
  

جهان تحولي را نموده است كه روابط قوا ميان دولتها و ميان دولتها با ملتهاي خود را نيازمند شبكه گسترده اي از:انقالب اسالمي
در آنچه به . هاي تروريست و تاجران اسلحه و نيز تاجران مواد مخدر و شبكه بانكها و شركتهاي ماوراء ملي گردانده استسازمان

اينك، هما رابطه ها از طريق شبكه . ايران مربوط مي شود، اين رابطه ها افتضاحهاي اكتبر سورپرايز و ايران گيتها را ببار آوردند
فصل اول اين . ر، دارد افتضاح دومي را ببار مي آورد كه بسا نام ايران گيت دوم را به خود بگيردهاي تاجران اسلحه و مواد مخد

  .ديك چني اختصاص مي دهيم –مجموعه را به گزارشها در باره شبكه هاي فروش اسلحه و مواد مخدر و بانكها و كارتل بوش 
ما آن ناگفته هاي سانسور . او واقعيتهاي مهم را نگفته است. يمدر فصل دوم، قسمتي از مصاحبه محمود كاشاني را نقل مي كن     

  .شده را برگفته هاي او، جداگانه، آورده ايم
  .در فصل سوم، خبرهاي گوياي بكار افتادن ماشين حذف هستند را آورده ايم      
طال و تب وامهاي گرفته و پس داده  در فصل چهارم، داده ها ي اطالعات اقتصادي را گردآورده ايم كه گوياي تب دالر و تب     

  .حاصل اين تبها، ضعف شديد درآمد قشرهاي وسيعي از جامعه امروز ايران است. نشده در موقعيت تحريم و فلج اقتصادي هستند
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خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

اشغال ايران از آغاز جنگ بين المللي دوم در مغز دو   
افروز جنگ به وجود آمد، ولي در آن هنگام ضرورت چنداني  آتش

آساي  حمله ناگهاني و برق. براي اجراي اين فكر وجود نداشت
قواي آلمان هيتلري به روسيه براي دولت انگلستان از يك طرف و 

  ز طرف ديگر اين فكر را تقويت نمود،دولت اتحاد جماهير شوروي ا
به خصوص که دولت انگلستان و دولت آمریکا پس از مالقات و مذاکره 
روزولت و چرچیل در اقیانوس اطلس و امضای منشور آتالنتیک و 
انعقاد یک پیمان، مصمم شدند برای کمکهای تسلیحاتی به شوروی 

ترین  تی از فوریدر همان ایام استالین فهرس. ایران را اشغال نمایند
نیازهای شوروی را برای روزولت و چرچیل فرستاد و نمایندگانی بین 

  .واشنگتن، لندن و مسکو رفت و آمد کردند
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  فريد راستگو 
)1(نقالب فرهنگي، ابزار بازسازي استبدادا  

  
سياسي گذشته مـي توانـد گـام مهمـي در      -بيان وقايع تاريخي

راستاي آشنا كردن نسل جوان ايراني بـا واقعيـت هـاي دوران    
گذشته ثروت عظيمي است كه بكار . انقالب و بعد از انقالب باشد

كه گذشـته را فرامـوش   هويت سازي جوانان مي آيد و آنهائي 
بدين جهت براي رسـيدن بـه   . كنند، محكوم به تكرار آن هستند

حاكميت مردم بهتر آن اسـت كـه نيروهـاي محركـه و فعـالين      
سياسي جوان علت ظهور بدون انقطاع ديكتاتوري و اسـتبداد را  

آن موريانــه اي كــه . بعــد از هــر جنــبش انقالبــي جويــا باشــند
مي خورد و بدل به غول مخوف  دستĤوردهاي مبارزات مردم را

استبداد ميشود چيست؟ چه كساني و چـه گـروه هـائي در ميـان     
  حقوق ملي و انساني اين مردم را پايمال   ملت هستند كه هر بار
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 محقق ديمج

 1.6تا  1 نيب روگاهيگرداندن ن نهيهز
 دالر در سال ارديليم

 
خشـك اسـت،    يكه زبان ارقـام، زبـان   ميبگو ديدا باابت     

ـ  يسـندگ ياز ذوق نو سندهيبخصوص كه نو ـ . بهـره  يب  ينم
نـه امـا    ايدهد  يحوصله خواندن بخود م يدانم اصوال كس

ـ ارقـام ا  يكه از ورا يباشد كس ديشا ميگو يبا خود م  ني
را دارند بـه   ستتيهموطن هست و ن يرا بشنود كه ا اديفر

ـ دانم كه ا يم. دهند يباد م ـ    ني روح  يارقـام خشـك و ب
بهـره،   يب يسندگينوشتار از ذوق نو نيدانم كه ا يم. است
ـ اگر حوصله خواندن همه مقالـه را ندار  ياما حت القـل   دي

   .ديبخوان " يجمع بند"قسمت آخر مقاله را تحت عنوان 
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  پل ویی درگذشت
  
  

، ۲۰۱۰سپتامبر  ۲۵پل ویی، جامعه شناس و محقق فرانسوی در 
 ۱۹۲۲او در ماه مه . هان فرو بستسالگی چشم از ج ۸۸در سن 

  . به دنیا آمده بود
  : گفت ،از جمله در مراسم واپسین وداع، بنی صدر در باره او     
ارند که دانش را به خدمت قدرت در می یدر این جهان بس«    

آورند و آنها که دانش را به خدمت آزادی می گمارند، انگشت 
او . ز این استثناء ها بودپل ویی یکی ا استثناء هستند و و شمار

 ها همه عمر را در خدمت آزادی زحمتکشان و زیر سلطه
استقالل و آزادی خویش را باز می  انسانهاآن روز که . گذراند

یابند، دانشی را قدر می شناسند که بکارشان آمده است و 
انسانهائی را زنده و در کنار خود می جویند، که این دانش را در 

  ».ته انداختیارشان گذاش
    16در صفحه

  علي  آرا
؟!يا هشداري به آنهاشروع زنجيره اي از قتل پزشكان و    

 پزشـك  و شـدند  كشـته  گلوله ضرب به آنان از نفر دو كه گرفتند قرار حمله مورد پزشك سه حداقل گذشته، هفتة دو حدودا ظرف
 در مسئوالن. است شده مرخص كرمانشاه بيستون بيمارستان از مهاجمان، چاقوي ضربات تحمل از بعد مشتاق، نهپروا دكتر خانم سوم،

 سـردار . انـد  كرده منتشر نقيض و ضد اخباري يا و اند كرده اختيار سكوت يا جنايات اين آمرين و عاملين و ها انگيزه به جوابگويي
 كـه  شبهاتي درباره ايلنا خبرنگار از گزارشي در انتظامي نيروي هفته خبري نشست رد كشور انتظامي فرمانده مقدم احمدي اسماعيل
  رسيد قتل به گلوله شليك با گذشته هفته كه بخش سود دكتر  قتل درباره
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  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

    ابوالحسن بنی صدر
  یسمردر باره ترو

  
  با سالم ،جناب آقاي ابوالحسن بني صدر

  
پيش از آنكه نظرات شما را در خصوص تروريسم و چرايي    

همكاري شما را با مجاهدين خلق ايران خواسته باشم، مقدمتاً الزم 
ا يادآور شوم كه بيش از قريب به دو دهه مي دانم تا اين حقيقت ر

است كه مبارزه با تروريسم، يكي از اشكال تقديس شده مبارزه 
به گونه اي كه مبارزه با تروريسم، مهمترين جلوه . تلقي مي شود

هر گروهي دست به عمل مسلحانه بزند دفاع از حقوق بشر، و 
كمترين همكاري با تروريست ها و يا تروريست خوانده مي شود و 

، به منزله ضديت با حقوق بشر و ضديت با نآمماشات با 
اين مسئله تا بدانجا پيش رفته است كه . دموكراسي تلقي مي شود

هر گونه مقاومت كردن و مبارزه رهايي بخش كه بعضاً همراه با 
بعضي از اقدامات مسلحانه همراه بوده است، در برابر شقي ترين و 

قدامي ضد دموكراتيك و ضد حقوق بشر فاسدترين ديكتاتوري ها، ا
در حالي كه مي دانيم تا پيش از اين دو دهه و . قلمداد شده است

ميالدي، مبارزات رهايي بخش  70و  60پيشتر از آن، در دهه هاي 
   يكي از انساني ترين و مقدس ترين روش هاي مبارزه

  2در صفحه

 Nr.760    11 – 24  Oct.   2010        

1389آبان 2مهر  تا19از  760  شماره  

  ۴  ص؟ !حمله به ایران و در خفا، فروش موشک به ایراندر علن،  
   ،خمینی و دستیاران او امضا و اجرا کردندقرارداد الجزایر که امریکا نوشت و  

  ۶   ص : سندی از سندهای خیانت به ایران
  قربانیان جدید سازوکار تقسیم به دو - یم به امریکا عالمت می دهد؟ ژر 

  ۸  ص : و حذف یکی از دو 
  تب دالر : یم و مافیاها برای رانت خواریژتحریم و فلج اقتصادی و استفاده ر

  ۹  ص: امهای پرداخت نشده ب وت و تب طال و
  یم اسالمی که، در آن، سردادن فریاد الله اکبر و مصاحبه با مرجع تقلید وژر 

 ۱۲   ص: شرکت در نماز جمعه جرم است  

  ايران گيت دوم ؟
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اين روش هـا نـه   . ملت ها تلقي مي شد  
تنهــا از ســوي روشــنفكران بــزرگ دنيــا  
محكوم نمي شد، بلكه اغلـب بـا سـتايش    

اما يك مرتبه از دو دهه پيش . همراه بود
ــا و     ــان ه ــش نئوك ــرفتن نق ــوت گ ــا ق ب
نئوليبرال ها در جهان و اسـتفاده ابـزاري   

وق بشر و دموكراسي، تسـلط  از پديده حق
رسانه ها بر افكار عمومي و به ويژه تسلط 
فضاهاي مجازي و ايجـاد دنيـاي مجـازي    
در باب حق يا نـا حـق بـودن رويـدادها،     
ــان    ــلط عن ــا، تس ــرگرمي ه ــترش س گس
گسيخته فراملي ها و نغمه هاي هـم آواز  
درباب جهاني سازي، تسلط نظام بازار بـر  

شـدن  انديشه هاي روشـنفكري و لخـت   
جريان مبارزه از مبارزات شهادت طلبانـه  
به مبارزات بي خطر، همـراه بـا محاسـبه    
گر شدن روشنفكران براي كسب موقعيت 
هــاي مســلط و ممتــاز در روابــط بــازاري 
: شده، چنان وانمود شد و مـي شـود كـه   

كسـي   ،آزاديخواه و روشنفكر و دمـوكرات 
چنـد   ،است كه پيش از هر موضع گيـري 

   .سم و تروريستها بدهددشنام به تروري
ــن   ــا اي صــرفنظر از ماهيــت تروريســم، ب
مقدمه، چه كسي مي توانـد ترديـد كنـد    
كه مبارزه با تروريسم يكـي از بـدترين و   
زشت ترين دامي است كه دول آمريكـا و  
ــي و   ــارزات سياسـ ــر مبـ ــرب در برابـ غـ

بـا  . ؟روشنفكري در جهان، پهن كرده اند
نه اين هدف كه از يك سو، اين دولت ها 

به خاطر حقوق بشر و يـا قربانيـان تـرور،    
بلكه به خاطر احداث يك ديـوار امنيتـي   
پيرامون خود، تا كبكبه و دبدبه قـدرت را  
با خيال آسـوده در پـس ايـن ديـوار بـه      
نمايش بگذارنـد، مبـارزه بـا تروريسـم را     

و از ســوي ديگــر، . هــدف قــرار داده انــد
همسان شمردن مبـارزه بـا تروريسـم بـا     

حقــوق بشــر، بــا هــدف هــدايت  دفــاع از
جريانات روشنفكري و مبـارزات سياسـي   

بـا ايـن   . با موقعيت مسلط ايـن دول بـود  
وجود، ترديدي نيست كه در همان دهـه  

مـيالدي در اوج مبـارزات    70و  60هاي 
ــدامات    ــا اق ــوان ب ــي ت ــايي بخــش م ره
مسلحانه، با اين استدالل كـه ايـن گونـه    

و  اقدامات بنـا بـه ماهيـت اختفـاء آميـز     
مخاطره آميز آنها، سازمانهاي آزاديبخش 
را از مدار باز به مدار بسته و از كنش بـه  

امـا  . واكنش سوق مي دهد، مخالفت كرد
اين يك استدالل، و در دام آنچـه پيشـتر   

ــوان دام   ــه عن ــناختي "ب ــم ش  "تروريس
آمريكا يـاد كـردم، يـك اسـتدالل ديگـر      

   .است
اكنون با ايـن مقدمـه روي سـخنان مـن     

دات و اظهار نظرات آقاي اكبر گنجي انتقا
او صـرفنظر از اينكـه   . نسبت به شماسـت 

ــين   ــروز و در دام هم ــدگاههاي ام ــا دي ب
ــه قضــاوت   ــارزات ضــد تروريســتي، ب مب

سال گذشته مي پردازنـد،   30رويدادهاي 
در دو مقاله اخير خـود دربـاب همكـاري    
شما با يك گروه مجاهدين كه به زعـم او  

روريسـتي بـود،   يك گـروه ت  ،در آن زمان
پرسش ها و قضاوت هايي را به عمل مي 

اكنون نخسـت شـما را ارجـاع مـي     . آورد
دهم به مطالعه اين مقاالت و سپس ايـن  

   :پرسش ها را مطرح مي كنم
به خاطر مي آورم شما در كتـابي بـه    -1

نام تعميم امامت و مبارزه با سانسـور، بـه   
: اين قول از پيـامبر اسـتناد جسـتيد كـه    

تمام راه هاي امـر بـه معـروف و     هر گاه"
نهي از منكر مسدود شوند، شمشـيرها را  

و بعد شـما اضـافه    "از غالف بيرون آوريد
هرگاه در جامعه اي سانسـور  "كرديد كه 

كامل شود، مبارزه مسـلحانه واجـب مـي    
اكنون با توجه به اين ديدگاه، مي . "شود

خواستم بدانم كه ديدگاه شما با مبارزاتي 
ه عنوان مبـارزه بـا تروريسـم    كه اكنون ب

موســوم اســت چيســت و مناســبت ايــن 
ــا    ــم بـ ــبت تروريسـ ــارزات و مناسـ مبـ
دموكراسي و حقوق بشر را چگونه ارزيابي 

   مي كنيد؟
شما در مصاحبه هاي متعدد از جمله  -2

در كتاب درس تجربه اشاره كرده ايد كـه  
ــوري اســال   7در  ميانفجــار حــزب جمه

ر مجاهدين نمي توانسته كا 1360تيرماه 
خلق باشد، و بعـد اضـافه كـرده ايـد كـه      

چـون  (رژيم هر كـس را دراز مـي كـرده    
...) حزب توده و سـيد مهـدي هاشـمي و   

. اين انفجار را بدو نسبت مـي داده اسـت  
 ايـن ": آقاي گنجي در پاسـخ مـي گويـد   

 اسالمي جمهوري رژيم. است كاذب مدعا
 انفجـار  مسئول را خلق مجاهدين سازمان
 معرفــي اســالمي هــوريجم حــزب دفتــر
 مهـدي  سـيد  نـه  تـوده،  حـزب  نـه  كرد،

ــمي، ــه هاش ــر ن ــاني ه ــه را جري  دراز ك
 خلـق  فـدائيان  اقليـت،  خلق فدائيان(كرد

 ملـي،  ي جبهـه  آزادي، نهضـت  اكثريت،
هر چنـد ايـن روش از رژيـم    . "...)پيكار،و

به عنوان مثال، . كامال شناخته شده است
در باره قتـل نـدا آقـا سـلطان تـا كنـون       

دين قــول مختلــف و متضــاد روايــت چنــ
اخيــراً هــم آقــاي مهنــدس . كــرده اســت

سحابي در مصـاحبه بـا جـرس بـرخالف     
به دنبال ": ادعاي قاطع گنجي گفته است

اين حوادث بود كه فاجعه هفـتم تيـر بـه    
ي كـه مجاهـدين   ا  فاجعـه  ،وقوع پيوست
نمايي بـه عهـده گرفـت ولـي      براي قدرت

 يــك بــار كــه خــود مــن زنــدان بــودم از
بازجوهايم شـنيدم كـه ايـن حادثـه كـار      
مجاهدين نبود و اساساً اين حجم انفجـار  

هـاي كوچـك تروريسـتي     در عهده گـروه 
بـه   ".آيد نيست و تنها از يك ارتش برمي

غير از آنچـه كـه آقـاي سـحابي از قـول      
آيا شما دقيقا  بازجوهاي خود گفته است،

به خاطر داريد، و مي توانيد سندي ارائـه  
ژيم انفجار را بـه ديگـران هـم    دهيد كه ر

نسبت داده است؟ چنانچه گنجـي گفتـه   
مقدمات كـاذبي  ] آقاي بني صدر[": است

ذكر مي كند، تا باز هم نتيجه بگيرد كـه  
مي گويد رژيـم  . كار خود رژيم بوده است

اين انفجار را به گردن همه ي گـروه هـا   
انداخته است، اما براي ايـن مـدعا، هـيچ    

  . "ددمدركي ارائه نمي گر
آقاي اكبر گنجي از قول آقاي مسعود  -3

رجوي مدعي اسـت كـه وي در دي مـاه    
طي يـك مصـاحبه مطبوعـاتي بـا      1361

نشريه الوطن العربي مدعي شده است كه 
ــر از    ــزار نف ــته دو ه ــال گذش ــي يكس ط
ــوري    ــران جمه ــاكم و س ــدهاي ح آخون

بـه  . اسالمي را به هالكـت رسـانده اسـت   
سـازمان   اربطـور آشـكا  از نظر او، عبارتي 

مجاهدين خلق به يك گـروه تروريسـتي   
ــود   ــده ب ــديل ش ــار تب ــام عي ــي . تم او م

بني صدر در حالي كه با يك گروه  پرسد،
تروريستي در زير يك سقف زنـدگي مـي   
ــات   ــين عملي ــد نمــي توانســته چن كردن
. تروريستي را از يك سازمان نديده باشـد 

هر چند آقاي اكبر گنجي با يك نقل قول 
رجوي در بياني ": رجوي كهاز خود آقاي 

ديگر با تحقيـر ديـدگاه بنـي صـدر مـي      
آنچــه بنــي صــدر از مبــارزه ي ": نويســد

مسلحانه مجاهدين انتظار داشـت، اساسـاً   
چيزي جز دفع شرّ تعدادي از مهره هـاي  

، پاسـخ تنـاقض هـاي    "باالي رژيم نبـود 
زيرا بني صدر بـا فـرض   . خود را مي يابد

افـق بـوده   اينكه با چند اقدام محـدود مو 
باشد، اما با ترور دو هزار نفر و تمسك به 

امـا  . چنين روش هايي مخالف بوده است
گنجي به هر نحو اطالع شما را حمل بـر  
همكاري و موافقت با روشهاي تروريستي 

پـس انفجـار دفتـر    " :قلمداد كرده اسـت 
حــزب جمهــوري اســالمي كــار دســتگاه 

با توجه به افشاي جزئيـات  . خميني نبود
ليات، معلوم نيست چرا بني صـدر  آن عم

هاي اصـلي سـه قـوه را بـه     ه كشتن مهر
گردن دستگاه خميني مي اندازد؟ با چـه  
شواهد و قرائني مي توان كشـتن و تـرور   

بهشتي و قدوسـي  (رهبران قوه ي قضائيه
( ، نخست وزير)رجايي(،رئيس جمهور...)و

ائمه جمعـه و   ، نمايندگان مجلس،)باهنر
تگاه خميني توجيـه  غيره را به وسيله دس

  "كرد؟
شـايد بتـوان   ":گنجي ادامه مي دهد كـه 

خطر كرد و اين احتمال را مطرح ساخت 
كــه انكــار عمليــات تروريســتي ســازمان 
ــه گــردن دســتگاه   مجاهــدين خلــق، و ب

نوعي پـاك سـازي    خميني انداختن آنها،
كارنامــه شخصــي از عمليــات تروريســتي 

سازماني كه به سـالح مجهـز بـود،    . باشد
 ضر به تحويل سالح هـاي خـود نشـد،   حا

بارها و بارها اعالم كـرده بـود كـه جنـگ     
دو روز . مسلحانه بـه راه خواهـد انـداخت   

ــاز   30قبــل از  ــاز ف خــرداد، اطالعيــه آغ

سـپس ترورهـا و    مسلحانه را صادر كـرد، 
دو هـزار تـن را در    انفجارها را آغاز كـرد، 

يكسال اول همكاري با بنـي صـدر تـرور    
ي در همـان زمـان بـه    مسعود رجـو  كرد،

بني صدر گفته است كه تمـام اينهـا كـار    
انكار همـه ايـن واقعيـت هـا چـه      . ماست

  دليل ديگري مي تواند داشته باشد؟
عمليات تروريستي سازمان مجاهـدين     

عمليـات آن   كنش باشد يا واكنش، خلق،
سازمان است و نمي توان آن را به گـردن  

دستگاه خميني . دستگاه خميني انداخت
ــونت و    ــار خش ــل انتظ ــد قاب ــيش از ح ب

امـا كارنامـه سـازمان    . جنايت كرده است
اتحاديـه   . مجاهدين خلق هم شفاف است

دولت آمريكا، سازمان هـاي حقـوق    اروپا،
به دليل همان انفجارها و ترورهـا،   ،بشري

اين سـازمان را، سـازماني تروريسـتي بـه     
زدن سـران   اوج ترورهـا، . شمار مي آورند
مه و همه، متعلق به دوران اصلي رژيم، ه

 همكاري نزديك و علني سياسي ايـن دو، 
فاميل شدن آنهـا و زنـدگي در زيـر يـك     

با انكـار انفجـار دفتـر حـزب     . سقف است
جمهوري و دفتـر نخسـت وزيـري، نمـي     
. توان همكاري با تروريسـم را انكـار كـرد   

ــاي     ــتي، روش ه ــهاي تروريس ــا روش آي
 آزاديخواهانه و معطوف بـه دموكراسـي و  

   "حقوق بشر است؟
اكنون پرسش اينجاست كه نسبت آگاهي 
شما با يك سازمان تروريستي و همكاري 
با اين سازمان با قبول عمليات تروريستي 
آنها، تا پيش از عزيمت به عراق را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين همكاري در آن 
زمان، همكاري با يك سازمان تروريسـتي  

  محسوب مي شد؟ 
  ر. احمد. ي موفقيتبا آرزو

   
  :پاسخ پرسش دوم٭
  

بـــه پرســـش اول شـــما، بهنگـــام       
پرداختن به ترور و تروريسم، پاسخ مي 

و دادن پاسـخها را بـا پاسـخ بـه     . دهم
  :پرسش دوم شما آغاز مي كنم

ــه    – 1 ــوم ك ــي ش ــادآور م ــت ي نخس
نزديكان من بسا انتقاد و اعتـراض مـي   
كنند و يا سخني را به مـن نسـبت مـي    

. نمي دانم گفته يا نوشته خودد كه دهن
اما شما هيچك از آنها را نمـي توانيـد   
بيابيد كه بگويد از او خواسته ام آنچـه  

بـه  . را صحيح مي داند نگويد و ننويسد
آن هيأت سه نفري كذائي نيز نوشـتم،  
هيچ روزنامه اي به بهانه ناسزا نوشتن به 

هرگاه به و . بني صدر نبايد توقيف شود
ــاب  » My Turn to Speak«كتـ

آن را  مراجعه كنيد، مي بينيد پيشـگفتار 
او كـاردار  . بروس لـنگن نوشـته اسـت   

سفارت امريكا و بهنگـام گروگـانگيري،   
بـود و تـا   ايـران   امريكـا در در سفارت 

پايان گروگانگيري، در آنجـا، محصـور   
در انتقاد من نوشته است و از ديد . ماند

 با ايـن حـال،  . من انتقادش وارد نيست
ــر ــازه دادم ناش ــگفتار او را در  ،اج پيش
  . آغاز كتاب قرار دهد

در جامعه اي كه مردم حق چون و      
ممكـن   كـه  چرا كردن ندارند، تا آنجا

است، مي بايد براي چون و چرا كردن 
تا مگر چون و چـرا  . فرصت ايجاد كرد

انسـانهائي كـه   . كنندگان پرشمار شوند
قــدر اســتقالل و آزادي خــود را مــي 

ــان  شن اســند، پرشــمارتر شــوند و ايراني
  .فرهنگ آزادي بجويند

اما انتقـاد نقـص را يـافتن و آن را          
برطرف كردن و بـدين كـار، نـاقص را    

از بد اقبـالي، ايـن   . كامل كردن است
حتـي  . روش در ايران همگاني نيسـت 

يافتن نقـص و اظهـار آن كـه نيمـي از     
اما همين كـار  . انتقاد است، مغتنم است

راســت را دروغ . مگــاني نيســتنيــز ه
كردن و گناهكار را با بي گناه جانشين 

، روشـي اسـت كـه    و به عكـس  كردن
. زورمداران، همـواره بكـار مـي برنـد    

غافل از آنند كه چون عقل قدرتمـدار  
كار را، همواره، با تخريب شـروع مـي   
كند، هركس با مشاهده تخريـب، مـي   

ــل دروغ   ــه عق ــد ك ــد درياب ــازتوان  س

  .زورمدار است
بهمان اندازه كه نسبت به انتقاد مي  – 2

بايد خـوش برخـورد بـود، نسـبت بـه      
راســت را دروغ كــردن و واقعيــت را 
وارونه گرداندن، مي بايد سـخت گيـر   

در دروغ را راسـت كـردن و    لذا .بود
در بازگفتن واقعيـت همـان سـان كـه     

  .روي داده است، مي بايد كوشيد
يم انفجار در حزب ژمواردي كه ر – 3
مهوري اسالمي را به حساب قربانيـان  ج

خود گذاشته است، فهرست شده و اين 
  ،وجود با اين. فهرست انتشار يافته است

واپسين اظهار نظر از آقاي امامي  1 -3
ــه   ــاز جمع ــاني در نم ــهريور  12كاش ش

  :او گفته است. است 1389
 دفتـر  انفجـار  از پس روز سه و شصت«   

 27 آن در كـه ] اسالمي[ جمهوري حزب
 را انقالب صديق و پاك هاي چهره از تن
 رئـيس  دفتـر  انفجـار  در داديـم،  دست از

 آتــش در وزيــرش نخســت و او جمهــور،
 كشـــتار و ســـوختند دشـــمنان نفـــرت

 از اي پرده در همچنان آنان ناجوانمردانه
 .»ماند باقي ابهام
ايــن ســان ســخن گفــتن از آن دو      

آقاي  از نو متهم كردن به دنبالانفجار، 
هزاد نبوي و سازمان مجاهدين انقالب ب

اسالمي، بابت انفجـار نخسـت وزيـري    
روشن است كه هرگاه قـرار بـر   . است

ايــن نبــود بــراي ايــن گــروه پرونــده 
ــن   ــاني اي ــامي كاش ــاي ام ــازند، آق بس

  .سخنان را بر زبان جاري نمي كرد
يـم انفجـار در حـزب    ژاما هرگـاه ر     

ــازمان    ــار س ــالمي را ك ــوري اس جمه
خلق مي دانست و مـدركي  مجاهدين 

در اختيار مي داشت، هيچ فرصتي بهتر 
از فرصت ورود آقاي رجوي در معيت 

. بني صدر بـه فرانسـه وجـود نداشـت    
ــه اســتناد آن انفجــار   هرگــاه رژيــم  ب

مـي  او و همراهانش را تقاضاي استراد 
كرد، نه تنها فرانسه، كه تمـام غـرب را   
در موضع دفاعي قرار مـي داد و البتـه   

دادگاهي نمـي توانسـت رأي بـه    هيچ 
و همراهــانش آقــاي رجــوي اســترداد 

تقاضـاي   يـم ژدستگاه قضـائي ر . ندهد
دليــل انفجــار در  بــهآنهــا را اســترداد 

سـازمان  . حزب جمهوري اسالمي نكرد
را تروريستي خواند و خواستار استرداد 

اتهام  رجوي و مجاهدين همراه وي به
 نيـز  ادعـا امـا ايـن    .شـد هواپيما ربائي 

چــرا كــه هواپيمــا . دون دليــل بــودبــ
ش نخسـتين  انمسافربري نبود و سرنشـين 

منتخــب تــاريخ ايــران و همراهــان او 
او . بودند و خلبان نيز مجبور نشده بـود 

ايـن  . عضو سازمان مجاهدين خلق بود
يـم  ژاگـر ر آيـا  . شد كه تقاضا رد شـد 

مي داشت، فرصتي بهتـر از آن   مدرك
  فرصت براي ارائه آن داشت؟ 

يا بني صدر نيـاز داشـت تشـكيل    آ – 4
شوراي ملي مقاومت را توجيـه كنـد و   

يم، هر بار ژبدين خاطر بود كه گفت ر
؟  افتادمي  كه به جان گروهي سياسي 

. زيرا اوال ً نيازمند اين توجيـه نبـود  . نه
اگر هم بود، اين توجيه بكـارش نمـي   

اين توجيه بكارش نمي آمد زيـرا  . آمد
 1360سـتان  شوراي ملي مقاومت در تاب

تشكيل شـد و سـران و اعضـاي حـزب     
ــران در  ــوده اي  1362ارديبهشــت  12ت
ــدند ــتگير ش ــدي  . دس ــيد مه ــاي س آق

ــز در    ــروه او ني ــاي گ ــمي و اعض هاش
دسـتگيري  . توقيف شدند 1365مهرماه 

گروهها كه از نزديك به دو سال بعد از 
تشكيل شـوراي ملـي مقاومـت شـروع     
شدند، چگونه بكار توجيه اقدامي  مـي  

انجـام   1360د كه در تيـر و مـرداد   مآ
؟ اما محتاج توجيه نيز نبـودم  بودگرفته 

زيرا شوراي ملي مقاومت بر سـه اصـل   
ــوني    ــدم هژم ــتقالل و آزادي و ع اس

  . تشكيل شد
ــا ،  4-1 ــرداد  30ت ــازمان 1360خ ، س

مجاهدين خلق، دست به هـيچ اقـدام   
در ارديبهشـت  . مسلحانه اي نـزده بـود  

ــود د 1360 ــر بـ ــي حاضـ ر ازاي ، حتـ
. دريافت تأمين، اسلحه را تحويل دهد

ــا خــرداد  1359از اســفند  ــه 1360ت ، ب
ديگران  –آقاي خميني اصرار كرده ام 

تـأمين بدهيـد    –نيز اصرار كـرده انـد   
بگذاريــد خشــونت از ميــان برخيــزد و 
كسي نياز نيابد كه از لوله تفنگ سـخن  

سـهل اسـت،   . اما او تأمين نداد. بگويد
اي اين سـازمان و  سركوب خونين اعض

در . گروههاي ديگـر تشـديد نيـز شـد    
ارديبهشت ماه، سازمان به آقاي خميني 

او . نامه نوشت و خواسـتار ديـدار شـد   
كه گويا مرجـع تقليـد بـود و خـود را     
ولي امـر مـي دانسـت، مرتكـب گنـاه      
كبيره قلـب قـول نويسـنده نامـه شـد      

و از سـران  ) تهديد بـه قيـام مسـلحانه   (
ــازمان خواســت نخســت  ــلحه را  س اس

تحويل بدهيـد، بعـد مـن شـما را مـي      
ــذيرم ــاي 60ارديبهشــت  31در . پ ، آق

رجوي به رئيس جمهوري نامه نوشت و 
ــه در ازاي    ــرد ك ــادگي ك ــالم آم اع
دريافت تضمين امنيت، اسلحه سـازمان  

اسفند، صفحه  14غائله (را تحويل دهد 
از آقــاي خمينــي ). 663تــا  661هــاي 

وافقـت  خواستم با دادن تأمين جدي م
اين شد كه در مصاحبه . نپذيرفت. كند

مطبوعاتي در پاسـخ پرسـش خبرنگـار    
  .توانا به دادن تأمين نيستم: گفتم

همگان مي بايد بـدان  كه  امر مهمي    
اينسـت كـه درخواسـت     توجه كننـد، 

آقـاي  سازمان مجاهدين بـه ديـدار از   
 ديدار ،خميني و مشروط كردن خميني

ــ را ــلحه  هب ــل اس ــدون دا ،تحوي دن ب
بينه تضمين به مجاهدين، كه بزرگترين 

حـذف و   بـه رژيـم خمينـي    بر اصـرار 
بسـياري از  را ، سـتري اسـت  خشونت گ

از  مدعي اصالح گرائـي،  »تحليلگران«
دليـل بـر   كـردن حقيقـت،    وارونهراه 

. مي گردانندخميني  ئي آقايمداراجو
بــه نيمــي از حقيقــت  اينــان بــا اســتناد

ــه شــرط گذاشــتن  ( پــذيرش ديــدار ب
از  نيم ديگريو سانسور ) لحه بر زميناس

بزرگ دروغي را ، )عدم تأمين(حقيقت 
و نـاحق را   نـاحق  راحـق  مي سازند و

توضـيج  در جاي ديگـر  . حق مي كنند
ــامبر  ــان ) ص(داده ام پي ــا چس  دادنب

روش هـاي  گروهها را به ترك تأمين، 
  .وامي داشت مسلحانه 

 1360خـرداد   28بنا بر اظهاريـه  ،  4-2
كه در كتـاب  (جاهدين خلق سازمان م

 91و  90صفحه هاي  "اسفند 14غائله "
، اين سـازمان بـراي خـود    )درج است

 در آن بيانيه،. حق دفاع قائل شده بود
و تهديـد بـه   از قيام مسـلحانه  اي كلمه 

قــولي كــه شــما از آقــاي  . آن نيســت
ـ  ، دروغ فاحشـي  دگنجي نقل كرده اي

راسـت را  كه بديهي است كسي . است
ند، زورپرسـتي اسـت كـه    دروغ مي ك

عقــل توجيــه گــر او، مــي كوشــد بــار 
ــران و   ــياهي را از دوش آم ــته س گذش
مأموراني چون خود بردارد و بر دوش 
كساني بنهد كه در برابـر كودتاچيـاني   
به اسـتقامت ايسـتادند كـه بـا دسـتگاه      

بـوش سـازش پنهـاني كـرده      –ريگان 
بـه قصـد    بودند و ادامه دادن به جنگ

، يكــي از تبهكــار اســتقرار اســتبداد 
  .هدفهاي آنها بود

در مقدمه اعالميه جهاني حقوق ،   4-3
  :بشر آمده است

از آنجا كه اساسا ً حقوق انساني را «      
بايد، با اجراي قانون، حمايت كـرد تـا   
بشر به عنوان آخرين عالج به قيـام بـر   

  ،   »ضد ظلم و فشار مجبور نگردد
ـ (به نـص قـرآن،   كه و از آنجا  ه از جمل

و شوري، آيـه   75سوره هاي نساء، آيه 
ــه  41 ــره آي ــوق ) 251و بق ــاه حق هرگ

انسان رعايت نشد و تجـاوز بـه حقـوق    
انسان رويه حاكمان گشت، قيام بر ضد 
آن واجب مي شـود و كودتـا و بسـتن    

 30در به گلوله، مردم معترض به كودتا 
و اعـدام كسـاني كـه از پـيش      ،خرداد

روز و  زنداني بودند، شب هنگام همان
ترديدي در برچيدن بساط قـانون و  ... 

، قيام نگذاشتگستردن بساط زور، باقي 
يم خيانت و جنايـت و فسـاد   ژبر ضد ر

گستر واجـب بـود و همچنـان واجـب     
يادآور مي شوم درست به همين . است

يـم شـاه   ژدليل، مـردم ايـران برضـد ر   
  .انقالب كردند

ــر  7در ،  4-4 ــام،  1360تي ــب هنگ ، ش
  ب جمهوري اسالمي انفجار در حز

  
  3در صفحه 

 یسمردر باره ترو
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روز بعد، با صـدور بيانيـه اي   . روي داد
ــده از . آن را محكــوم كــردم دو نماين

سوي سازمان مجاهدين، در خانه شهيد 
: از آنها پرسـيدم . لقائي، نزد من آمدند

پـس  . خيـر : انفجار كار شما بود؟ گفتند
: از رفتن آنها، به همراهان خـود گفـتم  

مان سـاخته  چنين كـاري از ايـن سـاز   
بعد هم از ستاد ارتش پرسـيدم و  . نبود

انفجار يك انفجار ساده : پاسخ داده شد
كـار سـازماني بـود كـه صـاحب      . نبود

پـس يـا ارتـش    . اداره مهندسي اسـت 
كرده است و يا سـپاه و ارتـش نكـرده    

  . است
اگربعد از محكوم كردن انفجار در       

حزب جمهوري اسالمي، از دو نماينده 
جاهدين خلـق پرسـيدم آيـا    سازمان م

انفجار كار شما بود، بـدين خـاطر بـود    
بـراي نپـذيرفتن    جسـتم كه دليل مـي  

با آن سازمان و نـه پـذيرفتن    همكاري
چنانكه بعد از آنكه گفتنـد انفجـار   . آن

پرسش را مطرح كردم و  5كار ما نبود، 
از آنها خواستم پاسخ آنها را بياورند تـا  

  . تصميم بگيرم
انفجار در حـزب جمهـوري   اما چرا      

زيرا بر اصـل  اسالمي را محكوم كردم؟ 
موازنه عدمي و بنا بر انديشه راهنمـائي  
كه بيان آزادي است، كشتن با گنـاه و  
بي گناه و رهبران كودتا و غير آنها، نـه  

بلكـه مرتكبـان را بـه     بـود تنها جنايـت  
حـال آنكـه   . وارونه هدفشان مي رساند

بـارزه بـا   م«زورپرستان، نـه بـه قاعـده    
، كه به عكس آن عمل »امامان ستمگستر

براي مثال، در جنگ، دستور . مي كنند
من به نيروهـاي مسـلح ايـن بـود كـه      
شهرهاي عراق را بمبـاران نكنيـد و بـه    

ــه هــاي . تــوپ نبنديــد ــه خان حتــي ب
عـراق  ) در پايگاه هاي هوائي(ارتشيان 

در جبهه نيز تا ممكـن  . بمب فرو نباريد
ــرباز دشــمن ر ــرار اســت س ا هــدف ق

انبارهـاي مهمـات و تانكرهـاي    . ندهيد
سوخت رساني و چادرهاي فرمانـدهي  

پـس از كودتـاي   . را هدف قرار دهيد
سـال   7. ، كـار وارونـه شـد   60خرداد 

ديگر جنگ ادامه يافت و بنا بر اعتراف 
امروز آقاي بهزاد نبـوي و نيـز آقايـان    

ي، ئهاشمي رفسـنجاني و محسـن رضـا   
ا كـرد و هرگـاه   عراق دست باال را پيد

مي خواست، مي توانست تهران را نيـز  
در  .!بــه تصــرف قــواي خــود در آورد

يـم همـين رويـه را    ژداخل كشور نيز ر
زورمـداري سـبب   و باز،  . بكار مي برد

شد كه آقـاي رجـوي  خـالف قاعـده     
عمــل كنــد و پيــروزي را بــه شكســت 

بـــه قاعـــده و چگـــونگي . برگردانــد 
ه برگرداندن پيروزي بـه شكسـت، بگـا   

پاسخ دادن به پرسش ديگر شما باز مي 
  .گردم

بدين سان، كمتر نيـازي بـه توجيـه        
در مقام بيـان يـك    .نداشته ام و ندارم

ــاني   ــوق انس ــوده ام و از حق ــده ب قاع
اصـل بـر   . يم دفاع كرده امژقربانيان ر

برائت است اما اسـتبدادها اصـل را بـر    
اصل بـر اثبـات   . بزهكاري مي گذارند

است امـا اسـتبداديان    جرم در دادگاه
خود مدعي و قاضي هسـتند و پـيش از   
محاكمه، حكـم محكوميـت را صـادر و    

يك جـرم را بـه چنـد    . اجرا مي كنند
ــا را    ــد و آنه ــي دهن ــبت م ــروه نس گ

بدين جهات و نيـز    .مجازات مي كنند
 يمژمأموران رهر نوبت بدين خاطر كه 

يـم  ژگروهي را گرفته انـد، گفتـه ام ر  
ــور  ــار حــزب جمه ــالمي را انفج ي اس

 تا كهدست آويز سركوب كرده است، 
و از حقـوق  اثبـات   يـم  ژدروغگوئي ر

. دفـاع شـود   انساني اعضاي آن گـروه 
و چرا كه حقوق انسان ذاتي حيـات او  
. مقدم بر طرز فكر و نيز عمـل او اسـت  

دفاع از حقوق كساني كه دستگير مـي  
دسـتگير كننـده    اگـر شوند، بخصـوص  

يـم كودتـا   ژخون ريز از نوع ر ييمژر
سال،  30طي . ، واجب عيني استاشدب

حتي يك مورد نمي توان سـراغ كـرد   
كه از شـركت كننـدگان در كودتـاي    

، كسي دستگير شـده باشـد و   60خرداد 
من، با تمـام تـوان از حقـوق او دفـاع     

وقتــي ســران و اعضــاي . نكــرده باشــم
حزب توده را دستگير كردنـد و وقتـي   
آقاي سـيد مهـدي هاشـمي و اعضـاي     

ــي گــ ــد و وقت ــتگير كردن روه او را دس

آقاي بهزاد نبـوي و برخـي از اعضـاي    
سازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي را    
دستگير كردند و آنها را از جمله مـتهم  
به منفجر كردن سالن اجتماعات حزب 
ــاع   ــالن اجتم ــالمي و س ــوري اس جمه
هيأت وزيران كردند، بدون توجـه بـه   
نقش اين گروه ها در كودتاي خـرداد  

، از حقوق آنها دفاع كـردم و مـتهم   60
خـالف  كردن آنها را به انجام انفجارها 

بـه ايـن   از جملـه  . اصل برائت دانسـتم 
سـازمان  يـم  ژر ،پيش از آنهـا  كه، دليل

و به  مجاهدين خلق را متهم كرده بود
اين دليل كه تشكيل دادگـاه مسـتقل و   

ــه، در ر  ــه قضــاوت عادالن ــا ب ــم ژتوان ي
آن  . انسـته ام مالتاريا را ممكن نمـي د 

و اصـل برائـت و   دفاع از حقوق انسان 
حق هـر مـتهم بـه محاكمـه شـدن در      

بـه  بني صـدر  نياز «را به دادگاه مستقل 
ــه ــل   »توجي ــا از عق ــدل كــردن، تنه ب

زورمداري بيگانه با حقوق انسان بر مي 
سپاس خداي را كه اينگونه روشها . آيد

ــاع از حقــوق انســاني   ــرا از كــار دف م
اما به كـار  . باز نمي دارديم ژقربانيان ر

آنها كـه بـي توقـع از حقـوق انسـاني      
  .قربانيان دفاع مي كند، صدمه مي زند

 اما اگر من نيازي به توجيه نداشـته  – 5
ــت و    ــاي خيان ــه در كودت ــا ك ام، آنه

شركت كردنـد و   60جنايت بار خرداد 
راه حل را اعدام دسـتجمي شـناختند،   

يح توضـ . داشته اند و دارندرا نياز  اين
يم شاه ژاينكه، هنوز دو روز از سقوط ر

نگذشته، به آقاي خميني پيشنهاد كرده 
تن، كار سازمانهاي  200بودند با اعدام 

مجاهــدين خلــق و فــدائيان (سياســي 
ــا، . را بســازند...) خلــق و بعــد از كودت

آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعـه  
نفـر را اعـدام    200اگر آن روز : گفت

نـاگزير نمـي شـديم     مي كرديم، امروز
در سـال اول  . چند برابر اعـدام كنـيم  

تــن اعــدام  2000كودتــا، دســت كــم 
هزار  10، افزون بر 60شدند و در دهه 
بنا بر فهرسـت هـاي   . (تن اعدام شدند

، 1359در اسفند ). اسامي اعدام شدگان
با پذيرفتن حق  كه كه اصرار مي كردم

ــراي گــروه هــاي سياســي،   فعاليــت ب
شود، آنها كه در كار خشونت بي محل 

كودتاي خزنده بودنـد، مخالفـت مـي    
در كوتاه مدت، زور را تنهـا  «كردند و 
آقاي خمينـي،  . مي شناختند» راه حل

جانب زورپرستان كودتاچي را گرفت 
گــروه سياســي را  8واز مــن خواســت 

تا آخـر  «چون نپذيرفتم، . محكوم كنم
  . »رفت
اعدام «، 1360در دهه سوم خرداد       
، نظـر   »جمعي راه حل مشكل استدست

آقـاي  . مقبول خشـونت گسـتران بـود   
محمدي گيالنـي، پـيش از محاكمـه و    

» باغي با غين«ثبوت جرم، بني صدر را 
و سـه  . بار اعدام خوانـد  7و محكوم به 

ماه بعد از آن، آقاي موسـوي تبريـزي   
ــونت را    ــد خش ــي گوي ــروز م ــه ام ك

اعدام تنها راه «مجاهدين آغاز نكردند، 
پس آنهـا كـه   . را رويه كرد» استحل 

ــدر كــار  راه حــل «آن روز، دســت ان
كه امروز، نياز  ،هستند ،بوده اند» نهائي

نيـاز دارنـد بـه خـود     . به توجيه دارند
نقش قاضـي را بدهنـد و حكـم كننـد     
انفجارها كار سازمان مجاهـدين خلـق   

