
  

  

فصل اول . مالي زير حمله تبليغاتي و تهديد نظامي قرار گرفت –يم مافياهاي نظامي ژر ،از چهار سو ،هم زمان: انقالب اسالمی
  .اين مجموعه به اين حمله ها و تهديد نظامي اختصاص يافته است

ورده آرا گرد  ،ن معامله شركت داشته اندآكه در » ايرانياني«اين بار از زبان  ،اكتبر سورپرايزاعترافات جديد در باره  ،در فصل دوم
  . ايم

  .لودن ورزش اختصاص داده ايمآبخصوص فوتبال و به فساد  ،در فصل سوم، را به چنگ انداختن افسران سپاه به ورزش ايران
  ورده ايم وآاقتصاد كشور را گرد  اطالعات و داده هاي اقتصادي گوياي وضعيت  ،در فصل چهارم
  .ورده ايمآخبرهاي تجاوزها به حقوق بشر را جمع  ،در فصل پنجم
او اينك در خيال از ميان . اد را بروز ندهدژنتوانست غيظ خود از رفتار احمدي ن ،در سفر خود به استان كرمانشاه ،و خامنه اي

او مي خواهد تضاد واليت مطلقه فقيه با  ،در حقيقت. اب مي شودبرداشتن رئيس جمهوري است كه به رأي مستقيم مردم انتخ
تضاد با . غافل از اين كه تضاد ساز و ويرانگر و فساد گستر واليت مطلقه فقيه است. حل كند ،جمهوريت را با حذف جمهوريت

  . استقرار واليت جمهور مردم و حذف واليت مطلقه فقيه قابل حل است
  .از گزارش در باره حجتيه در اين شماره از نشريه نمي ماندو جا براي نقل قسمت ديگري 

  ٤صفحه در

 نھميند، بمناسبت صدو بيست وخردا ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٣٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  

  جمال صفری

مرتباً از  ١٢٩٩سيد ضياء و رضا خان، عاملين کودتای 

    سفارت انگليس دستور می گرفتند
را به )  1921فوريه  21(  1299كودتاي سوم اسفند « حسين مكي 

)   Les Anglais en Perse(» ها در ايرانانگليس« نقل از كتاب 
فرانسوي استاد )  .(Emile Lesueurلوزوئور ليامنوشتة 

كه در ايام كودتا در تهران اقامت داشته ) 1(دانشكدة حقوق
، )2(جلد اول  » تاريخ بيست ساله ايران « است در كتاب 

  : بدينگونه شرح مي كند
درانقالب بخارا  دست بلشويك ها. انگليسها به خطرپي بردند« 

به . وتنفروبي مهري افغانها ومقاومتهاي  ايرانيان را حس مي كنند
اين جهت تصميم گرفتند ضربة بزرگي وارد آورند وبوسيلة 
اشخاص تازه كاري كه سرسپرده آنها باشند وحاضرند انگليسها را 

هيچوقت . مثل قيم خود قبول كنند، قدرت را دردست بگيرند
براي يك . ازه براي چنين اقدامي مساعد نبودمقتضيات تا اين اند

كابينة . وحركت جدي زمينه كامالً حاضرشده است» ژست« 
با يك . سپهدارقادرنيست به امورعمومي سروصورتي بدهد

فالكتي خود را درميان تحريكات و رقابتها با بدترين وضعي 
روزي به شب مي آورد و بنا برشيوه شرقيها با تمام دستجات 

اين . كند و به هيچ طرف تمايل قطعي نشان نمي دهد تعارف مي
دوست قديمي روسهاي تزاري مي خواهد با افتتاح باب 
مذاكرات با مسكو اعتبارجديدي براي خود تهيه كند؛ در حاليكه 

مي توان گفت كه درايران .  به انگليسيها ناز و كرشمه مي كند
سهولت حكومتي وجود نداردونقشه انگليسيها درچنين وضعي با 

  .عجيبي قابل اجرا مي باشد
  

  ۱۲در صفحه     
ما را  !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدی خود ياری کمک مال بانشريه،  ادامه انتشاربرای 

  

  سخنراني علي صدارت در نيويورك، به مناسبت يادمان كشتار دهة شصت در ايران
  

 :يادي كنيم از زندانيان سياسي
انگيزش تفكر و  استتمايلم به انگيزش . استل سوا برانگيختنتمايلي به ، تمايلم در حضور امروزم در جمع شما و شركت در اين بحث

  ....و ابداع..... و آفرينش و انگيزش خلق و ابتكار..... تعقل
تا شايد بچه هاي ما و بچه هاي بچه هاي ما . زدائي در وطنم  و خشونت..... چقدر كوچك به امنيت هموطنم  هدفم كمكي هست هر

اعتراف كنند كه جاسوس  تلويزيونآب بازي كنند و مجبور نشوند كه بعدش در چقدر دلشان خواست،  بتوانند در مملكت خود هر
  . اند آمريكا و اسرائيل بوده
 ،خواهم گذاشت و اين كه بتوانيم در انتهاي اين جلسه، وقتي من و شما) زدائي خشونت تعميمو  اشاعه(دومي  آندر عرايضم تكيه را بر 

براي اينكه ما و نسلهاي بعد از ما، خشونت كمتري را متحمل و يا حتي شاهد باشند، چه  :ميبپرس ، و از خوداز شما و از تك تك شما
  ...هر چقدر كوچك و ساده. عملي را ذكر كنيم راهكارحد اقل سه چهار از ما بتوانيم، كدام  هر ...؟كنيد تجويز مي

  ......  شروع كنيم كه خشونت چيست؟ ،با اين سؤال از خود
يعني حق    ،ترين حق يك انسان يعني يكي از حقوق بشر، اين اصلي. شونت منجر به مرگ يك انسان ميشودخ ،در حد نهائي خودش

 1360هائي از آن روشن شده است، از سال  كه در ايران گوشه(genosid) ها و ژنوسيدي  كشتارها و قتل عام. از او گرفته ميشود ،حيات
بيشتر بر مال شد  1367كشتار تابستان . اً دو هزار اسم قربانيان خود را آشكار نمودندهاي رژيم حدود رسانه 1360فقط  در سال. شروع شد

هنوز نام بسياري از هموطنانمان، برادر و خواهرها و پدر و مادرهاي ما، كه قرباني اين رژيم سفاّك . و پوشش خبري بيشتري گرفت
  ۱۵در صفحه      . اند بر ما روشن نيست گشته
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
 امام کیست؟

 
 
. مفسر قرآن در باره امامت است ،پرسش پیرامون نظر طباطبائی   

نخست تناقض ها یی : نظر او را این سان نقد می کنم ،در پاسخ
رد و سپس با رفع تناقضهای نظر وآکه نظر در بردارد و پدید می 

به تعریفی که نه تناقض در بردارد و نه تناقض  ،صاحب المیزان
ور می آیاد.  باز می رسم ،گی هایشژاز رهبری و وی ،وردآببارمی 

شوم که رهبری مسئله محوری همه بیانهای قدرت و نیز بیان 
نها که نسبت به دین و حتی کلمه ها حساس آپس . زادی استآ

می توانند همین روش را در پاسخهای دیگر به پرسش  ،هستند
خواهند دید به  ،هرگاه چنین کنند. بکار برند»  رهبر کیست«

ن خواهند رسید و بسا آتعریف همانند این تعریف و یا نزدیک به 
توانا می  ،به خشکاندن ریشه استبدادگرائی  که در عقلها است

  . شویم
 

 با سالم 
نديشه شما بر مي آيد، امر هدايت و رهبري در درون برابر با آنچه از ا    

شما همواره انسان و جامعه را به اصل خود رهبري فراخوانده . انسان است
ليس ": سوره بقره، صريحاً خداوند به پيامبر مي گويد  272در آيه . ايد

يعني وظيفه هدايت مردم بر   "عليك هداهم و لكن اهللا يهدي من يشاء
برابر با . "را خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مي كندپيامبر نيست، زي

اين آيه و تفاسيري كه شما از هدايت و رهبري انسان بدست مي دهيد، 
تنها وظيفه پيامبران توجه دادن . هدايت انسان بر عهده پيامبران نيست

در حالي كه وقتي متوليان دين از . انسان به اين استعداد ذاتي اوست
جامعه توسط پيامبر و اولياء سخن مي گويند، هدف آنها  هدايت انسان و

مانند . بدست گرفتن عنان رهبري جامعه و تصرف در سرنوشت آنهاست
استدالل هاي شما هر چند در . آنچه كه امروز در ايران شاهد آن هستيم

خور آزادي و حقوق مداري انسان است، اما از آنجا كه حق را بايد بي كم 
  و كاست گفت، 

  ۲صفحهدر 

Nr.787   24 Okt. – 6 Nov. 2011    
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  ۴  ص ترور و حمله به ایران ؟ -ایران بمب اتمی می سازد -رژیم ایران در بند سقوط؟ ◀
  ۷ ص: دو اعتراف جدید از چهار اعتراف مأموران رژیم در باره اکتبر سورپرایز ◀
  ۹ ص  : و بازجویانورزش، بخصوص فوتبال در اسارت سرداران ◀
  اقتصاد مصرف محوری که رژیم مافیاها به ایران تحمیل کرده است، تولید کننده◀

  ۱۰ ص  : ثروتمند ترین ها و فقیر ترین ها است 
  به حقوق   دانشجویان و کارگران و دیگران همچنان قربانیان تجاوزها◀

 ۱۱  ص: انسان هستند 
  

  ؟!حمله از چهار سو 
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از سوره بقـره   124ابتدا نظر شما را به آيه 
و جعلناهم ائمـة يهـدون   «: جلب مي كنم 

يعني، پيامبران را براي هدايت مردم » بامرنا
پيـرو  . به امر خود به امامت نائـل سـاختيم  

اين آيه، اخيـرا مقالـه اي از آقـاي محسـن     
هـدايت بـه امـر در    «غرويان تحت عنـوان  

حتما . را از مطالعه گذراندم» فسير الميزانت
از اين توضيح به خوبي مطلع هسـتيد كـه   
اغلب تفاسيري كه بـه تفاسـير بنيـادگرايي    
موسوم هستند، اوالً مقام امامـت را مقـامي   
برتر از نبوت مي شمارند، ثانيـاً در حاليكـه   

ناظر به تعداد كثيري از پيامبراني  124آيه 
هـا سـخن گفتـه    است كه قران راجع بـه آن 

يشين را پاست، اين تفاسير يك رشته آيات 
سانسور و تنها به آخرين آيه اي ارجاع مـي  
دهند كه نامي از پيامبراني چـون ابـراهيم،   

در نتيجه . اسحاق و يعقوب برده شده است
ــامبران    ــن پي ــه اي ــا ب ــت را تنه ــام امام مق

اكنـون پرسـيده مـي    . اختصاص مي دهنـد 
ران تنـاقض  شود كه آيا ممكن اسـت در قـ  

وجود داشته باشد، يعني در يكجا پيـامبر را  
از هدايت منع و در جـاي ديگـر آنهـا را در    

ظف به هدايت مردم نمـوده  ومقام امامت، م
ثانياً مقام امامت چه مقامي است كـه  . است

برتر از مقام نبوت است؟ آيا چنين برداشتي 
 از قرآن ممكن است؟

 
  :پاسخ به پرسش ٭ 
 

ــده      ــه آقــای  پرســش کنن گرامــی مقال
محسن غرویان را ضمیمه پرسش خود 

نظر آقـای او . آن را خواندم. کرده اند
طباطبائی، صاحب المیزان را توضـیح 

قسـمتی از آن نوشـته را کـه . داده است
امام و فرق آن با پیامبر  تعریف  در باره

 :و نقش امام است، در زیر می آورم
ــي امامــت  «       ــك  يعن ــوع تحري ــك ن ي
يصال مأموم اسـت، يـك نـوع هـل دادن     ا و

انسانها به سـمت فـالح و رسـتگاري اسـت     
ايصال الي المطلوب يعني رساندن و واصل  و

وهــو نــوع تصــرف تكــويني فــي  «كــردن 
چـون امـام داراي واليـت اسـت،     » النفوس

كنـد و آنهـا را بـه     نوعي تصرف در دلها مي
 .برد سمت مطلوب مي

مـام را  تـوانيم ا  عالوه بر مثـال سـابق، مـي    
تشبيه كنيم به يك آهن ربـايي كـه داراي   

  اگر براده آهن توي. ميدان مغناطيسي است
اين آهن ربا، يك اثـر    اين ميدان قرار گيرد،

تكويني برآن دارد و آن را به سمت خودش 
دانيم كه تاثير آهن ربا بر  مي. كند جذب مي

براده آهـن يـك تـاثير تكـويني اسـت بـه       
 اين كه وقتي مثالً اعتباري و جعلي توضيح 

دهـد بـه مرئـوس و     يك رئيس دستور مـي 
رود به دنبال اجراي اوامر رئيس،  مرئوس مي

اين تحريك بر اساس يك امتياز و قـرار داد   
اين رئيس است و ديگري مرئوس   است كه

و لذاســت كــه مرئــوس بايــد دســتورش را 
امـا يـك وقـت رابطـه، رابطـه      . اطاعت كند

. ايـن قبيـل اسـت     تكويني است و امامت از
يعني امام واليـتش برمـا واليـت اعتبـاري     

ك واليت حقيقي مثل تـاثير  ينيست، بلكه 
آهن ربا بر براده آهن در ميدان مغناطيسي 

امامــت نــوعي : فرماينــد عالمــه مــي! اســت
تصــرف تكــويني در نفــوس و در جانهــاي  

و هي نوع تصرف تكويني في «انسانها است، 
ال و نقلهـا  النفوس لتسييرها في سير الكمـ 
تسيير از » من موقف معنوي الي موقف آخر

يعنـي  . باب تفعيل به معناي راه بردن است
در مسير سوق دادن و سير دادن، البته بـه  

اين كـه شـما دسـت      صورت تكويني، مثل
امام . كسي را بگيريد و در راهي او را بكشيد

هم نوعي كشـش و جاذبـه دارد كـه بـا آن     
نكتـه  . بـرد  راه مـي افراد را در مسير هدايت 

اين كه هـدايت امـام و سـير دادنـش      مهم 
مكاني نيست بلكـه از يـك موقـف معنـوي     

يعني امام ! است به يك موقف معنوي ديگر
به انسانها در مراتب معنوي سير اسـتكمالي  

و اذ كانـت  ««فرماينـد   عالمـه مـي  . ميدهد
تصرفاً تكويناً و عمالً و باطنيياً فالمراد باالمر 

ــو ــذي تكون ــر  ال ــيس هــو االم ــه ل ا بالهدايت

ايـن   يعنـي چـون   » التشريعحي اال اعتباري
واليت، يك تصـرف تكـويني و يـك عمـل     
  باطني است و امام در جان انسـانها تكوينـاً  

گذارد، پس مراد از أمري هم  اين تاثير را مي
» و جعلنا هم ائمه يهدون بامرنا««يه آ كه در

اين امريسـت كـه    . آمده امر تشريعي نيست
يــه ديگــري اســت كــه    آ  فســير آن درت

انما امره اذا اراد شيئا ان يقـول  «: فرمايد مي
له كن فيكون فسبحان الذي به يدهي كـل  

آيـه اسـتفاده    ايـن   عالمه از) 83:يس(» شي
امـر  » يهدون به امرنا«در  "امر"اند كه  كرده

تكويني است نه امر تشريعي كـه از طريـق   
 .شود وحي ابالغ مي

الــذي تكــون  رفــالمراد بــاالم«: انــد فرمــوده
بالهدايت ليس هو االمر التشريعي االعتباري 

انما امره اذا اراد شيئاً : بل ما تسيره في قوله
ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده 

عالمــه از همــين جــا » ملكــوت كــل شــي
فرماينـد   اند و مـي  استفاده ديگري هم كرده

كه در حقيقت امام به لحـاظ مقـام امامـت    
ي است كه رابط و واسطه تكويني است كس

امـام بـه منزلـه مجـراي      .در هدايت انسان
. فيض خدا در هدايت تكـويني انسانهاسـت  

همان طور كه در جاي خـودش آمـده كـه    
» به رزق الوري و به ثبتت االرض و السماء«

بندگان و مخلوقات به واسـطه امـام   «يعني 
خورند و به واسطه وجود  است كه روزي مي

ست كه آسمان و زمين ثبـوت و قـرار   امام ا
، به لحاظ مقام امامت و واليت، امـام  »دارند

ــز    ــه انســان ني ــدايت تكويني واســطه در ه
گر چه طبق قاعده امكان اشـراف  . باشد مي

تمام مخلوقات از كانال فيض وجودي امـام  
مندنـد،   كه حجت خدا در زمين است بهـره 

اما انسان در امر هـدايت و راهيـابي از يـك    
اين است كه  ويژه برخوردار است و آن فيض

در مسير هدايت راه بـرده  ) ع(با جاذبه امام 
 .شود مي

فرماينـد   بر اساس همين نكته، عالمـه مـي  
بنابراين امام بايد كسي باشد كه به ملكـوت  
موجودات از جمله ملكوت انسان عالم باشد 

