز می
انی از  ه ھمت او،  دانشجويان و محقق و ب
ه دانسته ھای  ا  ب ه تنھ نسلھای متوالی، ن
رفتن  ه پرسش گ خود افزودند و يا روش ب
ه  د بلک را گرفتن دن را ف دن و پژوھي و کاوي
م و  دريافتند که شرط موفقيت در دنيای تعل
لمات، آزادی  ق، شک در مس يم و تحقي تعل

د تقالل از ق يدن و اس رتھای در انديش
ی  ر دولت ی و غي دتی و دولت ادی، عقي اعتق

  .است
دگی  ه آنچه يک عمر زن اين چنين است ک
  آموزشی و پژوھشی  ساعدلو را مشخص

   
  
  

و مشارکت در تخريب اموال عمومی در 
 . داسرای اين شھرستان حاضر شوند

، به گزارش ھرانا، ٨٩شھريور  ٢در  
بھمن مسعودی به علت اصابت باتوم به 

وسط يکی از ماموران زندان به سرش ت
  .نام خانزاده، به قتل رسيده است

پس از اينکه خبر قتل بھمن مسعودی     
به خانواده وی رسيد، صبح روز گذشته 
اول شھريور ماه، مادر اين زندانی با 
حضور در مقابل درب اصلی زندان 
مرکزی اروميه پس از ريختن بنزين به 

  .روی خود، اقدام به خودسوزی کرد
اين مادر داغ ديده که با اين اقدام خود     

تاثر حاضران را برانگيخته بود، تا قبل از 
رسيدن آمبوالنس در مقابل ديدگان افراد 
حاضر در شعله ھای آتش می 

گفتنی است تا لحظه تنظيم خبر از .سوخت
وضعيت جسمانی مادر آقای مسعودی و 
شدت جراحات وارده اطالعی در دست 

  .نيست
 

ت ه  اوس ت ب دار اوس اد پاي ه  اعتق بلک
ی  ی و آموزش ای پژوھش تقالل نھادھ اس

درت ن و آن  ق ه . ازي ود ک اد ب ن اعتق ا  اي ب
ام  تقالل نظ ان اس ر زم واره و ھ ھم

زرگ می گاھی را ب ول  دانش داشت و در ط
اع  اه از دف ود، ھيچگ گاھی خ دگی دانش زن
گاه و  جو و دانش تاد و دانش ت اس از حرم

  تاد و ھرگز زبان تحقيق و تعليم باز نايس
کند نه تنھا کيفيت علمی واالی تعليمات  می

ای    ته ھ ات و نوش راض را و تحقيق اعت
ت وده نگذاش تين .  ناگش اعدلو از نخس س

کيل  يس و تش رای تأس ندگان ب کوش
  . بود" سازمان ملی دانشگاھيان ايران"

ودن و  ساعدلو ھمواره بودن و مسئوالنه ب
ت انی و عافي ت مک ر جن تن را ب ی  زيس طلب

ی رجيح م ۀ : داد ت ز فريفت " رسميات"ھرگ
جاه و مقامی درين و آن گوشۀ . زمانه نشد

ت درت نجس ن و آن ق ان . اي ا درد مردم ب
ت ربلندی. زيس تقل و در س آزاد و .  مس
م و جور . بيدار و ھشيار. آزاده ھمواره ظل

وار می ود و . داشت و خودسری را خ در ب
ديھا. وجود، سياھی زدا بود ا پلي ز ب و  ھرگ

ت ا نياميخ نی . تباھيھ اکی و در روش در پ
ا . زيست ا و آزاديھ ه روشنائيھا، برابريھ ب

برای ايرانی، و ايرانی سربلند . دلبسته بود
با :  و جھانی بھتر زندگی کرد و تالش کرد

مردمانی به دور از ستم و زور  و تنگی و 
ادی و  اه و ش ا  رف رين ب تی ، ق تنگدس

  . آزادی
ار، اعدلو ھمک نگ س راه،  ھوش ھم
در پست .  ھمنشين، ھمدل و دوست ما بود

ا  ی را تنھ ز کس ه،  ھرگ د زمان و بلن
ه باشد و گره می. گذاشت نمی ا  کوشيد ک گش
ا .  يار شاطر بود و نه بار خاطر. باشد گرم

  .ياد ش پايدار.    و روشنی بود
يروس آرين ور س وری  -پ وش آش   -داري
رف د اش وعزيزی  -احم ی بن ھراب  -عل س

داد  ورآذر -بھ رف(آذر پ ر  -) اش ناص
ر پيشداد  -علی پورقاضی   -پاکدامن   -امي

الی يد جم وی  -فرش ی رض نگ   -عل ھوش
 -علی اصغر حاج سيدجوادی   -پور  سياح

اھنده  ی ش اقلی -عل اس ع ا  -زاده  عب آن
ت  ری  -عناي ھرام قنب ان  -ش ان کاتوزي کي

يدجوادی حاج( ان  -)س ايون کاتوزي  -ھم
ر ھوشنگ کشاورز امي  -اسفنديار کريمی 

  -عبدالکريم الھيجی  -علی گوشه   -صدر 
دايت متين ری  ھ اطق  -دفت ا ن اد  -ھم فرھ

انی  وری  –نعم ين ن د   -حس وحي
   .نوشيروانی
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اه   -۶ ار ١٣۶٧در دی م ک خبرنگ ، ي

ت  وی، نخس ين موس ی از ميرحس اطريش
ه  ائی ک وزير وقت پرسيد که در باره ادعاھ
تار  ورد کش ی در م ای غرب انه ھ در رس
مجاھدين خلق منتشر شده است چه نظر 

ه . دارد ود ک ن ب پاسخ نادرست موسوی اي
دانمجاھ" آن ھا«  قصد " دين خلق در زن

د و  داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دھن
ه  ن توطئ رای اي انع اج وديم م ار ب ا ناچ م

ويم ه کسی . ش ا ب ائلی م ين مس ن چن در اي
زارش  ٢و  ١نقل از ص » رحم نمی کنيم گ
  .رابرتسون

ر است،     -  ٧ مصلحت از حقيقت برت
ان  ه عصر آزادگ ، ١۴/١١/١٣٧٨روزنام

  يھاسيد مرتصی مرد
فحه   -  ٨ اعی ص دالت اجتم  ۴۴٠ع

  ابوالحسن بنی صدر  
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