روند دموكراسي را اين سازمان «بود و 
  ...و» با اقدام به ترورها، متوقف كرد

  
  :پاسخ پرسش سوم ٭
  
در پرسش سوم، قول آقاي رجـوي را   

  :ذكر كرده ايد
 مسلحانه ي مبارزه از صدر بني آنچه«    

 جز چيزي اساساً داشت، انتظار مجاهدين
 رژيم باالي هاي مهره از تعدادي شرّ دفع
  »نبود
 دومهمانطور كه در پاسخ به پرسش     

شما توضيح دادم، زورپرسـتان، اغلـب   
كاري به رأس ندارند، بلكه اين بدنـه و  

. قاعده است كه هدف قرار مي دهنـد 

بكـار بـردن    چرا؟ زيرا گمان مي برنـد 
و مأموران عادي  خشونت بر ضد مردم

  يم، سبب مي شودژر
خـالي و از  مـردم   صحنه سياسي از  -ا

  و. شودآن آنها 
فشار از پائين، رأس را ناگزير از تن  – 2

  . نددادن به خواست آنها ك
: اما قرآن قاعده نيكـو را مـي آمـوزد    
چرا اين قاعده نيكو . »قاتلوا ائمة الكفر«

  :است؟ زيرا
مــردم در مــي يابنــد كــه مبــارزه  – 1

كننده بخـاطر حقوقمنـد زيسـتن آنهـا     
بسـا  . مبارزه مي كند و نه بـر ضـد آنهـا   

مردم وارد صحنه مي شوند و خويشتن 
  . يم ستم گستر رها مي كنندژرا از ر

مبارزه كننـده نـاگزير بـر حقـوق      – 2
يـم  ژدر نتيجه، رأس ر. مردم مي ايستد

متجاوز به حقوق مردم و انسان، دستش 
  . از توجيه كوتاه مي شود

دشــمنان مبــارزه كننــده وقتــي    -3
ــتقالل و آزادي را ــي   اس ــدودي م مع

، هستندرأس هرم قدرت شناسد كه در 
بهانه و زمينه براي خشونت گسـتري را  

يم بدر مي ژمعه از دست ربه جاتا بسط 
و نيز با تعيين قـاطع و بيـان قـاطع     .برد

رأس هرم كه مبارزه با  ،خط رسم خود
خشونت ها  امكان ارتكاب، است قدرت

يم بدر مي بـرد  ژرا از دست رو ترورها
مـردم   نمي تواند بر ضـد  رژيم  و ديگر

به دست به ترور بزند و جنايت خود را 
دن ماننــد آتــش ز( پــاي آنهــا بگــذارد

اتوبوس ها و بمـب گـذاري در حـرم    
ــا و ــرت رض ــهاي  ...حض ــتن كشيش كش

  )....ايراني و
رأسي كه خود را در خطر مي بيند  – 4

و در سطح جامعه نيز در انزوا است، در 
ــن   ــد و اي ــي ياب دل خــود وحشــت م

  . وحشت، روز به روز بيشتر مي شود
ناگزير مي شود به رعايت سرانجام  – 5

  . حقوق مردم تن دهد
، 1360رعايت نسبي قاعده در شهريور  

پيـروزي  . نتايج پنج گانـه را ببـار آورد  
بدست آمده بود اگر، آقاي رجـوي و  
سازمان تحت رهبـري او، قاعـده را بـا    

در . ضد قاعده جانشـين نكـرده بودنـد   
حقيقت، آقاي موسوي تبريزي، كسـي  

را بـه اجـرا   » راه حل اعدام است«كه 
ي گفتگـو (گذاشته اسـت، مـي گويـد    

اهللا سيد ت با آي نشريه ماهانه چشم انداز
شـهريور   13حسين موسوي تبريزي در 

  ):22شماره 1382
 در... 60 ســـال مـــاه شـــهريور در«        

 آن در... داشتيم اي جلسه وزيري نخست
 مهـدوي , اردبيلـي  موسوي آقايان ،جلسه
 فرمانـدة  عنـوان  بـه  رضـايي  محسن, كني
 شـاور، م وزيـر  عنـوان  به نبوي بهزاد سپاه،
 ديگـر  چنـدنفر  و دادسـتان  عنـوان  به من

: گفـت  كنـي  مهدوي آقاي. داشتند حضور
 اينهـا  بـا  توانيم مي مشكل ديگر ما حاال«
ــدين( ــورد) مجاه ــيم برخ ــان. »كن  ايش

 طـاهر  آقـاي  واسـطه  بـه «: كرد پيشنهاد
, بشـود  صـحبت  رجوي آقاي با احمدزاده

 وگـو  گفـت  و مذاكره تا بشوند راضي بلكه
 قـرار  هـا  پست بعضي در هااين حتي. كنيم
. »بشـود  خـتم  غائلـه  ايـن  تا. بشوند داده
 مـن  مهـدوي  آقـاي «: گفت اردبيلي آقاي

 موافـق  شما حرف اين با پيش ماه شش تا
 صــحبت بيــاوريم، را اينهــا مــا كــه بــودم
 هـم  پسـت  حتـي  و كنـيم  دعـوت  كنيم،
 و كشـتارها  همـه  اين با حاال ولي. بدهيم
 كار اين شود نمي اند داده انجام كه ترورها

ــرد را ــ ك ــان آن ـ ــه زم ــار س  از روز چه
ــهادت ــت شـ ــدني اهللا آيـ ــز در مـ  تبريـ

 بيـاوريم  كـار  سر را اينها اگر ـ گذشت مي
 بـا «: گفتم هم من» يم؟ئبگو چه مردم به

ــن ــع اي ــي وض ــوانيم نم ــن ت ــوز اي  را مج
 در هنوز چون ،جلسه از پس من. »بدهيم
 امام بيت در ها شب نداشتم، منزلي تهران
 كند رحمت خدا و آنجا رفتم .ابيدمخو مي
 عليـه  تعالي اهللا رضوان ـ صدوقي اهللا آيت

 و گرفتـه  كمـي  مـن  كه ديد و بود آنجا ـ
: گفـتم » چيست؟ جريان«: گفت. ناراحتم

. اسـت  گونه اين وضع و است اين جريان«
 خانه در و آيند نمي وزارتخانه به غالباً وزرا

ــان ــام را كارهايش ــي انج ــد م ــرور. دهن  ت

 ريختـه  هـم  بـه  تهران و گرفته را جا همه
 كـه  روحانيوني از نفر سه دوـ حتي. است

 همين. اند شده ترور بودند انقالب مخالف
 يـك . زننـد  مي بينند مي سر  به عمامه كه

 بـا  چنـدان  كـه  بـود  قـم  در خليلي آقاي
 بـود  آمـده . نداشـت  كاري نظام و انقالب
 ترمينـال  جلـوي  را او. داشـت  كـار  تهران

 بـه  وضع. زدند العماره  شمس هاي اتوبوس
ــن ــي اي ــرف آن از. اســت خراب ــاي ط  آق

  . كند مي پيشنهاد گونه اين مهدوي
آقاي صدوقي گفت كه ايـن موضـوع را     

شـب   سـاعت ده . بايد با امام مطرح كنـيم 
احمـدآقا   بود كه ايشان اصرار كرد تا حاج

مـا شـبانه رفتـيم و    . برود و به امام بگويد
امـام  . طرح كـرديم اين مسائل را با امام م

مــن » پيشـنهاد شـما چيسـت؟   «: فرمـود 
اگر دولت دخالت نكند، ما مسئله «: گفتم

شود  چيز درست مي همه. كنيم را حل مي
  .آيد دست مي و امنيت به

احمدآقا گفـت    سرانجام، امام به حاج...    
وزيـر و   فردا بـا حضـور نخسـت     كه جلسة

جلسـة دوم در  . قضاييه تشكيل بشـود  قوة
اهللا موســوي اردبيلـي كــه در   آيـت منـزل  

نگهبـان بـود، تشـكيل     مكان فعلي شوراي
اعضاي . اهللا مهدوي كني هم آمد آيت. شد

بنـده هـم   . عالي قضايي هم بودنـد  شوراي
احمدآقا آنجا گفت كـه نظـر   . حاضر بودم

امام در مورد مسائل اين است كـه فالنـي   
. دادستان كل انقـالب اسـت  ) يعني بنده(

اينها، رفتـار و كيفيـت    سياست برخورد با
ــد  ــار را ايشــان مشــخص كن ــت و . ك دول

عالي قضـايي هـم كمـك كننـد و      شوراي
آنهـا هـم گفتنـد    . دخالتي در امور نكنند

ريـزي   دنبال برنامه اين بود كه ما به. باشد
خط كشي ها زير جملـه هـا از   ( ». رفتيم

  )من هستند
، 1360بنا بر ايـن قـول، در شـهريور       

ن خشــونت و حــل امكــان پايــان يــافت
سياسي مشكل، از راه گفتگـو،  بوجـود   

، آقاي مصاحبهگرچه، در  –آمده است 
موسوي تبريزي راسـت و دروغ را در  
ــمت از    ــن قس ــا اي ــت، ام ــه اس آميخت
اظهارات او، با گفته هاي ديگـران نيـز   

  بنا بر گفته او،. -مي خواند 
يـــم كودتـــا،  ژگرداننـــدگان ر – 1
لـق  را به پـاي مجاهـدين خ  » ترورها«

كساني هم كه نقشي در . نوشته بوده اند
يم مخـالف  ژكودتا نداشته اند و بسا با ر

و اين كار . بوده اند، كشته مي شده اند
بيرون رفتن از قاعده و عمـل بـه ضـد    

  .قاعده بوده است
با وجود اين، دلهاي گرداننـدگان   – 2
يم و دستيارانشان، از وحشت پر شده ژر

  . بوده است
يـم از حمايـت   ژ، ردر سطح مردم – 3

وگرنه، نخسـت  . برخوردار نبوده است
وزيرش پيشنهاد نمي كرد به مجاهدين 

  . مقامهاي دولتي داده شود
ــف اول    – 4 ــئوالن ردي ــه مس در جلس
يــم، پيشــنهاد شــده اســت بــا آقــاي ژر

ضـرور نبـود او از   . رجوي گفتگو شود
اين جلسه اطالع مي يافت، در گفتگوها

مـل مـي   ضرور بود كه او بـه قاعـده ع  
در حد دفاع در برابـر تجـاوز بـه    . كرد

حيــات اعضــاي خــود مــي مانــد و بــا 
يـم  ژمحدود كردن مبارزه با رهبران ر

كودتا، استوار بر حقوق مردم و حقوق 
ــتاد  ــي ايس ــان م ــه  . انس ــاه انديش هرگ

ــود و جــز   ــان آزادي ب راهنمــاي او بي
هدفي كه پذيرفته بود، يعني استقالل و 

ه در مــي آزادي، در سرنداشــت،  البتــ
يافت كه كشتن هركس كه در تير رس 
قرار گرفت، پيروزي را به شكست برمي 

انديشه راهنماي او بيان قدرت . گرداند
ــه ضــد قاعــده عمــل كــرد و   ــود و ب ب

شـهيد  . پيروزي را به شكست برگردانـد 
آقـاي  : سامي به من گفـت دكتر كاظم 

و رجوي متخصص فرصـت سـوزاندن   
محبوبيـــت را بـــه مغضـــوبيت خـــود 

  .است و راست مي گفترداندن برگ
در آن شـــرائط، از دو راه كـــار   – 5

پيشنهاد شده، آقاي خميني بـا راه كـار   
. اعدام و كشتن موافقـت كـرده اسـت   

اين راه كار را آقاي موسـوي تبريـزي   
  . بكار برده است

 آقاي موسوي تبريزي، ،پاسخهادر   – 6
نه تنهـا تصـريح مـي كنـد مجاهـدين      

بلكـه  ، نـد آغازگر خشـونت گـري نبود  
بر ايـن واقعيـت كـه     مي كند اعتراف 

بلكــه در مــاه هــاي پــيش از كودتــاي 
يم، كساني بـوده انـد   ژ، در ر60خرداد 

  . كه موافق راه كار سياسي بوده اند
اما چرا راه كـار اول پذيرفتـه نشـد؟       

اين پرسشـها را آن ايـام از خـود مـي     
چرا قاعده عمل نكـرد؟ امـروز،   : كردم

ــه آن روز،  ــوري ك ــي   ام ــاهده نم مش
دو طـرف در  : شدند، مشاهده مي شوند
كرده اند  ييوضعيتي بوده اند و كارها

  :قاعده عمل كند ندشده ا مانعكه 
طرفــي كــه ســازمان مجاهــدين ،  6-1

خلق بود، از زماني بـه بعـد، بـه جـاي     
خشونت زدائـي، خشـونت گسـتري را    

براي آنها كه مرجع . روش كرده است
دآوري ايـن يـا   ،تقليدشان غرب اسـت 

كه تا رفتن آقـاي رجـوي و   بجا است 
اعضاي سازمان بـه عـراق، هيچيـك از    
دولتهاي غرب اين سازمان را تروريست 

رفتن بـه عـراق و خشـونت    . نخواندند
گستري، جا براي ترديد نگذاشـت كـه   
استقالل و آزادي هدف ايـن سـازمان   
نيست، رسيدن به قدرت به هـر قيمـت   

 ايستادن برحق، در مـورد . هدف است
 زيـرا . نتيجـه داد رهبري اين سـازمان  

ناگزيرش كرد ماهيت خويش را آشكار 
  .به اين امر مهم باز مي گردم.  كند
ــت         ــي توانس ــازمان، نم ــري س رهب

طوري عمل كند كه راه كار سياسي از 
زيـرا  . يم كودتا پذيرفته شـود ژسوي ر

اين راه كار، حاكميت را به مـردم بـاز   
او قـدرت  مي گرداند نه بـه سـازمان و   

. مي خواست و نـه حاكميـت مـردم را   
ــه   ــه در توجي ــروغ  «چنانك ــات ف عملي

اگر اين عمليـات را  : ، گفت»جاويدان
نمي كرديم، ليبـرال هـا دولـت را در    
اختيار مي گرفتند و مـا بـرگ سـوخته    

  !مي شديم
آقاي مهدوي كني كـه راه كـار   ،  6-2

سياسي را پيشنهاد كرده بود، در جريان 
راه . ريگان و بوش نبودسازش پنهاني با 

كار سياسي، ادامه جنگ را تـا اسـتقرار   
. استبداد مالتاريا، ناممكن مـي سـاخت  

صلح و مردم ساالري را به ارمغان مـي  
حاصل راه كار سياسي، بازنشسـته  . آورد

شدن آقاي خميني و پايان تجربه تلـخ  
آقـاي  زيـرا  . واليت فقيه نيـز مـي شـد   

يش از ورود به تهران، عقل خو ،خميني
را يكسره بـه بنـدگي قـدرت درآورده    

و اعـدامها و سـاختن    هانقض عهد .بود
ستون پايه هاي قدرت و  گروگانگيري 
و محاصره اقتصادي و تجاوز عـراق بـه   
ايران و كودتـا از جملـه بقصـد ادامـه     

و راســـت را دروغ  جنـــگبـــه دادن 
حاصــل ايــن  ...كردنهــا و بــه عكــس و

 با قبول راه كـار سياسـي،   .بندگي بود
ــاره گيــري نمــي  او چــاره اي جــز كن

اين بود كه راه حـل اعـدام را   . داشت
  .پذيرفت

  و دو پرسش ديگر مي ماند؟     
ــش اول  ــا : پرس ــا تروره ــه آي يي ك

ــ ــد  مجاهـ ــد، رونـ ــق كردنـ دين خلـ
دموكراسي را متوقف كردنـد؟ مـدعي   
اين ادعا، در قلب حقيقت، اندازه نگـاه  

در بكــار بــردن منطــق . نداشــته اســت
ط كرده است تا مگر بتواند صوري افرا

واقعيتهاي بسيار را از ديد عقلهـا پنهـان   
  پنداري: سازد

ستون پايه هـاي قـدرت سـاخته      – 1 
  نشده و

گروگانگيري انجام نگرفته و معامله   -2 
  بر سر گروگانها وقوع نيافته و

ب در لــآقــاي خمينــي اجــازه تق  - 3 
ــات  ــس اول انتخاب ــزب  مجل ــه ح را ب

  اده وجمهوري اسالمي ند
ــازمانهاي   – 4  ــه س ــلحانه ب هجــوم مس

سياسي كار روزانه افراد سپاه و كميته و 
  چماقداران نشده و

  روزنامه و حزبها بسته نشده و - 5 
آقاي خميني بي اعتناء به قـانون    - 6 

  اساسي، واليت مطلقه بكار نمي برده و
  جنگي روي نداده  و - 6 
كودتائي رخ نداده و پيش از آن،  - 7 

  پاسخ به پيشنهاد رفراندوم بر طبق  در
  

  16در صفحه 

 یسمردر باره ترو



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

   1389آبان2تا مهر 19زا  760 شماره  11  2010  اكتبر 24تا 

 

ــل        ــدر فصـ ــاي نجم پـ ، خبرهـ
تجاوزهــا بــه حقــوق انســان را جمــع 

  :آورده ايم
  

در علن، حمله به ايران 
و در خفـــا، فـــروش   

  :؟!موشك به ايران
  

تاجر اسـلحه اي بنـام   : انقالب اسالمي
ــوت   ــور ب ، در Viktor Boutويكت

. اسـت  تايلند دستگير و زنداني شـده 
در اين باره كـه او، بـه توصـيه ديـك     
چني به ايران موشك فروختـه اسـت،   

بنــا . گزارشــهائي انتشــار يافتــه اســت
ــه انترناســيونال   برگزارشــي كــه كوري

سـپتامبر   29تا  23(انتشار داده است 
ــد  )2010 ــي خواهنـ ــا مـ ، دموكراتهـ

ــاجر اســلحه را، در   ــن ت اعترافهــاي اي
ــوامبر  . كننــد» آتــو«انتخابــات مــاه ن

نشريه اين افتضاح را ايران گيـت دوم  
نخســت گــزارش ايــن . خوانــده اســت

  :هفته نامه را بخوانيد
  

ویکتـــور بـــوت، تـــاجر 
اســــــــلحه ای کــــــــه 
اعترافهایش می تواننـد 
افتضــاح ایـــران گیـــت 

  :دومی را ببار آورند
  
ويكتور آناتوليويچ بوت از ايـن مـي       

نالد كه بسياري از اشخاص، با اسـتفاده  
او در . و ثـروت مـي يابنـد   از ما، مقـام  

در . انتظار تحويل شدن به امريكا است
آنجــا، بســا بخــاطر فــروش اســلحه بــه 

. تروريستها، محكوم به حبس ابـد شـود  
دواير امنيتي امريكا، از ماه مارس بدين 
سو، عمليات وسيعي را براي توقيف اين 
افســر پيشــين نيــروي هــوائي شــوروي 

يـم، بـه   ژسابق كه بهنگام سـقوط آن ر 
غل حمل و نقـل هـوائي روي آورده   ش

  . بود، طراحي كرد و به اجرا گذاشت
بوت تحت تعقيب پليس بين المللي      

دادگستريهاي بلژيك و بخصوص . است
سـازمان  . امريكا، در تعقيـب او هسـتند  
مـورد   38ملل به او، بخاطر دست كـم  

فروش اسلحه به  مناطق بحراني آسيا و 
، بـوت  از ديـد واشـنگتن  .  افريقا است

، از بـدترين نـوع   »تـاجر مـرگ  «يك 
، هنرپيشـه  ژاين امر كه نيكال كا.  آنست

امريكا نقش او را بعنوان تاجر اسلحه در 
او را نزد همه »  Lord of Wars«فيلم 

  .مشهور كرده استمردم 
اما هموطنان روسـي او بـر ايـن نظـر       

آنهــا، در مصــاحبه بــا روزنامــه . نيســتند
اظهـار  » ي روسكارفرما«گازتا، با اين 

بـوت  . همدردي و همبستگي كرده اند
مي گويد هيچگونـه فعاليـت مجرمانـه    
نداشته است و به اصرار حريصانه وسائل 
ارتباط جمعي و دستگاههاي قضائي در 
مجرم جلوه دادن خود، اعتـراض مـي   

او هرگونه رابطه با دوايـر مخفـي   . كند
روسيه را تكذيب مي كند و مي گويـد  

، تمام روسيه است كـه  با متهم كردن او
او . مي خواهند بر صندلي اتهام بنشانند

ئوپليتيـك  ژدستگيري مـرا  «: مي گويد
و 1995در سـالهاي  . ايجاب كرده است

، شــغل حمــل و نقــل هــوائي در 1996
افــراد . افريقــا، توســعه پيــدا كــرد   

ــر   ــهاي جاسوســي خــارجي فك سرويس
كردند كه روسيه مـي توانـد جانشـين    

اينسـت كـه مـرا    . كشورهاي آنها بشود
  .خواندند» تاجر مرگ«

بوت خود را قرباني مـي دانـد و بـر        
اينست كه مأموران سيا كه از دستگيري 

بن الدن عاجز شده اند، به او گير داده 
در امريكا افتضـاحي  : او مي گويد. اند

از پرده بيرون افتاده است كـه عبـارت   
باشد از صرف ميليونها دالر براي اينكـه  

ــراي او دا ــترند و در دادم بــ م بگســ
  . گسترده گرفتارش كنند

اما ماجرا بـا گـزارش جـون پلمـن،        
بازرس بلژيكي سازمان ملل متحـد كـه   
مأمور مبارزه با تجـارت اسـلحه اسـت،    

مجله روسـي ايتـوگي مـي    . شروع شد
البته بوت قبول مـي كنـد كـه    : نويسد

محموله هاي اسـلحه را بـه ايـن و آن    
: گويـد  امـا مـي  . كشور فرستاده اسـت 

اســلحه را بطــور رســمي بــه دولتهــاي 
در حقيقـت، او  . رسمي تحويل داده ام

. با دولتهاي متعددي كار كـرده اسـت  
، هواپيماهاي 1994و  1993در سالهاي 

حمل و نقل او، قوا و تجهيزات نظـامي  
. فرانسه را به رواندا حمـل كـرده انـد   

همين هواپيماها  قوا و تجهيزات نظامي 
ــوم   ــه س ــي را ب ــد بلژيك ــرده ان . الي ب

هواپيماهاي او در بردن سربازان كـاله  
خود آبي تحت فرمان سازمان ملـل را  

بـاز همـين   . به تيمور شرقي بـرده انـد  
هواپيماها محموله هـاي نظـامي را بـه    

  . عراق و افغانستان حمل كرده اند
اما مشكل اين جاست كه بوت براي      

. دو طرف جنگ كار مي كـرده اسـت  
همان حـال كـه بـراي    براي مثال، در 

احمد شاه مسعود اسلحه مي برده است، 
براي طالبان و بن الدن نيز همين كـار  

  . را مي كرده است
و چرا امروز امريكا مي خواهـد او        

را به امريكا جلب و به دسـتگاه قضـائي   
خود بسپارد؟ ايتوگي بـه ايـن پرسـش،    

اين امر داليل : پاسخي شگفت مي دهد
: ياست داخلي داردسياسي مربوط به س

حزب دموكرات امريكا نياز به ويكتور «
بوت، بمثابـه شـاهد اصـلي در فـروش     

موضوع عبـارت  . دارد 2001اسلحه در 
اســت از تحويــل موشــكهاي بالســتيك 

X55 اين موشكها از اوكراين . به ايران
موشـكها مـي   . به ايران حمل شده انـد 

پشت . توانند كالهك اتمي حمل كنند
ــروش موشــك ــن ف ــين  اي ــاون پيش مع

ـ  چنـي   كرياست جمهوري امريكا، دي
اگر ويكتور بوت بـه سـخن   . قرار دارد

ايـران  «در آيد، افتضاح ديگـري، بنـام   
البتـه، در  . ببارخواهد آورد» گيت دوم

انتخابات ماه نـوامبر، جمهوريخواهـان   
بابــت فــروش اســلحه اســتراتژيك بــه 
دشمن امريكا و اسرائيل، بهاي كار خود 

  .اخترا خواهند پرد
ويكتور بوت، از سـالها  : انقالب اسالمي

پيش، فروشنده اسلحه به ايـران بـوده   
انقالب اسالمي خبرهـا در بـاره   . است

ــه ر ــروش اســلحه ب ــم مافياهــاي ژف ي
. مالي را، انتشـار داده اسـت   –نظامي 

ــه   ــاجر اســلحه اي را ب امــا زيرازيــر، ت
يـــم ايـــران ژفـــروش اســـلحه بـــه ر

ان بـه  برانگيختن و در علن، تهديد اير
بنــابر (حملــه نظــامي و جانبــداري از 

خاطرات توني بلر، ديك چني طرفدار 
سرسخت حمله نظامي به ايران بـوده  

، حمله به ايران، كاري است كه )است
مگـر بـه   . از سلطه گرها ساخته اسـت 

ــان    ــد و هم ــلحه نفروختن ــدام اس ص
اسلحه را نخست دسـت آويـز تحـريم    
اقتصادي و سـپس حملـه نظـامي بـه     

يمها و گروههائي كه ژردند؟ رعراق نك
، براي خريد اسلحه »تاجران مرگ«به 

مراجعــه مــي كننــد، بــدون اســتثناء  
استبدادي و زور مدار و رانـت خـوار و   

تـا وقتـي   . ضد رشد بوده اند و هستند
ملتهاي زير سـلطه هـدف خـويش را    
اســتقالل و آزادي نكننــد، سرنوشــتي 
جز اين كه ثروتهاشـان صـرف خريـد    

سلحه مجوز حملـه بـه   جنگ شوند و ا
  .آنها بگردند، پيدا نمي كنند

  
دادگـــاه رأي داد كـــه 

ــوت،   ــور ب ــاجر «ويكت ت
، به امريكا تحويل »مرگ

او از روسـيه  . داده شود
ــه  ــده و ب موشــك دزدي

  :ايران فروخته است
  
دادگاه عالی رأی بـه تحویـل  ٭

  :ویکتور بوت به امریکا داد
  

ــر  1در   ــالي  2010اكتب ــاه ع ، دادگ
وافقت كرد كه ويكتور بوت بـه  تايلند م

كارهائي كـه  . امريكا تحويل داده شود
او بخاطرش تحت تعقيب قضـائي قـرار   

  :گرفته است، عبارتند از
فروش موشكهاي ضد تانك و زمـين   

به هوا، بـه ارتـش آزاديـبخش كلمبيـا     
   FARCمعروف به 

ــارس   ــانكوك 2008او در مـ ، در بـ
در آنجـا او بـا رابطـه هـا     . دستگير شد

راي انجام معامله اسلحه ديدار كـرده  ب
او با مقامات عالي روسيه در ارتباط . بود

اعتراض بي فاصله وزير خارجـه  . است
روسيه و ديگر مقامات بلند پايـه روسـيه   
به توقيف او، حاكي از اهميت بـوت از  

چـرا او ايـن   . نظر دولت روسيه اسـت 
اهميت را دارد و دولت روسيه از چـه  

  چيز مي ترسد؟
ميت بوت در ايـن نيسـت كـه بـا     اه 

استفاده از نظم اقتصادي جديـد دنيـا،   
صدها هزار اسـلحه، بـه قيمـت صـدها     
ميليون دالر، به اين جا و آن جاي دنيا 
حمل كرده و آتش بيـار جنگهـا بـوده    

باز اهميت او در اين نيسـت كـه   . است
او مي توانسته اسـت، همزمـان، بـراي    
ــل و   ــازمان مل ــتان و س ــا و انگلس امريك
ــرات و    ــلحه و نف ــر، اس ــاي ديگ دولته
تجهيزات حمل و نقل كرده و ميليونهـا  

امري كـه سـبب   .  دالر سود برده است
اهميت او گشـته و او را يگانـه سـاخته    

ــائي آن را  اســت،  ــه او توان اينســت ك
داشته است كه منافع خصوصي خود را 
با منافع دولت، آنهم در دوران جهـاني  

گار شدن و از راه فروش اسـلحه، سـاز  
  . نمايد

» تاجر مرگ«با اين كه ويكتور بوت  
نام گرفتـه اسـت، از حمايـت سـازمان     
. اطالعات ارتش روسيه برخوردار است

دسترسي او به تجهيزات جنگي هـوائي  
روســيه، بــدون حمايــت مقامــات ايــن 

  . سازمان، ميسر نيست
، فروش اسلحه به 90در اواسط دهه  

ي در سازمانهائي نظير جبهه متحد انقالب
سيرالئون و شارل تيلور در ليبريا، توجه 
دستگاههاي اطالعاتي امريكا و اروپـا را  

شورشيان در حمله . به خود جلب كرد
به معـادن المـاس، اسـلحه اي را بكـار     

  . بردند كه بوت به آنها فروخته بود
رســاندن اســلحه بــه طالبــان در     

افغانستان و شورشيان افريقا، يكي ديگـر  
تعقيب قرارگرفتن بوت  از داليل تحت

  . است
در سالهائي كه پـوتين دسـت بكـار     

تجديد سازمان اطالعاتي روسـيه بـود،   
بوت عامل اطالعـاتي و مـأمور توسـعه    

او به ايران و . تجارت اسلحه روسي بود
حزب اهللا لبنان اسلحه روسـي تحويـل   
مي داد و با اين اسلحه بود كـه حـزب   

ل اهللا توانسـت در برابــر ارتـش اســرائي  
  . مقاومت كند

هرگاه بوت به امريكـا تحويـل داده    
شــود، و او جــرم خــود را بپــذيرد، در 
دادگاه، چه مي تواند بگويد؟ مي تواند 
ــن و   ــان يم ــه جهادگراي ــد چگون بگوي
سومالي را با اسلحه روسي مجهز كرده 

مي تواند بگويد ارتش روسـيه و  . است
دستگاه اطالعاتي اين كشور، در رابطـه  

روسـيه از ايـران تـا ونـزوئال،     با منـافع  
  .  چگونه عمل مي كند؟

با محكوم شدن بوت، تجارت اسلحه  
از طريق تاجران اسلحه از ميـان نمـي   
رود، اما با توجه به اين امر كه ويكتـور  

ساله يگانه دوران است، فقدان  43بوت 
او، كــار دسترســي بــه ســالح را بــراي 
دولتها و سازمانهاي مسلح، مشـكل تـر و   

  .آن را سنگين تر مي كند بهاي
ــالمي  ــالب اس ــلحه از  : انق ــارت اس تج

رقابتهاي قـدرتهاي جهـان و تجـارت    
مواد مخدر و پول شوئي نظـام بـانكي   

اگر طالبان مي تواننـد بـا   . جدا نيست
ارتشهاي امريكا و متحدانش بجنگند، 
بدين خاطر است كه تاجران اسلحه و 
حتي ارتشهاي كشـورهائي كـه نمـي    

مريكا بر منطقه برقرار خواهند سلطه ا
. شــود، بــه آنهــا اســلحه مــي رســانند

طالبان با درآمد خود از تجـارت مـواد   
مخدر بهـاي اسـلحه را مـي پـردازد و     
. بانكها پولهاي كثيـف را مـي شـويند   

بهاي سنگين را ملتهاي زير سـلطه و  
جامعــه هــاي مســلط از راه جنــگ و  
مصرف مـواد مخـدر و موقـع مسـلط     

و مـواد مخـدر    يافتن مافياهاي اسلحه
  .مي پردازند

  
اتصــال افتضــاح دوبــي بــه 

دوبـي  : افتضاح ايران گيت
 –مركز كارتل جنايت بوش 

ديك چني كه ويكتور بوت 
  :در خدمت آن بود

  
 The Wayne، 2006مـارس   1در     

Madsen Report   گزارشي را انتشـار
داده بود كه در آن تاريخ، توجـه الزم  

ـ . را به خود جلب نكرده بود ك آن اين
نكـات  . گزارش مورد توجه شده است

  :عمده اش عبارتند از
افتضاح دوبـي جـز ايـن نبـود كـه       

ويكتور بوت به طالبان و القاعده سـالح  
تحويل مي داد و محل معامله نيز دوبي 

مـدارك داخلـي بانـك مركـزي     . بود
امارات متحده عربي در دوبي، جزئيات 

افزون بر . معامالت را بدست مي دهند
ويكتــور بــوت از طريــق شــاخه ايــن، 

HSBC Holdings PLC ) ــي از يك
بزرگ ترين بانكهاي جهان كـه مركـز   

در شارجه، معامالت ) آن در لندن است
  . خود را انجام مي داد

اقبال حكيم كه در هند بدنيا آمده و  
شهروند امريكا است، رئيس حسابرسـان  
. بانك مركزي امارات عربي متحده بود

كسـاني بـود كـه     حكيم يكـي ديگـر از  
ــوش و   ــري حكومــت ب ــي مه ــورد ب م
دوستان بـوش در خلـيج فـارس قـرار     

او كشف كرد كه سـاالنه مبلـغ   . داشت
ميليـــون دالر از طريـــق بانـــك  343

HSBC Holdings PLC   ــك ــه ي ب
حساب شخصـي در دوبـي واريـز مـي     

معامله ها  موضوع تحقيق اف بي . شود
آي و اداره مهاجرت و امنيت داخلـي   

  .ه بودندامريكا شد
ديـك   –ميان كارتل جنايت بـوش   

چني، يعنـي مـأموران اجرائـي حـزب     
جمهوريخواه امريكا و امـارات متحـده   

. عربي روابط تنگـاتنگي وجـود دارنـد   
ــط    ــاره رواب ــائي در ب ــئوالهاي گوي س
نزديك ميان صـنعت نفـت و مجموعـه    

اطالعاتي امريكا مطرح شدند  –نظامي 
 Trumpowerوقتي مايكـل ترامپـاور   

مالك شركت نفتي ماتكو، كمي بعـد از  
آغاز رياست جمهوري بوش، ورشكست 

همين پرسشها مطرح شـدند وقتـي   . شد
 Enronشركت بـزرگ بـرق ان رون   

شــركت مــاتكو در آبهــاي . ورشكســت
خليج فارس، در ساحل متعلق به امارت 

منطقـه  . فجيره، نفت استخراج مي كرد
فجيره منطقه فقيـر بـود و اعتبـاردادن    

دمات و تجهيـزات، بـه خطـر    براي خـ 
بر اين منطقه، شـيخ  . انداختن پول بود

حامــد محمــد الشــرقي، يــك وهــابي  
او متعصـبان  . متعصب حكومت مي كرد

را از همه جا، از جمله، از فيلي پـين و  
انگلســتان و امريكــا و روســيه و ســيري 

افزون بر ايـن،  . النكا استخدام مي كرد
شماري از اتباع پاكسـتان بـراي بانـك    

لي فجيـره كـار مـي كردنـد كـه بـه       م
همه اين كشورها . طالبان تمايل داشتند

  .قلمرو عمليات القاعده بودند
رابطه ترامپاور با شيخ حامـد بهمـان        

ترامپاور . نزديكي بود كه رابطه او با سيا
ــركت ارون، در  ــان شـ هماننـــد مالكـ
ــأمين   ــوري، ت ــات رياســت جمه انتخاب

خابـاتي  كننده عمده هزينه  تبليغات انت
  .  چني بود –بوش 

، ترامپـاور، در  1980در اواسط دهه  
ماجراي ايران گيت، همكـار سـرهنگ   

: نـورث مـي گفـت   . اوليويه نورث بود
ــه     ــا ك ــرد ت ــي ك ــك م ــاور كم ترامپ
گروگانهــاي امريكــائي در لبنــان، آزاد 

ــاء . شــوند ــا منش آزاد كــردن گروگانه
افتضــاحي شــد كــه ايــران گيــت نــام 

مكاران بوش پدر گرفت و بسياري از ه
مشـاور  . و بوش پسر بدان آلوده بودنـد 

امنيت ملي در امـور خاورميانـه، يعنـي    
اليــوت آبــرامس و جــون پويندكســتر، 
مشاور امنيتي رئيس جمهوري و دستيار 
وزير خارجه در امور امريكـاي التـين،   

بـه ايـن   ... ه نوريگـا، و ژاتو ريـچ، و رو 
  . افتضاح آلوده بودند

ين دوسـت نزديـك   ترامپاور همچن     
شارجه پايگـاه عمـده   . امير شارجه بود

در ايـن  . عملياتي القاعده و طالبان بود
جا بود كه مواد مخدر با اسلحه مبادلـه  

هواپيماهاي حمل و نقل بوت . مي شد
در بردن اسلحه و آوردن مواد مخـدر  
  . از فرودگاه شارجه استفاده مي كردند

بوت از شارجه، هواپيما بـه قنـدهار    
بـاور بـر   . ر افغانستان گسيل مي كـرد د

اينســت كــه هواپيماهــاي او اســلحه و 
داوطلب بـراي طالبـان و القاعـده بـه     

در رياسـت  . افغانستان مي بـرده اسـت  
جمهوري كلينتون، شوراي امنيت ملي 
امريكا بر ايـن بـاور بـود كـه بـوت بـه       

بلژيـك از  . تروريسم كمك مي رسـاند 
ــين المللــي تقاضــاي توقيــف   پلــيس ب

اتهام او ايـن بـود   . تور بوت را كردويك
كه پـول كثيـف را سـفيد مـي كنـد و      

ــد   ــي كن ــاق م ــاس قاچ ــارد . الم ريچ
كالرك، مشاور كلينتون در امر مبـارزه  
با تروريسم نيز تقاضاي توقيف و تحويل 

  . ويكتور بوت را به امريكا كرد
بــوش، ژ وژ، بعــد از آنكــه 2001در   

كار خود را بعنـوان رئـيس جمهـوري    
ز كرد، پليس شارجه واحدي را بـه  آغا

فرودگاه شارجه فرستاد تا كـه ويكتـور   
بوت را توقيف و تحويل مقامات امريكا 

اما كاخ سفيد با اين كار موافقت . دهد
كندوليزا رايس كه مشاور امنيتـي  . نكرد

بـوت را تحـت   : بوش بود، به سيا گفت
پس از . نظر بگيريد اما به او دست نزنيد

سپتامبر انجام شدند،  11آنكه ترورهاي 
رايس بدون اينكه توضيح بدهـد چـرا   
اين دسـتور را مـي دهـد، دسـتور داد     
تمــام عمليــات بــر ضــد ويكتــور بــوت 

اداره امنيـت داخلـي و   . متوقف شوند
مأموران سيا، با توجه به ارتباط مسـتقيم  
ويكتور بوت با طالبان و القاعـده و نيـز   
ديگر سازمانهاي اسالمي مسلح در نقاط 

گر، در نمي يافتند چرا ايـن دسـتور   دي
  . صادر شده است

درب ديگر كه بـه شـارجه بـاز مـي      
دوبي مركـز سـيا در   . شود، دوبي است

يك چهارم سرمايه شركت . منطقه است
دوبي دولفين ليميتد متعلق به شـركت  

مدير عامل شركت دولفـين،  . ارون بود
شيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وزيـر  

. ده عربــي بــودخارجــه امــارات متحــ
 2000سازمان ملل مي گويد بين اكتبر 

، هواپيماهــاي شــركت 2001انويــه ژو 
دولفين را ويكتـور بـوت  بكـار بـردن     
اسلحه براي از دوبـي بـه قنـدهار مـي     

هواپيمائي دولفين متعلق به . بوده است
  او . شيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان بود

ــا و از    ــارات در امريك ــابق ام ــفير س س
  . يخ امارات بودبستگان ش

  افزون بر اين، ايرباس ويكتور بوت  
  

  5در صفحه 

 ايران گيت دوم؟
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در تكزاس براي هواپيماهاي امريكا در 
يكـي از  . عراق، سوخت حمل مي كرد

شركتهاي هوائي بوت، طـرف قـرارداد   
با شركت فـالكون اكسـپرس آو دوبـي    
 بود كـه شـركتي فرعـي از شـركتهاي     

ديك چني پـيش  ( متعلق به هاليبورتن 
يدن به معاونت رياست جمهوري، از رس

  . است) مدير عامل آن بود
، با موافقت شـيخهاي  2001وئيه ژدر  

امــارات و دوبــي، اســامه بــن الدن در 
بيمارستان امريكـائي در دوبـي، تحـت    

ــرار گرفــت ــابر گــزارش . درمــان ق بن
روزنامه فرانسوي فيگارو و راديو فرانس 

 وئيهژ 12انترناسيونال، الري ميچل، در 
، رئيس پايگاه سيا در دوبي كه بـا  2001

ــط   ــارس رواب ــيج ف تمــامي شــيوخ خل
نزديك داشت، در بيمارستان، با اسـامه  

وئيـه،  ژ 15در .  بن الدن، ديـدار كـرد  
در النگلي، واقـع در  ميچل به مركز سيا 
گروه كارليل كـه  . ويرجينا، احضار شد

خانواده هاي بوش و جيمس بيكر و بن 
از انتشـار  الدن عمده آن بودنـد، بعـد   

 31در  خبر ديدار ميچـل بـا بـن الدن،   
درصـد   42، توسط فيگـارو،  2001اكتبر 

  . سهام فيگارو را خريد
يكي از دوسـتان بسـيار خـوب نيـل      

ــد چهــارم (بــوش   و ) بــوش ژ رژفرزن
مدافع او در خاورميانه، شيخ محمد بن 

او بـا  . رشيد المكتوم، اميـر دوبـي بـود   
ك داشت طالبان و القاعده، روابط نزدي

ــه   ــا هواپيمــاي خــود ب ــان ب و هــر زم
افغانستان مي رفـت بـا سـران ايـن دو     

بعـد از وقـوع   . گروه ديدار مـي كـرد  
سپتامبر، رشـيد كـه وزيـر     11ترورهاي 

: دفاع امارات و وليعهد دوبي بود گفت
امريكا نمـي بايـد شـتاب زده عكـس     « 

پيش از حمله نظامي . العمل نشان بدهد
ز راه ديپلماسـي  به افغانستان، مي بايد ا

امريكا نبايد . و بطريق قانوني عمل كند
بدون داشتن مدرك مسلم، اشخاص را 

امارات يكي از سه كشوري . »متهم كند
بــود كــه دولــت طالبــان را برســميت  

  . شناخته بود
، چنـد هفتـه بعـد از    2001در اكتبر      

سپتامبر، نيل بـوش    11وقوع ترورهاي 
مردي «ا او شيخ رشيد ر.  به دوبي رفت

در . توصـيف كـرد  » خردمند و دورنگر
 : شمار همان سخنان است اين سخن او

پدرم چهل و يكمين رئـيس جمهـوري   
امريكا و برادرم چهل و سـومين رئـيس   
جمهوري امريكا و اگر پيرس تحصيالت 
عالي خـود را بپايـان بـرد، پنجـاهمين     

  . رئيس جمهوري امريكا خواهد شد
در شركت كاراليل دسـت خـود را    

بنـدر   6بنادر دوبي بند كرد تا كه مهار 
 Peninsularعمـده امريكـا، توسـط    

and Oriental Steam 
Navigation  بعـد  . ز آن خود كندارا

از اين كـه جـون اسـنو، وزيـر خزانـه      
را تـرك گفـت،    CSXداري، رياست 

اين شركت به كاراليل فروختـه شـد و   
. شــركت اوريــزون اليــن نــام گرفــت

 CSXه مدير عامل داويد سان بورن ك
 European and Latinبـود، مـدير   

American operations for 
Dubais World  ــد ــروش . ش او  ف

 CSX port operations inشـركت  
South America and Asia   متعلـق

ــ بعــد از آن، . ت را ســامان دادبــه دول
دوبي اينوستمنت كورپوريشـون مبلـغ   

ميليــون دالر در گــروه كاراليــل،  100
و دوبـي پـورتس   . گذاري كرد سرمايه

ورلــد در عمليــات شــش بنــدر بــزرگ 
ــي و   ــورك و نيوجرسـ ــا، نيويـ امريكـ

كامدن و بالتيمور و ميامي و / فيالدولفي
  .نيواورلئان دخيل شد

مجله اين ديس تايم، در بـاره يـك    
مقام پيشين سيا كه با مقامات كشورهاي 
خليج فـارس روابـط نزديـك داشـت،     

م او استفان ساچ اس. گزارشي انتشار داد
او، با موافقـت سـيا، در   . بومگارت است

، كه عـراق در جنـگ بـا    1980سالهاي 
ــي    ــلحه م ــه صــدام اس ــود، ب ــران ب اي

ت، با عضـو ديگـري از   بومگار. فروخت
حزب جمهوريخواه و دست اندر كـار  

به . نفت، بنام پير فالكون ارتباط داشت
افتضاح فـروش اسـلحه در ازاي نفـت    

، و شركت هـاليبورتن فالكون و آنگلوال 
.  چنــي، بــدان آلــوده بودنــد گو ديــ

شخص ديگـري كـه بـه ايـن افتضـاح      
ــود،   ــوده ب ــدامارك،  آل ــادي گي آرك

    . اسرائيلي بود –روسي 
شركت هيلبـورتن ديـك چنـي در     

عـراق اشــغالي، طـرف قــرارداد شــد و   
هاليبورتن بـا شـركت   . طرفها پيدا كرد

حمل نقل هوائي ويكتور بوت قرار داد 
  .بست

هرگاه به يـاد بيـاوريم   : انقالب اسالمي
قول بي نظير بوتو، نخست وزير اسبق 
ــد   ــا لومون پاكســتان را در مصــاحبه ب

طالبان را اطالعات ارتش پاكسـتان و  (
پول عربستان و تدبير انگلستان پديـد  

و باز به يـاد آوريـم ارتبـاط بـن     ) آورد
الدن را با سيا و گسـيل داوطلـب بـه    

واهيم ديد كـه  افغانستان، روشن تر خ
سازمان سياسي كه روش مسـلحانه را  
در پيش مي گيرد، از زمـاني كـه بـه    
ــي شــود،   ــدرت خــارجي متصــل م ق
ترويست مي شود و سازمان به فرقه و 
مافيا بدل مي شود و در روابط قـوا در  