ملكـوت  «اينجا بحث جالبي دارند كـه   و در
اين است  اش صهيعني چه؟ و خال» كل شي

كه حيثيت ارتباط و تعلق هر موجـودي بـا   
ــي   ــوت آن ش ــدا، ملك ــه   خ ــت و هم ء اس

اين ملكوت را دارند چون قرآن از  موجودات 
رب ارنـي  «: فرمايد قول حضرت ابراهيم مي

خداي حقيقـت،  «يعني » ء ملكوت كل شي
كون و سر هر موجـودي را بـه مـن نشـان     

ت خالصه امام كسي است كه به ملكو» بده
چـرا،  ! موجودات و ملكوت انسانها آگاه است

را تكويناً به سـمت    چون اگر بخواهد آدمي
ســعادت و فــالح و غايــت كمــال خــودش 

تواند از ملكوت انسان بي  هدايت بكند، نمي
هادي بايد نسبت به مهدي عالم . خبر باشد

بر  ،باشد و تمام جزئيات نيازهاي او را بداند
كسي كـه  . باشدتمام ابعاد وجودي او واقف 

خواهد هـادي چنـين موجـود پـر راز و      مي
رمزي باشد، بايد تمام جزئيات وجودي او را 

و لـذا  . بداند و اال هدايتش ناقص خواهد بود
امام كسي است كـه  : فرمايند مي) ره(عالمه 

با تمـام جزئيـات وجـودي و ابعـاد هسـتي      
موجــودات از جملــه انســان عــالم اســت و 

فرماينـد در   پس ميس. داند ملكوتشان را مي
« : حقيقــت امــر تكــويني عبــارت اســت از

الفيوضات المعنويـه و المقامـات الباطنّيـه    «
ــالهم    ــون باعم ــا المومن ــدي اليه ــي يهت الت

» الصالحه و يتلبسون بها رحمـه مـن ربهـم   
مراد از امـر همـان فـيض هـاي معنـوي و      

ايمان بـا اعمـال    مدارج باطني است كه اهل
و در پرتـو   رسـند  صالح خـود بـه آنهـا مـي    

 ».كنند رحمت پروردگار آنها را كسب مي
روش بکار رفته پرده از مبانی نظریـه     

آشکار مـی و دارد می آقای طباطبائی، بر
اصـــل راهنمـــای وی در اینجـــا : کنـــد

یکـی ثنویـِت پیـامبری و : ثنویت اسـت
یعنـی (امامت، و یا ثنویتِ پیامبر و امام 

دو محور فعالی کـه یکـی ابـالغ کننـده 

) امام(و دیگری هدایتگری ) نبی(ام پی
می تواند در درون انسـانها  تصـرف  که

ــد و آ ــاکن ــه راه هــدایت  نه ــرد  را ب و ) ب
همــه دیگــری، ثنویــت رهبــری امــام و 

در امام استعداد رهبـری . دیگر انسانها
و در همــه دیگــر وجــود دارد  کــردن
نهم نه آاستعداد رهبری شدن  ،انسانها

مگر در صـورتی  - پیامبر . به یک اندازه
نیـز  –که خداوند او را امام کرده باشد 

هرگاه گفته شود . رهبری شونده است
تکـوینی آن امامـت که در امام از نـوع 

وجود دارد و در انسان معمولی و حتی 
وجـود نـدارد، بـاز از ن نـوع آاز پیامبر 

منطـق . اصل ثنویت پیروی شده است
بکـــار رفتـــه در اســـتدالل نیـــز منطـــق 

از این روست، کـه . ه استصورت بینان
پرشمار که نظر از تناقضهای طباطبائی 

ببار مـی آورد، یکسـره  او در بردارد و یا
 :غافل است

 
ـــوع ٭  ـــن ن تناقضـــهایی کـــه ای

آیـه  در خـود دارد و یـابرداشت 
هــای قــرآن و بــا حــق پیــدا مــی 

  :کند
 

مقـام امامـت نیـز ) ص(پیامبر اسالم • 
و با وجود این، خداوند به ا .می داشت

اگـر هـم بخـواهی نمـی تـوانی : فرمود
کسی را هـدایت کنـی، هـدایت کـار تـو 

نمـی تـوان  راایـن تنـاقض  ،...نیست و
  - ا: مگــر بــه یکــی از دو کــار. رفــع کــرد

خداوند به پیامبر امامت نبخشیده بود 
یه آبا فراوان ورد آکه تناقض پدید می (

و ) هسـتندپیامبر  های قرآن که در باره
ی طباطبــــائی از برداشــــت  آقــــا  -  ۲

 . امامت نا درست است
نیــز » امامــان کفــر«امــا در قــرآن از • 

مستضعفان «و از . سخن به میان است
روی زمین کـه خداونـد اراده فرمـوده 

ـــد ـــان بگردن ـــایش «و » اســـت امام نی
ــاران ــان : پرهیزگ ــا را امام ــدا م خداون

سخن به میـان  ،»پرهیزگاران بگردان
ور اســت، آیــا خداونــد آنهــا را نیــز مــأم

هدایت تکوینی بـه امـر خـود فرمـوده 
ــامبران  ــاالتر از پی ــان ب ــت و مقامش اس

 است؟
در قرآن، هدایت خداوند به کـافر و • 

تأکید شـده مسلمان داده شده است و 
ــه  ــتن را اســت ک ــرکس خــود خویش ه

ــد ــی کن ــه . هــدایت م ــن ک ــر ای ــول ب ق
» ابر انسان«هدایت تکوینی در اختیار 

مــی ، بــا  ایــن آیــه هــا در تنــاقض اســت
 . شود

ــن •  ــا ای ــایی ب ــای طباطب برداشــت آق
یادآوریِ به حق قرآن، که آدمی مسئول 
اعمال خـویش اسـت و  آنچـه از فسـاد 

تولیـد مـی خود تولید می شود، انسانها 
زیــرا هرگــاه . کننــد، در تنــاقض اســت

هـدایت آنهـا موکــول بـه نصـب امــامی 
باشد که کارش هدایت تکوینی اسـت، 

؛ ه انسـانهان پس فساد کار خدا می شود
ــا  ــام و ی ــردن ام ــاطر نصــب نک ــا بخ ی
بخاطر ناتوانی امام منصـوب از انجـام 

 . هدایت تکوینی
ســخن مرحــوم طباطبــایی بــا اصــل • 

پیامبری به معنای ابالغ روش هـدایت 
چرا که هرگاه . نیز تناقض پیدا می کند

امام وظیفه اش رهبری بـر وفـق روش 
. ابالغ شده باشد، مشکل ببار نمـی آیـد

اگر فـرض شـود والیـت او تشـریعی اما 
با اصل پیامبری نیست و تکوینی است، 

؟ ممکن است گفته تناقض پیدا می کند
شود امام به والیت تکوینی، انسـانها را 
در جهت امر خداوند هدایت می کنـد 
و به یمـن ایـن هـدایت، انسـانها روش 

این پاسخ نیز، . هدایت را بکار می برند
 : ی آوردچندین و چند تناقض ببار م

پیامبری که امام نباشد، می باید یک   - 
امام با او ضـمیمه باشـد تـا بـه هـدایت 
تکــوینی اش، مــردم هــدایت شــوند بــه 
آمــوختن روشــی کــه پیــامبر ابــالغ مــی 

بنا بر ایـن، دو گـانگی و بـاالتر از . کند
ــامبر شــناختن امــام، بــی وجــه مــی  پی

 .شود
 با واقعیـت برداشت آقای طباطبایی  - 
 زیـرا. ض صـریح پیـدا مـی کنـدتناقنیز

برغم وجود امامانی که مردم را بـه امـر 
بنا بر تفسیر صاحب المیزان  - خداوند 

هدایت می کنند و بـه قـول او حکـم  –
ربــا را دارنــد، همــواره در تــاریخ   آهــن

شمار هدایت ناشـدگان چنـدین برابـر 
و جـز کـم . بیشتر از هـدایت شـدگانند

 .نمی شوند» آهن ربا«شماری جذب 
پیامبری وقتی معنی پیدا می کند کـه  - 

  انسانها 
صاحبِ استعداد رهبری باشـند  –الف 

هر انسانی امام خلـق مـی شـود بـدین (
معنی که استعدادها، از جمله استعداد 
اندیشه راهنما ساختن و یا پـذیرفتن را 

اسـتعداد رهبـری دارد و . با خـود دارد
به یمن اندیشه راهنما، فعالیتهای خود 

ن مــی دهــد و در همــه حــال، را ســاما
ینـده سـاز آجهت یاب و هدف سـنج و 

  و) است
ــار و کــردار  –ب   ــدار و گفت مســئول پن

و در نتیجـــه، انســـان . خـــود باشـــند
برخوردار از استقالل و آزادی و حقوق 

پیامبری یادآوری این داشته هـا . است
اسـت تـا و ارائه روش بکـار بـردن آنهـا 

عنـی ی و امـام، ننـدرشـد ک مگر انسـانها 
انسـانی اسـت کـه . بگردندنماد و الگو  

ــت ــاخته اس ــه روش س ــتن را ب . خویش
چنین کسی هدایت کننده به امـر خـدا 

دورتر این مختصر را تفصـیل . می شود
 .خواهم داد

هرگاه قرار باشد انسانها ایـن داشـته     
را نداشته باشند، پیامبری بی محل می 

، - کـه دارنـد- اگر داشته باشـند . شود
با معنی و امامت با معنائی کـه  پیامبری

صاحب المیزان بـه آن مـی دهـد، بـی 
 .محل می گردد

تعریف و توضیح آقای طباطبائی نیز  - 
بنا بر قـول او، ابـراهیم : متناقض است

در پایان عمر، پس از آنکـه آزمایشـهای 
و البـد  –سخت را با موفقیـت گذرانـد 

به روشی زنـدگی مـی کـرد کـه در مقـام 
، از ســـوی - ی کـــرد پیـــامبر ابـــالغ مـــ

پـس امامـت او . خداوند امامت یافـت
گذراندن موفقیت آمیـز (دست آورد او 
ــر . اســت) امتحــان هــا ــد ب ــا خداون آی

انسانها ممنوع کرده است امتحانهـای 
الیـق امـام شـدن تا سخت را بگذرانند 

آیا هـرکس کـه امـام شـد، . بگردند؟ نه
درجا می باید، دیگران را از استقالل و 

محروم و تبـدیل بـه بـراده آزادی خود 
ــا  آنهــا را  هــدایت «هــای آهــن کنــد ت

 کند؟ » تکوینی
در حقیقـــت، بـــا اســـتقالل و آزادی  - 

ــابی  و  تشــخیص و انســان در جهــت ی
زیـرا بنـا . نیز تناقض داردهدف تعیین 

بر ایـن تفسـیر، جهـت یـابی کـار امـام 
به . هدف را نیز او معین می کند. است

پیشـتر همان تناقض باز مـی رسـیم کـه 
اکثریت بزرگ هدف : خاطر نشان شد

ــد ــی گزینن ــر م ــی را ب ــه  و جهت ــد ک ض
مسـئول . اسـت» هدایت به امر خـدا«

این گمراهی خداوند است یا امامی که 
 او قرار می دهد؟

با رابطه مسـتقیم انسـان بـا خداونـد  - 
وقتـی قـرآن تصـریح . نیز تنـاقض دارد

مــی کنــد کــه خداونــد هــدایت کننــده 
را به کافر و مـؤمن است و این هدایت 

داده است، هـرکس خـود خویشـتن را 
نیز نمـی ) ص(و پیامبر  هدایت می کند

بطـالن  این، تواند کسی را هدایت کند
« و ) بنا بر دین یهود(» قوم برگزیده «

اسـت کـه » کلیسا بمثابه تجسم تثلیـث
اما هنوز اعـالن نکـرده . اعالن می کند

قـول  –بنا بر قـول صـاحب المیـزان  –
» برگزیــده«ا پــس مــی گیــرد و خــود ر

گونـه ه نصب می کنـد کـه توانـائی همـ
آیـا !  تصرف در آفریـده هـای او را دارد

 چنین معنائی را به آیـه) ص(اگر پیامبر 
 ،مـــورد اســـتناد طباطبـــائی مـــی داد

از طال گشـتن : مخاطبان او نمی گفتند
مرحمت فرموده ما /پشیمان گشته ایم  

را مــس کنیــد؟ بــه صــالح مــا اســت کــه 
مســیحی یــا یهــودی و یــا زردشــتی و یــا 
ــین  ــار چن ــانیم و گرفت ــن بم ــدون دی ب

 جبری نگردیم؟
اصـل  5بدین سان، این تفسیر با هر       

راهنمای دین، در تضاد است اما هنـوز 
  :واجد تناقضهای بسیار دیگری است

زادی اســــت همــــان آ ،زادیآروش  •
روش . علـم اسـت ،سان که روش علـم

ن آمــل بــه برخــورداری از هــر حقــی ع
ایــن روش جهــان شــمول . حــق اســت

. است و همگان مـی تواننـد بکـار برنـد
قای طباطبائی با این امـر بـدیهی آنظر 

ـــاقض اســـت ـــز در تن ـــداری. نی در  ،پن
بقیــه انســانها از  ،غیــر از امــام ،تکــوین

 .حق عمل به حق محروم گشته اند
مـی  جذب کننـده و جـذب شـونده،• 

 از. بایــد وجــوه مشــترک داشــته باشــند
ــه امــر «کــه  وجــه مشــترک ایــن ،جمل
باید باشد تا جـذب انجـام است » خدا
جز حق نمی توانـد  اما امر خدا. پذیرد
زیــرا غیــر حــق، باطــل اســت و . باشــد

پس امام هدایت . باطل امر خدا نیست
کننده به امر خداوند، در حقوق ذاتـی 

بعد معنوی، با همه انسانها یکسان در و 
قــوق پیــامبری یــادآوری ایــن ح. اســت

است و امام کسی است کـه از راه عمـل 
بمثابـه  به حقوق، الیق آن می شود که،

، هدایت به امـر الگوئی عمل به حقوق
او الگـوی پیـام پیـامبر اسـت . خدا کند

هــر . وقتــی آن را بــه عمــل در مــی آورد
رابطــه دیگــری جــز رابطــه الگــو بــا 

، تخریب امام و ناممکن کـردن هاانسان
منطق . ی شودهدایت به امر خداوند م

صوری، صاحب المیزان را از توجه بـه 
این مهم غافل کرده و پیـروی از اصـل 
ثنویت ارسطوئی، تعریـف او را نـاقض 
امام و امامت آن سان که قرآن تعریـف 

 .است گرداندهمی کند، 
از نوع قوه جـذب  –هدایت تکوینی • 

ـــوع  ـــز واســـطگی از ن ـــا  و نی آهـــن رب
 – خورشید که واسطه انتشار نور اسـت

وقتی به رابطه انسـان . جبرگرائی است
بــا انســان مربــوط مــی شــود، تنهــا زور 
است که جبار مـی شـود و جبـر برقـرار 

اما وقتی پای زور به میـان مـی . می کند
آید، خداوند و امر او و هدایت بـه امـر 

ایـن تنـاقض را . او، بی محل می شوند
جــز بــا ســلب تــوان تصــرف در هســتی 

ــوینی  ــدایت تک ــود و ه ــر  –موج ــا ب بن
نمـی  –برداشت صاحب المیزان از آن 

 .توان رفع کرد
ــائی کــه •  ــر معن ــا ب امامــت تکــوینی بن

صــاحب المیــزان بــه آن مــی دهــد، بــا 
تصریح قرآن بر آشـکار و کـج و معـوج 

در حقیقـت، . در تناقض است نبودنش
هرگاه خداوند امامی را معین فرمـوده 
بـــود برتـــر از پیـــامبر و دارای اختیـــار 

فریـده هـای او، در سراسـر تصرف در آ
قرآن، به اختصاص سه کلمه از یک آیه 

چنانکه هـم در . به آن، بسنده نمی کرد
ــه  ــاره امامــت ب ــاره نبــوت و هــم در ب ب
معنائی که صاحب المیزان بـه آن نمـی 

  . وجود دارند ی فراواندهد، آیه ها
  

  ۳در صفحه
  

  امام کیست؟
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ــین ــد چن ــود خداون ــه ممکــن ب  چگون
فرماید واسطه ای را قرار دهد و خود ن

کیســت و کــارش کــدام اســت و اجــازه 
دهد آیه بر طبق نظری تفسیر شود کـه 

بنـا بـر بیـان قـدرت » ابـر مـرد« همان
بــا همــین صــفاتی اســت کــه فراگیــر  و 

المیزان به امام می دهـد؟ چـرا اجـازه 
بـرای (دهد راه برای اسـتبداد فراگیـر 

مثال نقـش پیشـوا در نازیسـم کـه البتـه 
یار مطلـق ابـر و اخت) این اندازه نیست

  مرد باز شود؟
 ،یه هایی کـهآاین دعوی با  ،درواقع     

من : خطاب به پیامبر میفرماید،نهاآدر 
بشــری چــون شــما هســتم و انســانها در 

ــــیّ آ ــــان ول ــــد و مومن فــــرینش برابرن
نیـــز در تنـــاقض قـــرار ... یکدیگرنـــد و