بـا  . سطح جهان، آلت فعل مـي شـود  
شــبكه هــاي تجــارت مــواد مخــدر و  
اسلحه و نيز مـاوراء ملـي هـا ارتبـاط     
برقرار مي كند و بخشـي از مجموعـه   

بهـاي بسـيار   . اين شبكه ها مي شـود 
سنگين را كشـورهائي چـون عـراق و    

و نيــز مــردم ...  افغانســتان و ايــران و
  . مي پردازند... امريكا و اروپا و

  
آيا موشكهاي اتمـي را از   ٭

روسيه دزديده و بـه ايـران   
  :ند؟افروخته 

  
ــن ژ 7در   ــه 2009وئـــ ، از جملـــ

ي فرانسه، گزارش مفصـلي را  خبرگزار
  :انتشار داده است واجد اين اطالعات

سرفراز حيدر، اهل اسـتراليا كـه در    
، در قبــرس كشــته شــده 2004انويــه ژ

است، متهم بود موشـكهاي اتمـي را از   
 63روسيه دزديده و به ايران، به مبلـغ  

فرزنـد او،  . ميليون دالر فروخته اسـت 
ن پدر من صدها ميليـو : سام مي گويد

معــامالت . دالر اســلحه فروختــه اســت
اسلحه و تحريك كـردن آنهـا او را بـه    

  . كشتن دادند
افغـاني   –سرفراز حيدر كـه ايرانـي    

تبار بـود، مـدت دو دهـه بـود كـه در      
بعـد،  . كانبرا و سيدني زندگي مي كرد

ــه 2000در ســال  ، خــانواده خــود را ب
اسـم  . لندن و از آنجـا بـه قبـرس بـرد    

بود و در عمـر خـود،   » Dex«مستعار او 
  . ميليارد دالر اسلحه فروخت 10بيش از 

ــي ر  ــد از فروپاش ــوروي، ژبع ــم ش ي
تجهيزات اتمـي و موشـكي روسـيه يـا     

در . تخريـــب و يـــا فروختـــه شـــدند
ــراين، در  ــن  2001اوك ــي از اي ، بخش

ــدند  ــد ش ــزات ناپدي ــد  20. تجهي فرون
 3000بـــا  – Kh-55موشـــك اتمـــي 

مـي   و چهار كالهـك ات  –كيلومتر برد 
ــوتني   200 ــادل (كيل ــوتن مع هــر كيل

، توسـط  )تن ماده منفجره اسـت  1000
افراد سـازمان اطالعـات ارتـش هـاي     

چـه  . روسيه و اوكراين دزديده شـدند 
بر سر اين موشكها و كالهكهـاي اتمـي   
آمد؟ موضوع كار سازمانهاي اطالعاتي 

بنا بر تحقيق پارلمان اوكرائين و . است
سـرفراز   مداركي كه از خانواده حيدر

بدست آمده است، اين سالحها از چين 
  . و ايران سردرآورده اند

در نامــه هــائي كــه هيــري هــوري      
 Hryhoriy Omelchenkoاوملچنكو 

، ســـرهنگ و عضـــو ســـابق ســـازمان 
اطالعات اوكراين به ويكتـور يوچنكـو،   

، نـد كشور نوشـه ا رئيس جمهوري اين 
تشريح شده فروش اين سالحها جزئيات 

مـه هـا تصـديق مـي كننـد كـه       نا .اند
ــه  53ســرفراز حيــدر  ســاله، مظنــون ب

فروش موشكها و كالهكهـاي اتمـي بـه    
  . چين و ايران است

بنا بر نامه ها، اسلحه بـا تنظـيم برگـه        
هاي رسمي توسط فروشندگان اسـلحه  
دولت روسـيه و توسـط شـركتي بنـام     

                اوكراسپتسكســپورت
Ukrspetseksport- لتــي شــركت دو

اين . بفروش رسيده اند –صدور اسلحه 
اسلحه، رسما ً تخريب شده بـه حسـاب   

  . دولت گذاشته شده اند
 Saidov  كسي به اسم روسالن سدو 

Ruslan او . با سام حيدر تماس گرفت
بــه ســام گفــت از دوســتان و شــركاي 

سدو : سام مي گويد. سرفراز بوده است
او بـه مـن   . همه ماجرا را به من گفـت 

يــك شــركت موشــكها توســط : گفــت
بنام فاروست مشاور نظامي و اطالعاتي، 

. معاملـه شـدند   FarWest Ltdليمتيد 
پدر شما بـدين خـاطر كشـته شـد كـه      
اعضــاي شــركت فاروســت و طرفهــاي 
ايرانـي آنهــا ترسـيدند امريكائيهــا او را   
شناسائي كنند و از او بخواهنـد بگويـد   
موشكها و كالهكها بكدام كشور فروخته 

آنها مي ترسيدند زيرا حيـدر   .اند شده
در باره معامله هاي آن اسلحه بـيش از  

  . اندازه اطالع داشت
طرفهــاي فاروســت، همــه مقامــات      

نظــامي پيشــين اوكــراين و روســيه    
تماسهاي نزديك با شخصيتهاي نظـامي  
ــيه و   ــائي در روسـ ــاي مافيـ و گروههـ
كشورهائي داشتند كه در گذشته تـابع  

ا موشــكها را از آنهــ. روســيه بودنــد 
اوكراين خارج كردند و در قبرس، بـه  
شركتي بنام اس اچ هريتيج هولدينگ 

SH Heritage Holdings  فروختنـد .
رئيس اين شركت و مالك آن، سرفراز 

موشـكها بصـورت قطعـات،    . حيدر بود
بعنوان تجهيزات براي صنعت نفت، بـه  

فروند موشـك و   6.  ايران صادر شدند
سان، به ايـران   دو كالهك اتمي بدين

فروند موشـك و دو   6و . فروخته شدند
كالهك اتمي ديگر بـه چـين فروختـه    

ميليـون دالر   126قيمت فروش . شدند
  .گفته شد

، شريك ديگر به اسـم  2005در سال  
در كشـور   Oleg Orlovاولگ اورلـو  

جرم او نيـز فـروش   . چك، دستگير شد
او به اوكراين بازگردانده . موشك بود

  .زندان مرد او در. شد
والديمير فيلين، شريك سوم حيـدر   

  .  ناپديد شد
شش مـرد كـه احتمـاال ً در فـروش      

موشــكها دســت داشــته انــد و ســرگي 
پتــروف، تــاجر اوكراينــي، يكــي از    
ــاطر     ــت، بخ ــين فاروس ــاي پيش طرفه
فروشهاي اسلحه غير قانوني ديگر تسليم 

او متهم است كه در . مقامات آلمان شد
كوكــائين، موشــكهاي كيلــو  600ازاي 

.  فروخته است FARCزمين به هوا، به 
و باز، او فاروست را متهم مي كند كـه  
خمپـاره انـداز و خمپــاره و تفنـگ بــه    
فلســطيني هــا و آلبانيهــاي ماســودوني 

  . فروخته است
پتروف نيز در خود رو خـود كشـته        
همزمـان بـا كشـته شـدن سـرفراز      . شد

  .حيدر
، بنـام والـري   يكي ديگر از اين مافيا 

كه دركيِف مستقر بود، در  Malevمالو 
  . ، بطرز مرموزي مرد2002سال 

ثروتـي كـه   : سام حيدر مـي گويـد   
پدرش از راه فروش اسلحه گـردآورد  

او مقامـات قبـرس و   . بود، ناپديـد شـد  
وكالي دادگسـتري و طرفهـاي معاملـه    
حيدر را خورد و برد كنندگان ثـروت  

پولهـا  : مـي گويـد  . پدرش مي خواند
همه رفتند و كسي نيز به ما نگفت كجـا  

وقتي ما به قبـرس رفتـيم ببينـيم    . رفتند
چه بر سر ثروت پدرم آمده اسـت، بـا   

ــديم  ــرو ش ــوار روب ــتر از . دي  12.6بيش
ميليون دالر از حسابهاي حيدر گم شده 

و امالك او در قبرس چه شـدند؟  . بود
  .كسي نمي داند

ه بطور رسمي، او بطوراتفـاقي مـرد       
ــا را  . اســت ــن ادع ــا خــانواده او اي ام

برادر او كه پزشك است، او . نپذيرفتند
معلوم شد گردن . را كالبد شكافي كرد

مـا  : سـام مـي گويـد   . او را شكسته انـد 
خواهــان حقيقــت و اجــراي عــدالت  

  . هستيم
به او گفته شده است : سام مي گويد 

پدرش با دواير مخفي ايران روابط كه 

اين او بـوده  . است تنگاتنگ مي داشته
است كه از عبدالقادرخان، پـدر بمـب   

ي ژاتمي پاكستان، تجهيـزات و تكنولـو  
و در . اتمي براي ايران خريـده اسـت  

ــالهاي  ــروش و  1987و  1986س ــر ف ، ب
حمل تجهيزات نظامي روسي به ايران، 

فـروش موشـكها   . نظارت كـرده اسـت  
ــد   ــران و خري ــه اي توســط فاروســت ب

ادرخان داليل تجهيزات اتمي از عبدالق
   .كشته شدن او هستند

سرنوشت تاجر مـرگ،  : انقالب اسالمي
بــه خــدمت  . كشــته شــدن اســت  

زورمــداران درآمــدن، ســرانجامي جــز 
كشته شدن و برباد رفتن ثروتي كه از 
. تجارت اسلحه بدست مي آيد، نـدارد 

يمهـائي كـه از اينگونـه كســان    ژامـا ر 
ــالع    ــدون اط ــد، ب ــي كنن ــتفاده م اس

روتهاي بزرگ را به باد ملتهاي خود، ث
مي دهند و خود و كشورهاشـان را در  
معــرض خطرهــاي بــزرگ قــرار مــي  

  .دهند
  
تروریسم و تجارت اسـلحه و  ٭

تجارت مـواد مخـدر، فـرآورده 
ــوا در ســطح  روابــط عمــومی ق

  :جهان است
  

اگر اين گزارش ها راسـت و دروغ       
فروش موشك دوربرد و كالهك اتمي 

نكنند، امور زير را  به ايران، بر ما معلوم
  :بطور قطع بر ما معلوم مي كنند

امروز، مسعود روغنـي زنجـاني كـه     
ــري   ــام نخســت وزي ــين بهنگ ــر حس مي

موسوي، سرپرست سازمان برنامه بـود،  
محسـن  : در خاطرات خود مي نويسـد 

مـا نمـي تـوانيم در    : رضائي مي گفـت 
جنگ پيروز بشويم مگر اين كـه بمـب   

ان، داشـتن  بدين سـ . اتمي داشته باشيم
بمب اتمي براي پيروز شدن در جنگ، 

. محسن رضائي بوده است در سر امثال 
ارتباط گرفتن با عبدالقادر خـان، چـه   

بــا بواســطگي ســرفراز حيــدر و خــواه 
فرستادن شمخاني به پاكستان، گويـاي  

واسطه شدن تـاجر  . نياز به واسطه است
اسلحه يعنـي ايـن كـه هرگـاه دولتهـا      

ه نيـز در وجـود   نخواهند، تاجر اسـلح 
زيـرا هـم فروشـنده هـاي      .نمـي آيـد  

اسلحه دولتها هستند و هـم خريـداران   
اسلحه يا دولتها هستند و يـا سـازمانهاي   
مسلح كه دولت فروشنده مـي خواهـد   
باشد و عمل كند و قدرت رقيب خـود  

  .را گرفتار سازد
. تــرور عمــل خــود انگيختــه نيســت 

بنا بر اين، فرآورده . عكس العمل است
سازمانهاي مسـلح كـه   . وابط قوا استر

ترور را روش مي كنند، هـم محصـول   
روابط قـوا ميـان دولتهـا بـا يكـديگر و      

ايـن  . دولتها بـا ملتهـاي خـود هسـتند    
سازمانها نمي توانند ادامه حيـات پيـدا   
كنند هرگاه، بطـور مـداوم،  اسـلحه و    

مـاجراي  . پول در اختيار نداشته باشند
ي مسـلح و  ايران گيت، پرده از چگونگ

ــدار شــدن كنتراهــا در نيكــاراگوا   پول
جنگ ايران و عـراق كـه بـه    : برداشت

تحريك امريكا و عربستان و شيخ هـاي  
خليج فارس روي داد، اين دو كشور را 

بخشــي از ايــن . نيازمنــد اســلحه كــرد
اسلحه را تاجران اسـلحه بـه آنهـا مـي     

بخش ديگر با اجازه دولتها به . فروختند
ــ  ــي ش ــه م ــا فروخت ــه، . دندآنه از جمل

امريكا به ايران موشكهاي  تاو و هـاگ  
به سه برابر قيمـت مـي فروخـت و    ... و

يك قسمت را به سازنده اسلحه مي داد 
و يك قسمت را بـه كنتراهـا و قسـمت    

مـي  » سياي خصوصـي «سوم را بودجه 
افزون بـراين، هواپيماهـائي كـه    . كرد

اسلحه براي كنتراها مي بردنـد، مـواد   
ردند و بـه امريكـا مـي    مخدر بار مي ك

در مورد طالبان نيز مي دانـيم  . آوردند
كه هم اطالعات ارتش پاكسـتان و هـم   
تاجران اسلحه به آنها اسلحه مي رسانند 
و بهاي آن مـواد مخـدري اسـت كـه     

  . افغانستان توليد مي كند

نقش ويكتور بوت كه امريكائي ها به  
نام نهاده انـد، شـبكه    » تاجر مرگ«او 

ي در سطح جهان را در برابر گسترده ا
روسـيه و  : ديدگان ما قـرار مـي دهـد   

امريكا و اروپا توليد كننـدگان اسـلحه   
شماري از دولتهـا و سـازمانهاي   . هستند

ــيار در  ــلح بس ــين،  5مس ــاره روي زم ق
توليد . مصرف كننده اين اسلحه هستند

كنندگان بايكديگر روابط قدرت دارند 
لتهـا  و اين روابط قدرت را از طريق دو

ــلحه   ــده اس ــازمانهاي مصــرف كنن و س
بدين سان، هرگاه بنـا  . برقرار مي كنند

بــر ايــن شــود كــه تروريســم از ميــان 
برداشته شود، ميان دولتي توليد كننده 
اسلحه، روابطي برقرار شود كـه نيـازي   
به عمل از طريق دولتهـا و سـازمانهاي   

  . مصرف كننده، بر جا نگذارد
كننده بتوانند هرگاه دولتهاي توليد      

روابط كنوني في مابين را تغيير بدهند، 
هنوز دولتهاي ديگـر، خـواه آنهـا كـه     
اسلحه توليد مي كنند و چـه آنهـا كـه    
اسلحه توليد نمي كنند، مي بايد رابطـه  
هاي خود را به ترتيبي تنظيم كنند كـه  
نياز به برقرار كـردن رابطـه از طريـق    

ره، و باالخ.  سازمانهاي مسلح پيدا نكنند
دولتهاي استبدادي بيگانه با جامعه هـا،  
مي بايد جاي خود را به دولتهاي تـابع  
حاكميت مردم بدهند تا كه سازمانهاي 

  . مسلح بي محل و بي نقش شوند
بدين سان، تا وقتي كه رابطـه هـا          

ميان دولتها و ميـان دولتهـا بـا ملتهـاي     
خود همين است كه هست، تروريسم و 

تجارت مـواد  مخـدر   تجارت اسلحه و 
پديده  هائي هستند كه برجا مي ماننـد  

انفجــار . و بســا توســعه نيــز مــي يابنــد
هواپيماي مسافر بري پانام، نمونه اي از 
روابــط قــوا اســت كــه عامــل توســعه  

  :تروريسم مي شود
  

یـم قـذافی عامـل ژمأموران ر٭ 
منفجر کردن هواپیمـای پانـام 
نبودنــد، ایــران بــود کــه انتقــام 

  :می گرفت
  

، عبدالباسط علـي  2009اوت  20در  
المقراهــي، عضــو ســازمان اطالعــات و 
جاسوسي ليبي كـه بـه اتهـام سـازمان     
دادن انفجار هواپيماي مسافر بري پانام 

ــتان،   103 ــوكربي، در انگلس ــراز ل ، برف
محكوم به حبس ابـد شـده بـود، آزاد    

ــد ــت  . شـ ــام آزادي او، حكومـ بهنگـ
به  انگلستان مدعي شد كه چون او مبتال

سرطان است و حد اكثر تا سه ماه عمـر  
مي كند، انسانيت بخرج مي دهـد و او  
را آزاد مي كنـد و بـه ليبـي بـاز مـي      

  .گرداند
يــك ســال گذشــت و عبدالباســط       
معلـوم شـد حكومـت انگلسـتان     . نمرد

يم قـذافي بـرآن   ژر. دروغ گفته است
شــد يكمــين ســال آزادي او را جشــن 

ن بـه او  وزارت خارجـه انگلسـتا  . بگيرد
اخطار كـرد كـه ايـن عمـل عواطـف      
خــانواده هــاي قربانيــان انفجــار را در 
انگلستان و امريكـا سـخت جريحـه دار    
مــي كنــد و بــراي ليبــي گــران تمــام 

مشاور اوباما در امر مبـارزه  . خواهد شد
با تروريسم، آزاد كردن عبدالباسـط را  
ــد و    ــك خوان ــاي ديپلماتي ــك خط ي

مريكـا  هيالري كلينتون، وزير خارجـه ا 
عبدالباسط مي بايد در زندان : نيز گفت
  ...مي ماند و

بركسي پوشـيده نيسـت كـه سـبب          
آزاد شدن عبدالباسط نه جنبيـدن رگ  
انســان دوســتي مقامــات انگلــيس كــه  

  .بدست آوردن امتياز نفتي بوده است
ــپتامبر  2در      ــوم،  2010س ــام بل ، ويلي

ــار داده    ــيوم انتش ــه اي دركنسرس مقال
بـا آنكـه هـم    : رسـيده اسـت  او پ. است

ــي    ــتان م ــا و انگلس ــاي امريك حكومته
  دانستند و هم دادگاهي كه رأي به 

  محكوميت عبدالباسط المقراهي داد، 
  

  6در صفحه 

 ايران گيت دوم؟
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مي دانستند كه ليبي و عبدالباسط نقشي 
آيـا عواطـف   . در اين انفجار نداشـتند 

 8آنها از اين كه يك بي گناه را بمدت 
د جريحه دار سال در زندان نگاه داشتن

نشد؟ آيا فرامـوش كـرده ايـم كـه در     
، نــاو ونســنس، هواپيمــاي 1988وئيــه ژ

مسافربري ايران را برفراز خليج فارس، 
تـن   290. به موشك بست و ساقط كرد

از مسافران و كاركنـان هواپيمـا كشـته    
در همان حال كه خانواده هاي . شدند

ايران در سوگ قربانيان منفجر كـردن  
حكومــت امريكــا بــه  هواپيمــا بودنــد،

. فرمانده و خدمه ناو نشان و جايزه داد
ــردن    ــه دار ك ــاك از جريح و دون ب

  .عواطف مردم ايران، اين كار را كرد
سقوط هواپيمـاي مسـافري ايـران،         

ايـران در  : بسا اين نتيجـه را ببـار آورد  
صدد گرفتن انتقـام شـد و در دسـامبر    
ــردن    ــاقط ك ــه س ــال، هزين ــان س هم

ام را پرداخــت و جبهــه هواپيمــاي پانــ
خلق براي آزادي فلسطين، هواپيمـا را  

  .منفجر كرد
  
بنـا بـر قـول     –خواه : انقالب اسالمي 

جبهه خلـق بـه رهبـري     –محتشمي 
احمد جبريل مـأمور انفجـار هواپيمـا    
شــده باشــد و چــه ادعــاي دولتهــاي  
ــد،    ــحيح باش ــا ص ــتان و امريك انگلس
انفجار هواپيما برقرار كردن رابطه قـوا  

. طريق سازمانهاي مسلح بوده استاز 
آن انفجار و فراوان عمليات تروريستي 
مي گويند كه دولتهـا بـه سـازمانهاي    
مسلح كه ترور را روش كرده اند، نيـاز  

  .دارند
گروگــان گيــري اعضــاي ســفارت     

امريكــا در ايــران، طــرح كيســينجر و 
راكفلــر و اشــرف پهلــوي كــه توســط 

ــام « ــرو خــط ام ــا »دانشــجويان پي ، ب
ارگرداني موسـوي خـوئيني هـا، بـه     ك

اجرا درآمد، نيز رابطه قدرتي بود كـه  
از سوئي ميان خميني و دسـتيارانش  
با مردم ايران و از سوي ديگـر، ميـان   
حزب جمهوريخـواه امريكـا بـا مـردم     

بهـاي سـنگين   . امريكا برقرار مي شد
  :  آن را مردم ايران پرداختند

  
  

قــرارداد الجزايــر كــه 
ميني امريكا نوشت و خ

و دســتياران او امضــا و 
اجرا كردند، سندي از 
ــه   ــت ب ــندهاي خيان س

  :ايران
  
  

، 1389شهريور  20در : انقالب اسالمي
مصاحبه اي، با سيد محمود كاشـاني،  
در باره قرارداد الجزايركه امضاء كننده 

 1919آن، بهزاد نبوي، آن را قـرارداد  
گفته . دانسته است، انتشار يافته است

هستند اما حقايقي نيز  هاي او صحيح
وقتـي  . وجود دارند كه او نگفته اسـت 

اين حقايق گفته آينـد، سـندكاملي از   
يك خيانـت بـزرگ در اختيـار نسـل     
. امروز و نسلهاي آينده قرار مي گيـرد 

اين سند بكـار نسـل امـروز مـي آيـد      
هرگاه بخواهد بـه حقـوق ملـي خـود     

يعنــي بخواهــد دولتــي . اعتنــاء كنــد
ايــن حقــوق و داشــته باشــد مجــري 

    :مسئول در برابر خود

گفته هاي محمـود كاشـاني   
در باره قرارداد الجزاير، بـا  
آنكــه خيانــت بــه ايــران را 
آشكار مي كنند، فاقد امـور  
مهمي است كه ايرانيان مي 

  :بايد از آنها اطالع يابند
  
چگونه ايـران بـه پـاي ميـز     :پرسشگر 

مذاكره با امريكا رفت؟ وبيانيه الجزايـر  
  مورد قبول واقع شد؟ چگونه

 
ــاني ٭ ــه: كاشـ ــر  بيانيـ ــاي الجزايـ هـ
تاحدودي از پيامـدهاي گروگـانگيري    

بحــث از اصــل ايــن رويــداد و . اســت
هاي آن و نقش اشخاصي كه آن  ريشه

را كــارگرداني كــرده انــد نيازمنــد    
از آنجـا كـه    . وگوي ديگري است گفت

ــترده اي در   ــرات گس ــداد اث ــن روي اي
شته بايد در روابط خارجي كشور ما دا

هــاي رســانه اي قــرار  دســتور بررســي
پــس از اشــغال    بــه هــر حــال. گيــرد

بحرانـي در   ،سفارت امريكا در تهـران 
ــه   ــي آن ب ــد و در پ ــيش آم ــط پ رواب

هاي ايـران توقيـف    دستور كارتردارايي
ــپرده. شــد ــران در   س ــاي عظــيم اي ه
اي بـراي    هاي امريكايي پشـتوانه  بانك

ي كـه  آمد؛ هنگام دولت به حساب مي
مصــونيت  امــوال ايــران توقيــف شــد، 

در . اموال ايران ناديـده انگاشـته شـد   
ــوق    ــول حق ــه اص ــر پاي ــه ب ــالي ك ح

الملل، يك دولت در قلمرو دولـت   بين
ديگر داراي دو نـوع مصـونيت اسـت،    

هـا بنـا    نخست محاكمه، چراكه دولت
برابــر  بــه اصــول حقــوق بــين الملــل 

تواننــد يكــديگر را در  هســتند و نمــي
. محكـوم كننـد   خود محاكمه وكشور 

هـا وامـوال هردولتـي     دارايي همچنين 
نيز در قلمرو دولت ديگـر از توقيـف و   
اينكه در معرض اجـراي احكـام قـرار    

امـا بـا دسـتور    . گيرند مصونيت دارند
رئيس جمهور امريكا مبني بر مسدود 

اينگونـه برداشـت    ،كردن اموال ايـران 
ها منتفـي شـده    شد كه اين مصونيت

البتـه   .رحالي كه چنـين نبـود  است د
كارتردســــــتورخود را مســــــتند  
برگروگانگيري اعضاي سفارت امريكـا  
در تهران بر شمرد و بـه ايـن ترتيـب    

 افــراد  يــك سلســله دعــاوي از طريــق
ــركت   ــي و ش ــران   حقيق ــه اي ــا علي ه

 .هاي امريكايي مطرح شد دردادگاه
ــه    ــانگيري ادام ــه گروگ ــاني ك در زم

ر بـــه تنـــاوب ادعاهـــايي د ،داشـــت
هاي امريكا عليه ايـران مطـرح    دادگاه
ــا تصــميم نهــايي اتخــاذ   مــي شــد ام
هنگــامي كــه مــذاكرات . گرديــد نمــي

بايــد ايــن  ،ايـران و امريكــا آغــاز شـد  
و از  مســائل نيــز مطــرح مــي گرديــد 

دستور رئيس جمهور امريكا رفـع اثـر   
شد تا امـوال ايـران آزاد و دعـاوي     مي

مي بنابراين هنگا. شوند وعليه ايران لغ
 ،ها به مجلس ارجاع شد كه امرگروگان
اي با عنوان چهار شرط  مجلس مصوبه

در آن . تصويب كرد 1359ماه  در آبان
چهار شرط تأكيـد شـده بـود كـه در     
مرحله نخست بايد تمام امـوال ايـران   
آزاد و رفــع توقيــف و ســپس تمــامي 
. دعاوي عليه ايران لغو و ابطال شـوند 

امــا هنگــامي كــه مــذاكره ميــان     
اي  مايندگان ايران و امريكا بـه گونـه  ن

با ميـانجيگري الجزايـر    غيرمستقيم و 
ــدزآغا  ــه   ،گردي ــه قطعنام ــامي ك هنگ

ــانجي هـــاي  مجلـــس از طريـــق ميـ
ــا   ــت امريك ــار دول ــري در اختي الجزاي

كارتر رئيس جمهور امريكا  ،قرارگرفت
ــل آن،   ــي اصــ ــذيرش كلــ ــا پــ بــ

يشنهادهايي را در ايـن زمينـه ارائـه    پ
ــتن آن ــه مــ ــه  داد كــ در مجموعــ

صورتجلسات مـذاكرات گـروه ايرانـي    
كارتر درآسـتانه برگـزاري   . وجود دارد

دومـــين دوره انتخابـــات رياســـت   
جمهوري امريكا بود و عالقـه و اصـرار   
شديدي به آزاد شدن اعضاي سـفارت  
امريكا و بازگرداندن آنان به امريكا بـه  
ــن     ــده در اي ــرگ برن ــك ب ــوان ي عن

درنـگ   از اين رو بـي . انتخابات داشت
پيشنهاد متقابل مثبت و قابل قبـولي  
را به ميانجي الجزايـري ارائـه داد كـه    
اگر ايران با اندك دستكاري پذيرفتـه  

هــاي  نيــازي بــه امضــاي بيانيــه ،بــود
الجزاير وجود نداشت و زمينـه بهبـود   
روابط ايران و امريكا را هم فراهم مـي  

به نظـر مـن پـذيرش پيشـنهاد     . كرد
ز آنچه بعداً توافـق  اوليه كارتر بيشتر ا

. شد منافع ايـران را تـأمين مـي كـرد    
هـا كـه بايـد هرچـه      ولي اين گروگان

ــدند  ــي شـ ــر آزاد مـ ــر  ،زودتـ درگيـ
وگوهاي دو طرف با ميـانجيگري   گفت

وزير امور خارجه الجزاير مرحـوم بـن   
پـس از حـدود دو مـاه    . يحيي شـدند 

وگو سرانجام متني آماده شد كه  گفت
نـد دعـاوي   در آن دو طرف توافق كرد

به يك ديوان داوري ارجاع داده شوند 
تا ميان ايران و شـهروندان امريكـايي   

بنــابراين ايــن   .داوري انجــام گيــرد
مذاكرات منتهي به امضاي بيانيه حل 

و  1351دي ماه  29وفصل دعاوي در 
تأسيس ديوان داوري ايـران و امريكـا   

  .در الهه هلند شد
 

بـه  آيا آقاي بهزاد نبوي : پرسش گر  
عنوان وزير مشـاور در امـور اجرايـي،    
نماينده مناسـبي بـراي ايـران در ايـن     

  وگوها بود؟ گفت
 

وگوها كه بـه   اينگونه گفت: كاشاني ٭ 
 ،مسائل خارجي كشـور مربـوط اسـت   

بايد از سوي وزير امور خارجه كـه در  
. برابر مجلس پاسخگوست انجام شـود 

ولي در مـذاكرات مربـوط بـه مسـائل     
بهـزاد   ،ايران و امريكـا مالي و حقوقي 

نبوي مسئوليت را به عهده گرفت كـه  
يـك  . معاون اجرايي نخست وزير بـود 

ــك     ــه و بان ــد وزارتخان ــأت از چن هي
در سـال   .مركزي هم در كنار او بودند

ــر    1975 ــه در الجزاي ــك موافقتنام ي
ميان ايران و عراق بـه عنـوان حسـن    
ــا رســــيد   .همجــــواري بــــه امضــ

ســوي  وگوهــاي آن عهدنامــه از گفــت 
شــادروان عباســعلي خلعتبــري وزيــر 

او يـك  . خارجه وقت ايران انجام شـد 
ديپلمات كارآزموده و كاردان بود و بـا  

ــايي ــن    توان ــت در اي ــه داش ــايي ك ه
عهدنامــه منــافع ايــران در ارونــد رود 
حفظ شد و تـالش صـدام هـم بـراي     
برهم زدن آن بافـداكاري ملـت ايـران    

 ولي بهزاد نبـوي تجربـه و  . ناكام ماند
توانايي بـراي ايـن مـذاكرات مـالي و     
حقــوقي پيچيــده و داراي ابعــاد بــين 

او حتــي كوشــش . المللــي را نداشــت
نكــرد از تعــداد معــدودي كــه از نظــر 
حقوقي كم و بيش مي توانسـتند او را  
ياري كنند كمك بگيرد و در گـروه او  
يك حقوقدان قابل قبـول نيـز وجـود    

ــت ــن   . نداش ــه اي ــس از آنك ــه پ البت
ايـن واقعيـت    ،ه منتشـر شـد  توافقنام

روشن شد كه بهزاد نبـوي حتـي بـه    
كننده ايراني  رهنمودهاي گروه مذاكره

  .از نظر مالي هم توجه نكرده است
 

  علت اين امر چه بوده؟: پرسشگر 
 
مهـري    اين از رازهاي سربه :كاشاني ٭

براي  .است كه تا به حال روشن نشده
افرادي كـه از بانـك مركـزي در     مثال 
خواهـان   ،وگوها شركت داشـتند  گفت

هاي ايران  برطرف شدن توقيف سپرده 
ها از سوي  تدريجي وام و بازپس دادن 

ايران درچارچوب همـان قراردادهـاي   
چرا كه بـر طبـق     .وام رژيم شاه بودند

محاسبات مالي خـود بـه ايـن نتيجـه     
اما هنوز مشخص نيست . رسيده بودند

كه به چـه دليلـي و بـه دسـتور چـه      
بهــزاد نبــوي شخصــاً تصــميم كســي 

هـاي ايـران بـي     گيـرد و تمـام وام   مي

هـا بازپرداخـت    درنگ با امضاي بيانيه
  .؟شوند مي
 

ــگر  ــعف : پرسش ــرين ض ــاي  مهمت ه
  قرارداد الجزاير چيست؟

 
هنگامي كه بهزاد نبوي در : كاشاني ٭

در مجلــس   1359مــاه  دي 24تــاريخ 
هـاي   يش نـويس بيانيـه  پـ حاضر شد، 

عنوان موافقتنامه ايران و الجزاير را به 
بـه   امريكا دراختيارداشت امـا آنهـا را   

نــاروا بــه اطــالع نماينــدگان مجلــس 
هــا را كــه  نرســاند و ايــن موافقتنامــه

تعهدات بزرگي براي دولـت ايـران در   
به صـورت اليحـه    ،آن ايجاد شده بود

ــرد   ــديم نك ــس تق ــه مجل ــن . ب در اي
ها براي دولت ايران تعهداتي  توافقنامه

از آن  د كرده بود كه بايد مجلـس  ايجا
آگاه مي شد و آنهـا را تصـويب يـا رد    

در نتيجه هنگامي كـه يـك   . مي كرد
مجوز كلي در زمينه ارجاع اختالفـات   

به داوري از مجلس گرفتند در تـاريخ  
توافقنامه پاياني را  1359دي ماه  29

بهمــن  6امضــا كردنــد ولــي تنهــا در 
گزارشـــي از آن بـــه مجلـــس  1359
حال آن كه قبل از امضاي اين . رسيد

شد  مجلس بايد مطلع مي ،موافقتنامه
قـانون اساسـي ايـن     77و طبق اصل 

موافقتنامه به تصويب كامـل مجلـس   
 .رسيد مي

ولي به غير از بند ارجاع اختالفات بـه  
اصل قرارداد به تصويب  ،ديوان داوري

مجلس نرسيد و اين مهمتـرين نقطـه   
  .ضعف آن بود

 
براين مجلس از بنـدهاي  بنا: پرسشگر 

  بيانيه الجزاير اطالع نداشت؟
 
مجلس در ناآگاهي كامـل  : كاشاني ٭

به سر برد و از اين موضوع حساس به 
 .دور نگه داشته شد

اينكه شهيد رجايي و هيأت دولـت در   
دانم  اند را نمي اين زمينه اطالع داشته

ولي اگر به صورت مـذاكرات مجلـس   
ــاريخ  رجــوع  1359دي مــاه  24در ت

شاهد نظرات خوب نمايندگاني  ،كنيد
ــراي كســب   ــژه شــهيد آيــت ب ــه وي ب
ــراي   ــورد اج ــا در م تضــمين از امريك
احكام ديوان عليه آن دولـت خواهيـد   

ها هرگز توجـه   بود ولي به اين توصيه
  .نشد

  
هـايي   بيانيه الجزاير از بخش:پرسشگر 

 ،تشكيل شده كه بسياري از كارشناسـان 
ــي از   ــه را يك ــن بياني ــعيف اي ــرين  ض ت
قراردادهاي مورد تصويب بـراي يـك    

اسـتناد ايـن نظـر     .پندارنـد  دولت مـي 
كارشناسان و حضرت عالي بـراين امـر   

  چيست؟
 
نخست بايد بـا منـدرجات   : كاشاني ٭

اين موافقتنامه بين المللي كه بـه آن  
داده شـده اسـت آشـنا    » بيانيـه  «نام 

كاري كه در سه دهـه گذشـته   . شويم
ه آن پرداخته و صدا و ها كمتر ب رسانه

سيما هـم سـكوت مطلـق دربـاره آن     
 .داشته است
ــه ــن بياني ــا از  اي بخــش تشــكيل  3ه

يك بخـش از آن مربـوط بـه    . اند شده
. تعهدات كلي جمهوري اسالمي اسـت 

در بخــش دوم حــل و فصــل دعــاوي 
بيني شده و بخـش سـوم، سـند     پيش

 .نام گذاري شده است تعهدات 
ي در تدوين، گروه مذاكره كننده ايران 

هـا   تنظيم و نگـارش ايـن موافقتنامـه   
ــته  ــالي داش ــش انفع ــن   .نق ــي اي يعن

ها را دولت يا گروه مـذاكره   موافقتنامه
كننده امريكايي تنظيم كرده و گـروه  

به بسياري از مندرجات     مذاكره ايراني
آن دقت نكرده و در هـر حـال بهـزاد    

ايـن در   .اسـت  نبوي آن را امضا كـرده 
ــه   ــت كــ ــالي اســ ــين حــ در چنــ

هاي بااهميتي بايـد بنـد بـه     توافقنامه
بررسـي موشـكافانه آن    بند آن مـورد 

هم از سوي حقوقدانان و كارشناسـان  
 .مالي قرار مي گرفت

اين توافقنامه تنها به زبـان انگليسـي    
و نســخه فارســي آن بــه  امضــا شــده 

امضاي نمايندگان امريكـايي نرسـيده   
در صــورتي كــه در تمــامي   . اســت
رسـم بـر ايـن     ،هاي دوجانبه هتوافقنام

هــاي  اســت كــه موافقتنامــه بــه زبــان
 .رسد دوطرف به امضا مي

ــذاكره   ــروه م ــه گ ــين دارم ك ــن يق م
بســـياري ازبنـــدهاي ايـــن  ،كننـــده

موافقتنامــه را اصــالً درك نكــرده و   
نفهميدند كه چه تعهداتي براي كشور 

 .ايجاد كرده اند
هـاي ايـن توافقنامـه بـه      بيشتر بخش

بـود و شـايد در تـاريخ    ضرر كشـورما  
تـوان   اي را مـي  ايران كمتر موافقتنامه

. درجه از يكسـويه بـودن يافـت    با اين 
تعهدات ايران به طور بسيار روشـن و   

گسترده و تعهدات امريكا بسيار مبهم 
  .آمده اند و محدود و با قيد 

 
مهمترين تعهدات جمهوري   :پرسشگر

  اسالمي در اين راستا چه بوده است؟
 
آخرين روزهاي مذاكره،  رد: اشانيك ٭

ــرد كــه      ــت ك ــي موافق ــأت ايران هي
يـا بـه    دار ايران نقد و هاي مدت بدهي

اصطالح حقـوقي حـال شـوند و فـوراً     
ــد  ــت گردن ــن   .پرداخ ــابراين در اي بن

بيني شـده   ها سه رقم پيش موافقتنامه
ــت ــه . اس ــت س ــارد و  نخس  667ميلي

ميليون دالر كه همان روز آزادسـازي  
ــان ــا  گروگ ــدرال ه ــار ف رزرو،  در اختي

نماينده و كارگزار مـالي امريكـا قـرار    
هـاي   گرفت تا از طـرف ايـران بـدهي   

هاي امريكـايي و   ادعايي ايران به بانك
اين . حتي غير امريكايي پرداخت شود

انگيز باشد كه دولـت   امر شايد شگفت
. ايران و امريكا كه رودرروي هم بودند

بـه   به موجب اين بيانيه دولت امريكـا 
عنوان وكيل ايـران انتخـاب شـده تـا     

هاي دولـت ايـران را بپـردازد و     بدهي
در تـاريخ روابـط    از موارد معـدود   اين 
آيـد كـه يـك     به حساب مـي   ها دولت

دولت به دولت ديگـر چنـين وكـالتي    
ايـن   بعدها هم مشخص شد كه  .بدهد

تــر از  ميليــون دالر اضــافه 400رقــم، 
ـ  هـاي ايـران    اصل و بهره بـدهي  وده ب

است ولي دولت امريكا تا چند سال از 
 .كرد بازپرداخت آن خودداري مي

 418همچنــين رقــم يــك ميليــارد و 
ميليون دالر نيز به نام دولـت الجزايـر   
در بانك مركزي انگلستان سپرده شد 
و ايــن هــم در مصــوبه چهــار شــرط  

واريز ايـن   . مجلس اصالً جايي نداشت
هـاي   وجوه بـراي آن بـود كـه بـدهي    

هـاي   خصوصي ايران بـه بانـك   بخش
 .امريكايي بازپرداخت شود

براي  همچنين افرادي از بانك مركزي 
حل و فصل اين رقم به لندن رفتند و 
هنــوز مشــخص نيســت در آن زمــان 
محدود چگونه و با چـه حسـابي يـك    

ــدهي  ــله ب ــركت  سلس ــاي ش ــاي  ه ه
خصوصــي را از آن حســاب پرداخــت  

  .كردند
 

ــگر  ــدهي : پرسش ــت ب ــاي  پرداخ ه
هاي خصوصـي از سـوي يـك     شركت

  دولت در عرف حقوقي جايي دارد؟
 
استدالل طـرف امريكـايي   : كاشاني ٭

هـا   اين بود كه دولت ايران اين شركت
را مصادره كـرده بنـابراين مسـئوليت    
پرداخت ديون آنها را نيز بايد به عهده 

البته مصادره و پرداخـت ديـون   . گيرد
ــركت ــوالً    ش ــت اص ــوي دول ــا از س ه
  .ني بوده استغيرقانو

 
رقم سوم بـه چـه ميـزان و    : پرسشگر 

  دليلي بود؟
 
يك حسـاب يـك ميليـارد    : كاشاني ٭

دالري ديگر از اموال ايران به حسـاب  
دولت الجزاير در بانك مركـزي هلنـد   
ــوان داوري    ــر دي ــا اگ ــد ت ــاح ش افتت

  7در صفحه     احكامي عليه ايران صادر كرد، از 

 ايران گيت دوم؟
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محل اين يك ميليـارد دالر پرداخـت   
ها اين احتمـال   شود و چون امريكايي

دادند كه شايد اين يك ميليارد  را مي
ــي،   ــه كل ــد، در بياني ــافي نباش دالرك

اي گذاشتند كه دولت ايران بايـد   ماده
 500هر وقـت ايـن حسـاب بـه زيـر      

هاي خود  ميليون دالر رسيد از سپرده
ــا هميشــه ايــن   ــز كنــد ت ــه آن واري ب

ــد   ــاب در ح ــون دالر  500حس ميلي
  .باشد سرريز

 
بنابراين بـه جـاي گـرفتن    : پرسشگر 

ها امتيـاز هـم    امتياز و آزادي گروگان
  ايم؟ داده

 
امـا اينهـا امتيازهـاي    . بلـه : كاشـاني ٭

ناروايي بـود كـه در اثـر ضـعف گـروه      
مذاكره كننده ايرانـي و نداشـتن اراده   
حفظ حقوق كشورما اين تعهـدات بـه   

  .كشور و مردم ايران تحميل شد
  

يا آقاي بهزاد نبـوي ايـن   آ: پرسشگر 
  فهميده؟ امر را نمي

 
به هرحال اين اتفـاق تلـخ   : كاشاني ٭

اي رخ  در سايه سانسـور كامـل رسـانه   
مــن شــرايط آن زمــان را ناديــده . داد
اشتباهات مسئوالن را هـم  . گيرم نمي

دانـم ولـي پـذيرش     قابل اغماض مـي 
چنـــين تعهـــدات غيـــر متعـــارف و 

 .برانگيز است نامعقولي پرسش
 

اي را  قطعاً چنين توافقنامـه : پرسشگر 
يك دانشجوي سال اول علوم سياسـي  

  .كند يا حقوق هم امضا نمي
  
اينهـا بـا   . صحيح است. بله: كاشاني ٭

اند و در  حقوقداني اصالً مشورت نكرده
ــدان واردي     ــم حقوق ــود ه ــروه خ گ

در ايـن مـذاكرات نـابرابر    . نداشته اند
 برخالف تمامي قواعد جهاني با ايجـاد 

حساب يك ميليارد دالري، پيشاپيش 
ــن   ــران را در اي ــت اي ــرض محكومي ف

 .اند ديوان داوري نيز پذيرفته
هـا در تـاريخ    پس از اينكه اين بيانيـه 

امضا شـد در تابسـتان    1359دي  29
يــك موافقتنامــه ديگــر ميــان  1360

ــران و فــدرال رزرو،   بانــك مركــزي اي
نماينده مـالي دولـت امريكـا و بانـك     

اير و بانك مركـزي هلنـد   مركزي الجز
امضــا شــد كــه اصــطالحاً بــه آن     

ــد   ــه ان ــي گفت ــه فن ــن . موافقتنام اي
دارد كـه تنهـا    موافقتنامه هم مواردي 
 .كنيم به دو نكته آن اشاره مي
بيني شـده كـه    در يكي از بندها پيش

ــران از   چنانچــه موجــودي حســاب اي
ميليــون دالر كمتــر شــد بانــك  500

آن هــاي خــود بــه  مركــزي از ســپرده
واريز كند تا هميشه سقف آن از نـيم  

ــارد دالر بيشــتر باشــد  ــن . ميلي ــا اي ب
موافقتنامه جديد، بانك مركزي، تعهد 
دولــت بــر بيانيــه الجزايــر را تضــمين 

 .كرد
همچنين بانك مركزي ايران به بانـك  
مركزي الجزاير اجـازه داد كـه هرگـاه    
حكمي عليه ايران صادر شـد، رئـيس   

بـه بانـك    ديوان داوري ايـن حكـم را  
مركزي الجزاير ارسال كنـد تـا بانـك    
مركزي الجزاير به بانك مركزي هلنـد  
دستور دهد كه مبلغ حكم از حسـاب  

بـه  . ايران به فدرال رزرو پرداخت شود
اين ترتيب فرصت اعتراض به احكامي 
كه عليه ايران در ديوان داوري صـادر  
مي شدند از دولت ايـران گرفتـه شـد    

اوري عليــه چــرا كــه احكــام ديــوان د
ايران ظرف چند روز بـه اجـرا درمـي    
آمدند كه ايـن هـم در تجربـه داوري    

هنگامي كه . بين المللي بي سابقه بود
كار ديوان داوري آغاز شد دولت ايران 
و داوران و وكالي ايران با يك چنـين  

رو  چارچوب يكسويه و دشـواري روبـه  
  .بودند

 
با توجه به آغـاز جنـگ تـا    : پرسشگر 

م ايرانـي بــراي دريافــت  چـه حــد تــي 
از  هاي جنگـي خريـداري شـده     سالح

سوي رژيم پهلوي كـه دولـت امريكـا    
انقــــالب، از تحويــــل آن   پــــس از

  كرد، كوشا بود؟ خودداري مي

 
دانيـد   همان گونه كـه مـي  : كاشاني ٭

دولت بختيار پاره اي از اين قراردادها 
از اين قراردادهـا   را لغو كرد اما بخشي 

ــو  ــا ب ــوز پابرج ــرارداد هن ــق ق د و طب
الجزاير دولت امريكا متعهد شده بـود  
ــران     ــه اي ــامي را ك ــرگ نظ ــاز و ب س

هـا را نيـز    خريداري كـرده و پـول آن  
پرداخت كـرده بـود و امـوال توقيـف     

ــد   ــران را آزاد كنـ ــده ايـ ــي  .شـ ولـ
وگوهـا نشـان    هاي ايـن گفـت   گزارش

نمي دهند كه طرف ايرانـي بـه گونـه    
ــامي    ــرگ نظ ــاز و ب ــاره س ــژه در ب وي

. وگو كـرده باشـد   خريداري شده گفت
اين اموال نظامي را هـم ماننـد امـوال    
غير نظامي برشـمرده و خواسـتار آزاد   
. شدن آنها و ارسال به ايران شده انـد 

ها باز هـم ايـن بنـد را     البته امريكايي
تابع قـوانين داخلـي امريكـا قـرارداده     

امريكا چـه   حال قوانين داخلي  .بودند
وال نظـامي و غيـر   اثري بر استرداد ام

ها  نظامي ايران داشت در موافقت نامه
هايي را  از طرفي ايران وام .روشن نبود

هاي آينده بايد آن را پرداخت  كه سال
ولـي از    كرد يك جـا بـاز پـس داد    مي

انجـام تعهـدات    سوي ديگر امريكـا از  
ــن     ــه در اي ــداتي ك ــراردادي و تعه ق
موافقــت نامــه پذيرفتــه بــود ســر بــاز 

  .زد مي
 

گويـا   بنابراين تـيم ايرانـي   : پرسشگر 
تنها زير قرارداد تنظيم شـده از سـوي   

  ها را امضا كرده بودند؟ امريكايي
 
عمــالً ايــن يــك واقعيــت : كاشــاني ٭

ــي   .اســت ــم معن ــان ه ــي خودش حت
بسياري از عباراتي را كه امضا كردنـد  

  .دانستند نمي
 

آيـا ايـن   ... دانستند يا نمي: پرسشگر  
دانيد  انگاري مي را سهلقرارداد ضعيف 

  يا خيانت؟
 
ايد من نظر مشخصي در ش: كاشاني٭ 

اين رابطه داشته باشم اما بهتـر اسـت   
عالقمندان با ديـدن اجـزاي مختلـف     

 . اين موافقتنامه خود تصميم بگيرند
بنابراين سرنوشـت امـوال     : پرسشگر

  ايران خصوصاً اقالم نظامي چه شد؟
 
ــويژه : كاشــاني ٭ اقــالم ايــن امــوال ب

ايـران   .نظامي هرگز به ايران بازنگشت
در آن ايـام شـديداً بــه سـالح و ابــزار    
نظامي به خاطر شرايط جنگـي خـود   

ايــران از ســازوبرگ  نيــاز داشــت امــا 
نظامي كه حتي پـول آن را پرداختـه   

  .بود محروم شد
  :توضيح

ناگفتــه هــائي كــه نســل 
امروز و نسـلهاي آينـده   
مي بايـد از آنهـا آگـاه    

بــا آگــاهي بــه  باشــند و
ــل   ــود عم ــئوليت خ مس

    :كنند
كاشــاني مــي گويــد بهــزاد نبــوي  – 1

ــت  ــب داده اس ــس را فري ــرا . مجل زي
قرارداد را در دست داشته و آن را بـه  

روشن اسـت  . مجلس ارائه نكرده است
كه مي خواهد تمامي كاسه كوزه ها را 

مسئوليت او . سر بهزاد نبوي خراب كند
  سنگين است، اما 

كه دوسـت مشـترك او و    اينطور -1.1
رجائي نوشته است، اين دو مي دانسـته  
اند كه اين قرارداد خيانت بـه حقـوق   

نزد خميني رفته اند و . ملي ايران است
او از ايـن  . نظر خود را به او گفته انـد 

دو خواسته است آن را امضـاء و اجـرا   
بديهي است كه دسـتور خمينـي   . كنند

. هيچ از مسئوليت اين دو نمـي كاهـد  
عمل امضاء و اجراي قـرارداد خيانـت   
بوده است و اين دو مرتكب آن شـده  

اگر فرض كنيم، گزارش از ديـدار  . اند
اين دو با خميني صـحيح نباشـد، نامـه    

او . بني صدر به خميني موجـود اسـت  
، بـه خمينـي   1359ديماه  29در تاريخ 

 234كتاب نامه ها صفحات (نوشته است 
  ):237تا 
ــاره ديشــب فرامــوش كــر«     دم در ب

. گروگانها مطلب ضروري را عرض كنم
داستان دارد . پريشب به احمد آقا گفتم

بصورتي تمام مي شـود كـه همـه اش    
الاقــل بفرمائيــد . ضــرر و تســليم اســت

مسئوالن بانك و افرادي كه مـذاكرات  
را كرده اند، خـدمت برسـند توضـيح    

آن طور كه اين جانب فهميده . بدهند
ديده گرفته شده ام هم قانون اساسي نا

است و هم شروط چهارگانه آقـا و هـم   
مصوبات مجلـس كنـار گذاشـته شـده     

در ايـران مسـكوت   ) امـر (است و ايـن  
نخواهد ماند و عواقـب بسـيار خواهـد    

  ».داشت
بنا بر اين، آقاي خميني مطلع بـوده      

است و نه لب گشوده و نه قلم بر صفحه 
آگاهانه اجـازه داده  . كاغذ نهاده است

تحت حمايت مسـتقيم او خيانـت   است 
  .انجام بگيرد

اما مجلس نمي تواند مدعي شـود   1-2
زيـرا در مجلـس   . كه خبر نداشته است
نوبري، رئيس وقت . اعتراض شده است

. بانك مركزي به بانك نامه نوشته است
افزون بر اين، مجلس مي دانسته اسـت  
كه قـرارداد را رئـيس جمهـوري بايـد     

در انگليسـي  بـه متنـي كـه    . امضاء كند
موافقت نامه نام داشـته و همـان مـتن    
سنديت داشته است و دو طـرف آن را  
امضاء كرده اند، چون مي دانسـته انـد   
رئيس جمهوري سند خيانـت را امضـاء   

  . نمي كند، به آن نام بيانيه دادند
بني صدر، رئيس جمهوري اعالم  –1-3

بهـزاد نبـوي و رجـائي از    . جرم كـرد 
ير علني تشكيل مجلس خواستند جلسه غ

: در آن جلسه، بهزاد نبوي گفـت . دهد
قصد واقعي بني صـدر از اعـالم جـرم،    
مقصر گرداندن امام و كساني است كه 

. كردند» بيانيه«ما را مأمور امضاي اين 
رئـيس جمهــوري از مجلـس خواســت   
نوار گفتگوها را در اختيار او قراردهند 
تا با مراجعه بـه آن، مجلـس را از نظـر    

هاشمي رفسـنجاني بـر   . ه كندخود آگا
رئيس جمهـوري  (خالف قانون اساسي 

ــس را    ــات مجل ــور در جلس ــق حض ح
ــن حــق داشــت از   ــر اي ــا ب داشــت بن

هرگاه بـه  . مذاكرات مجلس آگاه شود
او اطالع مي دادند، در جلسه غير علني 

ــي كــرد  ــا )شــركت م ، از دادن نواره
: بهزاد نبوي نيز گفـت . خودداري كرد

و بـا آن موافـق   همه از بيانيـه راضـي   
مقاله بهزاد (بودند به استثناي بني صدر 

پاسـخهائي بـه نقـد    «نبوي، زير عنوان 
  )بيانيه عمومي الجزاير

بازپرس پرونده به اين نتيجـه رسـيد       
او در حـال  . كه جرم واقع شده اسـت 

صدور دستور توقيـف رجـائي و بهـزاد    
. نبوي بود كه پرونـده را از او گرفتنـد  

هاشــمي (س مجلــس بنــا بــر ايــن، رئــي
و رئيس شورايعالي قضـائي  ) رفسنجاني

و دادستان كل ديـوان كشـور   )بهشتي (
!) موســوي اردبيلــي آيــت اهللا فعلــي (

  .شريك جرم خيانت هستند
  
حكومت كارتر : كاشاني مي گويد – 2

پيشنهاد متقابل مساعدي را داده بود كه 
هرگاه با آن موافقت مي شد، نيـاز بـه   

ايـن  . نمـي شـد   قرارداد الجزاير پيـدا 
گفته ناگفته هاي زيـر را از ديـد نسـل    

  :امروز و نسلهاي آينده مي پوشانند
برخالف قانون اساسي، خمينـي    -2-1

به صادق طباطبائي مأموريـت محرمانـه   
مي دهد كه آلمان برود و با پادرمياني 
گنشر، وزير خارجه آلمان، با حكومـت  
كارتر، وارد گفتگـو بـراي حـل مسـئله     

 1980سـپتامبر   12او در . شودگروگانها 
به آلمان مـي رود و بـه وزيـر خارجـه     

جلسـه اي از معـدود   : آلمان مي گويد
يم شب پيش تشكيل شـد و بـه   ژسران ر

اين نتيجه رسيد كـه مسـئله گروگانهـا،    
مـي بايـد حـل     1980نوامبر  4پيش از 

از مأموريت او، غير از امام كه او . شود
ميني را مأمور كرده است، تنها احمد خ

او . و هاشمي رفسنجاني اطـالع دارنـد  
امـام خمينـي هرلحظـه    : نيز مي گويد

اكتبـر  (گاري سيك . ممكن است بميرد
: مـي نويسـد  ) 96و  95سورپرايز صفات 

صادق طباطبائي دروغ آشكاري گفتـه  
  . خميني در سالمت بود. بود
حكومت كارتر بـا گفتگـو موافقـت         

ت مي كند و وارن كريستوفر، معاون وق
. وزارت خارجه را به آلمان مي فرسـتد 

از : كريستوفر به طباطبـائي مـي گويـد   
كجــا معلــوم شــما از ســوي آيــت اهللا 
خميني آمده باشـيد؟ قـرار مـي شـود،     
شرائط مورد توافـق را وزارت خارجـه   
امريكا تنظيم كند و آقاي خميني اعالن 

از جملـه  . (چنـين نيـز مـي شـود    . كند
اسـت  بحرانها، آخرين سـال ري «كتاب 

ــاميلتون    ــته ه ــارتر، نوش ــوري ك جمه
  )جردن، مشاور كارتر 

بني صدر به خميني اعتراض كرد  -2.2
شـرط ايـران    5كه امريكائيهـا قـبال ً بـا    

اين شـرطها كـه او   . موافقت كرده اند
اعــالن كــرده اســت، بــه زيــان ايــران 

در حقيقت، بنا بر سناريوئي كـه  . هستند
 5قرار بود اجرا شـود، امريكـا بـا ايـن     

  :شرط موافقت كرده بود
ــف   ــد   –ال ــامل دو تعه ــرط اول ش ش

  : امريكا بود
تعقيب شاه و خانواده و همكاران  او  –

بخاطر جناياتي كه اسـتنباط و در ايـن   
  .گزارش شرح شده اند

ــترداد   – ــه قصــد اس تعقيــب قضــائي ب
اموالي كه بنـا بـر اسـتنباط كميسـيون،     
ــط شــاه و افــراد خــانواده او و     توس

ر غير قانوني تحصـيل و  همكارانش بطو
  .به خارج منتقل شده اند

امريكــا تفــاهم و تأســف خــود را  –ب 
نسبت به تظلمات مردم ايران، از جمله، 
مداخلــه همــه جانبــه امريكــا در امــور 

  .داخلي ايران، اظهار خواهد كرد
تأكيد خواهد كرد كه ملـت ايـران        

حق دارد درباره آينده سياسـي خـود   
كا متعهد مـي شـود   تصميم بگيرد و امري

  . كه اين حق را محترم بشمارد
مسئله وجوه بلوكه شه ايران و نيـز   –ج 

تجهيزات و قطعات يـدكي خريـداري   
شه ايران، در جريان آزادي گروگانهـا  

وجوه بدون هيچ قيد و . حل مي گردد
ــزات    ــوند و تجهي ــي ش ــرط آزاد م ش

  .تحويل ايران مي شوند
دولت امريكا تعهد مي كنـد بابـت    –د 

ــه    ــوي وارده ب ــادي و معن ــارت م خس
گروگانها، هـيچ ادعـائي نـه از جانـب     
دولت امريكا و نه از جانـب گروگانهـا،   

  .بعمل نيايد
تشكيل كميسـيون مشـترك بـراي     –ه 

  .حل مسائل حل نشده دو كشور
خميني، با آنكه بـا سـناريو موافقـت        

كرده بود، وقتي ديد مشكل گروگانهـا  
يانيـه اي،  دارد حل مي شود، با صدور ب

او از هيأت قضائي . مانع اجراي آن شد
كه بنا بر سناريو، براي تحقيـق در بـاره   
حكومت امريكـا بـه ايـران، از طريـق     

يم پهلوي، بـه ايـران آمـده بودنـد،     ژر
خواست پيش از ترك ايران، گـزارش  

سعي آنهـا  . قضائي خود را انتشار دهند
براي اين كه خميني دريابد كه انتشـار  

يران، سـبب بـي اعتبـاري    گزارش در ا
آنست زيرا بنابر تحكـم او انجـام شـده    

سناريو بـال اجـرا   . است، به جائي نرسيد
 73تـا   66متن سناريو در صفحات . (شد

كتاب گروگـانگيري نوشـته ابوالحسـن    
  .بني صدر، درج است

شــرطي كــه خمينــي اعــالن و  4امــا    
  :مجلس اول تصويب كرد، عبارتند از

هاي توقيف شده آزاد كردن پول –الف 
  .ايران و انتقال آن به خارج از امريكا

تعهد امريكا بر مداخله نكردن در   –ب 
  . امور ايران

عــدم مطالبــه خســارت بابــت     –ج  
  .گروگانگيري

باز پس دادن امـوال ايـران كـه     –د   
توسط شاه و بسـتگانش از ايـران بـرده    

حكومت امريكـا مراجعـه بـه    . شده اند
گرفتن امـوال را  دادگاه، براي بازپس 

  .تسهيل مي كند
ــاره چگــونگي تهيــه (    شــرط و  4در ب

ــا توســط دو طــرف و   ــا آنه موافقــت ب
 Allاعالنش توسط خمينـي، كتابهـاي   

Fall Down  ــيك ــاري س ــته گ ، نوش
 Americanو  310و  309صـــفحات 

Hostages in Iran  ــته وارن نوشـ
كريستوفر، معاون وقـت وزيـر خارجـه    

ــا صــ    ــو ب ــرف گفتگ ــا و ط ادق امريك
  )306تا  297طباطبائي، صفحات 

در مجلــس، پيشــنهادهاي اصــالحي      
: از جمله، اين دو پيشـنهاد . داده شدند

دارائـي هـاي    آزادي بدوند قيد شرط
. ايران به جاي شرط اول تصويب شود

ــليحات   ــات و تسـ ــس دادن قطعـ و پـ
امـا  . خريداري شده ايـران قيـد شـود   

گفتند بر چهار شرط امام، نه يك كلمـه  
م بايد افـزود و نـه يـك كلمـه بايـد      ه

طرفــه اينكــه بنــا بــر گــزارش . كاســت
رجائي بـه مجلـس، آزادي بـي قيـد و     
شرط، آزادي با قيد و شرط مي شود و 
اختيار قيد و شرط نيـز، برابـر قـرارداد    
الجزايــر، از آن حكومــت امريكــا مــي 

مذاكرات جلسه  –روزنامه رسمي ( شود
جلسـه   –علني مجلس شوراي اسـالمي  

107:(  
دولت امريكا متعهد شده اسـت   – 1«

تـا حـد   از طريق لغو احكـام انسـداد،   
، وضــعيت مــالي ايــران را   االمكــان

تاريخ ( 1358آبان  23بصورت قبل از 
صدور دسـتور انسـداد سـرمايه هـاي     
) ايران از طرف رئيس جمهوري امريكا

  ». بازگرداند
اختيـار را بـه   » تا حد االمكـان «قيد     

دهـــد و  حكومـــت امريكـــا مـــي  
ــران،  « ــالي اي ــدن وضــعيت م بازگردان

ــان  23بصــورت قبــل از  ــا »1358آب ، ب
توجه به اين امر كـه حكومـت امريكـا    
اشخاص حقيقي و حقوقي امريكـائي را  
ــت،     ــي دانس ــار م ــب ك ــران طل از اي
بازگردانــد بــه آن وضــعيت، پــذيرفتن 
تعهدهاي واقعي و غير واقعي از سـوي  

د كه با داشتن اين اختيار بو. ايران بود
امريكا قرارداد الجزاير به دلخواه خود 
تهيه كرد و رجائي و بهزاد نبوي آن را 
ــد و    ــه خواندن ــوق الدول ــرارداد وث ق

مجلسـي  . بدستور خميني امضاء كردند
كه در انتخاباتش فراوان تقلب شـده و  
مطيع امر بود، نيـز گـزارش رجـائي را    
تصويب كرد و گماشـتگان خمينـي در   

از رسـيدگي بـه   قوه قضائي نيـز مـانع   
. اعالم جـرم رئـيس جمهـوري شـدند    

ايرانيان را چنان نقره : كارتر مي گويد
. داغ كردم كه هيچگـاه از يـاد نبرنـد   

نقره داغ چنان شديد بود كه دلم براي 
  !.ايرانيان سوخت

شرط هاي ديگر نيز طـوري نوشـته        
شده بودند كه قابل اجرا نباشند و اجرا 

ايـران، بابـت   نـه امريكـا از   . نيز نشدند
مداخله در امور ايران پوزش خواست 
و نه يك دالر از پولهـاي بغـارت رفتـه    
توسط شاه و بسـتگان و دسـتيارانش بـه    

طرفه اين كه كساني از . ايران داده شد
گروگانها به دادگاه شكايت كردند و از 

  .ايران خسارت مطالبه كردند
  
صــحبت كاشــاني در بــاره بــازپس  – 3

عـــات يـــدكي نـــدادن اســـلحه و قط
خريداري شده توسط ايران، نادرسـت  

نه تنهـا تحويـل   . و از بي اطالعي است
شرط بود، بلكـه ترتيبـي    5آنها يكي از 

ــر    ــاب اكتب ــيك در كت ــاري س ــه گ ك
ســورپرايز خــود توضــيح مــي دهــد،  
حكومت كـارتر، آمـاده تحويـل دادن    

گاري سيك تعجب مي كنـد  . آنها بود
  چرا مذاكره كنندگان ايرانـي آنهـا را  

) 98و  97صفحه هاي (مطالبه نكردند او 
وزير خارجه آلمـان، شـرط   : مي نويسد

ــدكي را   ــات ي ــلحه و قطع ــل اس تحوي
آلمـان  ديپلماتهـاي  . حذف كرده بـود 

  دليل اين كار را آن مي دانستند كه
  8در صفحه 

 ايران گيت دوم؟
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اين شـرط در گفتگوهـاي دو طـرف      

وقتـي پيشـنهادها بـه    . بايد مطرح شود
ز نبـود شـرط   كاخ سفيد رسيدند، مـا ا 

تحويـــل اســـلحه و قطعـــات يـــدكي 
  .خريداري شده، در شگفت شديم

و او بار ديگر تعجـب مـي كنـد از          
بدون (شرط را  4اين كه خميني همان 

قيد شرط پس دادن قطعـات يـدكي و   
  .باز گفت) اسلحه خريداري شده

اما، با وجـود جنـگ، چـرا خمينـي          
ــات   ــلحه و قطعـ ــرط تحويـــل اسـ شـ

و چـرا در  را قيد نكرد؟  خريداري شده
، به ترتيب، رجائي 1980اكتبر  23و  21

ــد  ــنجاني گفتن ــمي رفس ــران : و هاش اي
  :اسلحه امريكا نمي خواهد؟ 

ــائي   ــا را «: رج ــا  آزادي گروگانه م
موكول به گرفتن قطعـات يـدكي نمـي    

  .»كنيم
هاشــمي رفســنجاني در مصــاحبه بــا  

اريك رولو، فرستاده روزنامه لوموند به 
افكـــار عمـــومي ايرانيـــان و «: ن،ايـــرا

مجلس ايـران چنـان نسـبت بـه امريكـا      
كـه ممكـن اسـت مـا     ... خصمانه است 

اسلحه امريكائي را نخواهيم و بخواهيم 
كه امريكا بهائي را به ما پس بدهد كـه  

  .»بابت اسلحه پرداخته ايم
زيرا از تابستان، حتي پيش از فرسـتادن  
صادق طباطبائي به آلمان براي گفتگـو  
با حكومـت تـاچر، بـا سـتاد انتخابـاتي      

بوش، ارتباط برقرار شده و در  –ريگان 
، معامله پنهاني بر سر بـه  1980اكتبر  19

تــأخير انــداختن آزادي گروگانهــا تــا 
ــوري    ــت جمه ــات رياس ــان انتخاب پاي

وگرنه، وقتـي  . امريكا، انجام گرفته بود
قرار نبوده است كلمه بـر چهـار شـرط    

ــي  ــده توســط خمين ــالن ش ــه اع ، كلم
افزوده يا كاسته شود، چـرا رأي دادن  

 22به چهـار شـرط را كـه خمينـي در     
آبان به  11شهريور اعالن كرده بود، تا 

تـــأخير انداختنـــد و چـــرا هاشـــمي 
آبان مجلس مي  13رفسنجاني در جلسه 

  :گفت
شما : در آينده به ما خواهند گفت«      

    ؟ »باعث انتخاب ريگان شديد
  
ي ديگـر از دارائـي   كاشاني به بخش – 4

هاي ايران نپرداخته است كه همچنان 
. در توقيــف امريكــا و بالتكليــف اســت

امريكا مديون اصل و فرع آن دارائـي  
باوجود اين طلبكاري . ها به ايران است

در زمـاني كـه قـرارداد    . نيز مي كنـد 
به قول بهزاد  1919قرارداد (= الجزاير 

بسته مـي شـد، آن دارائـي هـا     ) نبوي
بهـزاد  . يارد دالر ارزيابي مي شدميل12

ــا   ــرد و از امريك ــه ك ــوي آن را بهان نب
ميليارد دالر بعنـوان   20خواستار تعديه 

بهانه كرد زيرا مي خواست . تضمين شد
آزادي گروگانها همزمان شود با لحظه 
ــه،  اداي ســوگند توســط ريگــان وگرن
ــاني پــس نمــي   خواســت خــود را زم
گرفت كـه آزادي گروگانهـا همزمـان    

د بــا اداي ســوگند ريگــان، بمثابــه شــو
  . رئيس جمهوري امريكا

. هنوز ناگفته هاي ديگر وجود دارند    
به تدريج از پرده بيـرون مـي افتنـد و    

  .موضوع بحث مي شوند
ــالمي  ــالب اسـ ــم، ژدردرون ر: انقـ يـ

مكانيسم تقسيم به دو همچنان عمـل  
مي كنـد و در همـان حـال، احمـدي     

ــد   ــي گوي ــژاد م ــت «ن ــه موجودي هم
، »ريكا را زير عالمـت سـئوال بـردم   ام

استراتفور خبـر مـي دهـد كـه او بـه      
حكومت اوباما عالمت داده اسـت كـه   

  :آماده معامله ايم
  

يم به امريكا عالمـت  ژر
قربانيـان   -مي دهـد؟  

جديد ساز وكار تقسيم 
به دو و حذف يكـي از  

  :دو

  
هیأتی که به ریاست احمدی  ٭

نژاد به امریکـا رفتـه اسـت، بـه 
ــت ا ــی حکوم ــت م ــا عالم وبام

  :دهد که آماده گفتگو است
  

ــپتامبر  23در   ــتراتفور 2010سـ ، اسـ
گزارشي را منتشر كرده است كه نكات 

  :عمده آن عبارتند از
ــه   ــژاد در رأس هيــأتي ب احمــدي ن

او از راه مصاحبه با وسـائل  . امريكا آمد
ارتباط جمعي، نظرهاي خود را در باره 

ر اظهــا... هلوكاســت و حقــوق بشــر و 
اما آنچه از ديـد اسـتراتفور مهـم    . كرد

است، آمادگي ايران بـراي گفتگـو بـا    
در امريكا شايع است كـه  .  امريكا است

احمــدي نــژاد تــالش تــازه اي بــراي 
ــا     ــيده ب ــاط پوش ــردن ارتب ــرار ك برق

تازه . حكومت اوباما بعمل آورده است
ترين اطالع ها كه استراتفور از مقامات 

ــدي نــ   ــه احم ــك ب ــي نزدي ژاد، ايران
دريافت كرده است، بسـيار خوشـبينانه   

ــاده     ــران آم ــه اي ــد ك ــاكي از آنن وح
  . رسيدن به تفاهمي با امريكا است

يـم  ژحتي بابت انفجار در مهابـاد، ر   
ايران نه امريكا كه اسـرائيل را مسـئول   

ايـن مقامـات مـي    . آن خوانده اسـت 
گويند از ديد ايران، اسرائيل آمر ايـن  

ــوگيري  ــيدن انفجــار بقصــد جل از رس
احمـدي  . ايران و امريكا به تفاهم است

نژاد و همكـاران او در كـار آننـد كـه     
زمينه گفتگوي با امريكا را در باره همه 
 مسائل از اتمـي تـا  عـراق و افغانسـتان    

  . آماده كنند
بهنگام مراجعـت احمـدي نـژاد بـه      

ايران، رقباي او، او را بخـاطر كوشـش   
ريكـا،  براي يكجانبه گفتگو كردن بـا ام 

برخـي از  . زير آتش انتقاد گرفتـه انـد  
سخت سران افراطي بر اينند كه شرائط 
مساعد گفتگو با امريكا نيستند و ديگران 
مي خواهند مهار گفتگو در دست خود 
آنها باشد و بـراي احمـدي نـژاد حـق     
مداخله در سياسـت خـارجي را قائـل    

  . نيستند
حكومت امريكـا همـواره خواهـان     

از سـال  . ن بـوده اسـت  گفتگو بـا ايـرا  
بــدين ســو، همــه سياســتمداران  1980

يم ايران گفتگو كرده ژامريكائي كه با ر
اند، نه مستقيم و رسمي كه غير مسـتقيم  
و پنهاني، با كساني گفتگو كرده اند كه 
. خود را نماينده ايران معرفي كرده اند

و امروز نيز، حكومت اوباما از خود مي 
ود دارد كه آيا اين اطمينان وج: پرسد

پيام احمدي نـژاد بـه ايـن حكومـت،     
يـم تكـذيب   ژبالفاصله، توسـط رهبـر ر  
يم مي تواند ژنشود؟ آيا يك جناح از ر

گفتگوها را تا نتيجه، ادامه دهد بـدون  
اينكه جناح ديگر، بـا كارشـكني، مـانع    

  ادامه كارش شود؟ 
بازي گفتگو به كنار، بنظر مي رسـد   

ران به پاسخ مثبت دادن به فراخوان اي
زيـرا بـا   . گفتگو، فوريـت داشـته باشـد   

ايران مي تواند از نظـر سياسـي و نيـز    
نظامي، براي امريكا در دنيـاي اسـالم،   

بخصــوص در . مشــكل ايجــاد كنــد  
. كشورهائي ايران حضـور جـدي دارد  

غير از ايرن، كشورهاي روسيه و چـين  
دركار آنند كـه پـيش از آنكـه امريكـا     

و عـراق  دستش از زير سنگ افغانسـتان  
بدر آيد و هـدفهاي مقـدم خـويش را    
تعيــين كنــد، در اطــراف خــود، نفــوذ 

ايـن دولتهـا   . خويش را تحكيم بخشـند 
هرچه بتواننـد مـي كننـد كـه پنجـره      
فرصتي كه بر روي آنها باز شده اسـت،  

به سخن ديگـر، امريكـا در   . بسته نگردد
ــار   ــان گرفت ــتان همچن ــراق و افغانس ع

بنـزين بـه   براي مثال، بـا دادن  . بمانند
ايــران بــراي بــي اثــر كــردن تحــريم 

  .امريكا
ــه          ــرد ك ــالم ك ــيه اع ــه روس گرچ

را به ايـران تحويـل    S-300موشكهاي 
نمــي دهــد، امــا درب فــروش اســلحه 
ــبته   ــران نس ــه روي اي ــتراتژيك را ب اس

چين نيـز بـا تحريمهـائي سـواي     . است
تحريمي كه شوراي امنيت مقرر كرده 

از هيچيـك  . است، مخالفت مـي كنـد  
اين دولتها نمي خواهند شب بخوابند و 
صبح برخيزند و ببيننـد امريكـا رهـا از    
ــتاده   ــا  ايس ــا، در دروازه آنه گرفتاريه

اما براي ايران، امريكا هم اكنون . است
تعــادل . در دروازه اش ايســتاده اســت

ميان شيعه و سـني در خلـيج فـارس و    
وضـــعيت در عـــراق مـــي توانـــد در 

ماند تـا وقتـي   بالتكليفي و حالت فلج ب
. كه امريكا و ايران بـه تفـاهمي برسـند   

تصميم به بازگشودن باب گفتگو بسـا از  
امـا  . رهگذر توجه به وضعيت فلج است

امريكا در انتظار آنست كـه چـه وقـت    
ايران مي تواند با يك صدا وارد گفتگو 

  .با او شود
بقرار اطالع رسيده از ايران، شـايع   

فياهاي شده است كه احمدي نژاد و ما
مـالي حـاميش بـه حكومـت      –نظامي 

اوباما پيام داده اند بشرط آنكه امريكا از 
ــه   ــدها را ب ــد، آخون ــا حمايــت كن آنه
مدرسه و مسجد بازمي گرداننـد و وارد  
گفتگـو بــا امريكـا بــراي حـل و فصــل    

  .تمامي مسائل منطقه مي شوند
به يـاد خواننـدگان مـي    : انقالب اسالمي

ي آوريـــم كـــه خامنـــه اي و هاشـــم   
رفسنجاني و همدستان ايران گيتي آنهـا  
ــد   ــام داده بودن ــه حكومــت ريگــان پي ب
هرگاه امريكـا از آنهـا حمايـت كنـد و     
ــد،    ــود كننـ ــت را از آن خـ ــا دولـ آنهـ

ــند   ــز بكش ــي را ني ــرند خمين ــه . حاض ب
خمينــي جــام زهــر چشــاندند و احمــد  
خمينــي را كشــتند و خمينــي زدائــي    

زمان هاشمي رفسنجاني زدائـي  . كردند
ــز ر ــيده اســت ني ــر  . س ــيش از آن، خب پ

ــازات  ــتان ر  8مج ــن از كاربدس ــم ژت ي
مــالي را  از نظــر   –مافياهــاي نظــامي  

  :خوانندگان مي گذرانيم
  

ــتناد ٭  ــه اس ــا ب حکومــت اوبام
تجاوز به حقوق بشر در ایـران، 

یــم را ژتــن از کاربدســتان ر ۸
  :مجازات کرد

  
، باراك اوبامـا،  2010سپتامبر  29در  

ا، هشت تن را به رئيس جمهوري امريك
نقـض جـدي   «خاطر دست داشتن در 

در » حقــوق بشــر و آزار مــردم ايــران
جريان حوادث پس از انتخابـات سـال   

 8ايـن  . گذشته، مشمول تحريم ها كرد
ــري   ــدعلي جعف ــد از محم ــن عبارتن ت

، صـادق  )فرمانده كل سپاه پاسـداران (
وزير رفاه فعلي و وزير سابق (محصولي 
ــور ــني  )كش ــين محس اژه اي ، غالمحس

دادســتان كــل كشــور و وزيــر ســابق (
ــوي  )واواك ــعيد مرتض ــتان (، س دادس

، حيـدر  )سابق عمومي و انقالب تهـران 
، مصطفي محمد )وزير واواك(مصلحي 

وزير كشـور و جانشـين فرمانـده    (نجار 
، احمدرضا )كل قوا در نيروي انتظامي

جانشـين فرمانــده كـل نيــروي   (رادان 
ــامي ــب  ) انتظ ــين طائ ــاون (و حس مع

ــده ا طالعــات ســپاه پاســداران و فرمان
 )سابق نيروي بسيج
اثــر گــذاري اينگونــه : انقــالب اســالمي

تحريمهــا موكــول بــه اينســت كــه اوال ً 
يــــم را در برگيــــرد و ثانيــــا ً ژرأس ر

امريكا، در خاك خود و خارج از آن، 
گرچـه دو  . حقوق انسان را رعايت كند

برادر، يكي شيخ صادق و ديگري علي 
ــ  ــاني اقــ ــا را از راه الريجــ دام امريكــ

يمـي  ژاستيصال دانسته انـد، امـا بـراي ر   
و در كــه مــدعي اجــراي اســالم اســت  

ــد  همــان حــال ــدانهايش همــه همانن  زن
هستند، دو پزشـك را   زندان كهريزك

بخاطر اطالع از جنايتها در زندانها ترور 
ــباغيان    ــزدي و ص ــر ي ــد و دكت ــي كن م
بخاطر شركت در نماز جمعه اي كه بـه  

ندارد دستگير مي كنـد كـه    يم تعلقژر
ــرور و   ــان تـ ــر قربانيـ ــاريخ معاصـ در تـ

بســا  –بــه نســبت جمعيــت  –اعــدامش 
ــدن   ــوم شــ ــام اول را دارد، محكــ مقــ

ــتانش از ســــوي حكومــــت  كاربدســ
  .امريكا، ننگ است

   
شـــيخ صـــادق الريجـــاني 
ــل   ــگاههاي آزاد را قاب دانش
وقف نمي دانـد و هاشـمي   
رفسنجاني را به اجتماع ائمه 

  !:ي دهندجمعه راه نم
   

ــهريور  7در   ــه  ، 89ش ــع ائم در جم
ــور  ــر كش ــه سراس ــمي   جمع ــه هاش ك

رفسنجاني را بدان دعوت نكردند، شيخ 
 قوه قضـائيه، » رئيس«صادق الريجاني، 

درباره بررسي موضـوع وقـف امـوال    
مقام «: ه استدانشگاه آزاد اسالمي گفت

معظم رهبري به من موكول كـرد كـه   
رسـي  نسبت بـه وقـف دانشـگاه آزاد بر   

بررسـي كـردم،    .فقهي و حقوقي كـنم 
اما ميخـواهم از  . نوشتم و ارسال كردم

رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
همه احترامي كه براي او دارم و همـه  

اشـتباه بزرگـي   . دانند، گاليـه كـنم   مي
كردند كه گفتنـد وقـف دانشـگاه آزاد    

... تواند برهم بزند اسالمي را كسي نمي
مگــر . تايــن حــرف، عوامانــه اســ   

ميخواهيم وقف را ابطال كنيم؟ وقـف،  
خود مبطل بوده، اينكه ايـن سـخن را   

صـورت   در يك مجمع عمومي به ايـن 
بيان كنند كه وقف دانشگاه آزاد ابطال 
كردني نيست، واقعاً پذيرفتني نيسـت و  

متأسـفم كـه اينگونـه    . شايسته وي نبود
هاي مـا فنـي و    حرف. شود قضاوت مي

 اگـر الزم باشـد   دقيق است و انشاءاهللا
ــواهيم   ــه خ ــدارك را ارائ ــوع م مجم

  .»كرد
، به دنبال نامه شيخ 1389مهر  10در  

صادق الريجاني به خامنـه اي، حسـين   
ــه   ــه اي در پاســخ ب شــريعتمداري مقال
هاشمي رفسنجاني در كيهان انتشار داد 

 :كه قسمت اصلي آن اينست
ــراي دانشــگاه آزاد  « ــا ب فكــري كــه م

ن اموال عظيمي كه اسالمي داريم، و اي
االن جمع شده و با اين نيروهاي فـوق  
العاده اي كه به وجود آمده و هر سال 
هم به سرعت دارد اضافه مي شود، فكر 
كرديم كه انشـاءاهللا ايـن را جاويـدان    
كنيم، ما وقف كرديم، با فتواي جمعـي  
از مراجع و شخص رهبرمعظم انقالب و 
فتواي خودمان كه چهـار نفـر مجتهـد    

م، در هيأت موسس بررسي كرديم بودي
اين اموال . و همه ما فتوايمان اين بود

وقف شد، االن وقف است، صيغه وقـف  
. را خوانديم، قبض و اقباض انجام شـد 

به ثبت هم رسيد و فكر نمي كـنم كـه   
خداوند اجازه بدهد هيچكس، بتوانـد  
اين وقف را به هم بزنـد و اگـر كسـي    

ـ  وي تـر  بتواند به هم بزند، خدا از او ق
 ».است و پس مي گيرد يك روزي

مجتهد مورد  4آقاي هاشمي در معرفي 
 اشاره خويش مي گويد؛

چهار مجتهد عضو هيأت موسس يعني «
حضـــرات آيـــات و حجـــج االســـالم 
والمسلمين موسوي اردبيلـي، هاشـمي   
رفسنجاني، سيدحسن خمينـي، قمـي و   
همچنين آيت اهللا بجنوردي به عنـوان  

قــف صــحه نــاظر، بــر شــرعي بــودن و
 ».گذاشتند

نگارنده فقيه نيسـت و مخاطـب آقـاي    
نبوده » فقها«هاشمي رفسنجاني نيز فقط 

بلكه چگونگي وقـف دانشـگاه آزاد   . اند
اسالمي را براي افكـارعمومي توضـيح   

بنابراين نگارنده نيز به عنوان  .داده اند
يكي از مخاطبان عمومي ايشان درباره 
 توضيحاتي كه ارائـه داده انـد گفتنـي   

 .هايي دارد
ــوان گفــت  : الــف ــا قاطعيــت مــي ت ب

رهبرمعظم انقالب، برخالف آنچه ادعـا  
ــا وقــف دانشــگاه آزاد موافــق   شــده ب
نيستند و عالوه بر موانع قانوني كـه در  
اين زمينه وجود دارد، نظر فقهي معظم 
له نيز بـا وقـف دانشـگاه آزاد مغـايرت     

در اين نكته بـيش از ايـن وارد   ... دارد

فقــط بــر قطعــي بــودن نمــي شــويم و 
مخالفت آقا با وقف ياد شده تاكيد مي 

 .ورزيم
و اما، جناب هاشمي رفسـنجاني در  : ب

حضـرات  «معرفي چهار مجتهد ديگر از 
ــلمين،   ــالم والمس ــات و حجــج االس آي
موسوي اردبيلي، هاشـمي رفسـنجاني،   
سيدحســن خمينــي، قمــي و آيــت اهللا 
بجنوردي بـه عنـوان نـاظر بـر شـرعي      

د مـي كنـد كـه بايـد     يـا » بودن وقف
عضـو   ،مجتهد مورد اشـاره  4هر  ،گفت

هيــأت موســس دانشــگاه آزاد اســالمي 
هستند، يعني در يـك سـوي مـاجراي    

ــد  ــرار دارن ــورد بحــث ق ــابراين  .م بن
بايسته آن بـوده و   -و شايد هم-شايسته

هست كـه مجتهـدان ديگـري دربـاره     
چـرا  . موضوع مورد مناقشه نظر بدهند

عضـو هيـأت   كه آقايان ياد شده خـود  
ــه   ــرام ب ــتند و ضــمن احت موســس هس
شخصيت علمي آنهـا بـيم آن مـي رود    
كه تعلق خاطر آقايان به وقف دانشـگاه  
آزاد در صدور فتواي آنان موثر بـوده  

مخصوصاً آن كه هيـأت موسـس    .!باشد
مجتهد مـورد   4از جمله  -دانشگاه آزاد

قبل از ماجراي وقف و هنگامي  -اشاره
شگاه مطرح بود، كه اصالح اساسنامه دان

بــر بــاقي مانــدن دانشــگاه آزاد تحــت 
ــس   ــأت موس ــازع هي ــديريت بالمن  -م

تاكيد داشتند و بعد  -اكنون غيرقانوني
از اطالع از مصوبه قانوني شوراي عالي 
انقالب فرهنگي كه قانونمند شدن ايـن  
نهاد متعلق به بيت المـال و خـروج آن   
از مديريت كنوني را در پي داشت، به 

و البتـه  ! انشگاه آزاد افتادندفكر وقف د
اين نكته نيز گفتني است كه بعيد نيست 

بودن حضرات ياد شده » صاحب فتوا«
ــي و   ــراي صــاحب نظــران فقه ــز، ب ني
حوزوي نياز به توضيح داشته باشد كـه  

 !دارد
حضــــرت آيــــت اهللا موســــوي : ج

ناظر بر «بجنوردي كه از وي به عنوان 
يـاد شـده نيـز، بـا     » شرعي بودن وقف

پـوزش و حفـظ احتـرام علمـي      عرض
ايشان، سـابقه نـه چنـدان هوشـمندانه     

را بـا خـود   » دانشگاه جعلـي هـاوايي  «
آيت اهللا بجنـوردي از دانشـگاه   . دارند

گرفتـه  » دكترا«جعلي هاوايي، مدرك 
بودند و از آنجا كه اين دانشگاه، اساسـاً  

بـه  » دكترا«جعلي بود، اعطاي مدرك 
ـ   رين ايشان نياز به توضـيح دارد و كمت

ايشـان نيـز در اينگونـه     ،نتيجه آن كـه 
 .موارد نمي توانند صاحب نظر باشند

و باالخره اگرچه دراين باره گفتنـي  : د
هاي بسياري هست ولي اشاره بـه ايـن   
نكتــه بــديهي نيــز ضــروري اســت كــه 
مطـابق قـانون اساسـي و فتـواي همـه      
مراجع عظام، قـرار نيسـت و شايسـته و    

هرچند -عاقالنه هم نيست كه عده اي 
نظريــه و فتــوايي مغــاير و در  -مجتهــد

تضاد و تعارض با قوانين جاري كشـور  
صادر كنند و اصرار بر اجـراي آن نيـز   

دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا    . داشته باشند
هزارميلياردتومان،  250سرمايه نجومي 

بخشي از بيت المـال مسـلمين اسـت و    
هيچكس در هيچ مقام و جايگـاهي نـه   

به نفع خويش را  فقط حق مصادره آن
ندارد، بلكه تصميم گيري دربـاره ايـن   
نهـاد ملــي و سياســتگذاري آن مطــابق  
قانون برعهده نظام جمهـوري اسـالمي   

مـديريت  » ولـي فقيـه  «ايران است كه 
به يقين آيت . عالي آن را برعهده دارد

اهللا هاشمي رفسنجاني تاكيدهاي مكرر 
و فقهي و حقوقي خويش درگذشته اي 

ر را فراموش نكـرده انـد   نه چندان دو
كــه قــوانين جــاري در نظــام مقــدس 
جمهوري اسالمي و تحت واليت ولـي  

  .فقيه را فصل الخطاب مي دانست
بدين سان، كسـي كـه   : انقالب اسالمي

فتنه ها سـاخت و از پديـد آورنـدگان    
اصلي استبداد مافياها شد، اينك خود 

در . قرباني همان اسـتبداد مـي شـود   
ي مـي يابـد و   رهبـر » ساختار فتنـه «

جريان حـذفش ايـن سـان آغـاز مـي      
  .گيرد

  9در صفحه 

 ايران گيت دوم؟
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دو حزب، يكي مشـاركت و  
ديگري مجاهـدين انقـالب   
اسالمي منحل و دكتر يزدي 
و مهندس صـباغيان توقيـف   

  :شدند
  
ه ای مــدعی شــد ژمحســنی ار ٭

مشارکت و مجاهـدین  ،دادگاه
انقالب اسالمی را منحل کـرده 

  :است
  

ــر  5در   ــني ا1389مه ه اي، ژ، محس
ــل « ــتان ك ــوه  » دادس ــخنگوي ق و س

  :قضائيه، مدعي شد
احـزاب پروانـه    10بله، كميسيون ماده 

فعاليت اين دو حزب را متوقف كـرده  
و اعالم كـرده كـه آنهـا حـق فعاليـت      

وبا مستنداتي كـه ارائـه    دسياسي ندارن
كــرد از دادگــاه تقاضــاي انحــالل دو 
حزب را داشـت كـه پرونـده آنهـا بـه      

ادگاه نيز مستقال تصميم دادگاه رفت، د
گرفت، هر دو حزب را منحـل كـرد و   

 .اكنون حق فعاليت ندارند هم
ــانون  16در مــاده : وي اضــافه كــرد ق

احزاب بندهاي مختلفـي در خصـوص   
جرايم احزاب وجـود دارد كـه طبـق    

همان قانون نيز كميسيون ماده  17ماده 
ده احــزاب نســبت بــه توقيــف موقــت 

ده حزبــي كــه مرتكــب آن جــرايم شــ
  .گيرد باشد، تصميم مي

مهر، جبهه مشاركت، در پاسـخ   6در  
  :ه اي از جمله گفته استژبه محسني ا

در چه زماني و توسـط چـه مرجـع     -1
ــه    ــه جبه ــت علي ــر خواس ــايي كيف قض