سـوره حجـرات نیـز  ۱۳با آیه . میگیرد
چـون اگـر خداونـد .در تضاد می شـود

مکــان یکســان بــرای عمــل بــه حــق و ا
برخوردار شدن از هـدایت بـرای همـه 
انسانها از هر قوم وقبیله وجنسـی قـرار 

نمــی فرمــود گرامــی تــرین  ،نـداده بــود
شما نزد مـن کسـی اسـت کـه بیشـترین 
تمرین را در پرهیـز گـار شـدن کـرده و 

 .پرهیزگارترین انسان گشته است
که اگر همان معنی را داشت  ،امامت• 

ب المیزان به آن می دهد، ناگزیر صاح
در آیـه هـای دیگـر قــرآن نیـز مـی بایــد 

چنانکـه در  . می داشت را همین معنی
ــه نبــی و نقــش او مــی  ــه هــائی کــه ب آی
پردازد، نبی همواره یک و همان معنی 

. امامت نیز همـین طـور اسـت. را دارد
نه در این آیـه و نـه در آیـه هـای دیگـر، 

را ام از امـــ طباطبـــائی قـــرآن تعریـــف
این کلمه فعل نیسـت کـه . نکرده است

بنا بـر جملـه، ایـن یـا آن معنـی را پیـدا 
 .  کند

هــدایت بــه امــر خــدا و هــدایت بــه      
جملــه  از(حــق، در چنــد آیــه قــرآن 

و انبیـاء،  ۱۸۱و  ۱5۹اعراف، آیه هـای 
. آمــده انــد)  ۲۴و ســجده آیــه  ۷۳آیــه 

از قـومی  » تـیام«هدایت کنندگان گاه 
هرگاه بخواهیم  . هستند» ائمة«و گاه 
شـأنی را قائـل شـویم کـه » امام«برای 

آقای طباطبائی قائـل شـده اسـت، مـی 
ــــه  ــــد نظری ــــده«بای ــــوم برگزی را » ق

از قــوم موســی » امتــی«زیــرا . بپــذیریم
برگزیده شده اند برای هدایت بـه امـر 

 ! خدا و به حق
دلیـل . دلیل حق در خود حق است• 
کجاســت؟ در آیــه » والیــت تکــوینی«

ــز نیســت. نیســت ــرآن نی پــس در . در ق
بیرون آن، معنائی بر اصل ثنویت تـک 

امام محور فعـال و انسـانها و (محوری 
ــذیر ) دیگــر موجــودات محــور فعــل پ
. ساخته شده و به آیه داده شـده اسـت

ــر همــین کــار را  ــر وفــق  –نظی ــه ب البت
کلیســا کـرد و بـه پــاپ  –فلسـفه یونـانی 

د والیت تکوینی بر آفریده های خداون
در زمین و آسمان بخشید و پاپ والیت 

اما بنای اسـالم بـر نفـی . مطلقه جست
نوع مسـیحی آن بـه  فرعونیت است که

والیت مطلقه پـاپ و اسـتبداد فراگیـر 
کلیسا بدل شد و نوع ایدئولوژیک آن، 

و دیــده شــد در نازیســم و استالینیســم  
نــوع اســالمی آن را در والیــت مطلقــه 

 . فقیه می بینیم
بـــردن رهبـــری از انســـان و  بیـــرون• 

. ، امر محال است»امام«انتقال آن به 
انســانی کــه قــوه رهبــری اش را از  زیــرا

انسـان و هـر . می میرد، می دهددست 
ـــتعداد  ـــا اس ـــتی، ب ـــده ای در هس پدی

ــه اســت ــری تکــوین یافت وجــود . رهب
ــا خــودانگیختگی  ــری ب اســتعداد رهب

باز به این دلیل که هرگاه . همراه است
بری خودانگیخته نباشـد، استعداد ره

پس . موجود زنده، موجود مرده ایست
ــری  ــوه رهب ــه ق ــوینی ک ــت تک آن والی
 انســانها و دیگــر آفریــده هــا را از خــود
انگیختگــی بــازدارد، اگــر هــم ممکــن 

در . باشــد، جباریــت مطلــق مــی شــود

ــری ویژگــی خــودحقیقــت ــوه رهب  ، ق
انگیختگــــی و اســــتقالل و آزادی  را 

ــوینی  ا. دارد ــت تک ــن ویژگــی و والی ی
بدان استعداد رهبـری را از انسـان مـی 

 .ستاند
قول بر والیت تکـوینی یـک تـن بـر •  

. آفریده ها، خود ناقض خـویش اسـت
زیــرا اســتعداد رهبــری انســان ذاتــی او 

یکـــی بـــر قـــراردادن رهبـــری . اســـت
ــه ایــن دلیــل  ،انســانها امامــت او کــه ب

ــه اســتعداد ، ها انســان رهبــری نســبت ب
حق نیست و از  خارجی و عارض است،

حتــی اگــر . خداونــد صــادر نمــی شــود
انســانها را از نــوعی بــدانیم کــه ارســطو 

رهبری شونده که اطاعـت (قائل است 
، رهبری کننده )کردن در سود او است

چنین رهبری شـونده ای، قـدرت مـی 
شود و نه امـامی کـه از والیـت تکـوینی 

زیــرا هرگــاه رهبــری . برخــوردار اســت
بـــرای ... شـــونده دانـــش و بصـــیرت و

تشخیص امر خداوند و هـدایت شـدن 
به آن را داشته باشد، نیازمند تابعیت از 
. والیت تکوینی امام برگزیده نمی شود

را نداشـته ...  و اگر دانـش و بصـیرت و
باشد، یا باید بـه زور او را بـه راه آورد و 
ــوان، او را  ــد، همچــون حی ــی بای ــا م ی

غیـر از ایـن کـه نـاممکن . آموخته کـرد
اگــر : نــاقض قــول خــدا اســت اســت،

ــه امــر  خداونــد مــی خواســت، همــه ب
  . خداوند هدایت می شدند

رابطــه قــدرت برقــرار کــردن میــان  •
سالب  ،رهبری کننده و رهبری شونده

 ،زیـرا قـدرت. خداوندی از خدا اسـت
ــردار  ــار و ک ــدار و گفت ــاب پن جهــت ی

و هرگــاه گفتــه شــود . انســان مــی شــود
قـدرت نیاز به اعمـال  ،هدایت تکوینی
هـن ربـا بـدون اعمـال آندارد چنانکـه 
هن را به خـود جـذب آزور براده های 

ایــن گفتــه نــاقض انســان در  ،مــی کنــد
چراکه بـراده هـای . اختیار او می شود

. هن بـدون اختیـار جـذب مـی شـوندآ
پــس یــا امامــت امــام تکــوینی نیســت و 
بمثابه الگو جهـت یـاب و برانگیزنـده 

نصـب  انسانها می شود و یا خداونـد بـا
 .از خود سلب خداوندی می کند ،امام

این قول که انسانها، همه در هدایت • 
بـدین معنـی کـه . شدن یکسان نیسـتند

همه یکسـان بـه جـذب آهـن ربـا نمـی 
شوند، باز نقـض مـی کنـد هـم  جهـان 
شمولی والیت تکـوینی را و هـم نقـض 
می کند قول قـرآن را کـه انسـانها را بـر 

سـانی نایک. فطرت خویش آفریده است
بدین معنی که برخـی اسـتعداد جـذب 

ثنویـت  ،شدن را دارند و برخـی نـدارد
. ناقض توحید انسانها در فطرت اسـت

حــق اینســت کــه انســانها در بکــاربردن 
گوناگون  ،استعدادها و حقوق خویش

 و . می شوند
هم تبعـیض اسـت و نقـض مـی کنـد • 

و کرامت آنها  را خلقت برابر انسانها ها
خود نیز . را ات به تقوو افزودن برکرام

. نــاقض تبعــیض ناپــذیری حــق اســت
 کــه توضــیح ایــن کــه پــذیرفتنی اســت

عمل به حـق را انسانهائی از راه زندگی 
ـــدن ـــد و گردان ـــو بگردن ـــام و الگ ، ام

 –هدایت به حـق روش دیگران از آنها 
که امر خداوند است بنا بـر ایـن کـه از 

را  –حــق جــز حــق صــادر نمــی شــود 
خـویش را عمـل بـه بیاموزند و زنـدگی 

اما اگر قرار بر این شـود کـه . حق کنند
چون بـراده هـای آهـن جـذب  انسانها

شوند و جذب کننده آنهـا را در جهتـی 
می دانیم که امام کافران به امر خـدا  –

هـدایت کنـد، نیـاز  –هدایت نمی کند 
تبعیض میـان : به چند تبعیض می شود

و تبعــیض میــان همــه انســانها  بــاامــام 
زیرا امام همه را بدان  بایکدیگرانسانها 

ــا همــه اســتعداد  ــرد و ی  جهــت نمــی ب
 و. آن جهت را ندارندرفتن به 

چنین والیت تکوینی، بـه ضـرورت، • 
حـال ایـن کـه تـا . جهان شمول اسـت

ــان خــود را  ــاعتی امام ــت، هرجم قیام
، هــر جمعیتــی از نیــز دارنــد و در معــاد

ــا امامــان خــود، در دادگــاه  انســانها، ب
بنا بر آیـه . حاضر می شوند عدل الهی،

های قرآن، امامت جهان شمول است 
ــه احــدی داده  امــا والیــت تکــوینی، ب

اگر داده می شـد، تنـاقض . نشده است
پیدا می کـرد بـا  امامـانی کـه هسـتند و 

 .ضد یکدیگرند
ناقض اصل پیـروی نکـردن از آنچـه • 

زیــرا . انســان بــدان علــم نــدارد اســت
آنچــه  قــرآن از انســانها مــی خواهــد از
پـس . بدان علم ندارند، پیـروی نکننـد

ابتکار علم جسـتن و هـدایت شـدن بـا 
هدایت تکوینی، هم . خود انسان است

ابتکار را از انسان می ستاند و هم علـم 
و هــم رهنمــود . را بــی محــل مــی کنــد
تصدیق همـان .  قرآن را نقض می کند

قول کلیسا، در دورانی است که نظریـه 
لـم و عمـل لطف غالب بـود و بـرای ع

انسان، اثری قائـل نبـود و بـه علـم نیـز 
 .وقعی نمی نهاد

هرگاه خداوند خالق هستی اسـت و • 
تکــوین آفریــده هــا بــا او اســت، قائــل 
شدن به والیت تکـوینی بـرای آفریـده 

» کن فیکـون«(او، ناقض امر خداوند 
در واقـع، سـلب خداونـدی از . است) 

البته گفتـه انـد کـه تکـوین . خدا است
تکوینی کـه .  از راه  امام است خداوند

صاحب المیزان تعریف مـی کنـد، مـع 
، در آغــاز نکــهآحــال . اســتالواســطه، 

ــت، خداونــد نخســت انســانی  را خلق
نیافرید و پس از آزمایش هـای سـخت، 
او را امام نگرداند تـا، سـپس، از راه او، 

 . باقی آفریده ها را بیافریند
این تناقض ها رفـع کردنـی نیسـتند       

مگر این که نظر صاحب المیزان نقد و 
امـــام و نقـــش او، آن ســـان کـــه قـــرآن 

 :تعریف می کند توضیح داده شود
 

کــدام  اوامــام کیســت و نقــش ٭ 
  است؟

 
ــال را  – ۱ هرگــاه بخــواهیم همــان مث

بکار بریم که آقای غرویـان بکـار بـرده 
اســت، امــام کســی اســت کــه بــه یمــن 

ها، از آزمایش عمل به  ءشرکت در ابتال
حق پیروز بازآمده و زندگی را عمل بـه 

اره بــروی وحقــوق کــرده اســت و همــ
هستی هوشمند، یعنی خدا بـاز و بـازتر 

و از این رهگذر نماد حق و . ه استشد
چراغـی شـده  وگشته ) و الگو(کرامت 

است که هم راه و هم جهـت را بـه راه 
 . روان نشان می دهد

بنا بـر قـرآن، امـام مجموعـه ای از  – ۲
ی جوید کـه مـی تـوان آنهـا را صفات م
 : دسته کرد

صفاتی که بیانگر رابطه انسـان بـا - ۲/۱
ترجمـان اصـل موازنـه عـدمی و  وخدا 

برخوردار کننده عقل او از اسـتقالل و 
 .آزادی و خودانگیختگی هستند

صفاتی که بیانگر ممارست او در  – ۲٫۲
عمل به بیان استقالل و آزادی هسـتند 

بیـان «بگویـد امکـان مـی دهـد  اوو به 
 . »استاستقالل و آزادی ناطق 

صفاتی که خاصـه هـای اسـتعداد - ۲/۳
رهبری، کمال جسته به یمن شرکت در 

رهبری مستقل از هر . آزمایشها، هستند
ــه  ــده و آزاد در گــزینش ک محــدود کنن
سبب مـی شـود، حـق را برگزینـد و بـه 

 .حق عمل کند
صفاتی که گویای پندار و گفتار و - ۲/۴

رشـد او بـر راسـت راه ق و به حـ کردار
 . عدالت هستند وحق مداری 

صفاتی که گزارشگر رابطه برقـرار - ۲/5
کردنش با خود، با جامعه، با طبیعت و 
همــه آفریــده هــا و نمــاد هــدف شــدن 
هستند وقتی هدف بازگشـت بـه خـدا، 
 . به استقالل و آزادی به کمال می شود

انسان یا انسان هائی کـه دارای ایـن       
ــفات  ــو، و از راه ص ــه الگ ــند، بمثاب باش

ــائی  ــانها، توان ــا انس ــترک ب فطــرت مش
هدایت آنها را به امر خداوند، یعنی بـه 

 . حق، پیدا می کنند
درتکوین، انسان ها، بنا بر این کـه  – ۳

بر فطرت خداوندی آفریده شده انـد، 
امــا . واجــد حقــوق ذاتــی آنهــا هســتند

انسانها می توانند از این حقـوق غافـل 
ــز غافــل مــی شــوند اغلــب .شــوند . نی

پیامبر و امـام نیـز چـون دیگـر انسـانها 
. برخـــوردار از حقـــوق ذاتـــی هســـتند

پیامبر این حقوق را بـه انسـانها خـاطر 
نشان می کند و امام، از راه عمل به این 
حقوق و افـزودن بـر کرامـت خـویش، 
نماد کرامـت و حـق و الگـوی انسـانها 

 رابط آنها با یکدیگر، کرامـت. می شود
و پیامبر مؤمنان ( و حقوق ذاتی هستند

ــز ــه حــق ،نی ــل ب ــام  ،در عم ــو و ام الگ
 ).هستند

بنا بر ایـن تکـوین کـه مشـترک در  – ۴
همه انسانهاست، امام تنها چراغـی کـه 

بلکه . راه و جهت را نشان دهد، نیست
ــانها،  ــو، فطــرت انس ــه صــفت الگ او، ب
حقوقمندی و کرامت آنها را به یادشان 

واقعی را کـه عمـل بـه  زندگی. می آورد
ـــ ـــزودن ب ـــوق و اف ـــه  رحق ـــت ب کرام

پرهیزگاری اسـت، از زنـدگی مجـازی، 
در بندگی قدرت،  همه ویـران شـدن و 

 ویران کردن، باز می شناساند و،
ـــه صـــفت الگـــو، اســـتعدادهای  – 5 ب

انسانها و مجموعه ای  را که تشکیل می 
ور مـی آدهند، بطور مستمر، به آنها یـاد

اطر نشـان مـی کنـد به انسانها خـ. شود
کــه امــام خلــق شــده انــد، یعنــی قــوه 
رهبری آنها، برخوردار از استعدادهای 
ــتقالل و  ــوردار از اس ــز برخ ــر و نی دیگ
ــــت . آزادی و خــــود انگیختگــــی اس

نه قابل انتقال به غیـر  رهبری استعداد
پــس هرگــاه . اســت و نــه قابــل تجزیــه

انسان، بخواهد امامی بگردد که به امر 
ایت شـود و هـدایت خدا، به حق، هـد

کند، مـی بایـد عقـل رهبـری کننـده او 
اســــتقالل و آزادی داشــــته و خــــود 
ـــــه باشـــــد و اســـــتعدادها را  انگیخت
همآهنــگ بکــار بــرد تــا کــه زنــدگی او 
عمل به حقـوق بگـردد و رشـد کنـان ، 

 . آزاد و آزادتر بگردد
امامت از پیامبری باالتر و پائین تر  – ۶

صول زیرا، بدون ا. همراه است. نیست
ــه  ــتقالل و آزادی ک ــان اس ــا و بی راهنم
ترجمان اصـول راهنمـا و در بردارنـده 
روشهای زندگی است وقتـی انسـان بـر 
کرامــت و حقــوق خــویش و رابطــه بــا 

که بـدان اسـتقالل و آزادی  –آفریدگار 
 –و بعد معنوی کران ناپذیر می جویـد 

عــارف اســت و مــی خواهــد زنــدگی او 
راه در عمل بـه حقـوق ذاتـیش باشـد و 

 .رشد همچنان پیش رود
نا یکسـان را دو بیـان » قاعده«دو  – ۷

 : ارائه کرده اند
بیان های قـدرت، در درجـه اول - ۷/۱

ــالیتر، اصــل  ــدرت توت ــای ق ــا «بیانه ت
را » تغییــرت ندهنــد، تغییــر نمــی کنــی