 مشاركت صادر شده است؟
در چه تاريخي اين كيفر خواسـت   -2

 به اطالع اولياي حزب رسيده است؟
دادگـاه  در چه زمـاني پرونـده بـه     -3

ارسال و در چـه زمـاني ايـن دادگـاه     
 تشكيل شده است؟

اين دادگاه چه نوع دادگاهي بوده  -4
است و رياست آن به عهده چـه كسـي   

 بوده است؟
اعضاي هيئت منصفه ايـن دادگـاه    -5

 چه كساني بوده اند؟
از نمايندكان حزب و وكالي حزب  -6

چه كساني در اين دادگاه حاضر بـوده  
 اند؟

ه به قاعده عام علنـي بـودن   با توج -7
دادگاه، از اصحاب رسانه حتي از رسانه 
هــاي وابســته بــه اقتــدار گرايــان چــه 
كساني در دادگاه بوده اند و گـزارش  
ــه   دادگــاه در چــه رســانه اي حتــي ب
صــورت يــك خبــر كوتــاه درج شــده 

 است؟
حكم دادگاه چگونه و به چه كسـي   -8

 ابالغ شده است؟
ـ   -9 د نظـر  مگر هر حكمي قابـل تجدي

پس اگر چنين حكمـي  . خواهي نيست
صادر شده است هنوز قابل تجديد نظر 

چـرا اجـراي حكـم را    . خواهي اسـت 
 اعالم كرده ايد؟

و خالصه آنكه اگر حكمي وجـود   -10
 دارد چرا آن را منتشر نمي كنيد؟

، نوروز نيوز، قول تـاج  89مهر  11و  
ــازمان،   ــاره انحــالل دو س زاده را در ب

ديگــري مجاهــدين يكــي مشــاركت و 
انقالب اسالمي، اين سـان نقـل كـرده    

  :است
بهتر بود اجازه مي دادند يك هفتـه از  
ژست هاي تبليغاتي احمـدي نـژاد در   
ــورد    ــايش در م ــحبت ه ــا و ص آمريك
آزادي مخالفان و آزادترين كشور دنيا 
بودن ايران مي گذشت و بعد انحـالل  
احزاب قانوني را آن هم بدون تشـكيل  

ر حكم قضايي اعالم مي دادگاه و صدو

ــد ــدي را   .كردن ــاي جدي ــه ه روزنام
توقيف مي كردند، زندانيان را تهديـد  
مــي كردنــد و در كمــال بهــت مــردم 
منتقد و معترض، محاكمه چهـره هـاي   
ــانوني    ــاي ق ــوب و نامزده ــي محب مل

 !انتخابات را وعده مي دادند
همان طور كه قبال گفتـه ام موجـب      

مي تأسف است كه كار جمهوري اسـال 
تحت حكومت اقتدارگرايان خشـونت  
طلب بـه جـايي رسـيده كـه ظرفيـت      
نظاميان كودتاچي و الئيك تركيه بيش 
از كساني شده كـه بـه نـام روحانيـت     

قاضيان منصـوب  . تشيع درمصدر كارند
نظاميان تركيه درخواسـت كودتـاچي   
ها را بـراي انحـالل حـزب عـدالت و     
ــه انحــالل  ــد و رأي ب توســعه رد كردن

در حال حاضـر يـك حـزب     ندادند و
مسلمان در نظامي الئيك، دو قوه را در 

درعوض همين دادگاه ها . اختيار دارد
ــيدگي     ــان رس ــكايت كودتاچي ــه ش ب

زبـان   ،امـا در ايـران اسـالمي   . كردنـد 
روحانيت اصـيل و مردمـي تشـيع كـه     
زبان استدالل و دفاع از حقـوق مـردم   
ــد و   ــان خشــونت و تهدي ــه زب ــوده ب ب

ل و توقيف و زنـدان  بگيروببند و انحال
آخر در كجاي دنيـا  . تبديل شده است

مـي  » بصـيرت «شعار رسمي حكومـت  
شود اما شيوه رايج و مستمرشان بگيـر و  

 !ببند است؟
حكـم انحـالل توسـط    : انقالب اسالمي

گردانندگان سپاه و واواك و نيروهـاي  
سـاختار  « تهيه كننـدگان  ( انتظامي 

صادر شده و دستگاه قضـائي  ) » فتنه
. بنا بـر حـذف اسـت   . مور اجرا استمأ

لذا،كار وارونه شده اسـت و حـاال قـوه    
قضائيه ضابط سپاه و واواك و نيـروي  

  !انتظامي است
  
دســـتگیری دکتـــر یـــزدی و  ٭

صــباغیان بــه جــرم شــرکت در 
  :؟!نماز جمعه

  
، بــه گــزارش ايرنــا، 89مهــر  10در  

دكتر ابراهيم يـزدي، دبيركـل نهضـت    
اشم صباغيان آزادي ايران، به همراه ه

. و تني چند، در اصفهان، دستگير شدند
جرم آنهـا شـركت در نمـاز جمعـه اي     

  . بوده است» غير قانوني«
محمد علي دادخواه، وكيل مـدافع      

او و همراهانش : دكتر يزدي مي گويد
براي شركت در مراسم تـرحيم فرزنـد   
آقاي مسكين بـه اصـفهان سـفر كـرده     

  .بودند
ميـزان  «رش در همين زمينـه، بـه گـزا   

عالوه بر ابراهيم يـزدي و هاشـم   » خبر
صـباغيان، علــي اصـغر غــروي مســئول   
شاخه اصـفهان، غفـار فـرزدي مسـئول     
شاخه آذربايجان، احد رضايي مسـئول  
شاخه زنجان، ورپايي و عباس مصـلحي  
از اعضاي شاخه اصفهان نهضت آزادي 

 .نيز بازداشت شدند
بدين  88خرداد  22از : انقالب اسالمي

اهللا اكبر سردادن، حتي در خانـه  سو، 
و حاال نمازحمعـه  . ها، جرم شده است

و شركت در آن، سـبب  » غير قانوني«
ــدين ســان، . دســتگيري مــي شــود ب

مكانيسم تقسيم بردو و حذف يكي از 
. دو، با شـتاب و شـدت در كـار اسـت    

حاال ديگر، عمل به ديـن دسـت آويـز    
  !دستگيري و محكوم كردن است

تارهاي دينـي را نيـز   يمي كه رفژر      
جرم مي گرداند و مجازات مـي كنـد،   
چه مرامي جز خورد و برد و ويرانگري 

  :مي تواند داشته باشد؟
  
  

تحريم و فلج اقتصادي 
يـــم و ژو اســـتفاده ر

ــت   ــراي ران ــا ب مافياه
ــواري ــب دالر و : خ ت

ب وامهـاي  تتب طال و 
  :پرداخت نشده

  
ــان ٭ ــوم  در می ــاه و س  ۵۳پنج

یـــان کشـــور و ســـیزدهم در م
  :منطقه هایکشور

 
گزارش كرده  ايلنا، 89مهرماه  6در  

ــت ــي،  : اس ــين گروس ــده«حس » نماين
رسـيدن بـه   : ه استگفت مافياها مجلس 

جايگــاه اول علمــي و اقتصــادي در   
 20انـداز   منطقه، از اهداف سـند چشـم  

 ،هـم اكنـون  اما،  .رود ساله به شمار مي
ــا  ــاوري  53در دني ــه فن كشــور در زمين

ل هسـتند؛ ايـن در حـالي    اطالعات فعا
از نظـر   53است كـه ايـران روي پلـه    

كشـور   13بندي قرار گرفتـه و در   رتبه
را داريم، كه ايـن  13منطقه نيز جايگاه 

مسئله قابل قبول نيست و بايد به دنبـال  
 .ارتقاء اين صنعت باشيم

با وجود نيـروي انسـاني متخصـص و       
ــه   ــي در زمين ــارآفرين ايران ــوان ك ج

هاي  توانيم حرف ات، ميفناوري اطالع
در ايــن راســتا،  گفــتن،زيــادي بــراي 

به عنوان مثال در صـنعت   .داشته باشيم
خودروسازي بـا توجـه بـه واگـذاري     

در  44هـــاي كلـــي اصـــل  سياســـت
دنيـا را كسـب   14سازي، رتبه  خصوصي

كـه از كشـورهاي    ايم به طـوري  كرده
ايـم و ايـن    غربي، جلوتر گام برداشـته 

روهـاي متخصـص   نشان از توانمندي ني
  .ايراني است

  
میلیـــارد دالر در دسـت   ۵۰ ٭

  نفر ۸۴
 

ــر  6در   ــتگار ، 89مه ــه رس در  روزب
  50: سايت چكيده گزارش كرده اسـت 

هزار ميليارد تومان  معوقه بانكي كشور 
اين موضوع را . نفر است 84در اختيار 

ــد    ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــو س ــك عض ي
ــد     ــي كن ــان م ــور بي ــادي كش . اقتص

سان اين موضوع را يك بحـران  كارشنا
عظيم در سيستم بـانكي مـي داننـد امـا     

ع وگويا براي دولتي ها اصال اين موضـ 
ــد    ــه رون ــدارد وب ــداني ن ــت چن اهمي
پرداخت تسهيالت مشكوك ادامـه مـي   

نماينــده  ،تــا جــايي كــه خبــاز .دهنــد
مجلس مي گويد اين رقم تاپايان سال 

اليـاس  . ميليارد دالر نيز مي رسد 70به 
ان چندي پيش گفته بود از زمـان  نادر

ــتاد    ــي در س ــدن رحيم ــار آم روي ك
مبارزه با مفاسد اقتصادي معوقات بانكي 

 .افزايش پيداكرده است
اهللا  عـزت  ،به گزارش دنيـاي اقتصـاد     

يوسفيان عضو سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد     
هـزار ميليـارد    6اقتصادي با بيان اينكه 

 43تومان از معوقات بـانكي در اختيـار   
از : نفر در كشور اسـت، اظهـار داشـت   

هـزار   2ميزان معوقـات بـانكي كشـور    
نفر قرار  41ميليارد تومان نيز در اختيار 

 .دارد

ــه       ــزارش وي در جلس ــن گ ــابر اي بن
وراي اداري شهرستان آمل با تاكيـد  ش

ــانكي  بــر اينكــه در بررســي معوقــات ب
مشخص شد بسـياري از ايـن افـراد بـا     

ها  همكاري مسووالن و كارمندان بانك
هـاي غيرواقعـي    ها را بـه قيمـت   وثيقه
فـردي  : اند، افزود گذاري كرده ارزش

ميليارد تومان به نظام بانكي كشـور  120
نظـر   بدهكار است، اما مشخص شـد در 

هـزار  50دارد يك بانك خصوصـي بـا   
ميليارد تومان داير كند كه ستاد اعـالم  
كرد مانع فعاليت اين بانك خواهد شد 
كــه فــرد بــه ســرعت بــدهي خــود را 

 .پرداخت كرد
ــس        ــل در مجل ــردم آم ــده م نماين

شوراي اسالمي با اعالم اينكـه معوقـات   
هـزار ميليـارد تومـان     50بانكي كشـور  
انـدازه يـك چهـارم    بـه  : است، افزود

نقدينگي كشور معوقات بانكي در كشور 
ــام اقتصــادي   ــيچ نظ وجــود دارد و ه

تواند ايـن بـار سـنگين را تحمـل      نمي
  . كند

نســبت بــدهي بــا نقــدينگي تناســب 
سـال، مطالبـات معوقـه     3، ظرف ندارد

هـزار ميليـارد تومـان     40به  3بانكها از 
 :سرزد

يك كارشناس اقتصادي، از ايـن منظـر   
طالبات معوقه بانك ها نگاه مي كند به م

آمارها نشان مي دهد كـه  : و مي گويد
كـل مطالبـات معوقـه شـبكه     83تا سال 

هـزار ميليــارد   3بـانكي كشـور، حـدود   
تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، 

 40اين حجم به  86سال تا سال  3طي 
هـم   و .هزار ميليارد تومـان مـي رسـد   

 .اسـت  هزار ميليـارد تومـان  50اكنون 
اين درحالي است كه در همين مـدت  

برابر رسـيده   2حجم نقدينگي كشور به 
يعني نسبت بدهي هاي معوقه به . است

 ». نقدينگي بانك ها چند برابر است
  
تب دالر و تب طـال و ضـعف  ٭

ــر روز  ــابع ارزی و فق ــرط من مف
  :افزون

 
به گزارش كارشناسان ، 89مهر  4در  

بـيش  كـه  ازآنجـا  ، اقتصادي ايران سبز
درصــد درآمــدهاي نفتــي و نيــز  40از

ذخاير ارزي ايران به طـور مسـتقيم يـا    
غير مسـتقيم توسـط سـپاه پاسـداران و     
پروژه هـاي مـرتبط بـا آن اداره مـي     
شوند و هـدف گـذاري تحريمهـا نيـز     

 -براي فلج ساختن ايـن نهـاد نظـامي    
حدود  امنيتي طراحي شده اند، ناگزير

ـ    رض نيمي ازسرمايه هـاي ملـي در مع
 .نابودي قرار دارند

بر اساس گـزارش هـاي دريـافتي از       
كارشناســان اقتصــادي اتحاديــه اروپــا 

از صــدها حســاب شخصــي و  صــرفنظر
 ،تحريم ها آغاز دولتي ايران كه پس از

دارايـي هـاي آنهـا مصـادره      مسدود و
شده است، فشـارهاي بـانكي درسـطح    
ــردن    ــدود ك ــراي مح ــي ب ــين الملل ب

تشـديد شـده   اقدامهاي دولـت ايـران   
بــه عنــوان مثــال اخيــرا بــيش . اســت

حسـاب بـانكي مشـكوك بـه      هزار14از
ارتباط بـا ايـران در اروپـا شناسـايي و     
تحت كنترل قرار گرفته اند كـه فقـط   

بانك هـاي   در حساب آنها مستقر 5000
و بـزودي بـراي بـيش     آلماني هسـتند 

صــاحبان حســابها نامــه  از نفــر 1000از
مـورد   اخطارفرستاده مـي شـود تـا در   

كردهاي حساب خـود   موجودي و كار
با ايران يا درارتباط بـا ايـران توضـيح    

 .دهند
سـوء مـديريت    تمامي اين فشارها و    

 از تحريمها سريعتر شده اند كهها باعث 

آنچه حكومت ايـران پـيش بينـي مـي     
بعيد  اگرچه بسيار. دنواقع شو كرد موثر

نظــامي  اسـت كــه نيروهـاي امنيتــي و  
قبـول واقعيـت وتـن     بـه  حاكم حاضر

جامعـه   دادن به خواست هـاي ملـي و  
 .ندوجهاني بش

بــه گــزارش كارشناســان اقتصــادي     
ــبز  ــران س ــه اي   از اي ــران، درجلس اي

اضطراري كـه بـه همـين منظـور روز     
ــيني   ــا حضورحس ــته ب ــنبه گذش چهارش

واليتـي بـه    و نيزعلي اكبـر  وزيراقتصاد
نمايندگي ازسوي رهبرحكومت برگزار 

ــشــد، ر نــك مركــزي وضــعيت يس بائ
ــور را بحرانـــي و  ــره ارزي كشـ ذخيـ
ــرل    ــزي در كنت ــك مرك ــاتواني بان ن
 .وضعيت مالي كشور را رسما اعالم كرد

در اين جلسه تصميم گرفته شد طـي     
درصد از  40ماه نيمه دوم سال تا مرز  6

هزينه هاي ارزي كشور كاسته شـود و  
چون هزينه هاي سرسام آور مربوط به 

 نظـامي كشـور   اي و فعاليت هاي هسته
قابل كاهش نيست، مقررگرديد تا بخش 

مشــمول ... هــاي عمــومي، خــدماتي و
كاهش سهم درآمـدهاي ارزي شـوند   

كـاهش محسـوس گـردش     كه اين امر
ــران و   ــازار ته ارزهــاي خــارجي در ب
افــزايش شــديد قيمــت ارز را در پــي 

 .خواهد داشت
متخصصان اقتصـادي عـدم اطمينـان       

و اقتصادي كشور مردم به ثبات سياسي 
و بي اعتمادي ملي به برنامه ريزي هاي 
دولتي را ازجمله عوامل تشديد كننده 

افزايش قيمت  بحران اعتبار پول ملي و
ارز مي دانند و ساختار بحـران آفـرين   
سياســي دولتهــا را بــه عنــوان يكــي از 
عوامل اصلي بي ثباتي و عـدم تعـادل   

 .در فضاي اقتصادي ارزيابي مي كنند
ــر    ــان  ب ــواهد نش ــه ش اين اســاس هم

ميدهد كه درسايه تداوم سياستهاي بي 
مسـتبدانه داخلـي و خـارجي     منطق و

حكومت اسالمي، اقتصاد ايران با شتاب 
به سوي از هم گسـيختگي در حركـت   
با  است و نجات كشور از اين ورطه جز

تجديد نظر اساسـي و فـوري در رفـع    
بحرانهــاي داخلــي و خــارجي ممكــن 

ه حذف يارانه ها و رهـا  نيست و چنانچ
سازي قيمتها نيز در همين شرايط عملي 
ــر   ــدادهاي غي شــود، بايــد آمــاده روي
 .مترقبه فراواني در سطح اجتماع باشيم

در شماره پيش هشـدار  : انقالب اسالمي
داديم كه اقتصاد ايران گرفتار ركـود و  
فلج است و در وضـعيت فلـج و وجـود    

  :ودتحريمها، البته بهاي ارز باال مي ر
  
تب دالر و تب طال و صفهای  ٭

ـــد دالر و  ـــرای خری طـــوالنی ب
ـــت  ـــوی دول ـــه دالر از س عرض

  :برای کاستن از تب دالر
 

، خبــر گــزاري مهــر 89مهــر  11در  
هـاي   اكثر صرافي: گزارش كرده است

واقع در ميـدان فردوسـي و چهـارراه    
استانبول در حالي امروز قيمت انـواع  

درج  ارز را در تابلوهاي صرافي خـود 
كردند كه قيمت دالر امـروز در بـازار   

تومــان رســيد تــا نســبت بــه  1080بــه 
ــته  ــه گذش ــنبه هفت  1220دالر ( چهارش

تومــان كــاهش  140حــدود ) تومــاني 
 . نشان دهد

ها قيمت خريد و  امروز اكثر صرافي 
فروش دالر را بر روي تابلوهاي خـود  
درج كرده اند كه براساس آن، قيمـت  

ومان و قيمت خريد ت 1080فروش دالر 
 .تومان است 1075تا  1070نيز بين 

هـا قيمـت فـروش     برخي از صرافي 
بــر روي  1535تــا  1520يــورو را بــين 

  . اند تابلوهاي صرافي خود درج كرده
  

  10در صفحه

 ايران گيت دوم؟
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در عين حال، اكثر آنها قيمت خريـد  
اند اما در مراجعه براي  را حك نكرده

خريد توسط مشتري قيمت آن حدود 
 .شود تومان اعالم مي 1480

ــروش ارز دالر در    ــز فـ ــروز نيـ امـ
هاي بانكهـا بـا اسـتقبال شـديد      صرافي
ها و مردم مواجه شده است، به  صرافي

هاي طوالني در مقابـل   نحوي كه صف
آنها تشكيل شـده اسـت، ضـمن اينكـه     
بانك مركزي امروز نرخ مرجع دالر را 

تومــان  1476تومــان و يــورو را  1070
 .تاعالم كرده اس

ــرافي   ــر ص ــال، اكث ــين ح ــا  در ع ه
قيمتهاي خريد و فروش سكه را بر روي 
تابلوهاي خود درج كرده اند اما ايـن  
قيمتها بسيار متفاوت است به نحوي كـه  
قيمت فروش سـكه تمـام بهـار آزادي    

هـزار تومـان و    374تـا   353امروز بين 
تومـان   350تـا   348قيمت خريد بـين  

  .اعالم شد
نــك مركــزي مــي با: انقــالب اســالمي

ــته    ــا گذاش ــار بانكه ــد ارز در اختي گوي
است و فعاالن اقتصادي هـر انـدازه ارز   
بخواهند مي تواننـد بـه قيمـت هـر دالر     

اما خريـداران مـي   . تومان بخرند 1070
گويند بانكها مـدعي هسـتند كـه هنـوز     
ارزي در اختيــار آنهــا قــرار داده نشــده 

هرچنــــد بــــاال رفــــتن ارزش . اســـت 
بحــران اقتصــادي  دالرگويــاي تشــديد

است امـا بـه دولتـي كـه گرفتـار كسـر       
بودجه است امكان مي دهد، با فـروش  
دالر به قيمت باال، بخشي از كسر خود 

  :را جبران كند
  

عامـــل تـــب دالر  ،حکومـــت٭ 
  :است اما تنها عامل نیست

 
، آينده نيوز گـزارش  89مهر  11در  

ــت  ــرده اس ــه از روز  : ك ــالي ك در ح
زار طـال و ارز  دوشنبه هفته گذشـته بـا  

تهران كه قلب اقتصاد كشـور محسـوب   
شود، با شوك شديدي مواجه شد و  مي

قيمت ارز با جهشي بي سـايقه بـيش از   
صد تومان در يك روز افزايش يافـت،  

جزئيات پشت صحنه  "آينده"خبرنگار 
 .اين اتفاق نگران كننده را تشريح كرد

بنــابراين گــزارش، اگرچــه در ظــاهر   
كــم اثــري چــون  ســعي شــد اتفاقــات

اعتصاب طالفروشان و رشد قيمت طـال  
در بازار جهاني عامل اين شوك جلوه 
داده شود، اما شواهد نشان مـي دهـد   
اين عوامل نقـش چنـداني در جهـش    
قيمتي در بازار ارز تهران نداشته است، 
چرا كه اعتصاب طالفروشان اثـري بـر   
بازار ارز ايجاد نمي كند و رشد قيمـت  

ت ارز اثري منفـي دارد،  طال نيز بر قيم
 .نه افزايش دهنده

امـا برخــي شــواهد حــاكي از نقــش     
بـه   .بانك مركزي در اين پـروژه دارد 

ويــژه آنكــه بانــك مركــزي در دو روز 
نخست شوك با سـكوت كامـل شـاهد    
افزايش قيمتها بود و سپس بـا افـزايش   

تومان سعي  1069قيمت رسمي دالر به 
بـر   .ددر تثبيت بازر در اين قيمـت دار 

اساس شنيده ها، بـا نزديـك شـدن بـه     
نيمه دوم مهر و زمان واريز نقدي يارانه 
به حساب مردم، دولت نيـاز بـه مقـادير    
هنگفتي ريال دارد كه يكي از راههاي 
تامين آن، تزريق ارز به بـازار و جمـع   

 .باشد آوري ريال مي
اين ميـزان تزريـق ارز كـه بـالغ بـر         

رصورتي كه ميلياردها دالر مي باشد، د
بدون زمينه سازي صورت مي گرفـت،  
ــامين   ــاهش ارزش دالر و ت موجــب ك
نشــدن ريــال مــورد نيــاز دولــت مــي 

اما با تمهيدات صـورت گرفتـه   . گرديد
حتي در صورت تزريـق چنـد ميليـارد    
دالر به بازار نيز بر اثر فضاي رواني بـه  
وجود آمده، نه تنهـا بـازار ايـن ارز را    

ـ     ر شـرايط  جذب مي كنـد، بلكـه بـر اث
ايجاد شده پس از شوك هفته گذشته، 
قيمت فروش ارز به جاي حدود هـزار  
تومان در اوايل هفتـه گذشـته حـدود    
هزار و صد تومان بـه فـروش خواهـد    
رفت و  درآمد ريالي دولت از فـروش  

  .ارز، ده درصد افزايش  مي يابد
اگـر اقتصـاد در ركـود    : انقالب اسالمي

ته بودنـد  نبود و اگر تحريمها اثر نگذاش
و اگر ذخاير ارزي به اندازه كافي بـود،  
دولت نمـي توانسـت، تـب دالر و تـب     
ــد آورد    ــدت پدي ــن ش ــه اي ــال، را ب . ط

ــاال      ــر ب ــابي خب ــه در ارزي ــانطور ك هم
ــه را    ــر بودجـ ــم، كسـ ــيح داد ايـ توضـ
حكومــت كوشــيده اســت از راه ايجــاد 

اما اگر هم چنين . تب دالر، جبران كند
قصــدي نداشــت، تــب دالر عــارض    

 . اقتصاد ايران مي شد
  
كسي حاضـر بـه فـروش دالر  ٭

  :نيست
 

، ايلنا گـزارش كـرده   89مهر  11در  
خريداران دالر به اميد افـزايش  : است

ــه   ــدام ب ــيش از پــيش قيمــت آن، اق ب
خريــداران .فــروش ارز و دالر نكردنــد

هايي كه اقـدام   بسياري در محل بانك
انـد تجمـع    به فروش دالر و ارز كـرده 

هـاي طـويلي را تشـكيل     كرده و صـف 
 .دادند

بازار ارز داخلي از روز پنجشـنبه بـه       
طــور كامــل در حالــت تعطيلــي قــرار 

ــازار  .دارد عــدم مبادلــه ارز در ايــن ب
عامل اصلي تعطيلـي چنـد روزه بـازار    

 .داخلي ارز بوده است
بانك كارگشايي اقـدام بـه فـروش         

تومـان   85دالر به قيمت يـك هـزار و   
يك از خريـداران   ما هيچكرده است، ا

دالر اقدام به فروش دالر در بـازار ارز  
 .نكردند

ــه    ــه ب ــن زمين ــرافان در اي ــي از ص يك
بـازار ارز داخلـي   : خبرنگار ايلنا گفـت 

كامالً مبهم و پرتالطم است؛ چرا كه در 
حال حاضـر خريـداران دالر بـه اميـد     
افزايش بيش از پيش قيمت آن، اقـدام  

 .كنندنمي به فروش ارز و دالر 
ــه داد  ــراف ادام ــن ص ــيش: اي ــي  پ بين

شود كه ركورد قيمت دالر كه روز  مي
تومان رسيد، بار  300پنجشنبه به هزار و 

بـه گفتـه يكـي از     .ديگر شكسـته شـود  
خريداران دالر، اين موضـوع در طـي   

 .سابقه بوده است سال گذشته بي 10
ــه       ــداران دالر ب يكــي ديگــر از خري

م اجراي طرح اعال: خبرنگار ايلنا گفت
تحول اقتصادي كه امروز نيز سخنگوي 
اقتصادي دولـت بـر آن تاكيـد كـرد،     
باعث شده است تا خريداران بيشـتري  
تمايل به خريد دالر كرده و نسـبت بـه   
عدم فروش آن بـراي افـزايش قيمـت    

 .دالر اقدام كنند
  
  
چهار شرکت بزرگ نفتی نیز  ٭

از ســرمایه گــذاری در ایــران، 
  :منصرف شدند

  
ــپتامبر  30در   ــزاري 2010س ، خبرگ

چهــار : فرانســه گــزارش كــرده اســت
 و شـل  و توتـال  ،شركت بزرگ نفتـي 

اند كه بـه   استات اويل و اني قول داده
هـاي خـود در ايـران      گـذاري  سرمايه

  . پايان دهند
جيمز استينبرگ، معـاون وزيـر امـور      

خرسـندم  «: ه اسـت ، گفتامريكاخارجه 
چهار شـركت  كه به اطالع برسانم ما از 

ايم كه بـه   المللي انرژي قول گرفته بين
پايان ) در ايران(هايشان  گذاري سرمايه

ــازه در  ــه فعاليــت ت دهنــد و از هرگون
 .داري كننـد  بخش انرژي ايران خـود 

اقـــدام ايـــن چهـــار شـــركت را وي 
براي ايران دانسـته و  » اي جدي لطمه«

هـا بـا ايـن كـار از      گفت اين شـركت 
ــه دور هــاي ايــاالت مت تحــريم حــده ب

  ».مانند مي
  
ـــاپراس کـــه ٭ شـــرکت نفتـــی ت

از یک طرح نفتی  ،ترکیه ایست
  :در ایران خارج شد

 
ــر  11در   ــرداده 89مه ــاك خب ، تابن

با وجود اينكه مقامات تركيـه در   ،است
ماه هاي اخير از عدم پيروي از تحريم 
هاي يكجانبه عليه ايران سـخن رانـده   
 اند، گزارش ها حاكي از اين است كه

از يك پـروژه  » تاپراس«شركت تركي 
 .نفتي ايران خارج شده است

چـاپ تركيـه در   » حريـت «روزنامه     
ــن    ــه اي ــرداختن ب ــمن پ ــي ض گزارش
موضوع به نقل از وزير انرژي و منـابع  
طبيعي تركيه اعالم كرده است كه اين 
ــن   ــديره اي ــات م تصــميم، تصــميم هي
شـركت بـوده و از آنجــا كـه شــركتي    

سـتقالنه دربـاره   خصوصي است خود م
 .فعاليت هايش تصميم گيري مي كند

گفتــه مــي شــود پــيش از ايــن وزارت 
ــه اي    ــركت تركي ــا ش ــه آمريك خارج

را در فهرست شركت هـايي  » تاپراس«
كه از فعاليت در بخـش انـرژي ايـران    

ــود   ــرار داده ب ــد، ق ــراف داده ان . انص
همچنــين در گــزارش وزارت خارجــه 

ش اين بخشي از تال: آمريكا آمده است
ما براي تحـت فشـار گـذاردن ايـران     
براي همراهي بـا جامعـه بـين المللـي     
اســت، مــا مصــرانه مــي خــواهيم كــه 
كشورها و يا شركت هاي خـارجي يـا   
در بخش انرژي ايران سرمايه گـذاري  
نكنند و يا در صورت سـرمايه گـذاري   

 .ريسك بااليي را بپذيرند
  
  
اداره شــرکتهای وزارت نفــت ٭

خــارج نفــت » وزیــر« از دســت
  !شده است

 
ــر  11در   ــزارش  89مه ــاك گ ، تابن

« نماينده«، سيروس سازدار: كرده است
سـال از مهلـت   30 :مجلس گفته اسـت 

ارائه اساسنامه شركت نفت مي گذرد و 
هاي مختلـف از ارائـه    ها به بهانه دولت

بـاالخره  . انـد  آن به مجلس سر باز زده
ــر ايــن انفــال   بايــد تكليــف نظــارت ب

گوييم كـه شـركت   نمي . مشخص شود
نفت كار غير اصولي انجام مـي دهـد،   
اما شركت نفت بايـد زيـر نظـر وزارت    
نفت باشد، در حاليكه حقوق وزير نفت 

قـانون  / را هم شركت نفت مـي دهـد  
مشخص است و مجلس نيـز اصـرار بـر    
اجراي قانون دارد و بايد در اين مورد 

وزارت نفــت در / تعيــين تكليــف شــود
يت كافي داشته كارهاي خود بايد شفاف

 .باشد
شوراي انقالب وزارت نفت را مكلف     

هـاي   ماه اساسنامه شركت 6كرد ظرف 
تابعه خود را به مجلس ارائه دهـد كـه   

 .تا كنون انجام نشده است
وزارت نفت چه از نظر صيانتي و چه  

از نظر حفاظت محيط زيسـت و امثـال   
هـاي تابعـه خـود     آن، بايد بر شـركت 

ي برداشت از مخازن متول. نظارت كند
وزارت نفـت اسـت و ايـن     ،نفت و گاز

وزارت از طرف حاكميت بايد اين كار 
هــاي تابعــه  را انجــام دهــد و شــركت

شركت نفت نيز بايـد مجـوز كارهـاي    
در حالي كه  .خود را از وزارت بگيرند

هاي تابعـه وزارت نفـت    اكنون شركت
مقررات و قوانين خاص خود را دارنـد  

ــا از ــت   و اداره آنه ــت وزارت نف دس
خارج شده و مجلس موظف است كـه  

  .بر اجراي قانون نظارت كند
 ،وقتي آقايـان در مخـازن مشـترك    

تزريق گـاز مـي كننـد انتظـار دارنـد      
ساكت باشم؟ اينها كه گاز تـرش را بـه   
همراه ميعانات حمل مي كننـد و جـان   
مــردم را بــه خطــر مــي اندازنــد،     

  انتظاردارند ساكت باشم؟
ت نفـت در اسـتفاده از   دست شـرك  

طور كـه بايـد از    ميادين باز است و آن
. اين منابع صيانتي برداشت نمـي شـود  

نظارت بر برداشـت صـيانتي بـر عهـده     
متاســفانه شــركت . وزارت نفــت اســت

نفت اين كـار را انجـام نمـي دهـد و     
برخي از مخازن در شرايط مناسبي بـه  

اگر شـرايط اينگونـه بـه    . سر نمي برند
خازن كـاربري خـود را از   پيش رود، م

  .دست خواهند داد
مديريت در كشور ما بسـيار حسـاس    

است و نبايد كـاري كـرد كـه جايگـاه     
مـديريت  : مديريت تضعيف شود، گفت

ــر شــركت ملــي گــاز ايــران   حــاكم ب
مديريت ضعيفي اسـت كـه معمـوال از    

انــد و  بيــرون ايــن شــركت آمــده   
ــي ــركت را    نم ــين ش ــد متخصص توانن

متخصصين خوبي در . سازماندهي كنند
اين شركت وجود دارد كه اكثرا بيكار 

اند و يـا مشـغول كارهـاي فرعـي      شده
  .هستند

  
كالبدشـــــــــــــکافي واردات  ٭

  کیفیت چيني قطعات بی
  

ــر  7در   ــنا،  89مه ــزارش ايس ــه گ ، ب
كيفيـت چينـي بـه     واردات قطعات بـي 

كشور با هدايت برخي باندهاي بـانفوذ  
، دو اخبـار موثـق   بنابر. گيرد مي انجام
ســاز داخلــي صــاحب ســهام در  قطعــه

جنبانـان   برخي خودروسازان از سلسـله 
 .اصلي اين باندها هستند

با وجـود تاكيـد مسـووالن وزارت          
صنايع و معادن و موسسه اسـتاندارد در  
خصوص جلوگيري از واردات قطعـات  

كيفيت به كشور و همچنين با وجود  بي
 »مقام معظم رهبري«تاكيد و تذكرات 

زمينــه ضــرورت كنتــرل واردات    در
كيفيت، ولي ورود قطعـات   كاالهاي بي

كيفيت چيني به كشور افزايش يافته  بي
 .است

توزيع و مصرف اين قطعـات   و ورود    
تمام مسووالن مربوطه   با وجود مخالفت

رسيده و هم حكايت  هم عجيب به نظر 
ــا   ــانفوذ و بعضـ از نقـــش بانـــدهاي بـ

ت بـه  خطرناك در واردات ايـن قطعـا  
  رغم  باندي كه توانسته علي. كشور دارد

تمام موانع قانوني اين قطعـات را وارد  
كشور كرده و آن هـا را وارد خطـوط   

 ! توليد برخي خودروسازان كند
كيفيــت  واردكننــدگان قطعــات بــي 
 :كنند مي "تهديد"

كيفيت چينـي،   قطعات بي باره وروددر 
والي كــه بــه ذهــن خطــور ئاولــين ســ

است كه با وجود مخالفت كند اين  مي
ــا   مســووالن مربوطــه، چــه كســاني و ب

چه قدرتي اين قطعـات را وارد  داشتن 
والي كـه بـه گفتـه    ئكنند؟ س كشور مي

برخي صنعتگران، پاسخ به آن دشوار و 
 .البته شايد خطرناك است

نيا ـ عضو هيات مديره انجمـن    فرهاد به
ــه  ــات و مجموع ــازندگان قطع ــاي  س ه

وال كـه  ئايـن سـ   خودرو ـ در پاسخ به 
ــات    ــدگان قطع ــان واردكنن ــام و نش ن

: گويـد  كيفيت به كشور چيست؟ مي بي
نام و نشان اين واردكننـدگان دردي  «

را دوا نكرده و از آن سو ممكـن اسـت   
 .مشكالتي را نيز به دنبـال داشـته باشـد   

نهادهاي مسوول مانند وزارت صنايع و 
معـــادن و وزارت بازرگـــاني بايـــد از 

ن زمينــه اســتفاده قــدرت خــود در ايــ

كرده و بر قدرت ناشي از گردش مالي 
كيفيت چيني  باالي واردات قطعات بي

 ».غلبه كنند
 حاصلكه سود سخن او اينست  معني   

كيفيــت چينــي  از واردات قطعــات بــي
چنان باال و مدهوش كننده اسـت كـه   

توانند با استفاده  برخي افراد خاص مي
ــن   ــول، اي ــن پ ــدرت ناشــي از اي از ق

ات را وارد كشــور كــرده و از آن قطعــ
ســو بــراي خــاموش كــردن اعتــراض 
صنعتگران داخلي و منتقدان به واردات 

كيفيـت، از هـر ابـزاري از     قطعات بـي 
 !جمله تهديد استفاده كنند

  
ــاد   ٭ ــور اقتص ــرا مح واردات چ

ايران است و مافياها كه واردات 
را در دســـت دارنـــد كـــدامها 

 :هستند؟
گـزارش كـرده    ايلنا، 89مهر  11در  

ــت ــديريت  : اس ــت م ــار مثب ــوز آث هن
واردات بر بازار مصرفي مشاهده نشـده  
كه اعالم تأييد وجود مافيـا در واردات  

انــدركاران  از ســوي برخــي از دســت
اقتصادي به صورت رسـمي، بـار ديگـر    

ها را بـه ايـن سـو بـرده كـه       همه نگاه
 .چه كساني هستند هاانحصارگر

در هاســت  ســال انحصــارگراني كــه    
دهـد و   بدنه اقتصاد كشور جـوالن مـي  

انگار كسي و يا نهـادي نبـوده و نيسـت    
 .كه با اين مافياي قدرتمند مقابله كنـد 

اين در حالي است كه تا چندي پـيش  
اظهــارات ضــد و نقيضــي در خصــوص 

ــدم  ــا ع ــا و ي موضــوع  ش وجــود مافي
 .تصديق و تكذيب مسئوالن بود

كساني كه واردات  عدم اعالم اسامي   
از سـوي   در اختيار دارند، انحصار به را

ــا   ــادي و ي ــردان اقتص ــذيب دولتم تك
كــه باعــث شــده بــود وجــود مافياهــا 

كارشناسان و حتي فعـاالن اقتصـادي و   
سياسي مافيـاي واردات را بـا صـاحبان    

 .قدرت مرتبط بدانند
داريوش قنبري نماينده ايالم درمجلس 

مافيايي در بحث : گويد در اين باره مي
عال هستند كه منافعي دارنـد  واردات ف

و تقريبا با برخي صاحبان قدرت مرتبط 
هســـتند و از ســـوي آنـــان حمايـــت 

 .شوند مي
وي در اين خصوص به صراحت دولت 
را مقصــر قلمــداد كــرده و ادامــه مــي 

اي  هـاي دولـت بـه گونـه     برنامه: دهد
گيرد كه بـراي منـافع توليـد     شكل مي

ــل نيســت و در   ــدگان اهميــت قائ كنن
هستند كننده ي واردهاين مافيانهايت ا

 .برند كه سود مي
انـد كـه    كارشناسان نيز بر ايـن عقيـده  

هـاي   نيروي محركه انحصـار در گـروه  
قدرت حامي مافيـاي اقتصـادي نهفتـه    

بنابراين براي مبارزه بـا انحصـار   . است
. دست نگـاه كنـيم   نيازي نيست به دور

مبـــارزه بـــا مافيـــاي اقتصـــادي بـــه 
ــده ــاز  پرون ــم ني ــازي ه ــداردس . ي ن

 .كنـد  افشاگري هم مشكلي را حل نمي
اين كارشناسان اعتقاد دارند كه مافيا به 
اين نتيجه رسيده كه منـافعش در كنـار   

هاي قـدرت كـه صـاحب رانـت      گروه
 .شود قانوني نيز هستند تامين مي

شايد يكي از اقـدامات ايـن جريـان       
ــارگر ــه ،انحص ــاي   چان ــي در نهاده زن

تعرفـه   گـذاري بـراي كـاهش    سياست
فعاالن اقتصادي درايـن   .واردات باشد

پيامـد كـاهش   : خصوص عقيده دارنـد 
 انتقال رانت از مافياي قاچاق بـه   ،تعرفه

ــاي صــاحب  ــانحصــار مافي ر واردات ب
اگـر بـا قاچـاق    چـرا كـه    .شدخواهد 

ــارزه جــدي مــي شــد و بازرگــاني   مب
خارجي تابع نياز توليـد  داخلـي مـي    

سـر  گشت، سـايه قاچـاق و واردات از   
ــد   ــي ش ــاه م ــران كوت ــاد اي در . اقتص

وضعيت كنوني، اگر هم رانـت قاچـاق   
كم شود، آن كسـر از آن مافيـاي وارد   

  .كننده مي شود
  

  12در صفحه

 ايران گيت دوم؟
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 ،خـــــــــــــــرداد۲۶«   
بمناسبت صـد و بیسـت 
و هشتمین سالگردتولد 

  »دکتر مصدق 
  

بدون شک رساندن کمک به شوروی هم 
ــتان  ــرای انگلس ــم ب ــور و ه ــرای آن کش ب

تی داشت و بایسـتی ایـن کمـک جنبه حیا
 .گرفت در اسرع وقت انجام می

بــرای رســاندن کمــک بــه شــوروی چنــد 
یکی از راه اقیـانوس : طریق وجود داشت

منجمـــد شـــمالی کـــه در ایـــن راه خطـــر 
های  یخبندان ممکن بود در انجام برنامه

کمک رسانی وقفه ایجـاد کنـد و دیگـری 
راه خــاور دور از طریــق والدی وســتک و 

این راه دارای یک مسافت . س بودمورمان
طوالنی یـازده هـزار کیلـومتری بـود و از 
طرفــی دولــت ژاپــن هــم اجــازه عبــور 

داد، زیـرا  افزار از این طریق را نمی جنگ
 .خود عضو محور بود

راه دیگــر راه بغــاز بســفر و داردانــل بــود 
ولـــی دولـــت ترکیـــه ایـــن راه را مســـدود 

از کوتـاهترین و امنتـرین راه . نموده بود
طریــق ایــران بــود کــه خــط آهــن نهصــد 
کیلومتری آن خلیج فـارس را بـه دریـای 

دولتهــای انگلــیس و . پیوســت خــزر می
شــوروی قــبالًٓ در ایــن زمینــه گفــت و گــو 

ــد ــرده بودن ــت . ک ــده دول ــریمن نماین ه
آمریکا کـه بـرای مـذاکره بـه مسـکو سـفر 
کرده بود همـین راه را پیشـنهاد کـرده و 

بـرای تکمیـل و  اضافه نموده بود که باید
توسعه این خط طرحهایی نیز ارائه نمود 
و از همــین جاســت کــه اندیشــه حملــه 
نظامی به ایران یـک تصـمیم قطعـی بـین 
. کشـورهای انگلسـتان و شـوروی در آمـد

)۲۸  (  
  

گونـه  چرچیل در خاطرات خـود این«** 
 ۲۰( ۱۹٤۱ژانویـــــه  ۱۱در «: گویـــــد می

 شورای وزیران بریتانیـا بـا) ۱۳۲۰تیرماه 
حضـــور روســـای ســـتاد موضـــوع اقـــدام 
نظامی علیـه ایـران را مـورد بررسـی قـرار 

های خاطرات چرچیل  با بررسی» .دادند
به نكات قابـل تـوجهی خـواهیم رسـید و 
آن، ایــن اســت كــه بــرای اشــغال نظــامی 
ایران، آمریکا نیـز در جریـان كامـل قـرار 

ـــود و در عین ـــه ب ـــول  گرفت ـــه ق حـــال ب
ی نظامی كمك رساندن به نیرو«چرچیل 

تــرین وظیفــه بــود و  اتحــاد شــوروی مهم
ترین راه انتخـاب  ایران به عنوان نزدیـك

 ».شده بود
ــروی  ــین دو نی در طــول جنــگ، کشــور ب

ــه تســلط   اشــغالگر تقســیم شــد؛ شــمال ب
ــار جنــوب  را، کــه  روســها درآمــد  و اختی
شامل میدانهای نفتی و تصفیه خانـه نیـز 
. می گردید، انگلیس ها به دسـت گرفتنـد

دو نیروی  اشغالگر، که بعدًا آمریکایی ها 
نیــز بــه آنــان ملحــق شــدند، راه آهــن 
سراسری و کلیه تسهیالت بنـدری  کشـور 
را برای ارسال اسلحه و مهمات از خلیج 
فارس به اتحاد شوروی در اختیار خویش 

در این میان ایران دچار قحطی . گرفتند
شد و گناه آن به گردن انگلیسی ها افتـاد 

گفتنـد ذخـایر خـوار بـار  کشـور را که می 
برای مصـرف نیروهـای خـود خریـداری 

وضع به جایی رسـید کـه وزارت . می کند
: خارجه آمریکا به انگلیس ها هشـدار داد

بــا گرســنگی دادن ایرانیــان نمــی تــوان « 
« ) ۲۸(»   محبــت آنهــا را بــه دســت آورد

در طــول جنــگ، نفــت ایــران بــه روشــن 
قین کمک نگاه داشتن ماشین جنگی متف

ــرد ــراوان ک ــا ارزش  . ف ــزرگ و ب ــره  ب به
دیگری کـه متفقـین از ایـران بردنـد، راه 
آهن سراسری این کشور بود که به وسیله 
آن چهار میلیون تن تدارکات نظـامی بـه 
روسیه رساندند و یـک میلیـون تـن دیگـر 
نیز از طریـق جـاده هـا و راههـای ایـران 

بـــا در اختیـــار . روانـــه آن کشـــور کردنـــد
دن چنــین خطــوط حمــل و نقــل و گــزار

ارتبـــاطی ذیقیمتـــی بـــه مســـاعی جنگـــی 
» پل پیـروزی « متفقین، ایران به عنوان 

اما بهره ایـران در ایـن میـان . شاخته شد
بر عکس چیزی جـز قحطـی و بـد بختـی 

کـه بـا  –های ناشـی از اشـغال ایـن کشـور
 –وجود اعالم رسمی بیطرفی  انجام شـد 

د آنها چه ایرانیان احساس می کردن. نبود
در جنگ و چـه در صـلح فقـط قربانیـان 
. سیاســـتهای  روس و انگلـــیس هســـتند

عکس العمل این خشم و نفرت، علیه هر 
دو  کشور بایستی به موقع، خـود را نشـان 

 )   ۲۹(» می داد
ــانزده ســال پــس از تصــویب الیحــه راه  پ
آهن سراسری بار دیگر مصـدق در جلسـه 

مجلـس شـورای ملـی،  ۱۳۲۲اسفنند  ۱۶
بــه عنــوان  نماینــده اول  تهــران، ضــمن 

تشریح مصائب ناشی از رژیم  دیکتـاتوری  
 :بار دیگر موضوع را عنوان کرد و گفت

بــه خــاطر دارم ســردار ســپه، رئــیس ... « 
الــوزرای وقــت در منــزل مــن ،بــا حضــور 
مرحوم  مشیرالدوله و مسـتوفی الممالـک 
و دولــت آبــادی و مخبــر الســلطنه و تقــی 

ظهار کرد کـه مـرا انگلـیس زاده  و عالء ا
 -آورد و ندانست با کی سرو کار پیدا کـرد

آنوقت نمـی شـد در ایـن بـاب حرفـی زد، 
ولی  روزگار آنـرا تکـذیب کـرد و بخـوبی 
ــه او را آورد،  ــی ک ــان کس ــد هم ــوم ش معل

 .چون دیگر مفید نبود، او را برد
دیکتاتور با پول ما و به ضـرر مـا راه آهـن  

فقـین امـروز کشید و بیست سال بـرای مت
  ) ۳۰(» ...ما تدارک مهمات دید

مـرداد   ۲۸سالهای بعد، پـس از کودتـای 
، هنگامی که مصدق دوران حـبس ۱۳۳۲

و تحــت نظــارت خــود را مــی گذارانیــد، 
مأموریـت بـرای « محمد رضا شاه کتـاب 

شــاه در کتــاب . را مــی نوشــت» وطــنم
پیرامون مخالفت مصـدق بـا احـداث راه 

مخالفـت  «: آهن سراسـری چنـین گفـت
با احداث راه آهـن در ) مصدق( شدید او 

ایران، مثال روشـن از ایـن طـرز تفکـر او 
ــت ــال  .  س ــا کم ــاطر دارم  روزی ب ــه خ ب

جسارت در حضور من اظهـار داشـت کـه 
. پــدرم در ایــن کــار خیانــت کــرده اســت

پدر مـن، : وقتی از او دلیل خواستم گفت
راه آهن سراسری را فقـط بـرای رضـایت 

کـه مـی خواسـتند بـه روسـیه انگلیسی ها 
  » ...حمله کنند ساخته است 

 )۳۱  ( 
پاســخ مصــدق بــه اظهــارات محمــد رضــا 

 :شاه بدین شرح است
ــال  ---«  ــی از س ــال ، یعن ــه س ــدت س م

هر وقـت راجـع بـه ایـن ۱۳۰٦تا   ۱۳۰۲
راه آهن در مجلس صحبتی مـی شـد و یـا 
الیحه ای جـزو دسـتور قـرار مـی گرفـت، 

م، چونکه خـط من با آن مخالفت کرده ا
بندر شاه، خطـی اسـت کـامالً  –خرمشهر 

و در یکی از ) استراتژیکی ( سوق الجیشی 
جلسات، حتی خود را بـرای پـیش آمـدی 

هـر کـس بـه : حاضر کـرده بـودم و گفـتم
این الیحه رأی بدهد خیانتی است که بـه 
وطن خود نموده است، که ایـن بیـان در 
وکالی فرمایشی تـأتیر ننمـود، شـاه فقیـد 

هــم عصــبانی  کــرد و مجلــس الیحــه را
در جلســه ] ...[   دولــت را تصــویب نمــود

مجلــس شــورای ملــی   ۱۳۰٥دوم اســفند 
ــتم ــط : گف ــن دو خ ــاد راه آه ــرای ایج ب

بیشتر نیست؛ آنکـه ترانزیـت بـین المللـی 
دارد، ما را به بهشت می برد و راهی که به 
منظور سوق الجیشی سـاخته شـود، مـا را 

های ما هم در  به جهنم، و علت بدبختی
جنگ بین المللی دوم همین راهـی  بـود 
ـــاخته  ـــد س ـــاه فقی ـــه اعلیحضـــرت ش ک

ســاختن راه آهــن در ایــن خــط ...بودنــد
هـــیچ دلیـــل  نداشـــت جـــز اینکـــه مـــی 

( خواستند از آن اسـتفاده سـوق الجیشـی 
  )  ۳۲(»...کنند) استراتژیکی 

  

مخالفت مصدق با الیحه راه آهن  
س در دوره های پـنجم و ششـم مجلـ

شــورای بــا الیحــه راه آهــن   بعنــوان 
اسناد  در اختیار خوانندگان قرار می 

  .گیرد
  

   ۱سند 
  
صورت مشـروح مجلـس سـه ۲۵۱جلسه * 

شنبه بیستم بهمن ماه یك هـزار و سیصـد 
و چهار مطابق بیست و پنجم شهر رجـب 
ســــنه یــــك هــــزارو سیصــــد و چهــــل و 

مجلس دو ساعت و ربع قبل  ۱۳۴۴چهار
ی تـــدین تشـــکیل از ظهـــر بریاســـت آقـــا

  .گردید
عامـه ایـن اسـت  پیشنهاد آقـای وزیرفوائد

كــه الیحــه راه آهــن در درجــه اول جــزو 
آقـــا میـــرزا ســـید احمـــد . دســـتور باشـــد

بهبهــانی ـ بنــده در درجــه دوم پیشــنهاد 
  . میکنم

رئیس ـ پیشنهادات دیگری هم شده است 
  .راجع بیونكرس است

آقـــای . راجـــع بمســـائل دیگـــر اســـت 
اربــاب كیخســرو ـ آنچــه ) اجــازه(اربــاب

ــی  ــد صــحیح اســت ول پیشــنهاد میفرماین
ــد  ــاالخره خــرج خــود مجلــس هــم بای ب

اگــر محاســبات . تكلــیفش معــین شــود
مجلــس جــزو محاســبات دولتــی بــود كــه 
بایستی از طرف دولت فرستاده شود چیز 

ولــی محاســبات مجلــس بــا دیگــری بــود 
خود مجلس است و قانون تفریغ بودجـه 

ــتور می ــزو دس ــر روز ج ــر روز ه ــود و ه ش
افتد و باالخره تكلیف آن كـی  بتعویق می

باید معلـوم شـود؟ بعضـی از نماینـدگان ـ 
بعد از راه آهـن رئـیس ـ در اینكـه الیحـه 
راه آهـــن جـــزء دســـتور شـــود مخـــالفی 

رئــــیس خبــــر ) گفتنــــد خیــــر(نیســــت؟
ــه راه  كمیســیون فوائد ــا راجــع ب عامــه ام
  ) بشرح ذیل قرائت شد(آهن مطرح ا ست

مجلــس شــورای ملــی ســاختن .مــاده اول
خطـــوط آهـــن ذیـــل را بـــدولت اجـــازه 

تهران ـ بندر جز طهران ـ محمره .میدهد
طهران .طهران ـ میرجاوه. طهران ـ قتور

ــ گــواتر طهــران ـ . طهــران ـ بندرلنگــه.ـ
  . طهران ـ استارا.روان دوز

مــاده دوم ـ دولــت مکلــف اســت پــس از 
تهیــه نقشــه مقــدماتی الزم بــرای ســاختن 

را بــاطالع كمپانیهــای  هــرخط مراتــب
خــارجی ســاختمان صــالحیتدار معتبــر 
برساند و شرایط هر یك نـافعتر و بصـرفه 
ـــویب  ـــس از تص ـــد آن را پ ـــر باش نزدیکت
مجلس شورای ملی بموقع اجـرا بگـذارد 

ای كه برای ساختن راه آهن  و مواد اولیه
الزم اســت و تهیــه آن در مملکــت امکــان 
ــود و ــه ش ــران تهی ــود ای ــد در خ  دارد بای

كارخانــه آهــن آب كنــی بــرای اینكــار در 
  .ایران از طرف دولت ایجاد بشود

ماده سوم ـ برای تهیه نقشه مقـدماتی راه  
و نقشه ترتیـب اسـتخراج آهـن و تاسـیس 
كارخانــه آهــن آب كنــی در ایــران دولــت 
مجاز است یکنفـر متخصـص آمریکـائی و 
یك نفر متخصص آلمانی بالفاصله پس از 

ه كافی مهندسین تصویب این قانون وعد
  . ایرانی استخدام نماید

ــرای حقــوق و مخــارج  مــاده چهــارم ـ ب
متخصصین و سایر مخارج نقشه بـرداری 
ــان از  ــزار توم ــاه ه ــت وپنج ــغ دویس مبل
محل عوائـد قنـد و چـای بـدولت اعتبـار 

ــین . داده مــی شــود ــنجم ـ وزارت ــاده پ م
ــدود  فوائد ــك  در ح ــر ی ــه ه ــه و مالی عام

ایـن قـانون وظایف خـود مـامور اجـرای 
  .هستند

دکتــر مصــدق در مخالفــت بــا الیحــه راه 
اگرما بخواهیم یك .... « : آهن می گوید

ــار  ــدم اول ك ــیم ق ــاری در اقتصــاد بکن ك
بایـد بـا ادلـه متقنـه و . تعیین محل است

دالئل محکمه معین بکنیم كه محلـی كـه 
ما امروز میخواهیم این پول قند و چـای 
 را صرف كنـیم كجـا اسـت؟ كـدام محلـی

نفع آور است و باعـث خسـارت نخواهـد 
این اول قـدم اسـت قـدم اول را كـه . شد

تمام كـردیم مـی رویـم بقـدم دوم بعـد از 
آنكه بـرای مـا مسـلم و منجـز شـد كـه در 
محله دولـت اگـر خانـه بسـازیم نفـع آور 
است میرویم یك معماری دعوت میکنـیم 
و میگوئیم آقای معمار تشریف بیاوریـد و 

ولـی اگـر مـن . بکشـیدبرای ما یـك نقشـه 

بخواهم یك خانـه بسـازم مقتضـی نیسـت 
كه بروم تمام شهر را نقشه كشی كنم بعـد 
. خانه درست كنم این اكل از قفـاء اسـت

اول محل را معین میکنیم و بعد از اینكه 
محــل معــین شــد و محقــق شــد كــه ایــن 
محــل نفــع آور اســت آنوقــت معمــار را 
دعــوت میکــنم و مــی گــویم مــن در ایــن 

یخواهم خانـه بسـازم و نقشـه اش محل م
را بکش واال شرط عقل این نیست كه یك 
ــن  ــه ای ــیم ك ــائی بیخــود خــرج بکن پوله
پولهائی كه ما داریم و می خواهیم خـرج 
كنیم شاید چند ریالش هم كفایـت نقشـه 

بنــابر ایــن اول بایــد . كــش تنهــا را نكنــد
از روی احصـائیه هـای . محل معین شود

نقـل درش  گمركی محل هائی كه حمل و
ــر اســت محلهــائی كــه راه تجــارتش . بهت

بیشـــتر اســـت بایـــد تعیـــین بشـــود بعـــد 
متخصص بیاید و نقشه بکشد بعد از آنكـه 
نقشه معین شد آنوقت چه میکنیم؟ حـاال 
یك كسی میخواهد خانه بسازد محلـش را 

. اش را هـم مـی كشـد معین می كند نقشـه
بعــد فكــر مــی كنــد كــه مــن ایــن خانــه را 

ا خودم امانی بسازم بهتـر مقاطعه بدهم ی
اند  است؟ البته اشخاصی که مقاطعه داده

میدانند كه مقاطعه دهنده زیاد میدهد و 
البته مـی دانـیم كـه مقاطعـه . كم میگیرد

اعلی حسـاب  كننده تمام مخـارج را بحـد
ــه . میکنــد مــثال اگــر شــما بخواهیــد چین

بکشید وقتی چینه كش را بیاورید بگوئیـد 
مـی . رعی دو قـرانچینه بکش می گوید ذ

گوئید چرا؟مـی گویـد مـن گلـش را بایـد 
لگــد كــنم، آب هــم بریــزم گــل رس هــم 

تمـام . میخواهد برای اینكه خراب نشود
ــه خــوب الزم  ــرای چین ــه ب ــمتهائی ك قس
است حسـاب مـی كنـد امـا وقـت تحویـل 
. دادن چکار می كند؟ كم تحویل میدهد

الیش را كلوخ میگذارد و وقتی كـه بـاران 
اشخاصی كه ایـن كـار . یشودآمد خراب م

اند، آبادی درسـت  را كردند، خانه ساخته
انــد بتجربــه برایشــان  انــد، بنــا كرده كرده

ثابت شده كه مقاطعـه اصـال سـود و نفـع 
حــاال . ایســت ایــن یــك قاعده. آور نیســت

اگــر یــك وقتــی بــرخالف كســی بگویــد 
مقاطعه بهتر است بایـد آن كسـی كـه مـی 

را بیـان گوید مقاطعـه بهتـر اسـت دلیـل 
كنـــد خصوصـــا وقتـــی كـــه دولـــت یـــك 

ـــاع  اشـــخاص صـــحیح العمل چـــه از اتب
ـــرای  ـــاع خارجـــه ب ـــه وچـــه از اتب داخل
ساختن راه آهن استخدام بکند و سر كار 
ــال  ــع و ضــرر م ــذارد در اینصــورت نف بگ
دولــت اســت در تمــام دنیــا كــامال تجربــه 
شده كه اگـر یـك كسـی یـك خانـه اجـاره 

بـرد  بیك كسی بدهد اگر مستاجر منفعـت
میگوید مال خودم است و اگر ضـرر بـرد 
میــرود متحصــن میشــود پــس چــه لزومــی 
دارد مقاطعه بـدهیم كـه اسـباب زحمـت 
بشــود؟ مــا نــه نفــع میخــواهیم ببــریم نــه 

ما با پول خودمـان كـار خودمـان و . ضرر
العمل خــوب كــار  بــا اشــخاص صــحیح
پــس بنـابر ایــن ایــن . میکنـیم بهتــر اسـت

ــده در اینجــا هــم مخــالف ه ســتم كــه بن
طریــق مقاطعــه نوشــته شــده و بــر فــرض 
اینكه مقاطعـه بشـود و ایـن الیحـه اصـل 
مناقصــه راهــم در نظــر بگیــرد بــاز خیلــی 
نــاقص اســت و تــازه بنــده بــا مقاطعــه 
مخالفم و با اینكه تعیین محل هم نشـود 

ـــور . مخـــالفم ـــا در ام بجهـــت اینكـــه م
درعرف یك . اقتصادی نباید تعجیل كنیم

نـد از هـول حلـیم مثلی است كـه مـی گوی
ما نباید امروز یـك . نباید توی دیگ افتاد

ـــیم و  ـــویب بکن ـــه را تص ـــین الیح همچ
بدست دولت بدهیم بعد دولـت خـودش 
. برود تمـام مملکـت را نقشـه كشـی بکنـد

بعد از آنكـه همـه مملکـت را نقشـه كشـی 
كرد آنوقت بیاید یك صـورتی بیـاورد كـه 
كمپانیها پیشنهادشـان ایـن اسـت و حـاال 

خــط فایــده دارد؟ و عیبــی كــه در كــدام 
. ایــن الیحــه اســت مســئله مناقصــه اســت

بــرای . بنــده اساســا بــا مناقصــه مخــالفم
اینكه اگر وقتی هـم دولـت بخواهـد یـك 
كارهائی بطور مناقصه بکند مناقصـه یـك 

ـــد در چـــه . شـــرایطی دارد ـــد دی اوال بای
مملکتی سازنده خانه هست و اگر در یك 

الن كـرد و شهری چند نفر هستند باید اع
ــا  ــد ب ــتند بای ــر هس ــای دیگ ــر در جاه اگ
مجــاری صــحیحه بــه آنهــا اطــالع داد و 
اینها بایـد راهـش را قـانون معـین كنـد و 
باید اعالناتی بکنند كه همه مردم بداننـد 
كه اگر یك روزی بگویند آقـا چـرا اعـالن 

نكردید بگوید ما اعـالن كـردیم و رفتـیم 
 البته همـه مـی داننـد. مذاكره هم كردیم

ـــخه ـــك نس ـــود ی ـــه بش ـــی ك اش در  اعالن
اش هــم  وزارتخانــه مــی مانــد یــك نســخه

پهلوی آن كسـی كـه جـواب مـی نویسـد و 
برای این كار یك دوسیه تشکیل می شـود 
و اگر یك چیزی دوسیه شـد ایـن دوسـیه 

یکــی پـیش طــرف و یکــی . نسـختان اســت
آنوقــت در . هــم در وزارتخانــه مــی مانــد

مجلـش ششـم یـك وكیـل مـی گویـد شــما 
. عالن را از روی شرایط صحیح نكردیدا

ــر از روی شــرایط صــحیح  ــد خی مــی گوی
ـــردیم ـــما . ك ـــس ش ـــر ی ـــد خی ـــی گوی م
می گویند خیـر . تان را منتشر كنید دوسیه

. دولت صالح نمیداند دوسیه منتشر شود
خــوب چــرا صــالح نمیدانیــد؟ دوســیه 
نسختان است اگـر ایـن دوسـیه بـرای آن 
طــرف مقابــل انتشــارش مفیــد باشــد كــه 
خودش منتشر مـی كنـد دیگـرالزم نیسـت 
ــد  ــد در هــر حــال بای دولــت صــالح بدان
محــل تعیــین شــود كــه كــدام نقطــه نفــع 
آوراست از روی احصائیه گمركـی از روی 

عجالتا روز پنجشنبه كه . مدارك صحیحه
مبعث است و عمر مجلـس پـنجم دو روز 
دیگــر بــه انقضــاء مــی رســد و نبایــد بنــده 

عقیــده . بــیش از ایــن چیــزی عــرض كــنم
بنده این است كه دولت در غیاب مجلس 
تـــا مجلـــس ششـــم از روی احصـــائیه و 
مدارك صحیحه ملی را كه تصور می كنـد 
حمل و نقل درش بیشـتر اسـت و  صـالح 
ــدس  ــد مهن ــد و بع ــین كن هــم هســت مع

بعد از آنكه . اش را بکشد دعوت كند نقشه
اش را كشــیدند بیاورنــد در مجلــس  نقشــه

اینطـور تصـدیق بگویند ایـن محـل را مـا 
ایم  اش را هـــم كشـــیده نقشـــه. كـــردیم

مجلــس هــم تصــویب كنــد واال آقایــان 
تصدیق می كنند كـه اگـر بخواهنـد همـه 
مملکت را نقشه كشی كنـد شـاید عایـدات 
. چند سال قند هم كفایت اینكار را نكند

عامـــه ـ ایـــن همـــان قســـمت  وزیرفوائد
مربــوط بمحــل اســت كــه بنــده مــی بیــنم 

خوب اینهمه خـط،  اسباب اعتراض شده
همه را دفعتا نمی شد خط آهن بکشـند و 
البته بایستی بـدوا یـك خـط كشـیده شـود 
ولی بنده عرض كـردم یـك مطالعـاتی كـه 

  . اند میفرمائید تابحال كرده
همه میدانید كه سـالها اسـت ایـن قضـیه 
راه آهن بدبختانـه بشـکل حـرف و گـاهی 
بصرف مطالعـه ولـی بـاالخره در جریـان 

بــاین وزارتخانــه و گــاهی در بــوده گــاهی 
اند حرفهـــائی  وزارتخانـــه دیگـــر نشســـته

دوسـیه . انـد اند و كمیسیونهائی كرده زده
انـد و بـاالخره یـك راه  هائی درست كرده

انـد  هائی را بنظر خودشان پیشنهاد كرده
و نمی شود گفت این خطوطی كه نوشـته 
شده است تمامش همین طور بی مقدمـه 

وده اسـت ولـی و بدون دلیل و مطالعـه بـ
البتــه كــامال تصــدیق داریــم كــه آن روزی 
این مسئله روشن می شود كه بر مطالعات 
سابق تا مطالعات یك متخصصینی عالوه 
شود كه بیاید و بگوید مطالعاتی كـه شـما 

اید اینجایش عیب دارد و اینجایش  كرده
خوب اسـت مخـارج ایـن را هـم كـه مـی 

ــن یکــیش خــوب اســت ــد ای مضــار . گوی
این اسـت و بـاالخره مطالعـات  اش اولیه

ســابقین و مطالعــات آنهــا كــه جمــع شــد 
بــاالخره معلــوم مــی شــود آن خطــی كــه 
عجالتا الزم است كشیده شـود ایـن خـط 

اش را شروع می كنند  است و آنوقت نقشه
به برداشتن باز هم عرض كردم اگر آنروز 
یــك اعتراضــی بــر آن خــط باشــد ممکــن 
 است مجلس بعد نظـر خـودش را اظهـار

ــد ــد متخصصــین فهمیده. كن ــد و  بگوی ان
اگـر . مجلس شورای ملی خـوب فهمیـده

ما آمده بودیم و با مطالعات خودمان یك 
ــودیم آنوقــت  خطــی را پیشــنهاد كــرده ب
همه جور اعتراض را آقایان می توانسـتند 
بر ما بکنند و می توانستند بگویند از روی 
ــا  ــه و ب ــه مطالع ــده و از روی چ ــه قاع چ

خصص قطع برای شـما تشخیص كدام مت
مـا . كه این خط مهم اسـت؟.حاصل شد

بــرای اینكــه ایــن اعتراضــات وارد نشــود 
آمدیم یك راهی پیدا كنیم كه از اعتـراض 
آقایان جلوگیری شـود و حـاال بـر عكـس 
مــی بینــیم آن خــودش ســیل اعتــراض را 

خوبسـت آقایـان . متوجه مـا كـرده اسـت
  اجازه بدهند بعد از آنكه متخصصین 

  
  12در صفحه
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بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ســـــالگردتولد دکتـــــر 

  »مصدق 
  

آمدنــد و مطالعــه كردنــد تكلیــف معلــوم 
  .شود و باالخره آنروز هم خواهد آمد

اما مسئله مناقصه و مقاطعه كه فرمودنـد  
بنــده نمــی خــواهم اظهــار نظــر شخصــی 
كرده باشم زیرا معتقـدم وقتـی یـك كسـی 

ــذ ــزی بگ ــك چی ــی خواهــد از ی رد و در م
اساســش موافــق اســت بایســتی ناچــار بــا 

گـاهی . نظرهای دیگر هم مماشات بکند
  هم شل بگیرد و بگوید بسیار خوب این 

قسمت عرض من را قبول داریـد؟ خیلـی 
متشــکرم، آن قســمت را هـــم كــه قبـــول 
نداریــد مــن ازش مــی گــذرم ولــی چــون 

شــان را  كمیســیون آقایــان وكــال یــك عده
اینطـور نوشـته  دیدم نظرشان این بود كه

شود ما هم بـاین صـورت در آوردیـم واال 
نظــر شــخص بنــده ایــن بــود كــه مناقصــه 
بهترین ترتیب است ولی بـاالخره گفتـیم 
كلمه مناقصه را نگـذاریم و بنویسـیم هـر 

تر اسـت بعـد هـم بیایـد بـه  كدام باصرفه
. مجلس و مجلـس رای خـودش را بدهـد

در ایــن صــورت مســئله مناقصــه را آن روز 
ن می بینید خوب بود رای میدهنـد، آقایا

معنـی بـد بـودن . بد بود رای نمـی دهنـد
چیست؟ یا از نقطه نظر سیاسی می بیننـد 
خوب نبوده یا از نقطه نظر دیگر بجهـت 
اینكه نمیشود گفت صرفه اقتصادی برای 
اینكه آنكسـی كـه ارزانتـر پیشـنهاد كـرده 
است در مناقصه پیش برده و از نقطه نظر 

جهـات دیگـر ممکـن هسـت سیاسی یـا از 
اما راجع باینكه اگـر . صرفه نداشته باشد

مسلم . اعالن شد باید شرایط داشته باشد
است ایـن یـك مناقصـه نیسـت كـه بزبـان 

های طهــران مــثال در  فارســی در روزنامــه
چهــار روزنامــه درج شــود و طبــع شــود و 

ایــن یــك چیــزی اســت كــه . منتشــر شــود
ــد شــرائط آن مناقصــه را  متخصصــین بای

بنــده یقــین دارم نــه مجلــس . معــین كنــد
ــی  ــدام نم ــا هیچک ــه ماه ــی ن ــورای مل ش
توانیم بیائیم شرائط مناقصه را كـه بـرای 
. ساختن یك راهی الزم است معین كنـیم

شــرائط یــك چنــین مناقصــه را بایــد یــك 
اشخاص كه باید خیلی مطلع و اهـل فـن 
باشند معین كنند و البته مـدت هـم بایـد 

ئلی را كه فرمـوده تمام مسا. گذاشته شود
یك چیزهائی است كه البتـه بایـد رعایـت 
كرد ولی روی همرفته از نقطه نظـر خـط 
باز عرض می كند كـه مبـادا بـرای آقایـان 

از . در این قسمت یك اشتباهی باقی باشد
نقطـــه نظـــر خـــط آیـــا چـــه پیشـــنهادی 
میکــردیم؟ پیشــنهاد میکــردیم كــه اجــازه 
. بدهند در ایران خط آهـن كشـیده شـود

ــین پی ــالن خــط مع ــردیم ف ــی ك ــنهاد م ش
اینرا وقتـی مـی تـوان بهـش . كشیده شود

رای داد كه یك اشخاص مطلعی مشورت 
ــد ــرده باش ــرض . ك ــابراین چنانچــه ع بن

كردم یك مطالعاتی تابحال شده بعد هم 
خواهــد شــد و بــالطبع یــك روزی یــك 

در (وزیری می آید و مجلس شـورای ملـی
 و مـی گویـد بنـابر) مجلس ششم انشـاالله

مطالعـــات ســـابقمان كـــه شـــده و بنـــابر 
انــد بایــد  مطالعــات متخصصــین كــه آمده

. فالن راه را اجـازه بدهیـد سـاخته شـود
ــا  ــد صــحیح اســت ی ــا مــی گوین آنوقــت ی

گفتنـد خیـر بایـد اصـالح . میگویند خیـر
  )۳۳. (شود، آنوقت اصالح میکنیم

 
   ۲سند شماره   
  

  ۱۳۰۷ -  ۲۳۲مذاكرات مجلس ** 
ت مشروح مجلـس مذاكرات مجلس صور

مطـابق  ۱۳۰۷فروردین ماه  ۲۸سه شنبه 
ـــرم  ۲۶ ـــس دو ( ۱۳۴۶شـــوال المک مجل

ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقـای 
صــورت مجلــس ) (پیرنیــا تشــکیل گردیــد

ــــوم یکشــــنبه  ــــای  ۲۶ی ــــروردین را آق ف
ـــد  ـــت نمودن ـــیس) دولتشـــاهی قرائ  -رئ

آقــای  -:صــورت مجلــس ایــرادی نــدارد 
  دكتر مصدق 

  

بنده در موضـوع راه آهـن  -دكتر مصدق
نظر خودم را به كرات در مجلس شورای 
ملــی بــه عــرض آقایــان رســانده ام دیگــر 
حــاال ضــرورت نمیــدانم در ایــن موضــوع 

ــنم ــی در نظــر . راه آهــن عرایضــی بک حت
دارم كه یك روزی در باب خـط راه آهـن 

یکـی از نماینـدگان محتـرم . مذاكره شـد
گفتند كه چون قانون گذشـته و تصـویب 
شـده، دیگــر در موضــوع خــط نمــی شــود 
صحبت كرد در صـورتیکه یکـی از مسـائل 
اساسی خـط راه آهـن اسـت و امـروز كـه 
میخواهیــد نقشــه اش را بکشــید و اجــازه 
نقشـــه كشـــی میدهیـــد ممکـــن اســـت در 
خطش هم مذاكره كرد ولو اینكه قـانون 

یــك قــانونی از . هــم تصــویب شــده باشــد
مجلــس گذشــته و ایــن قــانون اگــر نقــض 

د ضـرر نـدارد در صـورتیکه اگـر خـط شو
آهنی را بر خالف مصالح مملکت بکشـند 

ــذیر دارد ــران ناپ ــاب . ضــررهای جب در ب
راه آهـن . خط راه آهن بنده عـرض دارم

ــا ممکــن اســت دو قســم حمــل و نقــل  م
داشـــته باشـــد یکـــی حمـــل و نقـــل بـــین 

حمـل و . المللی، یکی حمـل و نقـل ملـی
نقــل ملــی مــا آن چیزهــائی اســت كــه در 

خله مملکت صرف میشود حمل و نقل دا
بین المللـی مـا آن چیزهـائی اسـت كـه از 
ممالك خارجه بطور ترانزیت می آید و از 
ــر  ــك دیگ ــه ممال ــد و ب ــور میکن ــران عب ای

اگر راه آهن ما یك فایده ای ببرد . میرود
از ترانزیــت مــال التجــاره اروپــا بــه آســیا 

این خطی كـه امـروز اجـازه . خواهد برد
كه نقشه كشی بکنند كامالً بـر داده میشود 

خالف مصـالح مملکـت اسـت زیـرا خـط 
بین المللی، خطـی اسـت كـه اروپـا را بـه 

اروپـا در ایـن طـرف . آسیا متصـل میکنـد
خط آهن ما باید از این طرف . واقع شده

شروع شود و به آن طـرف بـرود كـه مـال 
ایـن راه . التجاره اروپا را به آسیا برسـاند

نـد، حمـل و نقـل آهن ترانزیت پیـدا میک
بین المللی پیدا میکند ولـی آن راه آهنـی 
كه از بندر جز حركت كنـد و بـه محمـره 
بــرود، بنــده نمیــدانم چــه تجــارتی و چــه 
ــد داشــته باشــد ــی را میتوان . حمــل و نقل

ــد و  ــازه بدهی ــد اج ــه میخواهی ــروز ك ام
امروز كه میخواهید سی میلیون پول كـه 
در دســت ایــن مــردم اســت و در واقــع 

این ملت و مملکت اسـت، بـه یـك هستی 
راهــی صــرف كنیــد و ایــن پــول را كــه در 
ــان  ــردم اســت ازش ــن م ــات ای ــع حی واق
بگیرنــد یــك قــدری دقــت كنیــد واال جــز 
اینكــه تــوی زمــین بریزنــد و بعــد هــم ده 
سال دیگر میگویند چون اشخاصی كه در 
مجلـس شـورای ملــی بودنـد اینطــور رای 

ــد ــد و خــرج ش ــه . دادن ــت ب ــه اكثری البت
بنــده نمیگــویم . ت اعتمــاد دارنــددولــ

اعتماد ندارند ولـی اكثریـت هـم وظیفـه 
اش این نیست كه همینقدر كه یك چیزی 

اگــر . دولــت آورد بلنــد شــود رای بدهــد
كسی در مقابل بنده جوابی دارد پا شـود 

آن وقـــت رای . جـــواب بنـــده را بدهنـــد
آن وقـت بنـده عـرض میکـنم راه . بدهند

در . ته باشـدآهن ما باید دو ترانزیت داش
تمام دنیا ترانزیت ملی و ترانزیت داخلی 

راه آهـن از . برای راه آهـن فایـده نـدارد
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی فایده 
میبرد این خطی كه شما میکشید دینـاری 

بــرای مــن ثابــت . فایــده ترانزیــت نــدارد
كنید كه چه مال التجاره از اروپا می آیـد 

بندر جز میـرود و از ) بندرگز(به بندر جز
ــاره  ــال التج ــت م ــره ؟ هیچوق ــه محم ب
اروپا به بندر جـز نمـی آیـد و از بنـدر جـز 

مال التجـاره اروپـا . هم به محمره میرود
می آید به شـمال غـرب و از شـمال غـرب 

ایـــن . میـــرود بـــه جنـــوب شـــرق ایـــران
جــواب بنــده را بدهیــد، . ترانزیــت اســت
یـك رائـی كـه امـروز بـر . بعد رای بدهیـد

هـیچ . الح ایران باشـد ندهیـدخالف مص
دلیلی ندارد اگر دلیل دارید بگوئیـد واال 
به عنوان اینكه یـك قـانونی گذشـته شـما 
سی میلیـون دیگـر بـه ایـن مملکـت ضـرر 

یـك قـانونی گذشـته اسـت یـه یـك . بزنید
قیــام و قعــود میشــود آن قــانون را نقــض 
كرد و این خطی كه اجـازه میدهیـد یـك 

داشـته باشـد خطی باشد كه یك ترانزیتی 
كه یك چیزی هم برای این مردم داشـته 
باشد، بنده كامالً ثابت كـردم كـه عجالتـاً 
راه آهن در ایران فایـده نـدارد ولـی اگـر 
ترانزیــت داشــته باشــد و حمــل و نقــل 
ممکن است یك قسمت از ضـرر راه آهـن 

را جبران كند ولی این خطی كه امروز در 
ــه ضــرر  نظــر گرفتــه شــده اســت كــامالً ب

حــاال آقایــان غیــر از ایــن . کــت اســتممل
تشخیص میدهنـد مختارنـد ولـی مـن بـه 
عقیــده خــودم ایــن رای را كــه ایــن خــط 
كشیده شود و به این طرف برود خیانـت 

ــدانم  ــرخالف مصــالح مملکــت می … و ب
خیانت ) با همهمه( -بعضی از نمایندگان

بنده به نظر خـودم  -دكتر مصدق. نیست
خیانــت اســت شــما بــه نظــر خودتــان 

  )  ۳۴(» ....خدمت است
  

  .آغاز خانه نشینى  ۱۳۰۷  
  

درگذشــــت مــــادرش  -۱۳۱۰دی  ۱۲ 
خــانم :  ملــک تــاج فیــروز نجــم الســلطنه

نجم السلطنه مادر دکتـر مصـدق  بـانوی 
نیکوکار،  واقف و بنیانگذار یکی از اولین 
بیمارستان های تهران به نام بیمارسـتان 
نجمیه در چهارراه یوسف آباد تهـران در 

مؤسسه ای که با سـرمایه . بود۱۳۰۶سال 
شخصی ایشان به عنوان یک مؤسسه عـام 
المنفعه غیرانتفاعی بنا شد و با موقوفـاتی 
که آن شـادروان بـرای آن بیمارسـتان در 
نظــر گرفتــه بــود، اداره مــی شــد و دکتــر 
غالمحسین مصدق تا زمانی که در حیـات 
بود، بیماران را بـه طـور رایگـان معالجـه 

بعــد از درگذشــت خــانم نجــم . مــی کــرد
ـــــال  ـــــلطنه در س ـــــت و  ۱۳۱۱الس تولی

مــدیریت بیمارســتان را دکتــر مصــدق تــا 
ـــال  ـــت ۱۳۴۵س ـــده داش ـــه عه ـــن. ب   ای

“ سـینا“  بعـد از بیمارسـتان  که  بیمارستان
ــین ــرای  شــده  طراحــی  ســاختمان  دوم   ب

  شــود، در حــال می  محســوب  بیمارســتان
  اللـــه بقیه  حاضـــر در مصـــادره  دانشـــگاه

و از سـوی سـازمان اسـت   سـپاه  به  وابسته
جهانی یونیسف نیز به عنوان بیمارسـتان 

 .دوستدار نوزادان معرفی شده است
  
  

   :توضیحات و مآخذ
  
مجموعه اسناد و مدارک فـرخ خـان   -۱

  . ۴۳۶تا  ۴۴۰ص  -امین الدوله 
تاریخ مؤسسـات تمـدنی « نگاه کنید به * 

 -ن راه آهن دولتی ایرا» جدید در ایران
 .دکتر محبوبی اردکانی

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس     -۲
 . ۵۵۴ص  -  ۲ج  -محمود محمود -
روس و انگلـــیس در "مؤلـــف کتـــاب  -۳

ص : ایـن نظـر را تأییـد نمـی کنـد" ایران 
ترجمـــه فارســـی دکتـــر منـــوچهر  ۱۰۱
 .امیری

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلـیس  -۴
 . ۱۲۲۹ص  ۵ج 
  .همانجا -۵
تــاریخ اقتصــادی  –چرالــز عیســوی .( -۶

ــران  ــد   -ای ــر یعقــوب آژن  –متــرجم  دکت
 ) ۲۶۹ص     -نشر گستره ۱۳۶۹

ایران «جرج كرزن، در اثر خود بنام   -۷
جلــــد اول، ترجمــــه » و قضــــیه ایــــران

انتشــارات   -غالمعلــی وحیــد مازنــدرانی 
صـــص    -- ۱۳۷۳ -علمـــی و فرهنگـــی، 

۷۸۵  - ۷۸۲      
  ۷۸۵ص -همانجا  – ۸
  ۷۸۸ص  -همانجا  – ۹

  ۷۹۰ص -همانجا  – ۱۰
  ۷۹۰-۷۹۱صص  -همانجا  – ۱۱
  ۷۹۲ص -همانجا   -۱۲
  ۷۹۳ص -همانجا  -۱۳
  ۲۹۶ص -همانجا  -۱۴
  ۳۲۰ص  -همانجا  -۱۵
  ۳۲۰ص -همانجا  – ۱۶
  ۳۲۱ص -همانجا  – ۱۷
  ۳۲۸-۳۲۹صص  -همانجا  – ۱۸
  ۳۲۹ص -همانجا  – ۱۹
  ۷۹۷ص -همانجا   - ۲۰
  ۷۹۹-۸۰۰صص - ۲۱
«  -دکتــر جــواد شــیخ االســالمی  – ۲۲

اســناد محرمانــه وزارت خارجــه بریتانیــا، 
»  ایران و انگلـیس ۱۹۱۹در باره قرارداد 

 - - ۱۳۶۸. جلد اول ، تهـران، كیهـان -
  ۱۲۳ص  

ــماره *  ــند ش ــه  ۷۸۹ -( ۸۶س در مجموع
صـورت جلســه  -)اسـناد سیاسـی بریتانیــا 

مذاکرات مفصل لرد کرزن با فیروز میرزا 
ــران در نصــرت ا ــه ای ــر خارج ــه وزی لدول

  که ) ۱۹۹سپتامبر  ۲۳به تاریخ( لندن

  ايران گيت دوم؟
  

مجموعــه مافياهــا بــه  : انقــالب اســالمي
ــه   خيانــت و رانــت خــواري و تجــاوز ب

  :حقوق انسان مشغولند
  
  

يم اسـالمي كـه، در   ژر
آن، سردادن فرياد اهللا 
اكبـــر و مصـــاحبه بـــا 
مرجع تقليد و شـركت  
ــه جــرم   ــاز جمع در نم

  :ستا
  
  

ـــــه گـــــزارش ۸۹شـــــهریور  ۳۰در   ، ب
ادوارنیوز، همزمان بـا حضـورعمادالدین 
باقی در دادگاه برای رسیدگی به پرونـده 
انجمن دفاع از حقوق زنـدانیان، وی در 
پرونده مربوط بـه مصـاحبه بـا آیـت اللـه 

در . سال زندان محکوم شد۶منتظری به 
حال حاضر وی پس از چهار و سال و نیم 

 ۵ه هفـت سـال زنـدان و تحمل حبس، بـ
سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و 

  .مدنی محکوم شده است
  
 

ــاکس  ــر پرســی ک ــرای س ( رونوشــت آن ب
ــا در تهــران فرســتاده  ــار بریتانی وزیرمخت

  .شده است
   ۱۹۰ص    -همانجا  – ۲۳

در مجموعــه  ۸۳۰(=  ۱۲۴ســند شــماره* 
تلگراف مورخ سی و ) اسناد سیاسی ایتالیا

سرپرسی کاکس  به لـرد  ۱۹۱۹یکم اکتبر 
  .کرزن
مصـدق سـالهای  –غالمرضا نجاتی  - ۲۴

مؤسسـه  –جلـد اول  –مبارزه و مقاومـت 
 –چــاپ دوم  –خــدمات فرهنگــی رســا 

    ۲۶- ۲۷ص   – ۱۳۷۸
   ۲۸ص   –همانجا  - ۲۵
ــــامی    - ۲۶ ــــی  و نظ ــــاطرالت سیاس خ

-سرهنگ ستاد غالمرضا مصور رحمانی 
ـــرباز«  ـــه س ـــدما  -» کهن ـــه خ ت مؤسس

ـــا  ـــی رس ـــا  ۱۰۵ص  –  ۱۳۶۶ –فرهنگ ت
۱۰۶   
 –نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق  - ۲۷

    ۱۸۸  - ۱۹۶صص   – ۷انتشارات مصدق 
ــا  -  ۲۸ ــاهدی ب ــر ش ــوی مظف ــت وگ گف

اشغال ایـران در : دکتر باقر عاقلی درباره
  جنگ جهانی دوم

نفــت، قــدرت، اصــول؛ ملــی شــدن  - ۲۹
 ۲۸نفـــت ایـــران و پیامـــدهای کودتـــای 

نوشــتۀ مصــطفی علــم، ترجمــۀ   -مــرداد 
غالمحســــــین صــــــالحیار، انتشــــــارات 

   ۸۱ص  -۱۳۷۷چاپخش، چاپ اول 
    ۸۲ص   –همانجا  – ۳۰
ـــا  - ۳۱ ـــات مصـــدق در مخالفـــت ب بیان

اعتبار نامه سید ضیاء الدین طباطبائی در 
  مجلس  شورای ملی،

نقـل از شـماره سـوم . ( ۱۳۲۴اسفند  ۱۶ 
 ). مذاکرات مجلس 

لوی، مأموریت برای محمد رضا په  - ۳۲
وطنم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتـاب 

  . فصل سوم – ۱۳۴۱ –
خاطرات و تألمات مصـدق  بخـش   - ۳۳

  ۳۴۸ – ۳۵۱صص  –سوم 
مشروح مجلـس ۲۵۱صورت جلسه   - ۳۴

ســه شــنبه بیســتم بهمــن مــاه یــك هــزار و 
  سیصد و چهار 

نطق هـا  و مکتوبـات « -نگاه کنید  به *  
 – ۷رات مصــدق انتشــا –»دکتــر مصــدق 

     ۳۰ص 
مــذاكرات مجلــس صــورت مشــروح  -۳۵

   ۱۳۰۷فروردین ماه  ۲۸مجلس سه شنبه 
نطــق هــا  و مکتوبــات «نگــاه کنیــد بــه *  

 – ۷انتشــارات مصــدق  –» دکتــر مصــدق 
    ۱۷۹   -۱۸۱صص  

، به گـزارش روابـط ۸۹شهریور  ۳۰در  
نفـر از  ۳عمومی دادگستری اسـتان یـزد، 

خـدر در زنـدان محکومین قاچاق مواد م
 .مرکزی یزد به دار  آویخته شدند

، به گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۳۱در  
افشین حسین پناهی، بـرادر انـور حسـین 
ــدانی سیاســی توســط مــاموران  ــاهی زن پن

 .امنیتی بازداشت شد
، بــه گــزارش شــهرزاد ۸۹مهــر   ۱در  

ــــه  ــــز، فاطم ــــاهی در تبری ــــوز، دادگ نی
ــردبی ــجویی و س ــال دانش ــیرپور، فع ر نص

آذربایجـــــان (مجلـــــه زن آذربایجـــــانی 
مـــاه حـــبس تعـــذیری  ۶را بـــه ) قـــادینی

ــرد ــوم ک ــات وارده . محک ــه اتهام از جمل
تبلیــغ علیــه نظــام از طریــق مجلــه فــوق 

 .بوده است
ـــر  ۱در   ـــد  ۳،   ۸۹مه ـــدانی از بن  ۳زن

زندان مرکزی اصفهان که چنـد سـال  در 
انتظار اجرای حکم اعدام بسر می بردنـد 

اسامی زندانیانی کـه اعـدام . اعدام شدند
محسـن  -۲علیرضا بـاقری  -۱. شده اند 

. رسول میر صـفا مـی باشـند -۳گودرزی 
ســال مــی  ۳۰ســنین اعــدام شــدگان  زیــر 

ایـن سـه زنـدانی بـه اتهـام داشـتن . باشد
 .مواد مخدر  اعدام شده اند

، به گزارش کلمه، تعیـین ۸۹مهر  ۱در  
وثیقه سـه میلیـارد تومـانی بـرای اعطـای 
مرخصی کوتاه مدت به دو زندانی سیاسی 
خانواده این زندانیان و همچنین وکالی 

عـرب قبـادی و  .آنها را شوکه کرده اسـت
ـــس از  ـــدانیان حـــوادث پ ـــاری از زن آقای
انتخابات هستند که برای مرخصی کوتاه 
مدت بـه آنهـا وثیقـه سـه میلیـارد تومـانی 

  .صادر شده است
ط ، بـــه گـــزارش  روابـــ۸۹مهـــر   ۲در  

عمومی دادگستری استان کرمان، مجید ـ 
بــه اتهـام زنــای بـه عنــف  ۸۶در سـال  ش 

دســتگیر و در دادگــاه کیفــری اســتان بــه 
اعـدام وی . مجازات اعـدام محکـوم شـد