بنـا بـر ایـن بیـان هـا، . ارائه کـرده انـد
ای اســت کــه » نخبــه«تغییــر دهنــده، 

ردن و تغییــر دارنــده  تــوان رهبــری کــ
 همه دیگـر انسـانها هسـتند کـهشونده 

. ندناتوان از رهبری کردن حتی خویش
صـاحب » ابر مـرد«دهنده  تغییروقتی 

والیــت مطلقــه اســت، بیــان قــدرت از 
ــالیتر اســت در  ،در زمــان مــا. نــوع توت

بنــا بــر نخبــه  ،دموکراســی هــای غــرب
 ،فلســفه تحققــی لیبــرال. گرائــی اســت

رهبری کـردن  انبوه مردم را فاقد توان
نهـا جـز بــه آخـویش مـی دانـد و بــرای 

ن نخبـه آاندازه تـرجیح ایـن نخبـه بـر 
غیـر  ،در انـواع لیبرالیسـم. قائل نیست
حداکثر حق انتخاب کـردن  ،نخبه ها
ــد ــا در . دارن ــری ه ــواع رهب ــاه ان هرگ

انواع لیبرالیسم و دیگر بیانهای قدرت 
ــیم ــد کن ــین  ،را نق ــا هم ــری ب ــه رهب ب

 .سیمگی ها باز می رژوی
یـــا  –بیـــان اســـتقالل و آزادی  - ۷/۲

استقالل و آزادی بنا بر این که  یبیانها
تقـــرب هـــای انســـانها بـــه ایـــن بیـــان 

تغییر کن تا «اصل  –متفاوت می شوند 
تغییر . را پیشنهاد می کنند» تغییر دهی

دهنده و تغییر کننده یکی و آن انسـان 
است که وقتی فرد است، تغییر می کند 

و به صفت . الگو تغییر دهدتا،به بمثابه 
جمعی، این گروه انسانها هستند وقتـی 
تصمیم می گیرند تغییر کننـد تـا تغییـر 

قرآن، این اصل را پیشـنهاد مـی . دهند
ــد ــار . کن ــوینی دارای اختی ــت تک والی

تصرف در آفریده ها، با ایـن اصـل نیـز 
 .در تناقض است

کس » ائمه«بنا بر این اصل، امام یا       
شـــخص یــا اشخاصـــی،  ی،و یــا کســان

هســتند کــه هــدایت خداونــدی را مــی 
اینان هدایت : جویند و تغییر می دهند

 .می کنند به امر خدا، به حق
امام یا امامان انسانهای مسئولند و  – ۸

مسئولیت هدایت شدن بـه امـر خـدا و 
هدایت کردن به امر خدا، بطور عینی، 

 عبارت می شود از
بر کـه جهاد اک: قیام به سه جهاد- ۸/۱

نقد خویش اسـت و جهـاد افضـل، کـه 
مبــارزه بــا جبــاران اســت و جهــاد کــه 
کوشـــش مـــداوم اســـت در خشـــونت 

ـــی ـــی . زدائ مســـئولیت خشـــونت زدائ
 ایجاب می کند که 

او می باید همواره نمـاد گـرایش  - ۸/۲
بـه عـدالت . به توحید اجتماعی باشـد

اجتماعی است کـه نابرابریهـا و روابـط 
جامعـه  خصومت آمیز میـان قشـرهای

به برابری در برخـورداری از امکانهـا و 
بـرای . روابط دوستانه بدل مـی شـوند

ایفای این نقش و در مقام عمل به ایـن 
مسئولیت، امام می باید همواره جانب 

ونه منافع جمعی و نـه  –حقوق جمعی 
یــک منــافع گروهــی در روابــط قــوا بــا 

و حقـوق  –دیگـر یـا گـروه هـای گروه 
ن، حقوق تمامی انسان و در سطح جها

ساکنان روی زمـین و حقـوق انسـان و 
 .هر آفریده ای را بگیرد

ــه - ۸/۳ ــام بمثاب ــان اســتقالل و « ام بی
ش اینست ل، مسئولیت او»آزادی ناطق

که مانع از بیگانه شدن بیـان آزادی در 
بیان قدرت بگردد و به پندار و گفتار و 
ـــتقالل و  ـــان اس ـــان بی ـــردار، ترجم ک

باشـــد بـــه آزادی، و هشـــدار دائمـــی 
 .انسانها

استمرار در تاریخ به ترتیبـی کـه  - ۸/۴
در هر زمان، امامان، بمثابـه نمادهـای 
به روز و ارائه کننده روشـهای در خـور 
آن زمان، وجود داشته باشند و انسانها 
را به حق، بـه بیـان اسـتقالل و آزادی، 

 .بخوانند
 بدینقرار،       
امام کسی می شود که آینده را حال  – ۹
یعنی در مقصـدی کـه وصـول . ی کندم

به حق، به خدا، است،  قرار می گیرد و 
تحقق بخشیدن . در حال عمل می کند

به هدف، امام را انسـان نمونـه ای مـی 
کند کـه هـر کـس مـی توانـد بدانـد بـا 

مانـــدن در راســـت راه رشـــد،  اســـتوار
  . چگونه انسانی خواهد شد

  
  ۱۶در صفحه

  

 امام کیست؟
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ــد  ژر ــران در بن ــم اي ي
ان بمـب  ايـر  - سقوط؟ 

ترور و  - اتمي مي سازد
  :حمله به ايران ؟

  
يك هيأت پارلماني فرانسه پس : انقالب اسالمي

ـاره ايـران تهيـه      ،ماه مطالعه 10از  گزارشـي در ب
اكتبـر   12(مجلـه نـوول ابسـرواتور    . كرده اسـت 

و . ن را انتشار داده اسـت آحاصل سخن ) 2011
ـاره قصـد    نيز يك مقام پيشين سيا مقاله اي در ب

  :به ايران انتشار داده است تان ياهو براي حملهن
بنا بر مطالعه هيأت پارلماني 

نـف  ژفرانسه، خامنـه اي بر 
ــت و ر  ــران اس ــم را ژاي ي

 –بسوي سقوط مـي رانـد   
بمب اتمي و ادامه حيـات  

  :يم؟ژر
  
ماه تحقيق كه دنباله تحقيقي است  10بعد از     

انجام  2009كه پيش از جنبش اعتراضي سال 
ـار   ،ستگرفته ا هيأت تحقيق مجلس فرانسه ك

ـايج ايـن   . ماده انتشار كرده اسـت آخود را  نت
  تحقيق عبارتند از

ـان كـه     • برغم برخوردها  ميان اصـول گراي
ـان خامنـه اي   ،ينـد آشكارا  بعمـل مـي   آ  ،مي
ـ   ،و رئيس جمهـوري  ،»رهبر«  ،ادژاحمـدي ن

ـا وجـود   . هنوز يك همبستگي وجـود دارد  ب
ن نـوع  آاز  ،مادبرخوردها يك نوع انج ،اين

نـف  ژتحت رهبـري بر  ،يم شورويژكه در ر
ـاچفي در   ،با اين وجود. مده بودآبوجود  گرب

كسـي كـه از درون   . صحنه ديده نمي شـود 
  .ن را ميسر كندآيم به قدرت رسد و تغيير ژر
. جهت از دست داده و حيران است ،ايران •

هيچ رهبـري  . به اپوزيسيون نيز اميدي نيست
ـام    .وردآسر بر نمي  نسل جوان ايران كـه اله

 ،بوده است 2011بخش انقالب هاي عرب در 
. از تعقيب هدف خود منصـرف نشـده اسـت   

كم عالقـه   ،بيش از پيش نسبت به بيان مذهبي
ـائي بـرانگيختن يـك     . تر شده اسـت  ـا توان ام

زيرا سركوب بسيار شـديد  . انقالب را نيز ندارد
ايران جهت از دست داده و  ،از اين رو. است

اين نتيجه گيري عنوان گزارش (يران است ح
ـات     ژر). است يم ناراحـت و نگـران و بـي ثب
. زيرا مي داند كه جامعه بر ضد او است. است

  .نمي داند چه كند ،از اين رو
ـين المللـي    • ـان  : مجازاتها و اخـالق ب در مي

توصيه ها كه گزارش به حكومت  فرانسه مـي  
بـه  زاد ايرانيان آيكي كمك به دسترسي  ،كند

بخصوص دسترسي به انترنت . اطالعات است
و به فرستنده هاي تلويزيوني غرب و ديگـري  

يم ايران براي ژوردن به رآادامه دادن به فشار 
ـان را رعايـت كنـد و سـوي     آ نكه حقوق انس

ـان      ـا برضـد عناصـر عن برقرار كردن مجازاته
 ،و نيز توصيه مي كند كـه . يم استژگسيخته ر

ـال    ،اتهابرغم اثرات متناقض مجاز غرب به اعم
اين مجازاتها ناموفق شده اند . نها ادامه بدهدآ

ـا كـردن       زيرا نتوانسته اسـت ايـران را بـه ره
بر زنـدگي  . اجراي برنامه اتمي خود وادارند
اما بايد دانست . مردم ايران نيز اثر منفي دارند

 - مد نفت آبه يمن در ،كه گرچه اقتصاد ايران
 –مـي دهـد    درصد بودجه را تشكيل 77كه 

ـنعت     ،مقاومت مي كند ـا بـر ص اما اثر مجازاته
تأسيسات نفتي نياز بـه  . نفت تعيين كننده است

مي توان با اطمينان گفت كـه  . تجديد دارند
يم نمي تواند بـراي مـدتي دراز مقاومـت    ژر

ادامـه دادن بـه اجـراي     ،از اين گذشته. كند
مجازاتها از لحاظ اخالق بين المللي نيـز مهـم   

  .است
مـده  آهمه چيز براي ساختن بمب اتمـي   •

زيرا نه تنها برنامه اتمي ايران يـك  : شده است
بلكه بـر سـر اجـراي برنامـه      ،بعد نظامي دارد

اين . اجماع وجود دارد ،يم ايرانژدر ر ،اتمي
يم براي تضمين حيات خود به بمب اتمـي  ژر

ـا . نياز دارد ـا   ،در همان حال كه باراك اوبام ب
يم دست دراز مـي  ژن ربسوي اي ،قصد تفاهم

بنظر . وردآيم ايران زمان بدست مي ژر ،كرد
ـافي اورانيـوم     مي رسد كه امروز به انـدازه ك

اين . غني شده براي توليد بمب اتمي را دارد
بدان معني نيست كه بنا بر ساختن بمب اتمـي  

ـان    . دارد اين بدان معني است كـه بـه جهاني
ماده ورود به عمـل اسـت و هـر    آبفهماند كه 

  .بمب اتمي خواهد داشت ،زمان بخواهد
يم ژنه در باره اتم و نه در باره ر ،در گزارش •

 ،سري كه افشا شده باشـد  ،و سياست داخليش
ـاي نگرانـي    . نيست اما امرهاي واقع كـه گوي
ـا چـه    ژاين ر. بسيارند ،يم هستندژهاي ر يـم ت

مدت مي تواند برجا بماند؟ پيشـگوئي ممكـن   
يم ژعوامل براي اينكه ر نكه همهآزيرا با . نيست

اما مي تواند مدتي دراز  ،فرو پاشد وجود دارد
  . برجا ماند

  
ايران در حال ساختن بمب اتمـي   ٭

  :است
  
روزنامه  فيگارو خبر داده  ،2011اكتبر  13در  ◀

ي اتمي اينك ژانس بين المللي انرآژاست كه 
ـا بـر مـدرك    بـه   ،مدرك دراختيار دارد و بن

برنامه اتمي ايـران را   زودي وجود بعد نظامي
اين گزارش سخت لحـن  .  افشا خواهد كرد

انس تا آژترين و كاملترين گزارشي است كه 
تهيـه كـرده    ،در باره برنامه اتمي ايران ،امروز
ـالهاي   آژ. است ـبهم و در س انس سالها نظري م

براي   ،اما اين بار. اخير نظري محتاطانه داشت
تشكيل  نوامبر در وين 17اجالس حكام كه در 

بنا بر ارائه گزارشـي دارد كـه در    ،خواهد شد
ـامي   ،نآ بطور صريح و قاطع از وجود بعد نظ

  .سخن مي رود ،برنامه اتمي ايران
ـارو بدسـت           ورده آبنا بر اطالعي كـه فيگ

به استناد مداركي كه در اختيار  ،اين بار ،است
انس مي گويـد ايـران برنامـه    آژ ،گرفته است

يك كارشناس كـه   . را داردتوليد بمب اتمي 
اين : گاه است به فيگارو مي گويدآاز پرونده 

گزارش يكي از مهمترين گزارشها در اين باره 
  . است

به  ،حكومت فرانسه و ديگر حكومتهاي غرب     
استناد عكسها كه قمرهاي مصنوعي گرفته اند و 

نها كه آگزارشهاي كارشناسان و نيز اعترافهاي 
يـم روي برگردانـده   ژو از ردر كار بوده اند 

از وجود بعد نظامي برنامـه اتمـي ايـران     ،اند
ي اتمي ژانس بين المللي انرآژاما . گاه بودندآ

ـاره    باوجود اين كه نگراني هاي خـود را در ب
ـاه بـه    ،وجود بعد نظامي اظهار مي كرد هيچگ

صراحت نمي گفت ايران در كار توليد بمب 
برنامـه   اما حاال چـرا مـي گويـد   .  اتمي است

  اتمي ايران بعد نظامي دارد؟
ـبش             نخست به ايـن دليـل كـه بـرغم جن

يـم  ژر ،2009اعتراضي مردم ايران كه از سال 
ـا   ژر ،را در موضع دفاعي قرار داده است يـم ب

سماجت و سرعت بسوي توليد بمـب اتمـي   
ـازي و  . مي رود ايجاد تأسيسات جديد غني س

بـه غنـي    ها و ادامه دادنژافزودن بر سانتريفو
گوياي سرعت گـرفتن در  ... سازي اورانيوم و

  .رفتن بسوي توليد بمب اتمي هستند
متخصصاني كه پرونده اتمي ايران را مـي       

انـس  آژ. هيچ تازه نيسـت : مي گويند ،شناسند
اما . بسيار زودتر از اين واقعيت را باز مي گفت

او در سال  –انس آژرفتن محمد البرادعي از 
 –انس را به پايان برد آژرياست دوران  ،2009

سبب شد كه كارشناسان بتوانند زبان خـود را  
اكيـپ   ،انـس آژدر . قعيت باز كنندابه اظهار و

هاي جديدي مشغول كار شده اند كه حرفـه  
ــتند ــيس مصــري  ،در حقيقــت. اي تــر هس رئ

ـاچيز جلـوه   آژ انس مدتها بود كه مظنون به ن
  . دادن برنامه اتمي ايران بود

مل دارد از دسـت مـي رود و بايـد    زمان ع ◀
موقعيت و وضعيت ديپلماتيـك و  : كاري كرد

انـس را بـه    آژئوپليتيك نيز دليل تغيير لحـن  ژ
همه  ،در پايتخت هاي غرب. دست مي دهد

مي بايد اقدام  2012معتقدند كه پيش از سال 
ـا و     ،در اين سال. كرد ـات مهـم در اروپ انتخاب

 ،ســيهدر رو: امريكــا انجــام خواهنــد گرفــت
انتخابات رياست جمهوري است و والديميـر  
پوتين نامزد رياست جمهوري است و انتخاب 
او به رياست جمهوري ممكن است با سـخت  

ـال غـرب   همـراه   ،شدن مواضع روسيه در قب
از هم اكنون ميان روسيه و امريكا بر سـر  . باشد

ـان  . تنش وجود دارد ،دفاع موشكي كارشناس
رگ ايـران را  مي گويند روسيه ممكن است ب

مشكالتي كـه   ،در امريكا. بكار برد ،برضد غرب
ممكـن اسـت او را    ،نها روبـرو اسـت  آاوباما با 

ـين      ـائل ب ناگزير كنند كه از پـرداختن بـه مس
ــائل داخلــي  ــتد و بــه حــل مس المللــي بازايس

ينده نيز سال انتخابات رياسـت  آسال . بپردازد
 ، 2012سال  ،در فرانسه. جمهوري امريكا است

انتخابات رياسـت جمهـوري و مجلـس     سال
 ،رئيس جمهـوري كنـوني   ،ساركوزي. است

ـين      ـائي ب پرونده ايران را يكـي از پرونـده ه
ـا از تقـدم   آالمللي مي داند كه پرداختن به  نه

در صـورت شكسـت او در   . برخوردار اسـت 
اين خطر وجـود دارد كـه از عـزم     ،انتخابات

در حــزب  ،در چــين. فرانســه كاســته گــردد
ـار مـي     ،كمونيست . يـد آنسل پنجم بر سـر ك

حكومــت چــين حواســش جمــع انتخابــات 
ـايوان مـي     رياست جمهوري و مجلـس در ت
ـتور     شود و ممكن است پرونـده ايـران از دس

  . كار  اين حكومت خارج شود
بر اين امور افزوده مي شود اعتقاد برخـي        

از ناظران به مجازاتهاي بين المللي كه دارنـد  
يـم  ژهرچند ر. ايان مي كننداثرات خود را نم

ايران اثرات اقتصادي اين مجازاتها را از مردم 
ـاند  ـا اثـرات    ،خود و دنياي خارج مي پوش ام

  . مجازاتها دارند خود را نشان مي دهند
چند ماهي . زمان تنگ است ،بدين ترتيب      

است كه همه پايتخت هاي غرب بـراي ايـن   
تمي خود يم ايران را وادار كنند برنامه اژكه ر

ـا     ،را متوقف كند ـيده انـد ت به كار شتاب بخش
ـتفاده از   ،نكه خيلي دير شودآمگر پيش از  با اس

ـعيت   ايـران را از   ،ئوپليتيـك ژموقعيت و وض
  . توليد بمب اتمي باز بدارند

كشـورهايي   ،براي رسيدن به هدف خود      
 ،مدارك پرشماري در باره برنامه اتمي ايـران 

ي اتمي قرار ژالمللي انر انس بينآژدر اختيار 
ـتن      . داده اند ـار تهيـه و بـه اجـرا گذاش در ك

ـبب      ـا س ـتند كـه بس مجازاتهاي جديدي هس
زيـرا گرچـه   . يم ايران مي شـود ژسرنگوني ر

ـا   برخي از كارشناسان بر اين نظر هستند كه بس
بسيار دير شده است و ديگر نمي توان تهـران  

ـا از   ،را از ساختن بمب اتمي باز داشت ن آام
 ،يـم كنـوني  ژتحـت ر  ،بيم دارند كـه ايـران  

نها همچنين نمي آ. صاحب بمب اتمي بگردد
خواهند كه براي جلوگيري از مجهـز شـدن   

اسرائيل دست بـه حملـه    ،ايران به بمب اتمي
هاي هوائي پيشگيرانه به تأسيسات اتمي ايـران  

مد بس وخامت بار بـراي منطقـه   آبزند و پي 
  .دربر داشته باشد

  
تایمز خبـر مـی دهـد  و نیویورک ٭

انــس زیــر فشــار اوبامــا اســت آژکــه 
برای این که گزارش کنـد ایـران در 

  :حال ساختن بمب اتمی است
  

روزنامــه نيويــورك  ،2011نــوامبر  15در  ◀
انس آژ ،نآتايمز اطالعي را انتشار داد كه بنا بر 

ـيس   ،ي اتمي از سوي اوباماژبين المللي انر رئ
بـراي اينكـه   جمهوري امريكا زير فشار اسـت  

گزارش كند ايران در كار توليد بمب اتمـي  
ـيش   . است ـيش از پ هدف نيز منزوي كردن ب

ـار مـي    . ايران اسـت  ـا فش انـس  آژورد آاوبام
ـار  ) سـري (اطالعات طبقه بندي شـده   را انتش

ـغول توليـد      دهد تا همگان بداننـد ايـران مش
به دنبال انتشار گـزارش در  . بمب اتمي است

ـفير    باره توطئـه چينـي ايـرا    ن بـراي قتـل س
كوشش حكومت اوباما براي منزوي  ،عربستان

انس آژكردن ايران بيشتر شده است و فشار به 
انس بين آژرئيس  ،مانوآيوكيا . نستآبخشي از 
ي اتمي در ماه سپتامبر قصد داشت ژالمللي انر

ـتغال     ـاره اش برخي از اطالعات محرمانـه در ب
اما . دايران به توليد كالهك اتمي را انتشار ده

نها آور شدند كه انتشار آمقامات رسمي به او ياد
ـان      ممكن است سبب شـود كـه ايـران مفتش

انس امكان هرگونه كسب آژانس را براند و آژ
  .اطالع را از دست بدهد

بهار عرب سبب شد كه پرونده  ،در حقيقت     
ـال بـراي از سـر    . ايران را بخوابانند اينك مج

ـار كـردن    ـا شـده  آموضوع ك . اسـت  ن مهي

همĤهنگ بكار منزوي  ،امريكا و اروپا و اسرائيل
  .كردن ايران و تشديد فشار به ايران مشغولند

مقامات امريكائي در مصاحبه هاي خود مي      
امريكا خواستار تحريم  ،گويند كه پيش از اين

ـا  . بانك مركزي و خريد نفت از ايران بـود  ام
هـدف، ممكـن   . روسيه و چين مخالف بودند

حكومت امريكا از . اين دو تحريم استكردن 
ـا   سوي جمهوريخواهان و برخي از دموكراته
ـباب تحـريم بانـك       ـا كـه اس زير فشار است ت

اما . مركزي و صنعت نفت ايران را فراهم كند
جامعه بين المللي ترديد دارد كـه اطـالع در   
ـا      ـتان در امريك ـفير عربس  ،باره توطئـه قتـل س

  .صحيح باشد
  
تايمز خبر مي دهد نيويورك  ،و باز ٭

ـار   كه اجراي برنامه اتمي ايران گرفت
  :مشكل و مانع شده است

  
ــر  17در  ◀ ــورك تــايمز از  ،2011اكتب نيوي

قول ديپلماتها خبـر داده اسـت كـه اجـراي     
برنامه اتمي ايران با مشكل و مانع روبـرو شـده   

ـتند   :است در  –گروه هاي كار كم دانش هس
كه حتـي   مورد نيروگاه اتمي گفته شده است

ـاه   مهندسان و فن شناسان روسي كه در نيروگ
ـتند   ،بوشهر كار مي كنند مجلـه  . كم مايـه هس

لوپوان فرانسوي هشدار داده است كـه اگـر   
فاجعـه اي   ،حادثه در اين نيروگاه روي دهد

ـار   بسيار بزرگ تر از فاجعه نيروگاه چرنوبيل بب
قطعات يـدكي وجـود ندارنـد و     –ورد آمي 

ـا و ديگـر   آلمللـي خريـد   مجازاتهاي بين ا نه
تحليل گـران  . تجهيزات را مشكل كرده است

ـا و لنـگ شـدن     براين نظر هستند كه مجازاته
اجراي برنامه اتمي و جنبش ها در خاورميانه و 
ـعيت     ـارهاي ديپلماتيــك و بــدي وضـ فشـ

  . يم ايران را درمانده كرده اندژر ،اقتصادي
س بدين قرار، انتشار گزارش آژان: انقالب اسالمي

و انتشار خبر چيـدن توطئـه   » مستند به اسناد«
قتل سفير عربستان در امريكا، توسط سپاه قدس 
و انتشار خبر دادن بمبهائي كه در زمين و بتـون  
نفوذ مي كننـد بـه اسـرائيل و گـزارش مجلـس      
ـان نشـده    فرانسه در باره ايران، از راه اتفاق همزم

اقدامي همĤهنگ را گزارش مي كننـد كـه   . است
كه  –كا و اروپا و اسرائيل بر ضد رژيم مافياها امري

البته بهاي سنگين آن را مردم ايران مي پردازنـد  
ـار  . تدارك مي بينند  -  از اين رو، همزمان با انتش

چكيده گزارش آژانس، امريكا صـدا بـه اعتـراض    
ـأمور   بلند مي كند كه يك امريكائي ايراني تبار، م

و  –ستان سپاه قدس شده و براي ترور سفير عرب
در امريكا، به كارتل مواد  –انفجار سفارت اسرائيل 

 13در . مخدر در مكزيك مراجعـه كـرده اسـت   
اگر مطمئن نشده بوديم كه : اكتبر، اوباما مي گويد

ـته اسـت، آن را    سپاه قدس قصد اين ترور را داش
ـاردين،   . اعالن نمي كرديم و روزنامه انگليسـي گ

ـاده   كارزار تبليغاتي برضد رژيم ايرا ن را زمينـه آم
ـابي مـي     كردن براي حمله نظامي به ايـران، ارزي

ـابق    . كند ـام ارشـد س پيش از اين ماجرا، يك مق
سيا، نيز مقاله اي انتشار ميدهـد و پـرده از قصـد    
ـامي   نتان ياهو، نخست وزير اسرائيل بر حمله نظ
به ايران، پيش از پايان دور اول رياست جمهوري 

  :اوباما، بر مي دارد
  

ن ياهو در اين فكر است نتا
نكه اوباما براي آكه پيش از 

ــت    ــه رياسـ ــاردوم بـ بـ
جمهوري امريكـا انتخـاب   

  :به ايران حمله كند ،شود
  

سال در  30كسي كه بمدت  ،ري مك گاورن
) با سمت تحليل گر(وزارت دفاع امريكا و سيا 

نكه آپيش از  ،اكتبر 6در  ،خدمت كرده است
 ،عربستان را حكومت امريكا ماجراي ترور سفير

ـا كنـد و    خبر اول وسائل ارتباط جمعي امريك
ي ژانس بين المللي انرآژفيگارو خبر بدهد كه 

اتمي  گزارشي در باره بعد نظامي برنامه اتمي 
اين كارشناس مقاله اي  ،ايران تهيه كرده است

ـات     در باره حمله احتمالي اسـرائيل بـه تأسيس
ـيش از   ،اتمي ايران  نكـه دور اول رياسـت  آپ

ـته اسـت    ،جمهوري اوباما به پايان رسـد  نوش
  :داراي نكات زير

عالئم حاكي از اين كه حكومـت اسـرائيل    •
بـرهم   ،زمان حمله به ايران را مساعد مي يابـد 

ـاي    ،در اسـرائيل . افزوده مي شوند اعـالن ه
خطر در باره پيشرفت ايران در اجراي برنامـه  

و حكومت . داده مي شوند ،توليد بمب اتمي
ـات     اسرائ ـا در انتخاب يل مي پنـدارد كـه اوبام

ـال    بـه حمايـت    ،2012رياست جمهـوري س
  .سياسي يهوديان نياز دارد

ــپتامبر 26در  • ــاهو ،س ــان ي نخســت وزيــر  ،نت
ـار     ،اسرائيل بار ديگر از پيشـرفت ايـران در ك

او در مصاحبه با . توليد بمب اتمي سخن گفت
زمان اندكي مانده اسـت  «: گفت ،شارلي روز
بمب اتمي شدن ايـران و تهديـد    به صاحب

عامل  ،باوجود اين. مستقيم اسرائيل و بقيت دنيا
اوباما و انتخابات رياسـت جمهـوري    ،كليدي

نكـه  آزيـرا بـراي   . است 2012امريكا در سال 
به  ،نتان ياهو و ديگر سخت سران حزب ليكود

تأسيسات اتمي ايران حمله هوائي و موشـكي  
ـا    ،كنند ـئن شـوند ني ـا بـه   مي بايد مطم ز اوبام

ن اندازه هست كه سبب  آحمايت يهوديان به 
. شود اوباما مانع حمله اسرائيل به ايـران نشـود  

ممكن است نتان ياهو و سخت سران ليكود به 
ـا و   اين نتيجه برسند كه البي اسرائيل در امريك

ن جمهوريخواهـــان آكنگـــره اي كـــه در 
ـاران جديـد كـه     اكثريت دارند و محافظه ك

ـتند   همچنان در ق  ،وه اجرائـي قدرتمنـد هس
اوباما را از مخالفت كارساز با حمله اسرائيل بـه  

اگر اسرائيل بـه ايـن   . ايران منصرف مي كنند
ـا    ـبز امريك اگـر نـه    ،نتيجه برسد كه چـراغ س

دست به حمله  ،سكوت حكومت اوباما را دارد
  . به تأسيسات اتمي ايران مي زند

زارشـي  نتان ياهو و شركاي او مي تواند گ      
ـان   به اوباما بدهد و اوباما با شماري از كارشناس

ن آسياسي و نظامي مشورت كنـد و جاصـل   
موافقت با نقشه اسرائيل براي حمله نظامي بـه  

  . ايران باشد
مدهاي خود داري اوباما از حمايـت؟  آپي  •

يك استدالل قوي  اقامه مي شود  ،در اسرائيل
داري بر اين كه بسيار كم مي بايد نگران خود
ـنه  . اوباما از حمايت از حمله به ايران شـد  پيش

ــيس آمــي  ــان مــي بايــد يــك رئ مــوزد چس
جمهوري دموكرات را با خواسـت اسـرائيل   

نســل پيشــين رهبــران ليكــود . موافــق كــرد
ـيس     ـاب يـك رئ توانستند مانع از تجديد انتخ
جمهوري دمكرات بگردند كه مظنون بود بـه  

ـا اسـرا      ـادار و ب ئيل رو اين كه بـه اسـرائيل وف
  : راست نيست

 ،رهبر حزب ليكود ،مناخيم بگين ،1980در      
ـارتر . نخست وزير اسرائيل بود ـيس   ،او از ك رئ

زيـرا زيـر   . جمهوري وقت امريكا عصباني بود
فشار او اسرائيل ناگزير شد صحراي سينا را بـه  

ـاران و پيـروان    . مصر بازگرداند بگين بـه همك
ـار تج   : خود گفت ـارتر از فش ـاه ك ديـد  هرگ

ـار دوم بـه رياسـت       انتخاب برهـد و بـراي ب
بسا اسرائيل را مجبـور   ،جمهوري انتخاب شود

خواهد كرد تشكيل شدن دولت فلسـطين را  
از  ،بـي سـر و صـدا    ،اين شـد كـه او  . بپذيرد

ـامزد    حاميان اسرائيل در امريكا خواسـت از ن
 ،حزب جمهوري خواه كه رونالد ريگان بـود 

ـارتر   حمايت كنند و به او در شكست دادن ك
  .ياري رساند

ـاجراي    ،روبرت پاري: انقالب اسالمي ـيل م تفص
گاه شدن بگين از قرار محرمانه كارتر و سادات و آ

ـان   بوش در سرانجام بخشيدن به معامله محرمانه  –همكاري حكومت بگين با ستاد انتخاباتي ريگ
اكتبــر (بــر ســر گروگانهــاي امريكــائي در ايــران 

از رهگذر اين معامله . ه استرا باز نوشت) سورپرايز
  . بود كه ريگان پيروز شد و كارتر شكست خورد

برخـي از سـخت سـران حـزب      ،امروز نيز •
مـي  . سـوء ظـن دارنـد    ،ليكود نسبت به اوباما

ـار دوم بـه رياسـت       ـاه او بـراي ب گويند هرگ
ـار البـي    ،جمهوري امريكا انتخاب شـود  از فش

ـار  اسرائيل رها مي شود و نتان ياهو را زيـر   فش
قرار مي دهد كه زمين هاي اشغالي فلسطيني 

ـا تشـكيل دولـت    آها را به  نها بازپس دهد و ب
  .فلسطين موافقت كند

ـا     ،بنا بر اين تحليـل        ـاب اوبام تجديـد انتخ
ســبب مــي شــود كــه در دور دوم رياســت 

منـزوي   ،در خاورميانـه  ،اسرائيل ،جمهوري او
ـا  وزير دفاع ،لئون پانتا ،مگر نه. تر گردد  ،امريك

اسرائيل مـي  : به خبرنگاران گفت ،اكتبر 3در 
ـا را از سـرگيرد و     بايد گفتگوها با فلسـطيني ه

  ۵در صفحه  اقدام در  ،براي تجديد رابطه با تركيه و مصر
  

 ؟!حمله از چهار سو
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وقتي شما خود خويشتن را منزوي . خور كند
ـافي خواهـد   آ ،كنيد يا تكيه به توان نظامي ك
  بود؟ 

  
ســال بســیار بــدی  ،۲۰۱۱ســال  ٭

  :برای اسرائیل بود
  
 2011سال   ،در سال هاي اخير ،در حقيقت •

رويـدادها در  . بدترين سال براي اسرائيل بود
ـترات  ،اين سال يك بـه  ژسبب تغيير موقعيت اس

اسرائيل حمايت دولـت  . زيان اسرائيل شدند
هاي مصر و تركيه را از دست داد  و خـود را  
ـان منـزوي  يافـت     . بطور روز افـزون در جه

ـغا ــل و  اشـ ــرائيل وارد چه ــرزمينهاي اس ل س
ـعيتي كـه مـردم    . پنجمين سال خود شد وض

بيش از پيش توجه و عواطف  ،نندآفلسطين در
ـين  . مردم جهان را به خود جلب كرد در چن

نتان ياهو و مشاوران راست گـرايش   ،وضعيتي
خود در اوضاع كواكب تأمل مي كنند تامگر 

  .زمان مساعد براي عمل را تعيين كنند
مـن   ،اعت سعد براي حمله به ايران؟ البتهس •
ميـز  آمي دانم كه اين كار جنـون  ) نويسنده(

يا رهبران اسـرائيل  آاما مسئله اينست كه . است
ـا    آنيز چنين كاري را جنون  ميز مـي داننـد ي

نها عادت كرده اند دست بكاري بزنند آ. خير؟
و غرب را در موقعيتي قراربدهند كه ناگزير از 

  . دنها حمايت كنآ
ـا بطـور روز     ،در حال حاضـر       اسـرائيلي ه

حمله به ايـران  . افزون احساس يأس مي كنند
ـا از ديـد رهبـران     ،نآلودن امريكا بـه  آو  بس