ــا اذن  ــد دیوانعــالی کشــور و ب پــس از تایی
ــزی  ــدان مرک ــاییه در زن ــوه قض ــیس ق رئ

  .آمد کرمان به مرحله اجرا در
ش دادگـــاه ، بـــه گـــزار۸۹مهـــر   ۵در  

نگار و عضــو  مرتضــی کاظمیــان، روزنامــه
شــورای مرکــزی انجمــن دفــاع از آزادی 

کاظمیان به اتهام .مطبوعات، برگزار شد
 ۲۸در شعبه » فعالیت تبلیغی علیه نظام«

دادگاه انقالب، به ریاست قاضـی مقیسـه، 
 .محاکمه شد

، بـــه گـــزارش فعـــالین ۸۹مهـــر   ۵در  
زنـدانی حقوق بشر و دمکراسی در ایران، 

سیاسی مریم اکبری منفرد را از بند زنـان 
زنــدان اویــن بــه زنــدان قــرون وســطایی 

خــانم  .گوهردشــت کــرج تبعیــد کردنــد
ــری منفــرد پــس از اعتراضــات  مــریم اکب
گسـترده روز عاشـورا بــا یـورش مــامورین 

دی ماه به منـزل  ۱۰وزارت اطالعات در 
آنها دستگیر و به سلولهای انفـرادی بنـد 

 . وین منتقل شدزندان ا ۲۰۹
، بـــــــه گـــــــزارش ۸۹مهـــــــر   ۵در  

دانشجونیوز، دادگاه تجدید نظـر تهـران 
دادگـاه   ۲۸حکم صادره از سـوی شـعبه  

بــدوی انقــالب تهــران بــه ریاســت قاضــی 
مقیسه را بر محکومیـت علـی ملیحـی  بـه 

سال حبس تعزیری را عینا تایید  ۴تحمل 
 .کرد

، بــه گــزارش دانشــجو ۸۹مهــر  ۶در   
ــیفنیوز،پرو ــد س ــده محم ــل  ن زاده، وکی

دادگستری و فعال حقوق بشـر، بـه شـعبه 
 .دادگــاه انقــالب تهــران ارجــاع شــد ۱۵

اتهام این وکیل مدافع، با استناد به مواد 
قـــانون مجـــازات اســـالمی،  ۵۰۰و  ۴۹۸

" تاســیس کــانون مــدافعان حقــوق بشــر"
 .عنوان شده است

، بــه گــزارش وب ســایت ۸۹مهــر  ۶در  
ســود بخــش را در جــرس ، تــرور دکتــر 

کــرد و   رابطــه بــا پرونــده کهریــزک تلقــی
دکتر سود بخش را دومین قربانی جامعـه 

  .در پرونده کهریزک قلمداد کرد  پزشکی
 

، به گـزارش هرانـا ، لـوا ۸۹مهر   ۷در  
ــهروند محــروم از تحصــیل  خانجــانی ش

ــــاریخ  ــــه در ت ــــایی ک  ۱۳۸۸دی  ۱۳به
بازداشــت شــده بــود، بــه دو ســال حــبس 

  .حکوم شدتعزیری م
  15در صفحه
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گردانـــدن  نـــهيهز
 1.6تـا   1 نيب روگاهين
 دالر در سال ارديليم
 

تا ببینید که این ره که می رویم به ناکجـا 
  .آباد است 

سوال این است که یـک کیلـووات تولیـد 
سه عامـل . یک نیروگاه چه میزان است؟

نقش عمده را در محاسبات هر کیلووات 
ی ســاعت بــرق در یــک نیروگــاه بــازی مــ

اول ســرمایه نهــاده شــده بــرای . کننــد
ــــاه ــــن نیروگ ــــاخت ای ــــه . س دوم هزین

چرخاندن این نیروگـاه و در آخـر هزینـه  
   .از کار انداختن این نیروگاه

 
  هزینه سرمایه اولیه

 
قیمت گـذاری روی سـرمایه مـورد نیـاز    

ساخت یک نیروگاه  اتمـی بسـیار مشـکل 
وقتـی   ۱ارشـی زبرای مثال بنابر گ. است
ومین نسل راکتورهای اتمی ساخته که س

شد بطور اعـم تمـامی شـرکتهای سـاخت 
اینگونه نیروگاهها اعالم کردند کـه نیـاز 

ــرمایه از  ــووات  ۱۰۰۰س ــر کیل دالر در ه
بعـدا ایـن رقـم تـا . هم کمتر خواهد شـد

ــرز  ــزایش یافــت  ۱۲۰۰م ــن .  ۲دالر اف ای
 رقم رفتـه رفتـه  در محاسـبات طراحـان

EBR  لووات رسـیددالر در کی ۱۴۰۰به .
که البتـه بـاز ایـن رقـم را بـاال بردنـد امـا 

ــرز  ــووات  ۲۰۰۰همیشــه از م دالر در کیل
   .تجاوز نمی کرد

درحال حاضر فنالنـد مشـغول سـاختن    
 Olkiluoto-3 یک نیروگاه اتمی به نـام

 ۱۶۰۰این نیروگـاه تـوانی معـادل . است
در زمــــان . مگــــاوات خواهــــد داشــــت

ند قیمت ن بودجه از مجلس فنالنداگذر
بــه . میلیــارد یــورو بــرآورد کردنــد ۳آنــرا 

میلیـارد دالر  ۳٬۴فاصله کمی این رقم بـه 
در حال حاضر بودجه این . افزایش یافت

میلیـارد دالر افـزایش داده  ۶پروژه را بـه 
هنوز این نیروگاه تمام نشده است و . اند

معلــوم نیســت بــه درســتی هزینــه آن چــه 
ینــه میــزان اســت و معلــوم نیســت کــه هز

دیرکــرد ســاخت ایــن پــروژه چــه میــزان 
اما بـا همـین حسـاب تـا بـه امـروز . است

هزینه هر کیلووات بـرق تولیـد شـده مـی 
خواننــده را یــادآوری . یــورو ۳۷۵۰شــود 

ـــــاالنه  ـــــزارش س ـــــنم گ ـــــی ک  ۲۰۰۹م
نکته ای  ۴۱نیروگاههای اتمی در صفحه 

  : را به درستی گوشزد می کند و آن اینکه
قطــع مــی تــوان یــک چیــز را بطــور ."..۳

گفت و آن ایـن اسـت کـه هزینـه سـاخت 
نیروگاه همیشه کمتـر از آنچـه کـه هزینـه 

ــی شــود ــت بــرآورد م ــی اس در ...." واقع
ضمن، همین منبع نکته ای دیگر را بیان 
می دارد که  مخارج ثابـت بـرای سـاخت 
نیروگــاه اتمــی یــک فصــل مشــترک در 
تمامی کشورها دارد و آن اینکـه رقمهـای 

  .مطمئن هستندداده شده نا
ــروژه     ــران شــدن پ ــرای گ ــل ب ــنج دلی پ

نسبت به برآورد انجام گرفته، ذکـر شـده 
است که سه دلیل مهم آنها بخصـوص در 
ارتباط با ایران، تورم و باال بـودن قیمـت 
ــده  ــد کنن ــه تولی ــل اینک ــه دلی ــات ب قطع
اینگونه قطعات زیاد نیسـتند و تـاخیر در 

ــت ــده اس ــر ش ــاه  ذک ــاخت نیروگ در . س
باط با ایران، از آنجهت این سه دلیـل ارت

بسیار مهم است زیرا  اوال در ایـران تـورم 
بسیار بـاالتر از کشـورهائی اسـت کـه ایـن 
ــام  ــران تم ــت گ ــزارش، در توضــیح عل گ
شدن طرحها، به هزینه سـاخت نیروگـاه 

دوم اینکـه از . در آنها استناد کرده اسـت
آنجا که ایران خـود را وابسـته بـه روسـیه 

رم آن کشور آن قیمت را که می کرده الج
خواهد می گیرد و ایران چـاره ای نـدارد 
جز پرداخت آن و ساخت نیروگاه ایـران 
بسیار بیش از کشورهای صنعتی به تـاخیر 

 .افتاده است

حال باید جواب بـرای ایـن سـئوال پیـدا 
کنیم که ایـن میـزان سـرمایه چـه میـزان 
تاثیر در هر کیلووات ساعت تولیـد شـده 

عمر نیروگاه . روگاه اتمی دارد؟توسط نی
ــد ۴۰را حــدود  ــی کنن ــرآورد م    ۴.ســال ب

فرض را بر این بگذاریم که نیروگاه اتمی 
. درصد سال تولید برق داشته باشد% ۸۰
کیلــواوات بــرق  ۷۰۲۴بــا ایــن حســاب  ۵

ساالنه در این نیروگاه تولید می شود و با 
و مخــارج بــرای هــر % ۱۰حســاب بهــره 

بـه . یـورو ۵٬۵ود کیلووات ساعت مـی شـ
ــورو  ۸٬۱مــی شــود % ۱۵حســاب بهــره  ی

 .بهای هر کیلووات ساعت
مشــکل ایــن اســت کــه در فنالنــد، دولــت 
ــه چــین و  ــور نشــده اســت ب ــد مجب فنالن
ماچین باج بدهـد و مجبـور نشـده اسـت 
کــه مخــارج تحریمهــا را از ایــن رهگــذر 
بپردازد و مجبور نشده است کـه بـه هـزار 

در داخـل  یک نوع مافیـای مـالی نظـامی
ــه رانــت و دیگــر فســادها را بدهــد . هزین

 ۱۵مجبــور نشــده هزینــه تــاخیر حــداقل 
اگر حتی فـرض را بـر ایـن . ساله را بدهد

بگیریم بابت این باج دادنهـا، دیرکردهـا 
هزینــه پــروژه نیروگــاه ...و رانتخواریهــا 

بوشهر فقط دوبرابر آنچه فنالند مخـارج 
کرده است شده باشد در ایـن صـورت بـا 

یورو  در هر کیلووات  ۱۱درصد  ۱۰ره به
 ۱۶درصد بهـره مـی شـود  ۱۵ساعت و با 

یـــورو در هـــر کیلـــووات ســـاعت هزینـــه 
  .سرمایه این نیروگاه است

 
  مخارج جاری

 
اول هزینه . مخارج جاری سه بخش دارد

ســوخت دوم هزینــه نگهــداری مرمــت 
در . نیروگاه و سوم هزینه نیـروی انسـانی

بـه درازا نکشـد و اینجا برای اینکه مقاله 
حوصله خواننده سر نرود تمامی این سـه 

  .گونه مخارج را یکجا جمع کردم
 

  اداره و نگهداری نیروگاه
 

مخارج  ۶۱ص  ۲۰۰۹بنا بر گزارش سال 
دالر در  ۲۲جـــاری بـــه غیـــر از ســـوخت 

 ۱۲٬۵مگاوات سـاعت و مخـارج سـوخت 
 ۱۹۹۰دالر در هر مگاوات ساعت تا سال 

جـــاری غیـــر بـــوده بعـــد از آن مخـــارج 
دالر در هـــر مگـــاوات  ۱۲٬۵ســـوخت تـــا 

دالر  ۴٬۵ساعت و مخارج جاری سوخت 
. در هر مگاوات ساعت کـاهش پیـدا کـرد

علت پـائین آمـدن بیشـتر بـازی بـا ارقـام 
بنــا بــر همــین گــزارش بســیاری از . اســت

شرکتها مخارج جـاری کـه از یـک رقمـی 
ــاالتر اســت بــه عنــوان ســرمایه گــذاری  ب

زینــه نگهــداری محســوب مــی کننــد نــه ه
نیروگـــاه و بـــه ایـــن ترتیـــب از مخـــارج 
نگهداری می کاهند البته بخشی از پائین 
ــن  ــتر ای ــارائی بیش ــاطر ک ــم بخ ــدن ه آم

اما همانطور که در ایـن . نیروگاهها است
گزارش آمده هیچکدام از این ارقام داده 
ــارج اداره  ــامی مخ ــد تم ــی توان ــده نم ش

  .نیروگاه اتمی باشد
وگــاه اتمــی کــه بــرای مثــال هشــت نیر

خصوصـی  کـرد  ۱۹۹۶انگلیس  در سـال 
ـــه لحـــاظ اقتصـــادی در ســـال   ۲۰۰۲ب

ورشکسته شدند و دلیل آن مخارج جاری 
بعدا انگلیس اذعـان . باالی آنها ذکر شد

کرد که مخارج سـوخت و دیگـر مخـارج 
جاری نیروگـاه بـاالتر از آنچـه کـه گمـان 

 ۱۹۹۷بین سـالهای . می رفت بوده است
ایـن هشـت نیروگـاه را  مخـارج ۲۰۰۴تا 

ــین  ــا  ۱۶٬۵ب ــاوات  ۲۰ت ــد در هــر مگ پون
کـه نشـان داد . ساعت حساب مـی کردنـد

. بسیار پـائین تـر از مخـارج واقعـی اسـت
ــابر همــین گــزارش در مــدت  چنانکــه بن

 ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸شش ماه سـال بـین سـال 
 ۴۱٬۳این مخارج بعالوه سوخت بالغ بـر 

ــوده  پونــد در هــر مگــاوات ســاعت مــی ب
برابـر  ۲٬۵بیان دیگـر غریـب بـه به . است

آنچه که پنج سال پیش رقم می زدند این 
  .مخارج شده است

البته بخشی از این مخارج متعلق به کار    
کردن روی زباله های اتمی است که ایـن 
فقــط در انگلــیس و فرانســه بــه عمــل مــی 

اینکه چـه میـزان از ایـن رقـم بابـت . آید
 . این پروسه است معلوم نیست

آمریکا آمـار درسـتی بـه دلیـل اینکـه در    
ایــن ارقــام را حســاس مــی داننــد بیــرون 

اما آمار کلـی وجـود دارد . داده نمی شود
ــــرای ســــال  ســــهم  ۲۰۰۶کــــه در آن ب

دالر در هـر  ۱۸٬۸نگهداری و سـوخت را 
. مگـــاوات ســـاعت اعـــالم کـــرده انـــد

همانطور که می بینید تفاوت ایـن هزینـه 
یــن دو و ا. بــا انگلــیس بســیار زیــاد اســت

مهمتــرین آن ایــن اســت کــه . دلیــل دارد
ــا در ازای یــک دالر در هــر  دولــت آمریک
ـــداری  ـــئول نگه ـــاعت، مس ـــاوات س مگ

از ایــن رو . ســوخت مصــرف شــده اســت
در ضـــمن، . هزینـــه بســـیار پـــائین اســـت

انگلیس بنا دارد سوخت مصـرف شـده را 
مشـکل کـار ایـن اسـت . مستقیم انبار کند

چنــین کــه بــرای مثــال در آمریکــا هنــوز 
ــده  ــاخته نش ــداری س ــرای نگه ــاری ب انب
است و لذا هیچکس نمی داند مخارج آن 

در آمریکـا بنـا بـود در نـوادا . چقدر است
ـــ ـــت ای ـــه دول ـــود ک ـــاخته ش ـــار س ن انب
   .جلوی آنرا گرفتبامااو

  
  هزینه بازنشسته کردن نیروگاه

 
یکی دیگر از هزینه هائی که می بایـد یـک 

از کـار نیروگاه اتمی کنار بگـذارد هزینـه 
ـــت ـــداختن آنس ـــک . ان ـــبات ی در محاس

سرمایه گـذاری عـالوه بـر میـزان بهـره و 
طول عمـر، ارزش سـرمایه گذاشـته شـده 
. در آخر طول عمر هـم حسـاب مـی شـود

مشکل نیروگاههای اتمـی ایـن اسـت کـه 
به . اینگونه نیروگاهها ارزشی منفی دارند

این معنی که بـرای از کـار انـداختن آنهـا 
چــون ایــن هزینــه بــاال  .بایــد هزینــه کــرد

اســت صــاحبان اینگونــه نیروگاههــا مــی 
باید بخشـی از درآمـد خـود را بـرای ایـن 

دو مشـکل . منظور در سال کنـار بگذارنـد
اول بـرآورد کـردن : اساسی موجود است

زیرا بدرسـتی کسـی نمـی . میزان آن است
داند آن میزان در سی یا چهل سال آینده 

النی دوم اینکه به دلیـل طـو. چقدر است
بودن این زمان، سخت می تـوان کنتـرل 

شـرکتها ایـن . بر روی این سرمایه داشت
سرمایه کنار گذاشته شده را به راحتی بـه 
عنوان سـرمایه خـود شـرکت حسـاب مـی 
کنند و بسیاری از مواقـع آن را خـرج نیـز 

بــرای مثــال در انگلــیس ایــن . مــی کننــد
پوند در هر مگاوات سـاعت  ۰٬۳میزان را 
برآورد کردند که بعـدها مجبـور در ابتدا 

. شدند این برآورد را چندین برابـر کننـد
در ضمن، در طول زمان  نشـان داده شـد 
ــه  ــا را صــاحبان شــرکتها ب ــن پوله ــه ای ک
عنوان سرمایه نیروگاهها اسـتفاده کـرده 

 .و پولی دیگر در میان نیست
اگـر نخـواهیم دسـت بـاال را بگـریم، مــی 

ــادل  ــی مع ــوانیم رقم ــورو د ۲٬۵ت ــر ی ر ه
ــرای هزینــه اداره،  کیلــووات ســاعت را ب
سوخت و بازنشسته کردن نیروگـاه اتمـی 

  . محسوب کنیم
  هزینه بیمه 

. بیمه حـوادث اسـت  ها دیگر از هزینه   
. بــرآورد کــردن ایــن هزینــه آســان نیســت

شرکتها مجبور هستند که بخشی از درآمد 
حـال . را به بیمه هزینه اختصاص بدهند

بــه ارگــانی دولتــی بــه یــا ایــن را مســتقیم 
عنوان بیمه می پردازنـد و یـا مسـتقیم بـه 

اما سئوال ایـن اسـت کـه . شرکتهای بیمه
میزان خسارت را چه اندازه باید در نظـر 

در تمــامی قطعنامــه هــائی کــه . گرفــت
تنظیم کننده ارزش بیمه حوادث هسـتند 
ــی  ــیش از ارزش واقع ــی ب ــاظ سیاس از لح

 قطعنامـه  ۶. خسارت منظـور شـده اسـت
ها در این رابطه چنان تنظیم شده اسـت 
کــه حیــات نیروگاههــای اتمــی را ممکــن 

باالترین رقمی کـه بـرای پرداخـت . سازد
حـوادث منظــور شـده اســت در قطعنامــه 

ــا  ۲۰۰۴ ــر ب  ۱٬۵بروکســل اســت کــه براب
    ۷در همـین گـزارش. میلیارد یـورو اسـت

آمــده اســت کــه بعــد از حادثــه چرنوبیــل 
مبلــغ بســیار معلــوم شــده اســت کــه ایــن 

امـا از آنجـا کـه تـا بـه حـال . پائین اسـت
رقمی واقعی بـرای اینگونـه بیمـه منظـور 
نشده اسـت، لهـذا در محاسـبه، بـرای آن 

اما بـا تاکیـد مـی . رقمی منظور نداشته ام
گویم که حتی در کشورهای صـنعتی اگـر 
تمامی مخارج ناشی از یک حادثـه را مـی 

نند،  خواستند برآورد کنند و آن را بیمه ک
افکار عمومی نسبت به این نیروگاه اتمـی 
قضاوتی جز ایـن مـی کـرد کـه امـروز مـی 

  .کند

 
ــت از  ــد دول ــورهای صــنعتی، درآم در کش

در کشــور مــا . مالیــات بــر تولیــد اســت
درآمد، به تمامـه، حاصـل فـروش نفـت و 

حتـی اگـر دولـت یارانـه هـا را . گاز است
ــرق را از  ــام قیمــت ب ــردارد و تم ــامال ب ک

ــردم  مــردم در ــد، از آنجــا کــه م یافــت کن
درآمــد خــود را از دولــت دارنــد و دولــت 
هم از فروش نفت حاصل مـی دارد، ایـن 
دولت است که می باید تمامی هزینه برق 

» آزاد کـردن«تنهـا اثـری کـه . را بپردازد
قیمتها می تواند داشته باشـد، ایـن اسـت 

در حقیقـــت . کــه مصــرف پـــائین بیایــد
ــاه ر ــدن نیروگ ــه چرخان ــد هزین ــی بای ا م

دولــت از درآمــد حاصــل از فــروش نفــت 
  .پرداخت کند

 
  جمع بندی

 
درصــد بگــریم و % ۱۵اگــر نــرخ بهــره را 

اگر فرض کنیم که دولت ایران هیچ بـاج 
نــــداده و بابــــت تحریمهــــا هیچگونــــه 
مخارجی متقبل نشده و روسـیه قیمـت را 
خدا وکیلی حساب کرده اسـت، در سـال 

ض را بر حدود یک میلیارد دالر و اگر فر
این بگذاریم کـه حـداقل قیمـت سـاخت 
دوبرابــر معمــول شــده اســت و در ایــران 
ــــا و  ــــت نهاده ــــدون دخال ــــاه ب نیروگ
مافیاهای نظامی مالی و رانت خـواری بـا 
کــارائی کــه در کشــورهای صــنعتی دارد، 

میلیـــارد دالر در ســـال  ۱٬۶اداره شـــود،  
. حاصل ضـرر راه انـدازی نیروگـاه اسـت

می باید حداقل بـین به بیان دیگر دولت 
ــا  ۱۹ ــون بشــکه در ســال نفــت  ۳۸ت میلی

 .صادر کند تا نیروگاه اتمی را بچرخاند
یکبار دیگر یادآور می شوم که محاسـبات  

 :باال حداقل است زیرا
هزینــه ســرمایه را آنطــور کــه در غــرب .۱

حساب می کنند حساب کـردم در صـورتی 
که بنا بر همین گزارش ذکر شده در ایـن 

ــتار دا ــوط بــه ســاخت نوش ده هــای مرب

نیروگاههای اتمی بسیار ناقص است و تـا 
و همـه . می شود پـائین بـه قلـم مـی آینـد

 . هزینه ها را در بر نمی گیرد
هزینــه غنــی ســازی کــه ایــران در پــیش .۲

گرفته است و در عمل بـه هـیچ کـار نمـی 
  .آید در نظر گرفته نشده است

هزینه بیمه حوادث به حساب گذاشـته .۳
 .ستنشده ا

هزینـــه نگهـــداری زبالـــه بـــه حســـاب .۴
 .گذاشته نشده است

ــه بهــره را .۵ ــرای %  ۱۵هزین ســال  ۴۰ب
حساب کرده ام در صورتی که باید سئوال 

در جامعه ای کـه تـورم آن بـاالتر از : کرد
این میـزان بهـره اسـت و بـا وجـود عـدم 
ثبات رژیم،  کدام سرمایه دار و یـا بـانکی 

یه گذاری حاضر است با این شرایط سرما
 . کند؟

سرمایه به هدر رفته بابت ندانم کـاری .۶
و باج دادن و رانت خواری حاکم بر این 

 .رژیم را بسیار پائین حساب کردم
ــاه، . ۷ ــن نیروگ ــدن ای در اداره و چرخان

همـــان ارقـــامی را  بکارگرفتـــه ام کـــه در 
بــا . کشــورهای صــنعتی اظهــار کــرده انــد

تا می همه نقصها و کمبودهائی که دارد و 
. شود این ارقام را پائین حساب کرده اند

حال سئوال این است که با مـدیریتی کـه 
این کشور دارد آیا واقعا قادر است  همان 
کارائی را داشته باشـد کـه در کشـورهای 

و یا در چنبره رانت خواری . صنعتی دارد
و فساد هزینـه  اداره ایـن نیروگـاه بسـیار 

 .بیشتر از اینها نخواهد شد؟
هزینه تـاخیر در سـاخت ایـن نیروگـاه .۸

 .به حساب گذاشته نشده است
بـــا وجـــود تمـــامی ایـــن بـــه حســـاب  

 ۱٬۶ـ  ۱نگذاشتنها،  ایران می باید ساالنه 
ـــارد دالر هزینـــه چرخانـــدن ایـــن  میلی

 .  نیروگاه را بکند
هموطن من کار بجائی رسـیده اسـت کـه 
اگر این نیروگاه را ببندیم ضرر می بینـیم 

 . کنیم هم ضرر می کنیم و اگر باز
او بـرای بچـه . با دوستی گفتگو می کردم

از مشکالت . های بی بضاعت کار می کند
ــی زد ــول حــرف م ــود پ ــا . و نب ــر ب در آخ

ــرزان گفــت ــودن : صــدای ل در صــورت ب
کتابخانه و مدرسه  مـا حتـی پـول خریـد 

آنهـــا را  ســـتیکی بـــرای یـــک صـــندلی پال
ــداریم ــن . ن ــا خــود فکــر کــردم اگــر ای ب

ایه ها کـه صـرف فسـاد و قـدرت کـور سرم
می شود، صرف کودکان ما مـی شـد، چـه 

عجب . استعدادهائی پرورش می یافتند؟
محــیط اجتمــاعی مســاعد رشــدی را مــی 

توانستیم پدیـد آوریـم و کودکـان مـا چـه  
 .  امکاناتی می یافتند برای رشد؟

به امیـد روزی کـه تـک تـک مـا  خـود را 
ـــده ـــئولیت برعه ـــدانیم و مس ـــئول ب  مس

 .بگیریم
 

 مجید محقق
۲۰۱۰-۱۰-۱۰  

  
-----------  

 The World Nuclear Industryـ ۱
Status Report 2009 

ـ رئیس شرکت وستینگ هاس در سال   ۲
ابراز داشت کـه سـرمایه الزم بـین  ۲۰۰۳
دالر در هـــر کیلـــووات  ۱۲۰۰تـــا  ۱۰۰۰
 . است
 The World Nuclear Industryـ      ۳

Status Report 2009 
بنـا بـه گـزارش بـاال بـه لحـاظ تئـوری ـ  ۴

 ۶۰طول عمر  نوع جدیـد نیروگاههـا تـا 
سال می تواند باشد اما در عمل بـه دلیـل 

 ۳۰اینکه بسیاری از بخشهای آن بـیش از 
سال عمر نمی تواند داشته باشد، بـه ایـن 
ـــر  ـــع ارزانت ـــیاری از مواق ـــاظ  در بس لح
خواهــد بــود کــه نیروگــاه جدیــد درســت 

برای همین طـول عمـر  .کرد تا تعمیر آن
سال غیر واقعی است و طـول عمـر را  ۶۰

 . سال در نظر می گیرند ۴۰تا  ۳۰بین 
ـــانی  ۵ ـــارایی زم ـــزان ک ـــوئد می  ـ در س

بـالغ   2007نيروگاههاي اتمي در سـال  
ــر  ــت  80.7ب ــوده اس ــد ب ــه . درص البت

كشورهائي هم هستند كه اين كـارائي  
 . باالتر از اين رقم ذكر شده است

مثال آخرين قطعنامه فرانسـه  ـ برا ي   6
 2004در تاريخ 

ــاورقي   7 ـ گــزارش ذكــر شــده در پ
  شماره يك
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انقالب فرهنگي، ابزار 
  )1(بازسازي استبداد

  
کرده و آنان را بدامن استبداد سـوق مـی 
دهند و خود سـازندگان اسـتبداد مـي    

بـا  شوند تا بر اين ملت حكومت كنند؟ 
مطالعه دقيـق مبـارزات آزاديخواهانـه    

ايران در طي صد سـال گذشـته    مردم
مالحظه خواهيم كرد كـه اسـتبداد بـر    
. ستون پايه هاي قدرت بازسازي ميشود

ترميم و يا ايجاد ستون پايه هاي جديد 
قدرت عامل عمده و اصلي شكست اين 
جنبش ها و بازسازي استبداد مي باشـد  
و بر اين باورم كه دو پـارامتر در ايـن   

ـ : مهم بازي مي كند، يكم ردم و نقش م
فرهنگ اطاعت پذيري شان از قـدرت  
بعلت عدم آشنائي بـا آزادي و حقـوق   
ذاتــي و انســاني خــويش و دوم نقــش 
تحصيل كرده ها در توليـد و بازتوليـد   
مستمر استبداد در ايران الاقل در طـي  

  . يك قرن گذشته است
از آنجائيكه بسياري از تحصيل كرده ها 
د و نخبگان ايراني معتاد قدرت و استبدا

هستند ذهنيت و نگـرش سياسـي آنـان    
ــدرت و     ــه ق ــيدن ب ــز رس ــزي ج چي

همـين  . حاكميت كردن بر مردم نيست
ذهنيت قدرت پرست است كـه خـود   
عامل توليد و باز توليد ستون پايه هاي 
قدرت و ديكتاتوري و استبداد فراگيـر  

بـا ايـن برداشـت از تـاريخ     . مي شـود 
سياسي ايران است كه تحوالت بعـد از  

را بـه عنـوان تجربـه مـورد      57انقالب 
اكنـون كـار   . مطالعه قـرار مـي دهـيم   

بجائي رسيده است كه دوستان و ياران 
خميني هم بر اين باورند كـه اسـتبداد   
فراگير بر ايران حاكم است ولي هـيچ  
كدام نمي گويند چگونه و بدست چـه  
كساني بعد از انقالب ستون پايـه هـاي   
 قدرت و استبداد بازتوليد شدند و چـه 

افرادي و گروه هائي در اين امر نقـش  
  .آفريني كرده اند

  
در رشته مقاالتي بنام عوامـل بازسـازي   

چـه كسـاني    57استبداد، بعد از انقالب 
سعي شد چگونگي تشكيل دو ) 1(بودند؟

ستون پايه قدرت و دو ابـزار بازسـازي   
ــتبداد يعنـــي  ــا و  -1اسـ ــاه هـ دادگـ

ــراهاي انقـــالب و   ســـپاه  - 2دادسـ
نقالب اسالمي، را توضـيح و  پاسداران ا
  .تشريح نمايم

ــتن     ــي بس ــالش دارم چرائ ــون ت اكن
دانشگاه ها و انقالب فرهنگي در اوائـل  
انقالب را بعنـوان سـومين سـتون پايـه     
قدرت و ابزار بازسازي استبداد و علت 
وعوامل  تشـكيل دهنـد آنـرا توضـيح     

  .  دهم
ــده معتقــد اســت خودكــامگي و   نگارن

مـاري تـاريخي   استبداد علت العلـل بي 
ايران است و در مسير تاريخي مبارزات 
پر پـيچ و خـم ضـد اسـتبدادي مـردم      
ايران همواره بخش وسيعي از تحصيل 
كرده ها و عناصر سياسي نقش بسـزائي  

  .    در بازسازي استبداد داشته اند
به تاريخ پنج تا شش دهه گذشته خـود  
نگاهي بياندازيم تـا شـاهد باشـيم كـه     

حصـيل كـرده هـاي    چگونه برخي از ت
ايراني چه معمم و چه مكال در اسـتقرار  
استبداد و يـا بازسـازي اسـتبداد نقـش     

مگر خميني نرفت . مهمي ايفا كرده اند
نــزد مرحــوم آيــت اهللا بروجــردي تــا 

. اجازه كودتا بر عليه مصدق را بگيـرد؟ 
آقاي بني صدر در اين رابطه به راديـو  

ــد   ــي گويـ ــردا مـ ــزارش  "فـ در گـ
 28بـــاب كودتـــاى اى در  .آى.ســـى

مرداد، مى گويد كه قرار بود مرحـوم  
بهبهانى از مرحوم بروجردى فتوا بگيرد 

چـه  . تا آن فتوا براى كودتا مبنا بشـود 
كسى رفت و اين فتوا را گرفت؟ خـود  

دو سال پـيش  . بهبهانى كه به قم نرفت
در اين زمينه به مـن اطالعـاتى دادنـد    
كه در واقع آن شخصـى كـه از ناحيـه    

هبهانى نـزد مرحـوم بروجـردى    آقاى ب
بعد كه  .رفت، آقاى خمينى بوده است

ــت اهللا    ــه آي ــبت ب ــى نس ــاى خمين آق
بروجردى در سال هاى بعـد از كودتـا   
سرد شد و كسى واسطه شد براى اينكه 
. اين دو تا را با هم دوباره نزديك كند

مرحوم بروجردى به آن واسـطه گفتـه   
بود كه اين آقا آمده بوده از من چنين 

مگـر آيـت اهللا     )2( ".توايى را بگيردف
كاشــاني و بهبهــاني و ســپهبد زاهــدي، 

نبودند كـه بـا   .... بقائي، حائري زاده و
كمك بيگانگان و شعبان بـي مـخ هـا و    
طيب ها و رضا يخي ها حكومت ملـي  
مصدق را واژگون كردند و شاه فراري 

مگـر  . را بر تخت سلطنت بر گرداندند؟
ب در لباس احمدي نژاد هاي اول انقال

رهبر فقـط روح  / حزب فقط حزب اهللا 
اهللا عصاي دست خميني نشدند و او را 
در بازسازي استبداد و استقرار استبداد 
مذهبي ياري ندادنـد بطوريكـه ادامـه    
دهندگان مكتـبش بـر آنهـا هـم رحـم      

  .نكردند؟
سئوال اينست آيـا دوبـاره بايـد گـول     
شعارهاي خوش آب و رنگ را خورد و 

ار زيبا بازهم به دنبال سياست با چند شع
بازان مردم فريب افتـاد تـا بـار ديگـر     
بهاران آزادي مردم مبـدل بـه خـزان    

امـروز افـراد و گـروه    . استبداد گردد؟
هاي معتاد به قـدرت و زور پرسـت در   
پوشش شعارهاي رنگ و لعاب شـده بـا   
ــاريخ و الپوشــاني حقيقــت   تحريــف ت

يكي . بدنبال اغفال مجدد مردم هستند
 "دوران طالئي امام"وقايعي كه در  از

اتفاق افتاد و مورد تحريف قرار گرفتـه  
اســت و مــي گيــرد انقــالب فرهنگــي  

  .   خميني مي باشد
بستن دانشگاه ها و انقـالب فرهنگـي از   
ــد از   ــايع دوران بع ــرين وق ــاس ت حس

مــي باشــد و فاجعــه اي  1357انقــالب 
ــوري    ــه جمه ــذير در كارنام ــار ناپ انك

ــت ــالمي اس ــاز. اس ــي ب خواني و بررس
ــي، مضــمون و   ــالب فرهنگ مجــدد انق
عوامــل و اركــان تشــكيل دهنــده آن 
ــتبداد در    ــازي اس ــزار بازس ــوان اب بعن
شرايط كنـوني و بحرانـي كشـورمان و    
ــران   ــردم اي ــه م ــبش آزاديخواهان جن
بخــودي خــود از اهميــت بســزائي    

تمركز روي دانشگاهها . برخوردار است
ــش    ــدارس و دانـ ــجويان، مـ و دانشـ

ــوزان، ــرل و    آم ــاي كنت ــديد فض تش
سركوب دانشگاهها و دانشجويان و نيـاز  
مجدد كودتاگران انتخاباتي به انقـالب  
فرهنگي در زمانيكـه كـامران دانشـجو    
قصد دارد دانشگاه را با خـاك يكسـان   
ــاي   ــكل هـ ــه تشـ ــد، در زمانيكـ نمايـ
دانشجوئي منحل ميشوند و دانشجويان 
مبارز دانشگاه ها ايران در بند و اسارت 

ند و از تحصيل محروم ميشوند، در هست
ــه   ــور ب ــگاه مجب ــاتيد دانش ــه اس زمانيك
بازنشستگي مي شوند و يا بدون دليل از 
دانشگاه اخراج مي گردند، در زمانيكـه  
سيد علي خامنه اي بر عليـه دانشـگاه و   
علوم انسـاني قـد علـم كـرده اسـت و      
مصــباح يــزدي رهبــر فرقــه مصــباحيه 

ادر فرمان انقـالب فرهنگـي دوم را صـ   
نموده است بازخواني انقالب فرهنگـي  

ايـن  . اول ضروري به نظـر مـي رسـد   
ضرورت آنگاه دو چنـدان ميشـود كـه    
افراد بريده شده از نظام واليت مطلقـه  
فقيه همچون گنجي گذشـته را جعـل   
مي كند و بـه تحريـف آشـكار تـاريخ     

ــد   ــي گوي ــردازد و م ــي پ  "معاصــر م
دانشگاه از محل توليد دانش بـه مركـز   

ههاي چريكي و اتاق جنگ تبديل گرو
بعد از خوانـدن ايـن جملـه    ) 3( ".شد

بعنــوان فــردي كــه در اوائــل انقــالب 
شباب جواني را مي گذرانده اسـت از  
خود سئوال كردم چگونه ممكن اسـت  
ــرات و   ــود را دمكـ ــه خـ ــردي كـ فـ
آزاديخــواه مــي دانــد در روز روشــن 
آنهـــم در مقابـــل ايرانيـــان مخـــالف 

را چنين جعل جمهوري اسالمي تاريخ 
مي كند و دروغي  به اين عظمت مـي  
سازد، و مي گويد دانشگاه اطاق جنگ 

از خود سئوال كردم چـرا  . بوده است
گنجي از اصطالحاتي استفاده مي كند 
كه سي سـال اسـت ايرانيـان از زبـان     
اصحاب خميني و خامنـه اي از جملـه   

حسين شريعتمداري كيهان تهران مـي  
 . شنود؟

تـاريخ را فرامـوش   آقاي گنجـي اگـر   
كرده است الاقـل مـي توانـد قبـل از     
سخن وري با رجوع به منابع حاضر در 
مورد هر مطلبي از جمله بستن دانشگاه 
ها و انقالب فرهنگي اطالعات خـود را  

ولـي متاسـفانه الپوشـاني    . به روز نمايد
واقعيت از طرف ايشان به همين مسـئله  

چون ايشـان بارهـا بـه    . ختم نمي شود
سياسـي سـه    -وقـايع تـاريخي   تحريف

دهه اخيـر پرداختـه اسـت كـه اطـاق      
جنگ ايشـان در دانشـگاه يكـي از آن    

  . مهم است
آقاي گنجي خود محصـول و قربـاني   

نظـام هـاي   . اين نظام استبدادي است
استبدادي بطور مستقيم و غيـر مسـتقيم   
آموزه هاي غير اخالقـي در جامعـه را   

ي اين رفتارها. تبليغ و ترويج مي كنند
غير اخالقي ظاهري فريبنده دارند امـا  
تاثيرشان در رفتـار فـردي و اجتمـاعي    
انسانها خود را نشان مي دهـد و باعـث   
ميشود كه فريب دادن و دروغ و بهتان 
زدن به ديگران و حتي تجاور به حقوق 

ــود  ــداد ش ــادي قلم ــري ع ــانها ام . انس
مجموع اين رفتار به مـرام اسـتبدادي   

ا براين افـرادي  بن. ربطي مستقيم دارند
كه به جعل تاريخ يا قولي مي پردازنـد  
ذهنيتي قدرت پرست و عقلي عير آزاد 

ــد ــاي  . دارن ــه آق ــه آرزوي روزي ك ب
گنجي ذهنيت خود را با جوايز حقوق 
بشري كه مي گيرد همسان سـازد زيـرا   
حق و حقيقت نه تحريف پذيرند و نـه  

  . قابل الپوشاني اند
  انقالب فرهنگي براي چه بود؟

ز آنجائيكه تاريخ سياسـي بـه مـا مـي     ا
آموزد كه كسب قدرت سياسـي عنصـر   
اصلي سياست براي انديشمندان سياسي 

پـس  . و سياست پيشـگان سـنتي اسـت   
درس آموزي از تـاريخ موجـب عـدم    

سياسـي   –تكرار حوادث شوم تاريخي 
لـذا بـراي فهـم و تحليـل هـر      . ميشود

سياسي بايـد بـا آراء و    -حادثه تاريخي
آفرينان آن حادثه تاريخي  عقايد نقش

آشنا شد چون بدون شناخت از شـيوه  
تفكر و ذهنيت اين افراد هيچگاه قـادر  
نخواهيم بود چرائي و هدف يك واقعه 

سياسـي را مـورد    –يا وقـايع تـاريخي   
  .بررسي و تحليل قرار دهيم

خميني سركرده تمام وقايع دهـه اول  
پـس بـراي شـناخت از    . انقالب اسـت 

انقالب فرهنگـي در   واقعه اي همچون
ابتدا بايد تفكر خميني را در ارتباط بـا  
ــه   ــايع آن دوران از جمل ــدرت و وق ق
دانشگاه مورد ارزيابي قرار داد تا بهتـر  
ــي بســتن دانشــگاه و انقــالب   ــه چرائ ب

بـراي درك بهتـر از   . فرهنگي پي بريم
بايد  1359برپائي انقالب فرهنگي سال 

ــه عقــب برگشــت و ســخنان   قــدري ب
  .  ا بازخواني كردخميني ر

آقا شما نشسته ايـد  « خميني مي گويد 
كه چهار تا كمونيست بيايند در دانشگاه 

؟ شما مگر كمتر !و قبضه كنند دانشگاه را
ــتر از   ــما بيش ــدد ش ــتيد؟ ع ــا هس از آنه

. آنهاست؛ حجت شما باالتر از آنهاسـت 
شما اين مسائل را كه بگوييـد، خيانـت   

در آن  توانيد واضـح بكنيـد   اينها را مى
ــگاه  ــان، در دانشـ ــان را . مكـ خيانتشـ

توانيد واضح بكنيـد كـه خودشـان     مى
. بايستيد، صحبت كنيـد . بگذارند بروند

بگوييد آقـا، خـوب بياييـد يكـى يكـى      
بگوييد ببينم شما چكاره هستيد؟ آمـده  
ــالل     ــد اخ ــگاه داري ــوى دانش ــد ت اي

خواهيــد چــه بكنيــد؟  كنيــد؟ مــى مــى
شما خواهيد درس بگوييد برايمان؟  مى

كار خودتان را اول حساب بكنيـد كـه   
شما از . چكاره هستيد توى اين مملكت

اهل اين مملكت هستيد، يا عمـال غيـر   
هستيد خودتان را به ما مـى چسـبانيد؟   

البته بايد اشخاصـى  . بايستيد آقا بگوييد
ــد در    ــتند بياين ــده هس ــه گوين ــم ك ه

در هر صورت عمده، فعاليـت  ... دانشگاه
ــت  ــود شماهاس ــودهنى  اي....خ ــا ت نه

عدد شما زيادتر است، ! خواهند آقا مى
حجت شما بـاالتر اسـت، خيانـت آنهـا     

اجتماع . خواهد گفتن مى. واضح است
يـك رئـيس،   . بكنيد، بگوئيد مطالـب را 

بينيـد كمونيسـتى    يك معلم را كـه مـى  
مـن  . است بيـرونش كنيـد از دانشـگاه   

گويم حاال جنـگ بكنيـد بـا آنهـا،      نمى
 بشـود، اگـر   خـواهيم حـاال   جنگ نمى

يكوقتى منتهى به اين شد، به يـك روز  
امـا حـاال   ! كنـيم  اينها را بيرونشـان مـى  

ــى ــود؛    نم ــى بش ــك جنگ ــواهيم ي خ
خواهيم حاال با ماليمت بشـود، امـا    مى

كنند،  آنها صحبت مى. خوب، با صحبت
شما ننشينيد يكى . شما هم صحبت بكنيد

ــك    ــد، ي ــحبت بكن ــان ص ــر برايت ديگ
نـد، خودتـان   روحانى بيايد صـحبت ك 
توانيد در مقابل  برويد، هر كدامتان مى

ــتيد صـــحبت كنيـــد  ــا بايسـ آن . آنهـ
آن وقـت  . گويد، شما هـم بگوييـد   مى

ــد روى     ــت بگذاري ــى انگش ــى يك يك
كارهايشــان كــه تــو ايــن كــارى كــه 

كنى براى چيست؟ تو، تو تابع كـى   مى
كنـى؟ تـو    هستى كه اين كارها را مـى 

، يا ايرانى هستى و اين كار را مى كنى
امريكايى هستى يا شـوروى؟ يـا بـراى    

اگـر  . كنى، يا براى ايـران  آنها كار مى
كنى، جاى شما اينجا  براى آنها كار مى

بايــد . نيســت، بــرو آنجاهــا كــار بكــن
مسـائل را بـه آنهـا    . جلويشان را بگيريد

ــد، در دانشــگاه بنويســيد، منتشــر   بگويي
كسانى كه برخالف ايـن هسـتند،   . كنيد

پــيش آنهــا، برويــد  برويــد يكــى يكــى
شـما چـه   . بگوييد شما اينكـاره هسـتيد  

خواهيـد   گوييد باز به ما؟ چطور مى مى
يك دانشـگاه را در دسـت بگيريـد در    
ــتيد؟ يــك   ــر هس صــورتى كــه اخاللگ

توانـد دانشـگاه را    اخاللگر دزد كه نمى
  )4(1358خرداد  23» . اداره كند

خواهند دانشـگاه را نگذارنـد    اينها مى«
دا بشـود و شـما جـديت    آدم تويش پي

شـما جـديت   . كنيد كه آدم پيدا بشود
ــد كــه ايــن اشخاصــى كــه حــاال   كني

اند توى دانشگاهها و دارند فسـاد   افتاده
. كننــد، خودتــان بيرونشــان كنيــد مــى

نياييد شكايت كنيد كه در دانشگاه يك 
. زنــد كســى آمــده و دارد حــرف مــى

بگو آقـا تـو   . خوب، برو مقابلش بايست
تـو بـراى ملـت دلـت     گـويى؟   چه مى

  )5( 1358خرداد  25»  سوزد؟  مى
مهــم ايــن اســت كــه اينهــا در ايــن  «

ــت    ــد در اقلي ــه اخاللگرن ــى ك جمعيت
اكثـر كـه اينطـور نيسـتند كـه      . واقعند