نها را از آمأيوس اسرائيل راهي گمان برند كه 
يك كنوني بيرون مـي بـرد و   ژوضعيت استرات

ـان دهنـد هنـوز از يـك حمايـت گـر        يا نش
  . دقدرتمند برخوردار هستن

حمله بـه ايـران مـي    ) نويسنده(از ديد من  •
ويـران   – 1: تواند دو هدف را تعقيـب كنـد  

كــردن تأسيســات اتمــي ايــران و بــه تــأخير 
 – 2انداختن اجـراي برنامـه اتمـي ايـران و     

ناگزير كردن امريكا به برقـرار كـردن روابـط    
توضيح ايـن كـه   . نظامي نزديك تر با اسرائيل

ـار  نخست بنا را بر اين بگذا ريم كه ايران در ك
انواع داليل وجـود  . ساختن بمب اتمي است

دارند براي توجيه قصد ايران و اثبات عاقالنـه  
عراق بمب اتمي نداشـت   ،از جمله. نآبودن 

يـم صـدام چـه رفـت و كـره      ژو ديديم بر ر
شمالي اندك شماري سالح هسته اي دارد و 

  . يمش چگونه رفتار مي شودژمي بينيم با ر
خالف اسرائيل كه از امضاي قرارداد منع به      

ـته اي سـرباز زده اسـت و     گسترش سالح هس
ايران  ،سالح هسته اي دارد 300تا  200حدود 

اين قرارداد را امضاء كرده و تأكيد مي كنـد  
ـته اي      ـتن سـالح هس ـاختن و داش عالقه به س

ـأمين سـوخت    . ندارد تنها اورانيوم را بـراي ت
 ،رخالف اسرائيلب. نيروگاه اتمي غني مي كند

ي اتمي اجازه ژانس بين المللي انرآژايران به 
ـيش    داده است تأسيسات اتميش را مـورد تفت

ـا بـه ايـن نتيجـه      . قرار دهد ـيش ه و اين تفت
ـاختن سـالح     ـار س نرسيده اند كه ايران در ك

ـاور     ،با اين همـه . هسته اي است ـا بـه ب دولته
نكردن قول ايران ادامه مي دهند و همچنان 

ـتند به دول : مـي گوينـد  . ت ايران مظنون هس
تهران بسا راست نمي گويد و تأسيسات توليـد  

ـان   آژكننده بمب اتمي را به مفتشان  انـس نش
پيش از اين نيز راست نگفتـه و بـه   . نمي دهد 

  .تعهدات بين المللي خود عمل نكرده است
ـاط         ـائل ارتب برغم معاني دلخواهي كـه وس

گـزارش  بخصوص نيويورك تايمز به  ،جمعي
انس تا اين زمان از آژ ،انس مي دهندآژهاي 

راه تفتيش به اين نتيجه نرسيده است كه ايران 
  . در حال ساختن بمب اتمي است

  
تحليل گران اطالعاتي بهانه اقـدام   ٭

  :به جنگ را خنثي مي كنند
  
ور مي شود كه در آنويسنده ياد ،در اين جا •

ـا     ژرژ ،2007 بوش و معاون او ديـگ چنـي ب
سر و  ،ايت اسرائيل و وسائل ارتباط جمعيحم

ـال توليـد     صدا راه انداختند كه ايـران در ح
ــر . بمــب اتمــي اســت ســفير  ،2007در اكتب

ـا   اسرائيل در امريكا گفت زمان اندكي بيش ت
.  توليد بمب اتمي توسط ايران نمانـده اسـت  

ـا  ... و ـاتي امريك بـه   ،سرانجام سازمانهاي اطالع
ردنـد و در نـوامبر   گزارشـي را تهيـه ك   ،اتفاق
 ،نآبنا بر. تسليم رئيس جمهوري كردند 2007

در كار توليد بمب اتمي  2003ايران تا دسامبر 
اجـراي برنامـه را    ،ن تاريخآبوده است اما از 

ـاختن بمـب     متوقف كرده و ديگر به گـرد س
  .اتمي نمي چرخد

ـال كـه    ،2007در اوائل اكتبر  • در همان ح
امريكا و محافظه البي جانبدار حزب ليكود در 

كاران جديد كه در حكومـت بـوش گـروه    
در  ،فكر را تشكيل مي دادند و قدرتمند بودند

باره مصمم بودن اشتغال ايران به توليد بمـب  
 ،والديمير پـوتين   ،اتمي سرو صدا مي كردند
ـيه  مـورد  » مـدارك « ،رئيس جمهوري روس

 16او در . ادعاي اينان را بباد تمسـخر گرفـت  
بـه   ،ه ايـران رفـت و در تهـران   ب 2007اكتبر 

محافظه كاران جديد كه دم از بمباران ايران 
نه تنها ما با استعمال قوه :هشدار داد  ،مي زدند

ـا    ،قهريه برضد ايران مخالفت مي كنيم بلكـه ب
ـامي  بمثابـه گزينشـي از    ،بكار بردن نيروي نظ

اثــر . گــزينش هــا نيــز مخالفــت مــي كنــيم
بـوش   ،بعد موضعگيري پوتين اين شد كه روز

ـا قصـد     در كنفرانس مطبوعاتي گفـت امريك
قرار به ديدار با . حمله نظامي به ايران را ندارد

ـااو     پوتين دارم و در باره برنامه اتمـي ايـران ب
  .گفتگو خواهم كرد

در پــي گــزارش ســازمانهاي اطالعــاتي و  •
فرمانـده   ،درياساالر  فالون ،موضعگيري پوتين

تا من در اين : فتقواي امريكا در خاورميانه گ
. به ايران حمله نظامي نخواهد شد ،مقام هستم

ــاران او ــنتر كردنــد و  ،همك موضــع او را روش
 ،ديدگاه ساده انديشانه بوش و ديگ چنـي را 

ـيف    ـاك توص انتقاد و حمله به ايران را خطرن
  .كردند

گزارش، بوش و ديگ چني را خلع سالح  •
ز ا ،از اين كه گزارش ،كرد و او در خاطراتش

ـار تأسـف    ،دست او را بست ،جنبه نظامي اظه
  . كرد

  
ـا    ٭ بند كردن دست پرزيـدنت اوبام

  :در جنگ با ايران
  
ـتقبال از او در كنگـره و    ،نتان ياهو • برغم اس

 ،كف زدنهاي نمايندگان در تأييـد سـخنان او  
او فكـر   ،به باور من. كار نتان ياهو خراب است

ـا  ـاز   مي كند بيش از هر زمان ديگر به امريك ني
من نيز فكر مي كنم نياز او به امريكا بيش . دارد

ـا  . از هر زمان ديگر است  ،NBCدر مصاحبه ب
ـاري   25در  ـال ج ـاعي    ،سپتامبر س موضـع دف

  :داشت و در پاسخ به گرگوري  گفت
شما در پرسش خود به اموري استناد كرديد     

گفتيـد اسـرائيل منـزوي    . كه واقعيت ندارنـد 
در امريكا كـه  . وي نيستاست اما اسرائيل منز

ما منزوي  ،قوي ترين كشور روي زمين است
من ديروز در سانترال پارك قدم مـي  . نيستيم
ـا و نيـز غيـر      ،مردم. زدم ـاي امريك يهودي ه

يهودي ها با من ديدار مي كردند و به من مي 
تمامي ... محكم بايست ما پشتيبان تو ايم: گفتند

م همچون مـرد  ،رئيس جمهوري هاي امريكا
ـا  . پشتيبان اسرائيل بوده اند ،امريكا اسرائيل تنه

جانبـدار   ،همـه  ،نآكشوري است كه مـردم  
هم حكومت و هم اقليت موافق . امريكا هستند
ـا   ،و من. امريكا هستند  ،در هـواداري از امريك

ما دوسـت  . معرف تمامي مردم اسرائيل هستم
ـاد و پايـدار      امريكا و تنها متحـدان قابـل اعتم

  . خاورميانه هستيمامريكا در 
اسرائيل متحـدان   ،اما بدون كمترين ترديد •

تركيه و مصر را از دسـت داده   ،كليدي خود
بيش از هر زمان  ،يكشژاست و موقعيت استرات

ـته اسـت   ،دردوران اخير ،ديگري . ضعيف گش
ـامي اسـرائيل    ولو مقامات واشنگتن خود را ح
مي خوانند اما موج حمايت از فلسطيني ها به 

  . كا نيز رسيده استامري
ن آنتان ياهو و شـركاي او از   ،با وجود اين     

از . وحشت دارند كه اوباما تغييـر رويـه دهـد    
نند كه  به ترتيبي دسـت او را  آدر پي  ،اين رو

  .در حمايت از اسرائيل بند كنند
ـلح و     ،در اين جا • ـتي ص نويسنده مـورد كش

همبستگي را كه بطرف غزه مي رفت و مـورد  
ـيل شـرح    حمله اسرائيل قرارگرفت را به تفص

مي دهد و نتيجه مي گيرد كه اسرائيل اوباما و 
 ،حكومت او را در موقعيتي قرار داد كه ناگزير
. از حمله نظامي اسرائيل به كشتي حمايت كند

ــانآ ــانس  ،ن زم ــا ش زيــرا بحــران . وردآاوبام
ـا را بـه خـود     اقتصادي سخت يونان توجه ه

وجهي را بـه خـود   جلب كرد و به ضعف او ت
اسـرائيل   ،پرسيدني است كه اگر. جلب نكرد

نمي تواند اين تجربه را تكرار كند و با استفاده 

دست به حمله نظامي به  ،از موقعيت و فرصت
  ايران بزند؟

  
ــران قريــب   ٭ ــه اي ــه نظــامي ب حمل

ـائي  : الوقوع است امريكا جديداً بمبه
را در اختيار اسرائيل قرار داده اسـت  

متري زمين نفوذ مـي   30 كه تا عمق
  :كنند

  
ــه در  ◀ ــزاري فرانس ــر  14خبرگ  2011اكتب

گزارش كرده است كه گفتـه مـي شـود بـه     
متر و  30بمب كه در خاك  55امريكا  ،تازگي

ــار  ،متــر نفــوذ مــي كنــد 6در بتــون  در اختي
مدتها بـود اسـرائيل از   . اسرائيل گذاشته است

ـارش   امريكا مي خواست اين بمبها را در اختي
ـا را در  قر اردهند اما به تازگي امريكا اين بمبه

  . اختيار او گذاشته است
ـاه اوت   ،نرال جميز كارت رايتژ      ـا م  ،كه ت

ـا بـوده اسـت بـه        ـتاد ارتـش امريك معاون س
ـا در  : نيوزويك گفته است قراردادن اين بمبه

اختيار اسرائيل، دادن چراغ سبز بـه اسـرائيل   
  . براي حمله به ايران است

استو روثمـن عضـو    ،بق نوشته نيوزويكط      
 ،كميته مالي و كمك به خارج در ارتش امريكا

ـا    ،بدستور اوباما ـان را ب نظامي ها بايد همكاريش
نايب . اسرائيل به تمامي مراحل وسعت ببخشند

ـات      ـافر متخصـص اطالع سرهنگ انتـوني ش
ـتيكي بـه       نظامي بر اينسـت كـه كمـك لجيس

رائيل بـه  حمله نظامي اسـ . اسرائيل شده است
ايران قريب الوقوع است و احتمال مـي رود  

  .ينده انجام بگيردآظرف دو هفته 
پيش از اين اطالع داده بـوديم  : انقالب اسالمي

ـا را   كه اسرائيل از امريكا خواسته است اين بمبه
رئيس جمهـوري   ،اما بوش. در اختيارش بگذارد

سابق بادادن اين بمبها به اسرائيل موافقت نكرده 
اينك خبرگزاري فرانسه قراردادن اين بمبها  .بود

  .در اختيار اسرائيل را محتمل مي داند
  : اكتبر دو خبر انتشار يافتند 15در  ◀
ـا ايـران      • در كابينه اسرائيل بر سـر جنـگ ب

ـالف و  . اختالف شده است اقليتي با جنگ مخ
  .ن موافق هستندآاكثريتي با 

ـ   : امريكا مي گويد • ه هرگاه قرار بـر حملـه ب
ـا موافقـت كشـورهاي منطقـه      ،ايران باشـد  ب
  .خواهد شد

  
ــتری،  ـا و وزارت دادگس  اوبامـ
نخست ترور سـفیر عربسـتان 
توســط ایــران را نامحتمــل و 

  :؟!آنگاه قطعی شمردند
  
اگــر مطمــئن : اوبامــا مــی گویــد ٭

نبودیم که ایران قصـد تـرور سـفیر 
نمـــی  ،عربســـتان را داشـــته اســـت

  :گفتیم
  

ــايت (يـزن ديتـز   ج ،2011اكتبـر   13در ◀ س
ـا   ،)نتي وارآ نظرهاي كارشناسان سياسي امريك

  :را اين سان باز گو كرده است
ـا و خاورميانـه     بسياري از كارشناسان در امريك

ـتان در      ـفير عربس گفتند و نوشتند كـه تـرور س
.  ميز استآگزارشي ساختگي و مسخره  ،امريكا

ـاي     ،بنا بر گـزارش  ـنده خودروه يـك فروش
كائي ايراني تبار است و نام دست دوم كه امري

ـپاه   ،او منصور ارباب سير است مأمور مخفي س
ـپاه    قدس است و از سوي فرماندهي ايـن س
مأمور شده است مافياي مواد مخدر مكزيكـي  
  . را حاضر به كشتن سفير عربستان در امريكا كند

كارشناسان گزارش را جدي تلقي نكردند        
ي كنـد و از ايـن   يم ايران بسيار زيان مژزيرا ر

اگـر تـرور   . ترور هيچ سودي عايد نمي كنـد 
ـام مـي گشـت    ـان   ،موفق مي شد و يا ناك زي

ـبب مـي شـد    . يم ايران بودژدهنده  ر زيرا س

ـيش نزديـك     ـيش از پ كه عربستان به امريكا ب
ـا مـي     ـار امريك شود و حربه جديدي در اختي

  . گذاشت براي اين كه برضد ايران بكار برد
: وردآنتشار خبر همين اثر را ببار ا ،در واقع      

ميزتري بر ضـد  آحكومت ايران روش تهديد 
طرفه اين كه روزي پيش از . ايران اتخاذ كرد

ـا  ـات حكومـت قبـول     ،موضعگيري اوبام مقام
ـپاه    كردند هنوز مدركي كه تصديق كنـد س

بدست  ،قدس قصد ترور سفير عربستان را دارد
يـغ و  بـر شـدت تبل   ،باوجود اين.  نياورده اند

  . تهديد بر ضد ايران افزوده شد
ـا اصـرار ورزيـد كـه       13اما در       اكتبـر اوبام

ـفير     مدرك در اختيار است كه بنا بـر تـرور س
ـا . عربستان بوده اسـت  ـته   ،ام  ،بـه روال گذش

ي و نه سيا ارائـه  آمدرك را نه او و نه اف بي 
  . نكردند

ـا بگويـد             ـافي بـود امريك در گذشته نيز ك
ـثال   مدارك د صـدام  ̋ ارم گوياي اين كـه م

حسين دارد بمب اتمي توليد مي كند تا كـه  
  . با او همصدا شوند ،متحدان امريكا

بهتر بود كه او به اين پرسـش پاسـخ مـي           
 ،چرا ايران مي بايد كاري را بكند تا كه او: داد

مجوز اقـدام تنبيهـي    ،رئيس جمهوري امريكا
  برضد ايران را پيدا كند؟ 

ـا              ـارجي امريك تحليل گـران سياسـت خ
مدرك مورد ادعاي اوباما را پوچ مي داننـد  
ـات حكومـت مجـوز تشـديد       اما بـراي مقام

سئوالي كه مي مانـد  . خصومت با ايران است
ـفير     «اينست كه استفاده از  اقـدام بـه تـرور س

  چه اندازه است؟» عربستان
ــتنده تلويزيــوني  ،2011اكتبــر  13در  ◀ فرس

CNN ظر شماري از تحليل گران را حاصل ن
تـرور   ،دليـل  5نها بـه  آبنظر . انتشار داده است

سفير عربستان و منفجر كردن سفارت اسـرائيل  
كاري نيست كه ايران دست بـه   ،در واشنگتن

  :ن شده باشدآكار 
در . يم ايـران نيسـت  ژشيوه ر ،شيوه ترور – 1

ـاي ر   ،سال 32طول  يـم  ژهيچيـك از تروره
چگاه سپاه و سپاه قدس كه هي. چنين نبوده اند

خود را طراح و مجري طرح  ،نستآبخشي از 
  . ترور ننمايانده است

ـته     -  2 ايران بسيار مي بازد و اگر بـردي داش
  . باشد ناچيز است

اگـر بتـوان    –در حقيقت سود : انقالب اسالمي 
ـتان مـي    –سود ناميد  امريكا و اسرائيل و عربس

ـازي   در» طرح ترور«برند با استفاده از  زمينه س
ـاي    - يم ژبر ضد ر ن را مـردم ايـران و   آالبتـه به

ـا و    –نها مـي پـردازد   آوطن  و تشـديد مجازاته
زيان را ايران مـي  . احتماال حمله نظامي به ايران

  .برد
. ايران هدفهاي ديگـري دارد  ،براي ترور – 3

هدفها دارد كه مي تواند بزند و سود برد بـي  
  . نكه زيان ببيندآ
ـيده  آران به يم ايژر – 4 ن درجه از يأس نرس

ـاب     ـاب و كت ـنجيدن و حس است كه بدون س
  .دست به تروري از اين نوع بزند ،كردن

پرسشهاي فراوان وجود دارند كـه هنـوز    – 5
ـاله   56از جمله يـك مـرد   . پاسخ نجسته اند س

مأمور مـي   ،فروشنده خودرو هاي دست دوم
شود كارتلي مواد مخدر را راضي كند به ترور 

عربستان و اين شخص تبعه امريكا شده و  سفير
  ... و. بطور كامل شناسائي شده است

  
ـات وزارت  ٭ ـاخ ســـفید و مقامــ کــ

دادگستری ترور سـفیر عربسـتان را 
بــه اســتناد  ،غیــر محتمــل و ســپس

ـــه« ـــند محرمان ـا  ،»س ــ ن را آاوبام
  :؟!قطعی می خواند

  
ــر  13در  ◀ ــويس  ،2011اكتبـ ــرمقاله نـ سـ

ـيا    واشنگتن خبر داده است كه مـدرك را س
ــرده اســت  ـا ك ــد . دســت و پـ نوشــته داوي

ـنگتن پسـت را   ،ايگناتيوس سرمقاله نويس واش
ري مورگان موضوع مقاله اي كـرده واجـد   

  :اين اطالعات
كاخ سفيد  ،غازآدر : ايگناتيوس نوشته است •

ـتان تـرور     ـتري داس و مقامات وزارت دادگس
تلقي » نامحتمل« ،سفير عربستان را داشته است

نرال پترائوس ژاما . نا محتمل نيز هست. كردند
ـا بـه     ـيم او درج كه اينك رئيس سيا است و ت

ـتان را    ياري شتافت و مدرك بر صـحت داس
  . دست و پا كرد

ـاتيوس   • ـنده (مـن   ،پيش از مقالـه ايگن ) نويس
نديديم كه روزنامه نگار ديگري بـه ايـن امـر    
توجه كرده باشد كه مدرك را سيا ارائه كرده 

ي اسـت  آاين اف بـي   ،عموم در منظر. است
كه نقش رهبري عمليات كشف طرح تـرور را  

اداره مبارزه با مواد  ،در حقيقت. برعهده دارد
ي در ارتباط اسـت و  آمخدر امريكا با اف بي 

ي قـرار  آاطالعات خود را در اختيار اف بـي  
پس تماس با كارتـل مـواد مخـدر    . مي دهد
 ،دارهمنصور ارباب سيربا مأمور اين ا( مكزيكي 

گفتگـو   ،به اين گمان كه نماينده كارتل است
  ). گرده است

يك دليل بزرگ بـر   ،بنا بر قول ايگناتيوس •
متقاعد شدن مقامات ارشد حكومت بر وجود 

ـازمانهاي    ،طرح ترور اينست كه سيا و ديگـر س
اطالعاتي امريكا اطالعي را ارائه مي كنند كـه  

ـاره كـه سـران    آاطالع اف بي  ي را در اين ب
ـام    ژكه تصميم ر ،سپاه قدس يم ايـران بـه انج

تصديق مي  ،عمليات پوشيده را اجرا مي كند
  .كنند

اطـالع حاصـل از   : ايگناتيوس مي افزايـد      
ـنگين   ،ايران وزنه واقعي بودن طرح ترور را س

  . تر كرده است
تنها . اما او نمي نويسد اطالع چه بوده است      

ـ  4مي گويد در  ان منصـور  اكتبر  گفتگوئي مي
فروشنده خودروهاي دسـت دوم   ،ارباب سير

ـام اداره   ،با شخصي بنام غالم شكوري يك مق
ـيا ايـن    اطالعات سپاه قدس انجام گرفته و س

  .گفتگو را ضبط كرده است
در پرونده  ،اين گفتگو كه ضبط شده است •

ـيرترتيب   آاي كه اف بي  ـاب س ي بر ضد ارب
گفتگــو در بــاره خريــد . مــده اســتآ ،داده
ي چگونـه از  آاف بي . ودرو شورلت استخ
ـتخراج     آ ـتان را اس ـفير عربس ن طرح تـرور س

  ؟   كرده است
ـيح بدهـد    • ـا  آايگناتيوس بدون اينكه توض ي

بنا را بر اين مـي   ،مدرك ديگري وجود دارد
گذارد كه چنين طرحي وجود داشته است و 

چرا ايرانيها مي خواسته اند دسـت  : مي پرسد
زننـد؟ چـرا بـراي    به چنين عمل پرخطـري ب 

 ،عادل الجبير ،اجراي طرح قتل سفير عربستان
به كارتل مواد مخدر مكزيكي مراجعه كـرده  

مقامات حكومت امريكا مي : اند؟  و مي افزايد
ـام   . گويند محتمل است حال اين كه هـر مق

اطالعاتي حرفه اي مي داند كه غير محتمـل  
  . است

ـاي    • ري كلوز كه مدتي دراز متخصص دني
ـتان   عرب  ـيا در عربس و مدتها رئيس قرارگاه س

ما مي بايـد  : به من گفت ،سعودي بوده است
اگر شما يـك  : سئوال ساده اي از خود بكنيم

ـأمور     ـيد و م ايراني مأمور عمليات مخفـي باش
ـفير      ـتن س اجراي  استخدام قاتـل بـراي كش

چـرا الزم مـي بينيـد بـه      ،عربستان شده باشيد
يه كنيد كـه  كارتل توضيح بدهيد و او را توج

ن آاين طرح تهيه شده است و هرگاه كارتل 
ـازمان سـري در ايـران    ،را اجرا كند  ،يك س

پنـداري  ن را خواهـد پرداخـت؟   آدستمزد 
ـاد  آهدف نه ترور بلكه انتشار خبر  ن براي ايج

  ؟بحراني شديد ميان ايران و امريكا بوده است
امر واقع ديگري كـه غيـر محتمـل بـودن          

اينسـت   ،ير را مبرهن مي كندداستان ترور سف
بركشتن سفير  ،كه سازماني مثل سازمان قدس

عربستان به كارتل مواد مخـدر مراجعـه نمـي    
اين مراجعه را از طريق يك   ،كند و اگر بكند

فروشند خودروهاي دست دوم نمي كنـد و  
مراقبت مي كند كه طـرف او عضـو كارتـل    

و  باشد و نه نماينده اداره مبارزه با مواد مخـدر 
كسي را بر مي گزيند كه در دم اعتراف نكنـد  
از سوي سران سپاه قدس مأمور اين كار شده 

  .است
ـاني   ،و كيست كه نمي دانـد پترائـوس   • زم

ـاران جديـد و    مجري طرح هاي محافظه ك
ـا در خاورميانـه بـود   آدوستان اسرائيلي  از . نه

ـاي   جمله كارهاي اطالعات فرماندهي نيروه
ـياه تـرين تصـوير را از     ،امريكا در خاورميانه س

ايران ساختن و كشورهاي منطقه را به حقيقت 
  .ن متقاعد كردن بودآداشتن 

 ،2008وريـل  آ 25از ياد نبرده ايم كـه در       
ـتاد ارتـش     ،درياساالر مايك مـولن  ـيس س رئ

ــه آ: امريكــا گفــت ــدهدر دو هفت ــرال ژ ،ين ن
ـاره    ،در بغداد ،پترائوس ـتند در ب اطالعات مس

بي ثبات كردن عـراق را ارائـه    نقش ايران در
نرال پترائـوس از طريـق   ژستاد . خواهد كرد

  وسائل ارتباط جمعي امريكا اعالن خطر 
  ۶در صفحه  
  

 ؟!حمله از چهار سو



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

2011نوامبر   6اكتبر تا  24از                        1390  آبان  15تا  2از    787شماره  

 

سالحهاي ساخت ايـران   ،كردند كه در كربال
  .را كشف كرده ايم

ـناس بـه كـربال          وقتي كارشناسان اسلحه ش
ـلحه ايرانـي را مـورد      رفتند و انبار مخفـي اس

مشاهده كردنـد دليلـي بـر     ،راردادندبازديد ق
نوري . نيافتند ،اين كه اسلحه ايراني بوده است

ـين     ،المالكي ـأت مع نخست وزير عراق نيـز هي
چـون  . ن هيأت نيز مـدركي نيافـت  آكرد و 

ـاتي    ،چنين شد پترائوس نيز كنفـرانس مطبوع
  .وعده شده را انجام نداد

ساختن چنين داستاني و واقعي جلوه دادن  •
ـاك باشـد    ن مي آ ـيار خطرن زيـرا  . توانـد بس

رهبران اسرائيل در موقعيتي كه اسرائيل را در 
ماده مي كند براي حملـه  آ ،ن قرارداده اندآ

ـا   . به ايران ـاي ايـن دني  ،هلدرها و پترائوس ه
دستگاه هاي اطالعاتي را بسيج مي كنند براي 
اين كه اوباما را در موقعيتي قراردهند كـه بـه   

دهد و ماجراي عـراق را  اسرائيل چراغ سبز ب
  . در ايران از سر بگيرند

ن وجود دارد كه اسرائيل امريكا را آخطر       
زيرا يا بايد . نيز با خود وارد جنگ با ايران كند

ـا       ـتفاده كـرد و ي ـاكتيكي اس از سالح اتمـي ت
فراوان مهمات بكار برد و هر دو نيازمنـد ورود  

  .امريكا به جنگ است
ـنگتن پسـت خبـر     ،2011اكتبر  15در  ◀ واش

داد كه ارباب سير يك منسوب درجه دوم بنام 
ـپاه قـدس    عبدالرضا شهالئي دارد كه عضو س

ـتن سـربازان     ،در عـراق  ،است و ـار كش در ك
ارباب سير بـه او اطـالع   . امريكائي بوده است

مي دهد كه در كارتل مواد مخـدر مكزيـك   
او به ارباب سير چند هزار . شناس هائي را دارد

ـير بـه      دالر خر ـاب س ج سفر مـي دهـد و ارب
غافـل از ايـن كـه طـرف     . مكزيك مـي رود 

مأمور اداره مبارزه با مـواد مخـدر    ،گفتگو با او
  .امريكا است

 ،در مقالـه  ،گارت پرتـر  2011اكتبر  17در  ◀
ـبال   ̋ مدلل كرد كه شهالئي بدين خاطر كـه ق

بعنوان كسي كـه پـول و    –در فهرست امريكا 
تـدي صـدر مـي    اسلحه به جيش المهدي مق

ـفير      –... دهد و ـتان تـرور س ـاختن داس در س
 ،وگرنـه . امريكا مورد استفاده قرار گرفته است

هيچ مدركي حاكي از ايـن كـه او پـول در    
اختيار ارباب سير قرار داده و او را مأمور رفتن 

او . وجـود نـدارد   ،به مكزيـك كـرده باشـد   
قولهاي جديد واشنگتن پست و سي ان ان در 

  .ورده استآدر مقاله خود  اين باره را
  

ارباب سير مأمور گفتگو در 
باره ترور شده اسـت و يـا   
ترتيب دادن تجارت مواد 

  مخدر؟
  

ــارت پرتــر ،2011اكتبــر  14در  ◀ ــاريخ  ،گ ت
دادن و متخصص امور امنيتـي و تحليـل گـر    

ي را مورد ارزيابي آگزارش اف بي  ،امريكائي
ف قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كـه ا 

ـتان را بـر     آبي  ـفير عربس ي ماجراي تـرور س
ماجراي تجارت مـواد مخـدر سـوار كـرده     

  : است
ـا     ،2011مه  24در  • ـير ب ـاب س كه منصور ارب

ـا مـواد مخـدر     كـه او   –مأمور اداره مبارزه ب
گمان مي برد نماينده كارتـل  مـواد مخـدر    

ـاك     –است  ـاد تري ـادير زي در باره  فروش مق
ـفير   نستان به كارتل گفتگواافغ كرد و از  قتل س

  . سخني نگفت
ـا          اين امر كه ارباب سير در ديـدار خـود ب

مأمور اداره مبارزه با مواد مخـدر صـحبت از   
. ادعائي بي پايـه اسـت   ،قتل سفير كرده است

 ،ن مأمور نسبت داده مي شودآبنا بر قولي كه 
ـاي   «ارباب سير بـه او گفتـه اسـت     بـه چيزه

ز جمله حملـه بـه   ديگري نيز عالقمند هستيم ا
  .»سفارت عربستان

يكي اينست بطور » چيزهاي ديگر«از جمله  •
قطع تجارت هروئين توسط افسران ارشد سپاه 

سه . پاسداران انقالب اسالمي كنترل مي شود
گزارشگر بلومبرگ گزارش كرده اند كه يك 
مقام سازمان حفظ قانون و نظارت بر اجـراي  

ـأ   ،نآ مور اداره گفته است كه ارباب سير بـه م
او از ايرانياني : مبارزه با مواد مخدر گفته است

كنترل مي كنند تجارت «نمايندگي دارد كه 
مواد مخدر را و مي توانند چندين تن ترياك 

  .»را به كارتل عرضه كنند

  ،نجا كه بنا بر گزارش خبرگزاري فارسآاز  •
درايـران كشـف    ،درصد ترياك افغانستان 85

ـنل واواك  ،مي شود ـپاه     پرس ايـران و نيـز س
ـان   ،سپاه قدس ،نآپاسداران و شاخه  ن آامك

ــاك را بــه  ــادير بــزرگ تري را دارنــد كــه مق
ـا و     تاجران مواد مخـدر در خاورميانـه و اروپ

  .مكزيك به فروش برسانند
ـا   • كارتل هاي مواد مخدر مكزيك ارتباط ب

قاچاقچيان مواد مخدر در خاورميانه را پيش از 
ـان در  آبا . نداين برقرار كرده بود ن قاچاقچي

. توليد و تجارت هروئين شريك شـده بودنـد  
ـته  ژدر  ،از جمله ،اين واقعيت در  ،انويـه گذش

ـايت    ـار   Border Beatگزارشي كـه س انتش
ـاري      داده است كـه دانشـجويان روزنامـه نگ

ـازگو شـده    ،ريزونا اداره مي كننـد آدانشگاه  ب
  .است

ـا در گــزارش اف بــي         ـاره آامـ ي در بـ
ـا  گفتگ وهاي ارباب سير با مأمور اداره مبارزه ب

 ،به گفتگوها در باره مـواد مخـدر   ،مواد مخدر
از ديدارهاي ميان ارباب سير . اشاره نمي كند

وئن و دو هفته اول ژن مأمور در اواخر ماه آبا 
ـا   آوئيه سخن بميان مي ژماه  ـا گفتگوه ورد ام

ي چيـزي از  آميان دو سري است كه اف بي 
  .ده استن انتشار نداآ
مده اسـت  آي آدر گزارش رسمي اف بي  •

ـهادت داده اسـت     ـأمور مـذكور ش در . كه م
ن مأمور گفتـه اسـت   آارباب سير به  ،ديدارها

در باره يكچند مأموريـت   ،شركايش در ايران
ميز  گفتگو كرده اند كه كارتل مي آخشونت 

  . تواند انجام دهد
ـا    ،بنا برگزارش       ،از جمله ايـن مأموريـت ه
ـا  . ل سفير عربستان در امريكا بـوده اسـت  قت ام

در گـزارش   ،قولي از ارباب سير در اين مورد
ـأمور    ،2011وئيـه  ژ 14پيش از ديدار . نيست م

ي آاداره مبارزه با مـواد مخـدر بـه اف بـي     
گزارش كرده است كه او و ارباب سير در باره 

گفتگو كرده  ،امكان حمله به چند هدف ديگر
بناهائي «: توصيف شده اند هدفها اين سان. اند

ـعودي و ديگـر      ـتان س ـا وعربس متعلق  به امريك
ـا و وزارت   ،كشورها در امريكا و يا خارج امريك
ـفير      . »خارجه  ـاره قتـل س ـا از گفتگـو در ب ام
  .سخني در گزارش نيامده است ،عربستان

ـير   • ـاب س ـائي   ،اين امر كه قولي به ارب امريك
ـ     ،ايراني تبار ـفير عربس ـاره قتـل س تان در در ب

ـا او بـه      ،امريكا نسبت داده نشـده اسـت و تنه
ـا مـواد مخـدر     ـارزه ب  ،القاهاي مأمور اداره مب

پاسخ مي داده است كه اداره اش بخشـي از  
ي را تصـدي مـي   آعمليات محرمانه اف بـي  

  .ي را بي اعتبار مي كندآادعاي اف بي  ،كند
اطالعات مأمور اداره مبارزه  ،در زير نويس     

ي كه در گزارش قيد آدر و اف بي با مواد مخ
ـيش از   ،مده است  كه ارباب سيرآ ،شده اند پ

ـاق مـواد     ،در يكي از ايالتها ،اين به جـرم قاچ
ـا  . مخدر تحت تعقيب قرار گرفتـه اسـت   او ب