اخاللگر باشند و اين جمعيت اكثر بايـد  
ــر در   ــان اگ ــه خودش ــاتى ك از اختالف
ــا   ــد و ب ــت، دســت بردارن ــان هس بينش

ه يــك اجتمــاع خودشــان بــدون اينكــ
درگيرى، يك اختالف عملى بشـود، بـا   
ــا را از صــحنه   اجتمــاع خودشــان اينه
خارج كنند كـه نتواننـد آنهـا فعاليـت     

مهم اين است كه خـود كسـانى   . بكنند
كه در دانشگاهها هسـتند، در مـواردى   
هستند كه آموزش و پرورش هست در 
آن، چه اساتيد و چه جوانهايى كه آنجا 

ور معقـولى  هستند، اينها خودشان به طـ 
جلوگيرى بكننـد، چـون اينهـا حرفـى     

اخاللگرها حرفى ندارند، همان . ندارند
اگر هـر  . فقط مى خواهند اخالل كنند

ــد ]  مــدعى[كــدام  شــد جلــويش برون
بگويند خوب شما چه حرفـى داريـد؟   

خواهيــد فهميــد كــه . حرفــت را بــزن
شان اين  فقط حرف همه. حرف ندارند

ـ    ك است كه اخالل كننـد، نگذارنـد ي
كارى انجام بگيرد و اين مهمش دسـت  
خود دانشـگاهيها و دانشسـراها و خـود    
اساتيد و غير اساتيد هست كـه در ايـن   

  )6( 1358شهريور  24» امر كمك كنند
شما از اين به بعد ان شاء اللَّـه وقتـى   « 

كه دانشگاهها باز بشود، مبتالى بـه ايـن   
مسائل هستيد و بايد با هوشـمندى و بـا   

ــا ــه و ب ــان   مطالع ــين خودت ــورت ب مش
بينيد يا به اسم آزادى  افرادى را كه مى

خواهنـد   دانم اين حرفها، كه مى و نمى
ــد،    ــار باش ــى در ك ــك آزادى خاص ي
دلبخــواهى در كــار باشــد، نــه آزادى 
مطلق، يا بـه اسـم دمكراسـى و امثـال     
ذلك، الفاظ جالبى كه در هـيچ جـاى   
دنيا معنايش پيدا نشده تا حاال، هـركس  

كنـد، بـه    ش يك معنايى مىبراى خود
اينطور چيزها گرفتار هستيد كـه اينهـا   

و شما بايـد بـا   ..خواهند عمل بكنند  مى
 -كمال توجه و بدون هـيچ درگيـرى  

درگيرى صحيح نيست، نبايد ما به آنهـا  
. يك صـورت حـق بـه جـانبى بـدهيم     

وقتــى درگيــرى شــد و اكثريــت شــما 
داريد و فرض كنيد كه آنهـا را كتـك   

رديد، اين بـه نظـر شـايد    زديد و چه ك
اشخاصى بيايد بـه اينكـه اينهـا حجتـى     
نداشتند، كتك زدنـد، متوسـل بـه زور    

اينها هـر كدامشـان آمدنـد در     -شدند
دانشگاه و گفتند، يك مطلبى را گفتند، 

گوييـد؟   چه مى: برويد جلويش بگوييد
خواهـد هيـاهو كنـد، كـه      يكوقت مى

اكثراً اينطورى هستند، اينها را سرانشان 
كننـد بـه هيـاهو، جمـع      كه وادار مـى 

ــويد دورش ــين   . بش ــا بنش ــد آق بگويي
ببينيد هيچ صحبت . صحبتهايت را بكن

نــدارد، فقــط همــين اســت كــه يــك 
تشنجى ايجاد كند و نگذارد دانشگاه باز 
بشود و نگذارد دانشگاه عمل خودش را 

بدون اينكه با آنها جنگ و . انجام بدهد
ايـن نحـو   نزاع داشته باشيد، با آنها بـه  

يا آنها اگـر يـك اجتمـاع    . مقابله كنيد
كننـد، شـما    صد نفرى، هزار نفرى، مى

ده، بيست هزار نفـر را اجتمـاع كنيـد،    
مسائل خودتان را بگوييـد، دعـوا هـم    

 29» .نكنيــد؛ ايــن بايــد انجــام بگيــرد 
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اسالم دين مستند به برهان و متكى به « 
قلـم   منطق اسـت؛ و از آزادى بيـان و  

نمى هراسد، و از طرح مكتبهاى ديگـر،  
كه انحـراف آنهـا در محـيط خـود آن     
ــمندان   ــيش دانش ــت و در پ ــا ثاب مكتبه
خودشان شكست خورده هستند، بـاكى  

نبايد بـا  ! شما دانشجويان محترم. ندارد
پيروان مكتبهـاى ديگـر بـا خشـونت و     
شدت، رفتـار و درگيـرى و هيـاهو راه    

حث و گفتگو خود با آنان به ب. بيندازيد
برخيزيــد، و از دانشــمندان اســالمى   
دعوت كنيد با آنان در بحث بنشينند، تا 

و . تهى بودن دست آنـان ثابـت شـود   
اگر آنان بـا جنجـال و هيـاهو بـا شـما      
مواجه شدند، از آنان اعراض كنيد و با 
خونســـردى بگذريـــد كـــه يكـــى از 

هاى آنها آن است كـه شـما را بـه     نقشه
ن اسـتفاده غيـر   درگيرى بكشـند و از آ 

مــا بــا آزادى و منطــق . مشـروع كننــد 
موافق، ولى اگـر توطئـه و خرابكـارى    

ــم   ــري داري ــف ديگ ــد، تكلي  31» .باش
  )8( 1358شهريور 

مـا  "در جاي ديگر، خميني مي گويـد  
هرچه مي كشيم از اين طبقه ايست كه 
ــم،    ــه اي ــگاه رفت ــد دانش ــي كن ــا م ادع

هرچـه مـي   . روشنفكريم، و حقوقدانيم
مـرداد   1قـم  ( ".اين ها استكشيم از 

1358(  
خميني سر دسته چماقداران در جـاي  

منـافقين هـم مـي    "ديگري مي گويد 
بـه  . گويند، مغز ها دارند فرار مي كنند

ايـن دانشـگاه   . جهنم كه فرار مي كنند
رفته ها، اين ها كه همه اش دم از علم 
. و تمدن غرب مي زنند، بگذاريد بروند

ا نمــي مــا ايــن علــم و دانــش غــرب ر
  ). 1358آبان  8جماران (".خواهيم

در اين رشته از مقاالت با كمك تمامي 
اسناد موجود تـالش خـواهم كـرد تـا     
استراتژي خميني از بستن دانشگاه ها و 

را بيــان  1359انقــالب فرهنگــي ســال 
ــالب   ــه انق ــازم ك ــايم و مشــخص س نم
ــازي     ــت بازس ــزاري جه ــي اب فرهنگ

رت استبداد بود و بعنوان ستون پايه قد
ــرار   ــارانش ق ــي و ي در خــدمت خمين

  . گرفت
  سرافراز و پيروز باشيد 
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شــروع زنجيـــره اي از  
ــا   ــكان و يـ ــل پزشـ قتـ

 ؟!هشداري به آنها
 

چ اين قتل هـي : و ترورهاي مشابه گفت
نداشته است و هيچ ربطي   علت سياسي

به مسئله كهريزك ندارد، حتي پليس از 
وزارت علوم نيز استعالم كـرده و ايـن   

اي در كهريــزك  پزشــك هــيچ ســابقه
كنيم قطعا اين قتل  ندارد و ما اعالم مي

ــت سياســي نداشــت  ــاغل و .  عل از مش
ــا    ــر عبدالرض ــاي دكت ــهاي آق تخصص
ــزك و    ــك كهريـ ــودبخش، پزشـ سـ

پزشـكي قـانوني، متخصـص    كارشناس 
بيماريهاي عفوني و عضو هيئت علمـي  
دانشگاه علوم پزشكي تهران ذكر شـده  

به نقل از جـرس، خبرهـايي در   . است
دست است كه مقامات امنيتـي بـه وي   
ــه     ــاري كلي ــد بيم ــتور داده بودن دس
زنــدانياني كــه بــه وي مراجعــه كــرده 

خبر . بودند را، رسما مننژيت اعالم كند
مننژيــت در زنــدانيان شــيوع بيمــاري 

كهريزك را كه بياد داريم ولي تا ايـن  
لحظه هيچ نشنيده ايم كه حتي يكي از 
مامورين اين زنـدان كـه بـا زنـدانيان     
ميبايستي در تماس مسـتقيم مـي بـوده    
اند، به اين بيمـاري بـه شـدت مسـري     

مقدم  سردار احمدي.گرفتار شده باشند
فرمانده انتظـامي كشـور، در خصـوص    

ديگري كـه صـورت گرفتـه    ترورهاي 
ايــن هــم در همــان . توضــيحي نــداد

راستايي است كه طي روزهاي گذشته 
مقامات انتظـامي بـا نـا شـفاف و مـبهم      
گويي، سعي در بي ارتباط جلوه دادن 

 .اين قتلهاي فجيع دارند
آقاي دكتر غالمرضا سـرابي چنـد روز   
پيش در اثر جراحات وارده از اصـابت  

. باخــتگلولــة موتــور ســواران جــان 
گرچه متاسفانه انواع خشونتها در ايران 
سكة رايج  است و جـان آدميـان كـم    
بهاترين متاع است، مرگ ضارب آقاي 
دكتر سـرابي امـا از عجايـب پليسـي و     

به گفتة بازپرس ! پزشكي قانوني ميباشد
محمد شهرياري قاضي ويژة قتل تهران 
در مصاحبه با جام جم، چند نفر كه بـه  

ادر متهمين از سوي علت عدم درمان م
دكتر سرابي و انگيزه شخصي در اعمال 
تهديدهايي بر عليه آقاي دكتر سـرابي  
دست داشتند را مـورد بـازجويي و دو   

. نفر از آنها به اين قتل اعتـراف ميكننـد  
از طرف ديگر و چنـد روز پـس از آن،   
روابط عمـومي فرمانـداري گيالنغـرب    
گــزارش داد كــه نيــروي انتظــامي در 

حيدريه به تعقيب يك دستگاه روستاي 
خودرو كه به ايست آنها توجـه نكـرده   
ــوالي    ــده در ح ــد و رانن ــي پردازن م
روستاي سوخور شهباز شيري از خودرو 
پيــاده مــي شــود و بهســمت ارتفاعــات 
متواري مي گردد و بنـا بـر گـزارش و    
ــود را در    ــه خ ــس از آن ك ــاهرا پ ظ
محاصره مي بيند با شليك چنـد گلولـه   

از طرفـي، روابـط   . دخودكشي مي كن
عمــومي فرمانــداري گيالنغــرب، ايــن 

ساله بـا نـام بهمـن     58شخص را مردي 
كريمي معرفي مي نمايد و عنوان مـي  
كند كه با بررسي هويت وي مشـخص  
گرديده كه نـامبرده بـه همـراه آقـاي     
ــخص   ــدش و ش ــي، فرزن ــجاد كريم س
ديگري كه ظـاهرا دامـاد وي ميباشـد    

چند ! ولي هنوز هويتش نامشخص است
روز پيش با تيراندازي به  دكتر سـرابي  

از . اقــدام بــه قتــل وي نمــوده بودنــد
اظهارات متناقض مقامـات مختلـف در   
مصاحبه هاي مختلف استنباط ميگـردد  
كه سجاد كريمي و دامادشان كه هنوز 

، جـزء دسـتگير   !هويتش نامعلوم اسـت 
شدگان و اعتراف كننـده هـا بـه قتـل     

اسـت كـه    نيستند و از جمله گفته نشده

آقاي بهمن كريمي بعـد از خودكشـي   
و ! شدن با شليك چند گلوله به خودش

قبل از مرگش بـه مـاموران حاضـر در    
. صحنه اعترافاتي كـرده اسـت يـا نـه؟    

هنوز هم هيچكدام از سربازان گمنـام   
و صاحب نام سرسـپردة ذوب شـده در   
واليت توضيح نداده انـد كـه چگونـه    

ولـه بـه   فردي ميتواند با شليك چند گل
آيـا مـثال اول   !  خود  خودكشـي كنـد  

براي هشدار به خـود، تيـر هـوايي در    
كرده است و بعد پاي خـود را هـدف   
قرار داده و سپس به يك عضو حيـاتي  
خود تيراندازي و در نهايـت خـود بـه    

ــت؟  ــرخالص را زده اس ــتن، تي ! خويش
هيهــات كــه بعــد از هالــة نــور و چــاه 

يم جمكران، به رژيم واليي اجازه ميده
ما را تا اين انـدازه ابلـه تصـور كنـد و     
زباني هم از اعتراض به اين توهينهـاي  

ــود    ــوده نش ــي، گش ــرروزه و دائم . ه
مامورين انتظامي و بازجويـاني كـه در   
ــدانيان  بازجوييهــا و اعترافگيريهــاي زن
سياسي و سرعت عمل در اينكار ونيز در 

و پيدا كردن  "حقيقت"سرعت كشف 
مقام اول را محكوم كننده،  "مدارك"

در دنيا دارند، هنوز در اينكـار نـاموفق   
هنـوز هيچگونـه مـدرك و    . بوده انـد 

سندي دال بر ايـن مـدعا ارائـه نشـده     
است كه اين باز خود خالف نمايشهاي 
تلوزيوني تهوع آور پرونده سازيهاست 
كه در مورد پروندة دگرانديشان ديده 

   .ميشود
ــد   ــازپرس محم ــارات ب ــات اظه تناقض

قاضي ويژة قتل تهران با گفته  شهرياري
هــاي ســاير مقامــات مســئول از جملــه 
فرمانداري گيالنغرب حاكي از احتمال 

ــاني اســت  ــتانهاي نه ــدم . داس ــن ع اي
شــفافيت و بــه راحتــي دروغپــردازي، 
الزمة يك نظام اختناق آميز و سركوبگر 

آيا اين پيغاميسـت  . و ضد مردمي است
 كه به پزشكان ايران داده ميشود تـا در 

الپوشــاني جنايتهــاي بــر عليــه بشــريت 
.  همكاري الزم را از خود نشان دهنـد؟ 

و يــا  آيــا ايــن مــبهم گــويي و پخــش 
خبرهاي ضد و نقيض عمديسـت و راه  
را براي قتلهـاي از نـوع زنجيـره اي و    

بــاز  "عناصــر خودســر"نهايتــا توســط 
ميكند؟ يـا اينكـه صـرفا حـاكي از بـي      

مي كفايتي و بي لياقتي نيروهاي انتظـا 
در حفــظ امنيــت مــردم دارد و اينكــه 
نيروهاي نظامي و انتظـامي و امنيتـي و   
بسيجي فقط سركوب مردم بيگناه را در 
دستور كار دارند و ساير وظاتف پليسي 
مرسوم در دنيا و در كشـورهاي ديگـر   
مثــل حفــظ جــان شــهروندان، تــامين 
ــال و   ــت، و مراقبــت از جــان و م امني

ة كاري جز حيط.... ناموس هموطنانشان
  .و وظيفة آنها محسوب نميشود؟

بياد بياوريم كه جسد قاتل آقاي دكتـر  
سامي هم در يكي از شـهرهاي جنـوب   
كشور پيدا شد و ظاهرا اين شـخص بـا   
بدارآويختن خويش، خودكشـي شـده   
ــده    ــن پرون ــب، اي ــدين ترتي ــود و ب ب

دكتر جوان وظيفة مـامور  . مختومه شد
كهريــزك، آقــاي دكتــر رامــين پــور  

اني، هم اول بعلت مننژيت مـرد  اندرج
و بعدها داليلي چون استفادة داروهاي 
اشـــتباهي، حملـــة قلبـــي و بـــاالخره 

به ... افسردگي و دپرسيون و خودكشي
  .داليل مرگ او اضافه شدند

در همين زمينه، قاضي محمد شهرياري 
بازپرس جنايي تهران از تهديد به قتـل  
يك پزشك ديگر گزارش داد و اعـالم  

هفتـه گذشـته يـك پزشـك     : هكرد كـ 
متخصص قلب بـا مراجعـه بـه دادسـرا     
شكايتي با موضوع تهديد به قتل مطرح 
كرد ولي ماموران موفـق شـدند فـرد    
ــي از    ــده را در يكــ ــد كننــ تهديــ

هاي غرب كشور بازداشـت و   شهرستان
بـا  :  وي افـزود . به تهران منتقل كننـد 

توجه به دو حادثه اخير عليه دو پزشك 
، دسـتورات الزم را  و حساسيت موضوع

. جهت بررسي شـكايت صـادر كـرديم   
ظاهرا تهديـد  : بازپرس همجنين گفت

صورت گرفته بر سر مسأله پـول عمـل   
جراحي بوده اما اظهـارنظر قطعـي در   
مــورد ايــن پرونــده منــوط بــه انجــام 

 .تحقيقات بيشتر است
تا اين زمان، كوشش ماموران انتظامي، 

ي ناشيانه بر اين بوده اسـت كـه قتلهـا   
كادرهاي پزشكي از جمله دكتر سامي، 
دكتر سرابي و دكتـر سـودبخش  را بـا    

 –هاي خصوصي و غيـر سياسـي    انگيزه
ــا آوردن  ــان گرداننــد و ب امنيتــي نماي

هايي از سـوء قصـد و تهديـد بـه      نمونه
جان پزشكان ديگر، و اعالم مجهز شدن 
بعضي از افراد كادر پزشكي به اسـپري  

خصـي و  فلفل و سـاير وسـايل دفـاع ش   
گذاشتن اين خبرها در بـوق و كرنـاي   
صداو سيما و ساير رسانه ها، اين قضـايا  

هاي شخصي ربط  را به بيماران و انگيزه
ــان   ــومي را از امك ــار عم ــد و افك دهن
سياسي بودن و زنجيره اي  بودن ايـن  

امـا نـوع قتـل و    . ها منحرف سازند قتل
شليك گلوله توسـط موتورسـوار، كـه    

نوع ترور حجاريـان  قتلهايي سياسي از 
را تداعي ميكنـد، آن هـم در دو شـب    
متوالي، افكار مردم را به سياسي بـودن  

و . بعضي از اين قتلها، معطوف ميگرداند
نيز بياد بيـاوريم كـه افكـار عمـومي از     
پرونده ترور دكتر علي محمدي، استاد 

 .فيزيك، كامال سانسور شده است
ــدهاي   ــوادث و ترفن ــل ح ــن قبي از اي

ــاي  ــي در   تروره ــن چنين ــائي اي مافي
محمدرضـا  . مملكت ما كم نبـوده انـد  

رضــايي، عضــو كميســيون بهداشــت و 
متاسفانه سوءقصد : درمان مجلس گفت

به جان پزشكان در گذشته هـم اتفـاق   
لذا كميسيون در نظر دارد . افتاده است

اين موضوع را مورد بحـث و بررسـي   
بنـدي كلـي    قرار دهد و به يك جمـع 

. اين حـوادث برسـد  براي پيشگيري از 
آيا آقاي دكتر رضايي، طبـق معمـول ِ   
عمل مجلسـيان ذوب شـده در واليـت    
مطلقة فقيـه، كـار رسـيگي را بـه يـك      
مصاحبه يا اعالميه خاتمـه ميدهـد و در   
ــذفهاي     ــونت و ح ــان خش ــن جري اي

خانوادة "هرروزه به انتظار مي نشيند تا 
سوار بر موتور، خود  "يكي از بيمارانش

نند؟ بيـاد آقـاي طبيـب و    او را ترور ك
وكيل مجلس بياورم كه در اعترافي كه 
آقاي بهـزاد نبـوي كـرده اسـت، او و     
آقاي رجائي بـاور نداشـتند كـه حتـي     
احتمال ايـن باشـد كـه روزي همـان     
ــاي بنــي صــدر   باليــي را كــه ســر آق
. آوردنــد، ســر خودشــان هــم بياورنــد

كه ) يا در واقع اميدوارم(تصور نميكنم 
و وكيل مجلس و سـاير  اين آقاي دكتر 

كساني كه در روشن شدن اين قتلهـا و  
ساير جنايات رژيم واليت فقيه، ميتوانند 
نقشي داشته باشند در اين توهم باشـند  
كه جايگاهي امن و ايمن و محكمتر از 

 .آقايان نبوي و رجائي دارند
با نقل قـولي از انشـتاين، خطرنـاكي و    
ــود      ــل وج ــه دلي ــه ب ــا ن ــاامني دني ن

يســت كــه دســت بــه كارهــاي  انسانهائ
شـــيطاني ميزننـــد، بلكـــه بـــه دليـــل 
انسانهائيســـت كـــه در ايـــن كـــارزار 

   .!هستند "بيطرف"تماشاگري 
تا وقتي كه ايـن رژيـم بـا ايـن قـانون      
اساسي كه ستون اصلي خيمة نظـام را،  
قرار دادن شخصـي در مقـام فعـال مـا     
يشاء قرار ميدهد، حتي اگر آن شخص 

  بيير مراجع از آقاي خامنه اي كه به تع

  ايران گيت دوم؟
  
 

، بــه گــزارش هرانــا،  89مهــر   7در  
حكم دادگاه حسين درخشان، وبـالگ  
نويس ايراني امروز بـه مـتهم و وكيـل    

  .وي ابالغ شد
به گزارش مشرق، بنا بر اين حكـم كـه   

دادگاه انقـالب   15امروز از سوي شعبه 
اسالمي به رياست قاضي صلواتي صادر 

 87در مهرمــاه شــد، درخشــان كــه   
بازداشت شده است، به جرم همكـاري  
ــام   ــه نظ ــغ علي ــا دول متخاصــم، تبلي ب
اسالمي، تبليغ به نفـع گروهـك هـاي    
ضد انقالب، توهين بـه مقدسـات و راه   
اندازي و مديريت سايت هاي مبتـذل  

ســال حــبس   19.5و مســتهجن، بــه  
تعزيــري، پــنج ســال محروميــت از    
عضويت در احزاب و فعاليت در رسـانه  
ها و بازگرداندن وجـوه اخذشـده بـه    

يـورو، دوهـزار و    750هـزار و  30مبلغ 
پوند انگلـيس محكـوم    200دالر و  900
 .شد

، بــه گــزارش امــروز، 89مهــر   7در 
محمدجواد امام جانباز  جنگ تحميلي 
ــين    ــاتي ميرحس ــتاد انتخاب ــيس س و رئ
موسوي در شهر تهران همزمان با هفته 

ادگاه د 28دفاع مقدس، از سوي شعبه 
انقالب اسـالمي بـه يـك سـال حـبس      

 .تعزيري محكوم شد
، به گزارش هرانـا، دو  89مهر   8در  

زنداني مرد محبوس در زندان مركزي 
اروميه كه به اتهـام حمـل و نگهـداري    
مواد مخدر بازداشـت شـده بودنـد در    
طي سـه روز گذشـته در ايـن زنـدان     

آقاي يحيي زارع، اهـل   .اعدام شدند
ام حمل و نگهداري مـواد  اروميه به اته

مخدر بامداد روز سه شـنبه در زنـدان   
 .مركزي اروميه اعدام شد

  
  
  "بي مايه ترينهـا "و از  "بيسوادترينها"

حفــظ نظــام از اوجــب "باشــد، شــعار 
مقـام معظـم   "به حفظ  "واجبات است

از اوجــب واجبــات تبــديل  "رهبــري
ميشود، حاال اين بت، هر كه ميخواهـد  

جسـته و گريختـه    از گفتـه هـاي  . باشد
بگذريم كه همين سرداران انتظـامي و  
نظامي و ساير مزدوران مواجب بگيـر و  
ضد مردم، در خلوت چه تعابير ركيكي 
را نثار اول و آخـر آقـاي خامنـه اي و    
. روح و روان آقاي خميني كه نميكنند

ولي همانطور كه در عمل مي بينيم، بر 
اساس اين چنين قانون اساسي، فلسـفة  

مطلقه، به يك شخص آنهم مقام  واليت
گروههاي ". معظم رهبري ختم نميشود

در چـپ و راسـت در جـاي     "خودسر
جاي وطنمان در آشكار و نهان، و بسـته  
به درجة بيماريشان، به اعمال خشـونت  

بنا به نياز حياتي ِ هر نظام . مي پردازند
ديكتــاتوري، افــزايش ميــزان كيفــي و 
 كمي و هرروزة خشونت، بـراي بقـاي  

به قول . اين نظام، اجتناب ناپذير است
سرداري از سـرداران، فعـال تـا مـردم     
توسري ميخورند، بايد به آنها توسـري  
زد و هر توسري را هـم بايـد از قبلـي    

آيا ايـن اسـت سرنوشـت    !  محكمتر زد
 !محكوم ما ايرانيان؟

 علي  آرا
Ara1357@gmail.com 

؛ برابـر بـا دوشـنبه    2010چهارم اكتبـر  
مهــر مــاه هــزار و سيصــد و دوازدهــم 
 .هشتاد و نه

صابر امير حسـيني ، اهـل سـنندج بـه       
اتهام حمـل و نگهـداري مـواد مخـدر     
  .بامداد امروز در اين زندان اعدام شد

، به گزارش خبرنگاران 89مهر   8در  
سبز، در اواخـر مـاه رمضـان نيروهـاي     
اطالعات سـپاه پاسـداران يـك سـرباز     

دمت وظيفه كه در تهـران مشـغول خـ   
سربازي بوده است را به همـراه چهـار   
دختر در شهر اروميه بازداشت و پس از 

روز جسد وي را به خـانواده   5گذشت 
  .وي تحويل دادند

، به گزارش ادوارنيـوز،  89مهر   8در 
مراسم احياي شب قـدر در مشـهد كـه    
قرار بود به همـت فعـاالن دانشـجويي    
ايــن شــهر و بــا ســخنراني آقايــان     

بل و عليجاني برگزار شود، طهماسبي، قا
ــا فشــار نيروهــاي امنيتــي و دخالــت   ب

  .نيروي انتظامي لغو شد
ــا 89مهــر   10در   ، بــه گــزارش ايرن

،ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي 
ايران، و هاشم صباغيان، عضـو شـوراي   
مركزي نهضت آزادي، به دليل داشتن 
پرونـده از زنـدان اصــفهان بـه تهــران    

رم آنهـا شـركت در   ج. منتقل شده اند
  و نيز، !! غير قانوني است» نماز جمعه«

علي اصغر غروي مسئول شاخه اصفهان، 
غفار فرزدي مسئول شاخه آذربايجـان،  
احــد رضــايي مســئول شــاخه زنجــان، 
ورپــايي و عبــاس مصــلحي از اعضــاي 
ــز     ــت آزادي ني ــفهان نهض ــاخه اص ش

 .بازداشت شدند
، بـه گـزارش  هرانـا،    89مهر   11در 

رحزادي، دانشجوي محروم از حبيب ف
تحصيل دانشگاه تهران، در حاليكه براي 
ثبت نـام مجـدد بـه دانشـگاه مراجعـه      
ــود، در مقابــل درب دانشــگاه  كــرده ب
توسط نيروهاي لباس شخصـي ربـوده   

 .شد
، بــه گــزارش جبهــه 89مهــر   12در 

دادگـاه   26دموكراتيك ايران ، شـعبه  
انقالب اسالمي تهران به رياست قاضـي  

ير عباس حشمت اهللا طبـرزدي، دبيـر   پ
كـــل جبهـــه دموكراتيـــك ايـــران و 
ــراي   ــتگي ب ــوراي همبس ــخنگوي ش س
دموكراسي و حقوق بشر در ايران را به 

ضربه شالق محكـوم   74سال حبس و  9
 .كرد
، بـه گـزارش هرانـا،    89مهر   12در  

ــام  ــد(بهن ــارگر  ) اس ــراهيم زاده، ك اب
 4بازداشتي و فعال مدني كه از حـدود  

پيش به اتهام فعاليت هاي كارگري  ماه
زندان اويـن بسـر    209در انفرادي بند 

ــاه  در    ــتم مهرم ــرد، از روز هف ــي ب م
اعتراض به تـداوم بازداشـت خـود در    
سلول انفـرادي و عـدم رسـيدگي بـه     

دست به اعتصـاب غـذا زده    -وضعيتش
 .است

، بـه گـزارش كلمـه،    89مهر   12در  
هنر يك مقام مسئول در دانشگاه شهيد با

كرمان از انحالل انجمن اسـالمي ايـن   
دانشگاه كه تنها تشكل منتقد دولـت در  

شـود، خبـر    استان كرمان محسوب مـي 
 .داد
، به گـزارش جـرس،   89مهر   12در  

اولـين دادگـاه رئـيس شـاخه جوانـان      
نهضت آزادي ايـران، پـس از سـه بـار     

ــعبه    ــاه، در ش ــان دادگ ــق زم  15تعوي
ــ   ــور قاض ــا حض ــالب،  ب ــاه انق ي دادگ
 .صلواتي و نماينده دادستان برگزار شد

نماينده دادسـتاني اتهامـات بهـاور را       
تبليـغ عليـه   ”، “اقدام عليه امنيت ملـي ”

شركت در اجتماعـات بعـد از   ”و “ نظام
عنــوان كــرد و ايــن فعــال “ انتخابــات

سياسي به طرح دفاعيات خود در ايـن  
 .خصوص پرداخت
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  ریسمودر باره تر
  

نـزده  یتاز فرعوندم  ی،قانوان اساس
ملت موافقت کند : و دو نوبت نگفته
 یلیـونم ۳۵کـنم و  یمن مخالفـت مـ

 نه و یمگو یبله من م یندبگو
خـــــــرداد، حملـــــــه  ۲۵از روز  – ۸ 

بــه اجتماعــات  یــانمــأموران کودتاچ
نـداده  یمردم، با گلوله و چمـاق، رو

 و
و شــــکنجه هــــا و  یریهادســــتگ – ۹ 

ــدامها  ــب (اع ــرداد ۳۰ش ــام ) خ انج
 و نشده

گفتــه  یآشــکارا نمــ یــانکودتاچ -۱۰ 
ــد ــد و اگــر  یصمــردم تشــخ: ان ندارن

. دادنـد یصدر نم یبه بن یداشتند رأ
 و
دم از  یبهشــــــــــت یآقــــــــــا – ۱۱ 

 زده و ینم» صلحا یکتاتورید«
 »یــانروحان« یــاندر ســپاه و م - ۱۲ 

که راه کـار را اعـدام  یزورپرست، کس
بدانـد » گروهکهـا«افراد  یدستجمع

و منتخـــب ... و!ً  هو بخواهـــد نبـــود
مردم و همکاران او جان بر کف، بـه 

 .یستادنداستقامت نا
. امرهـا واقـع شـده بودنـد یناما ا     

هرگـاه در : بود ینا یمدع یاگر ادعا
که کوشش داشـت  ینیخم یمبرابر رژ

مســـلحانه را بـــه  یـــامبـــا ســـرکوب، ق
 یگــرد یخلــق و گروههــا ینمجاهــد

ســــازمان  یکنــــد، اعضــــا یــــلتحم
ــد ــتقالل و آزادخ ینمجاه ــق اس  یل
کردنــد و  یخــود را حفــظ مــ یانســان

شــــدند و در  ینمــــ یــــمواکــــنش رژ
 یهمکـار نمـ یمژبا ر یخشونت گستر

محرکــه  یروهــایگشــتند، در شــمار ن
 یمــ یجانبــدار مــردم ســاالر یاســیس

 یآســـانتر مـــ یروهـــان یـــنگشـــتند و ا
کـه در آسـتانه  یمیتوانستند بر ضد رژ

و  دیسـتنبـود، با یتاریسماستقرار توتال
را همــــواره کننــــد،  یراه دموکراســــ

 . مقبول بود ییادعا
را  یمطلقـه ا یـتاما اگر بساط وال    

گســـترد،  یمـــ ینـــیخم یکـــه آقـــا
جــز  یلــیخواننــد، دل یمــ یدموکراســ

خواهند نقش خـود  یندارد که م ینا
خود در آن کودتا و در  یو همانندها
مطلقــه، در آن روز و  یــتاســتقرار وال

را، از آن  یشنقش خود و همانند خو
خــود . ببرنــد یادهــاروز تــا امــروز، از 

استقالل  یکنندگان برا یامن قیجانش
و آنان را  یانسان و دموکراس یو آزاد
 . خود کنند ینجانش

 یکـه مـ یکنم جنگ یخاطر نشان م   
 یرد،پـذ یـانپا ۶۰توانست در خرداد 

 یکیو ادامه دادن به آن،  یافتادامه 
ــدفها ــود یاز ه ــا ب ــ. کودت ــم س ود ه

ـــتان و امر ـــاانگلس ـــرائ یک در  یلو اس
 یبــرا یــا،ادامــه آن بــود و هــم مالتار

نفلــه کــردن نســل انقــالب و اســتقرار 
. داشت یازبدان ن یهمطلقه فق یتوال
قـــانون هـــا را بشناســـد کـــه  کسهـــر

آمـــدن و بـــزرگ و  یـــدقـــدرت در پد
ـــار  ـــپس، گرفت ـــدن  و س ـــز  ش متمرک
انحطــاط و انحـــالل گشـــتن از آنهـــا 

داند که مقاومـت  یکند، م یم یرویپ
 یتر،توتــال یــلبــا تما یدر برابــر قــدرت

تنها راه کوتاه کردن عمر و کاستن از 
پنهــان کــردن .  آنســت یرانگریهــایو

ــنا ــتواقع ی ــا و ر ی ــته را دروغ  اس
 یرا جـا) یسـمترور(کردن و معلـول 

ـــرم  ـــنش را ج ـــاندن و جب ـــت نش عل
 یـدآ یبر م یکردن، تنها از زورپرستان

را در آن  یشخواهند نقش خو یکه م
را  یشــــتنبپوشــــانند و خو یتهــــاجنا

. جـــا بزننـــد یدلباختـــه دموکراســـ
علـــت  یخیتـــار یچدر هـــ یســـم،ترور

همــواره معلــول بــوده . نبــوده اســت
معلول روابـط  یسمترور و ترور. است

خـواه . سلطه، هستند یرز –سلطه گر 
گشـته از  یگانهسلطه گر گروه حاکم ب

ــ ــه مل ــدرت  یجامع ــواه ق ــد و خ باش
در پاســخ بــه پرســش . باشــد یخــارج

ـــه تفصـــ ـــرور و  یلاول شـــما، ب ـــه ت ب
 .خواهم پرداخت یسمترور

هرگاه از مصاحبه :  اما پرسش دوم �
آخوند و   ۲۰۰۰کشتن ( یرجو یآقا

 یم یاآ یافتم، یاطالع م) سران رژيم 
مقاومت را بـه حـال  یمل یشورا یدبا

 یمکـردم؟ نخسـت بگـو یخود رها مـ
آگـــاه  یچگـــاهکـــه از آن مصـــاحبه ه

کـه هرگـاه  یادآورشومو سپس . دمنش
کشـته  یرا گروه رجو یروحان ۲۰۰۰

آنهـا وجـود  یاز اسام رستیبودند، فه
و  یرجو یآقا یبه قولها.  داشت یم
استناد کرد،  یدبا یکه م یستاو ن یرغ

 یـــلدل یـــدبا یواقـــع را مـــ یامرهـــا
عقـل قدرتمـدار  یزبان رسم. گرداند

که راسـت را دروغ  یکس. دروغ است
. زورمدار و زورپرست اسـتکند،  یم

 . زورپرستان است یوهش یزن یالف زن
گنـاه،  یبـ یـککشـتن  ین،باوجود ا  

انسـانها اسـت و کشـتن  یکشتن تمـام
 یگناه و با گناه، به هر عذر یمردم ب

 یکـه علـ یاگر آزاده مرد. جرم است
درگذشـــتن از : گفـــت یبـــود مـــ) ع(

ــ ــاه  ۱۰۰ یرتقص ــن، هرگ ــکت ــ ی  یب
ــ ــاندر م یرتقص ــا ب ی ــارآنه ــد، ک  یاش

کرد، زورپرست وارونـه  یداست که با
  .کند یو م گوید یسخن را م ینا

  
اگـر  یانظر، آ ینباوجود داشتن ا       

از  یـدبا یشـدم، مـ یاز ترورها آگاه م
رفــتم؟ پاســخ زور  یمــ یــروناتحــاد ب
امـا . اسـت یپرسـش، آر یـنمدار به ا

 یپاسـخ منفـ ی،بر اصـل موازنـه عـدم
 یــنبــر ا کــه بنــا یــنا یحتوضــ. اســت
و حق را  یستادبر حق ا یدبا یاصل، م

ــه حــق  گفــت و از طــرف خواســت ب
 یرا که از قـول آقـا یسخن. دعمل کن

است بر  یحصر ید،نقل کرده ا یرجو
و  یســتادهکــه بــر حــق ا یــتواقع یــنا

ــاز  یمرتــب او را از خشــونت گســتر ب
تقابــل هــا مکــرر و زود بــه . داشــته ام
از  یکـیدانسـتم کـه او  یم. زود شدند

بازگشـت بـه : دو کار را خواهـد کـرد
. یحـق و جـدائ یکسرهترک  یاحق و 

او بـــه حـــق  کوشـــیدم یارالبتـــه بســـ
بـه . در او نبـود یتوانـائ ینا. بازگردد

ــ یقــول خــودش، بــه همکــار ــا بن  یب
. عــراق شــد یداد و راهــ یــانصــدر پا
 یـزن ینـیخم یاست که با آقا یدانستن
  با حزب . روش را بکار بردم ینهم

  

  رگذشتپل ویی د
  
پــل ویــی ایــران دوســت بــود و       

کارهـــای علمـــی او در بـــاره ایـــران، 
بخــش عمــده ای از تحقیقهــای او را 

، ۱۳۴۰در دهــه . تشــکیل مــی دادنــد
سال، در ایـران، در مؤسسـه  ۸بمدت 

مطالعــــات و تحقیقــــات اجتمــــاعی 
دانشگاه تهران، بکار تحقیق مشـغول 

در آن سالها بود که با بنـی صـدر . بود
او بـر ایـن بـود . و دوست شـدهمکار 

ــافتن  کــه جســتن امرهــای واقــع و ی
ارتباط آنها می بایـد بـه نظـر سـر بـاز 

بـه جامعـه شناسـی . کند و نه بعکـس
توجیه گر پشـت کـرده بـود و جامعـه 

ــادی ــه -شناســی انتق ــگاهی را ک دانش
جنبش همگانی فرانسویان در ماه مـه 

ندیده بود، در خور نقد جدی  ۱۹۶۸
  . می دانست

یــن دو و همکارانشــان در قســمت ا     
ـــهری« ـــی ش ـــه شناس ـــار »جامع ، بک

نخســت در بــاره . تحقیــق پرداختنــد
حاصـل تحقیـق هـا، در یـک . تهـران

رشته مقاله ها در مجلـه هـای علمـی 
فرانســه و نیــز در چنــد کتــاب انتشــار 

  :یافت
بازار زمین و جامعـه شـهری، بـه  – ۱

  زبان فرانسه 
Paul Vielle, Marché des 

Terrains et Société Urbains   
در بافـــت شـــهری چـــون تهـــران،     

گسســتها در بافــت جامعــه ایــران، در 
اســـتبدادی کـــه نفـــت، بنـــا بـــراین، 
مصــرف را محــور اقتصــاد ایــران مــی 

انقالبـی کـه . کرد، قابل مشاهده بود
  .  در پی آمد نیز

  فئودالیته و دولت در ایران – ۲
Paul Vielle ; La Féodalité et 
L’Etat en Iran  

  
  

امضـاء  یثـاقم یـزن یاسـالم یجمهور
با نقض عهد و تجـاوز  یزآنها ن. کردم

ـــوق،  ـــه حق ـــ«ب ـــزل  یبن صـــدر را ع
 .»کردند

ورود در ابـــتال و کـــم کـــردن شـــر      
ــامالتار ــکو  ی ــت و  ی ــروه زور پرس گ

  هموار یران،از مردم ا یشهمانندها
ــردم ســاالر ــراندر ا یکــردن راه م  ی

. ودبــ یــرانبــزرگ بــه ا یخــدمت. بــود
آنکـه  یخدمت انجـام گرفـت بـ ینا

آزمـون،  ینا. بکار رود یکمتر خشونت
ــا بــودن روش آقــا را  ینــیخم یخط

چرا که . کند یم شیدروشن تر از خور
 یدر بند همان قانون اساس یاگر  حت

نکـرده  یـهرو یمانده بود و زورمـدار
 یرفتـهرا پذ یاسـیبود، اگـر راه کـار س

را  استبداد بعد از انقـالب یرانبود، ا
و زور پرسـتان هـم در  یدد یبخود نم

 یرا ترک م یرانا یاسیآغاز، صحنه س
    . گفتند

و غــم و  یو دشــمن یــدیناام ،دروغ    
بـــــه . آورد یببـــــار مـــــ یریکارپـــــذ
 یو دوسـت یدکه ام یمبگرائ یراستگوئ
 . آورد یم یدو نشاط کار پد یو شاد

  

  
سمیناری در باره شهر تهران که  – ۳

ــان مباحــث مطروحــه د ــه زب ر آن، ب
و کارهای بسیار . فارسی انتشار یافت

دیگر، از جمله تحقیق در بـاره شـهر 
آبــادان کــه مؤلفــان آن ظفــر دخــت 
  .اردالن و بنی صدر و پل ویی بودند

در بازگشت به فرانسه، همکاری او     
کارهای زیر . با بنی صدر ادامه یافت

  :فرآورده های این همکاری هستند
 Petrole etقهـر کتاب نفت و   - ۴

Violence  ــب ــدر و قط ــی ص ــه بن ک
  زاده و پل ویی مؤلفان آنند و

کتاب مردان آسـیا کـه فصـل در   - ۵
ـــاره  ـــارزه "ب زنـــدگی و اندیشـــه و مب
، کار مشترک بنی صدر و پـل "مصدق

  ویی است و
ـــــات در  - ۶ ـــــش انتخاب ـــــز نق و نی

دیکتاتوریها، نمونه ایران، که باز کار 
ــوردا ــا برخ ــن دو ب ــترک ای ری از مش

همکاری احمد غضنفرپور و سـودابه 
  .سدیفی است

 Peuplesتأســیس فصــل نامــه  - ۷
Méditerranéens  ۱۹۷۷کــــه در ،

ــران، انتشــار  ــا انقــالب ای همزمــان ب
ــا  ــرد و ت ــاز ک ــه ۱۹۹۷خــود را آغ ، ب
هشــتادمین . انتشــار خــود ادامــه داد

در . شماره آن در این سال منتشر شد
مـی فصل نامه، هم او در باره ایـران 

یک شـماره از . نوشت و هم ایرانیان
. مجله را نیز به ایران اختصـاص داد

او و همه آنها که در این فصـل نامـه، 
نوشته های خود را انتشار می دادند، 
ــران  ــلطه و رنجب ــر س در خــدمت زی

سیاســتی جهــانی را پیشــنهاد . بودنــد
می کردند توانا به مهار ماوراء ملی و 
ـــت در  ـــان و طبیع ـــه خـــدمت انس ب

  . وردن آنهاآ
در دوران انقــالب و بهــار آزادی  – ۸

او بـــه ایـــران بازگشـــت تـــا در بـــاره 
اندیشــه راهنمــای انقــالب قشــرهای 
. زحتمکش مردم ایران تحقیـق کنـد

حاصل تحقیق کـه بـه اتفـاق خسـرو 
خاور، جامعه شناس ایرانـی و اسـتاد 
ــام  ــه، انج ــی در فرانس ــه شناس جامع

  گرفت، کتابی در دو جلد با نام
 Le» مردمــی انقــالب ایــران بیــان«

Discours Populair de la 
Révolution Iranienneشد .  

او در مرکز مطالعـات و تحقیقـات     
از . علمی فرانسه، محقـق ارشـد بـود

آن پس، تا وقتـی بیمـاری او را زمـین 
 گیر کرد، در شیکاگو، اسـتاد جامعـه

  .شناسی بود
و تــا زمــانی کــه کمیتــه دفــاع از      

یاسـی ایـران، بـه ریاسـت س یانزندان
ان پل سارتر برجا بود، او عضو نیـز ژ

  .عضو این کمیته بود
خـــاطره کســــی کـــه دانشــــجو و       

خدمتگزار زحمتکشان و زیـر سـلطه 
ها و مردم ایران بود گرامـی و یـاد او 

  .زنده باد
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  ادسخنرانی و بحث آز

  در لندن برگزار می کند
  

قانون اساسی و  -جنبش سبز
  های پیش روراه

  
در این جلسه عالوه بر شرکت فعال 
شــما هموطنــان گرامــی در موضــوع 
بحــث جلســه، از ســه کارشــناس زیــر 

آمـده تـا نقطـه  نیز دعـوت بـه عمـل
نظرات کارشناسی خـود را بـا جمـع 

  : ما در میان بگذارند
  
  

  : مجید زربخش
  
  فعال وتحلیل گرسیاسی –نویسنده  

  
  

  : مهری جعفری
  
وکیــل دادگســتری و فعــال حقــوق  

  زنان
  
  

  :   محمد جعفری
  

مـــدیر مســـئول روزنامـــه انقـــالب 
اسالمی در دوران ریاست جمهـوری 

نویســنده و پژوهشــگر  -بنــی صــدر
  تاریخ معاصر

  
   
  : زمان     
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