مأموران مبارزه با مواد مخدر همكاري كـرده  
يعني در ازاي معرفي خود بعنوان يـك  . است

ب معاف شده از تعقي ،عامل كارتل مواد مخدر
وري در اين آاما گزارش بطور شگفت . است

ـا خيـر    آباره كه   ،يا گفتگوها ثبت شـده انـد ي
  .ساكت است

ي كه با روش كار آيك مقام سابق اف بي   •
 ،شنااسـت آاز نزديـك   ،در اين گونـه مـوارد  

بطور ناشناس در اينترپرس سرويس سخن مي 
ي معموال تمامي آاف بي : و مي گفت. گفت

ي كه به ترور مربـوط مـي شـود را    گفتگوهائ
)  در باره قتل سفير( فقدان قول. ضبط مي كند

بدين معني اسـت كـه    ،در هيچيك از گفتگو
ـفير و تروريسـم   آ ن گفتگوها ربطي به ترور س

  .  نداشته اند
بـه سـخن   . گزارش روشن و صريح است      
ـاي    ،ديگر  ،2011وئيـه  ژ 17و  14در ديـدار ه

قولهائي كه . اند ي ضبط شدهآتوسط اف بي 
صراحت دارند  ،ن دو گفتگو نقل شده اندآاز 

بر اين كه مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر مي 
ـاب   كوشيده است ترور سفير عربستان را به ارب

او : قول مأمور ذكر شده اسـت . سير القاء كند
ـار تـن   : مي گفته است اين كار حداقل به چه

ـاز بـه    قتل سفير عربستان سعودي.  نياز دارد ني
تحصيل اطالعات دارد و يك نفر پنجمي بايد 

من اين كار را برعهده مي . به اين كار بپردازد
وري مـي  آگيرم و همه اطالعات الزم را گرد

ـا  « : مأمور مي گويد ،در يك جا. كنم شما تنه
 ،در پايان گفتگوها. »دم اصلي را مي خواهيدآ
ما شروع به پرداختن به «: مأمور مي گويد ،باز
  .»دم اصلي مي كنيمآ

ـير  جملـه اي    ،اين امر واقع • كه از ارباب س
حاكي از اين كه او با قتل سفير موافقت كرده 

گوياي اين واقعيت اسـت كـه    ،نيست ،است
فروش مواد  ،امري ديگر ،موضوع مأموريت او

  . مخدر بوده است
در بــاره  ،ســپتامبر 2در گفتگوهــاي تلفنــي  •

ن از ايـن بـه   سـخ . كارتل مواد مخدر هستند
ـاد كـردن     ميان است كه مشكل كارتـل اعتم

باب باز مي  ،بمحض اين كه اعتماد كرد. است
نسـت كـه گفتگـوي    آاين قول گوياي . شود

ـابي كـه    تلفني در باره معامله با كارتل بوده و ب
حال ايـن كـه   . باب معامله است ،باز مي شود

ي مدعي است كه اشاره بـه قتـل  و   آاف بي 
  .  بوده است» طرحهاي ديگر«
ـا     ،وئيهژ 17در ديدار  • ـارزه ب ـأمور اداره مب م

ـتان را ارائـه    مواد مخدر طرح قتل سفير عربس
ـا منفجـر كـردن    . مي كند اين قتل مي بايد ب

ـفير بـه    ن آرستوراني  انجام مي گرفت كه س
ـير را  . مد و شد داردآ او براي اين كه ارباب س

احتمال دارد : مي گويد ،وادار به واكنش كند
ـتوران نيـز    150تا  100 نفر از حاضران در رس

  . كشته شوند
ـاه اوت   ،بهنگام اقامت خود در ايـران  • در م

هـزار   100در جمـع   ،ارباب سير دو بار ،2011
به حساب بانكي در نيويورك واريز مي   ،دالر
اما او هنوز بر اين گمان بوده است كـه  . كند

مبلغ بسيار بزرگي بدسـت   ،در معامله با كارتل
 ،)اكتبر 13(بنا بر خبر واشنگتن پست . وردآي م

ـار خـود    او به يك دوست امريكائي ايراني تب
من به زودي پول خوبي به چنگ : گفته است

  . وردآخواهم 
ـاكي از    • مدرك تقارني نيز وجـود دارد ح

اين كه ارباب سير سوق داده شده اسـت بـه   
غالم شكوري به  ،كشاندن پاي خويشاوند خود

ـاوند   . توطئه ترور ـا خويش او در اواخر سپتامبر ب
ديدار كرده و به او گفته است كارتل از  ،خود

. خواسته است به مكزيك بـرود ) ارباب سير(او 
ـا   اما اين تقاضا در واقع از سوي اداره مبارزه ب

ي آهدف اف بي . مده بودآمواد مخدر بعمل 
ـازد بـر      ـلمي بس اين بوده است كه دليـل مس

  .تان در امريكاوجود طرح قتل سفير عربس
مده است كه شكوري به آدر گزارش سيا       

 ،هرگاه به مكزيك برود ،ارباب سير گفته است
ايـن سـخن   . ن پاي خود او استآمسئوليت 

ـاكي از    هشداري به ارباب سير بوده اسـت ح
ـا كارتـل      اين كه اگر او هنوز مـي خواهـد ب

مسئول  ،معامله كند كه سخت خون ريز است
خـودش   ،يدآاست برسرش بالئي كه ممكن 

ارباب سير به مكزيك مـي   ،با وجود اين. است
  . رود
ـير   ،سپتامبر 29بعد از توقيف او در        ارباب س

ـتن وكيـل چشـم مـي پوشـد و       از حق داش
بنا بر قـول اف  . وردآاعتراف كامل بعمل مي 

او به شكوري تلفن مي  ،چند روز بعد ،يآبي 
ي آكند و گفتگوهاشان ضبط توسط اف بـي  

  . مي شود
اين امر واقع كه سپاه به  ،بدين قرار: انقالب اسالمي

تجارت مواد مخدر نيز مشغول است و اين امر واقع 
به اف  ،يم تروريستي استژيم مافياها يك رژكه ر

ـير را   آبي  ـاب س ي و سيا امكان داده اند داللي ارب
براي فروش ترياك به كارتل مكزيكي را به نقشه 

ا هدفهاي دستگاههاي امنيتي و ام. ترور بدل كند
اطالعاتي امريكا از اين پرونده سازي كه جزئـي از  

انـس بـراي   آژفشار بـه  (مجموعه اقدامات امريكا 
انتشار اسناد و دادن گزارش در باره برنامـه اتمـي   
ايران و دادن احتمالي بمبهائي كه در زمين نفـوذ  
مي كنند و گزارش مجلس فرانسه و گزارشها در 

ه قريب الوقوع اسرائيل به ايران و اين امر باره حمل
ـاي    ـاد تجاوزه كه دبير كل سازمان ملل متحد بي

كـدامها   ،اسـت ) يم به حقوق بشر افتاده اسـت ژر
  :هستند؟

  
هدفهاي كـارزار تبليغـاتي   
گســترده امريكــا و اروپــا و 
اسرائيل و عربسـتان برضـد   

 –يم مافياهـاي نظـامي   ژر
    :مالي كدامها هستند

عربستان كه در پي بهار عرب بـه   روابط با – 1
. اينك گـرم مـي شـود    ،سردي گرائيده بود

امريكا هم براي تحريم نفتي ايران و هم براي 
ـاز دارد  ،حمله به ايران : به عربستان سعودي ني

قطع جريان نفت ايران را عربستان مي توانـد  
جبران كند و براي اين كار توجيـه الزم دارد  

بـراي حملـه بـه    . ن را يافته اسـت آكه اينك 
تركيـه  . نياز به استفاده از پايگاه است ،ايران نيز

اجازه استفاده از پايگاه امريكا در خاك خـود  
ـيش    . را نداده است ـعيتي كـه پ مـده  آبا وض

حتـي  . عربستان اين اجازه را مي دهـد  ،است
 ،اگر قرار باشد اسرائيل دست به اين حمله بزند

ـاي     ،خـود عربستان بر استفاده اسـرائيل از فض
  .چشم مي بندد

يم ژمجازاتهاي كه بتوانند سبب سقوط ر«  – 2
تحـريم بانـك    ،در درجه اول ،بگردند» ايران

و تحريم ) ممنوع شدن معامله با ايران(مركزي 
ـار عمـومي    ،نفت ايران نيازمند برانگيختن افك

حتي . جهان به موافقت با اين تحريم ها است
ـين نتواننــد       ـيه و چ ـاظ وتـوي روس اگـر بلح
 ،قطعنامه تحريم را از شوراي امنيت بگذراننـد 

مي توانند جلو فروش بخشي از توليـد نفـت   
ـازهم     ـا ايـران را ب ايران را بگيرند و معامالت ب

بنا بر اين گرانتر و اقتصاد كشور را فلج  ،سخت
  .تر بگردانند

اوباما ايران را تهديـد كـرده اسـت كـه      – 3
ـا    ـتان در امريك ـفير عربس  ،بخاطر توطئه قتل س

ـاري  . ايران را مجازات خواهد كرد روبرت پ
ـال   30: در مقاله مستدلي از او پرسيده است س

يم پينوشـه  ژسفير شيلي در واشنگتن را ر ،پيش
كشـت و   ،كه به دنبال كودتا مستقر شده بـود 

ـا دسـت بـه كوچـك تـرين       حكومت امريك
صرف  ،چه شده است كه اين بار. اقدامي نزد

گاهي ثابـت  توطئه كه هنوز وجودش در داد
ـازات   ،نشده است امريكا ايران را تهديد به مج

مي كند؟ بر پرسش او پرسشهاي ديگري را مي 
به گروگان گرفتن امريكائي ها در : توان افزود

ـته   آيكي از  –لبنان  نها كه مقام سيا بود نيـز كش
ـبب   –شد  و عمليات انتحاري در بيروت كه س

تـن از تفنگـداران    300كشته شـدن حـدود   
ـاه ظهـران و   امريك ـار در پايگ را  ،...ا شد و انفج

امريكا به روي خود نياورد حاال چه شده است 
ـازات سـخت تهديـد مـي      كه ايران را به مج
كند؟ اسرائيل به شكار استادان فيزيـك و اتـم   

ـا و  . ايران مشغول است چگونه است كه امريك
اروپا جنايت اسرائيل را تحسين نيز مي كنند و 

ـيده «نه ترور كه  ،نآبه  ـام مـي   » جنگ پوش ن
ـتازي     7(دهند؟ افراد مسلحي كه بـرادران اس

به ليبي و سـوريه و  ) برادر از خانواده سعودي
ـغول   ،يمن و بحرين فرستاده اند همه روز مش

ـتند  ـعودي حـق    ژچـرا ر  ،جنايت هس يـم س
ارتكاب جنايت را دارد و تهديد به مجازات نيز 

  نمي شود؟
ـي  ،در مجموعه كه بنگريم      همـراه   ،ممي بين

كردن افشاي بعد نظامي برنامه اتمي ايـران و  
حداقل سبب تشـديد انـزواي    ،»توطئه ترور«

ناتوان تر شدن از اقدام بسود  ،ايران در منطقه
ـيج عمـومي     ،يم سوريه و حداكثرژر يـك بس

  .هدف اين تهديد است ،يم ايرانژبرضد ر
ـاكي از اينسـت     – 4 اين تدارك گسترده ح

ـأت تحقيـق     –كه امريكا و غرب  گـزارش هي
ـاره صـريح و روشـن     مجلس فرانسه در اين ب

ـيده انـد كـه مـردم      –است  به اين نتيجه رس
. يـم را سـرنگون كننـد   ژايران نمي تواننـد ر 

لترناتيو مطلوب غرب نيز منفور مـردم ايـران   آ
ـار     . است پس راهي كه مـي مانـد دسـت بك

ــود  ــدن خ ــتآش ـا اس ـا و . نهـ ــزعم امريكـ ب
بسا بتوان در ايران از  تجربه ليبي را ،متحدانش
تحريم شديد و همراه و يا به دنبال : سرگرفت

ـات و     ،بمباران  ايـران  ،نآ بخصـوص  تأسيس
زمينـه را   ،پايگاههاي متعلق به سپاه پاسـداران 

يم از درون مـي توانـد فـراهم    ژبراي تغيير ر
  . وردآ
سياست تحريك به عمل براي برانگيختن  – 5

از انقالب بدين عكس العمل مطلوب را امريكا 
ـارت   . همچنان اجرا مي كنـد  ،سو تحليـل گ

ـيار   ،از اين نظـر  ،تحليل گر امريكائي ،پورتر بس
يك ايراني تبار بي . موز استآروشن و عبرت 

ـيله مـي كنـد بـراي      قرار پولدار شدن را وس
برانگيختن عكس العمل مطلوب و نتيجه را بكار 

 ،يـم كـه برضـد   ژنه تنها برضد يك ر ،مي برد
 8از گروگانگيري و جنـگ  . نآو مردم  ايران

ـا و غـرب ر   ،ساله بدين سو يـم  ژهمواره امريك
ايران را بـه عكـس العمـل مطلـوب خـويش      

ـان     آ. برانگيخته اند ـا ايـن هـدف را همچن نه
ـنش    . تعقيب مـي كننـد   هـم اكنـون دو واك

  :مطلوب را برانگيخته اند

ـا سـوابقي كـه در تـرور و      ،مهدي طائب • ب
ـا   «: گفته است ،90هر م 23در  ،جنايت دارد م

اما اگر نياز به   .نياز به ترور سفير عربستان نداريم
ترور كسي را داشته باشيم آنقدر توان داريـم  
ـيم اصـال      كه خود ملك عبـداهللا را تـرور كن

عقـل  . »!مورچه چيه كه كله پاچش چي باشه
 ،زورمدار او غافل است كه با اين دو سه جمله

ـازمان تـرور   يـم  ژاو به جهانيان مي گويد ر س
نيرومندي دارد كه اگر بخواهـد مـي توانـد    

  !پادشاه عربستان را نيز تروركند ،ملك عبداهللا
بازهم ابلهانـه   ،مهر24در  ،واكنش خامنه اي  •

به جاي اين كه بپذيرد معامله ترياك : تر است
ـاني    خطا است، دست كم احتمال بدهـد كس

ــه  ن مشــغول هســتند و دســتور  آدر ســپاه ب
د و توضيح بدهد چرا پرونـده  رسيدگي بده

 ،ترور سفير عربستان در امريكا ساختگي اسـت 
ـتان و   ـاطع   «را از ... امريكا و عربس برخـورد ق

دموكراسي غرب را «! مي ترساند» ملت ايران
و ) تكرار سخن شاه سابق(مي خواند » پوشالي

ـار   ،ميـز آبدين سـخن دروغ و تحريـك    افك
يـم خـود برمـي    ژعمومي غرب را بر ضـد ر 

  .گيزدان
ـبش بيـزاران از سـرمايه           ـان جن و وقتي مي

ـارزار   ـا و كـ ـا و اروپـ ــرال در امريكـ داري ليب
تبليغاتي گسترده بر ضد ايران رابطه برقرار مي 

هم ناداني خود را به نمايش مي گـذارد   ،كند
دست كم اين جنبش در امريكا بسود اوباما و (

كه سرمايه داران » تي پارتي «پاسخي است به 
ــ ــدامريك ــه اي از  ) . ا برضــد او برانگيختن كلم

با ورود  ،كه اي بسا اين بار» محفل خودسري«
هـم   ،به معامله با كارتل مواد مخـدر مكزيكـي  

برو كرد و هم آن كه بود بي آيم را بيشتر از ژر
ـان داد     ـا امك ـاتي امريك به دستگاه هاي اطالع

چـرا كـه او   . نمي گويـد  ،پرونده ترور بسازند
ـان  نيك مي داند كه  فرماندهان سپاه قاچاقچي

ـنش او   ـتند و واك بـر   ،بزرگ مواد مخدر هس
» محفل خـود سـر  «غربيان معلوم كرد نه يك 

ـاق مـواد     كه فرماندهان سپاه با اطـالع او قاچ
و نيز جهانيان مي داننـد كـه   . مخدر مي كنند

ـات      سپاه قدس بـراي طـرح و اجـراي عملي
مسلحانه در بيرون از مرزهاي ايـران بوجـود   

يـم را  ژباز ر ،و اين اول كار است. استمده آ
بنا بر ايـن ابلهانـه    ،به واكنش هاي زورمدارانه

ـا را   ديگر برخواهند انگيخت و اين واكنش ه
  . در رسيدن به هدفهاي خود بكار خواهند برد

ـاهري   » وزير« ،واكنش صالحي • خارجـه ظ
و هم همچنان واكنشي است كه  ،معقول دارد

  :ي گويداو م. يدآبكار امريكا مي 
ـتواري الزم   «      ـتحكام و اس اين سناريو از اس

ـتند    برخوردار نبود و آمريكايي ها مـي خواس
ـاد و از   ــومي ايجـ ـار عم ـاله اي را در افكـ مسـ
هياهوي سياسي ناشي از آن استفاده كـرده و  

 .به دروغ پردازي عليه كشورمان بپردازند
ـبت بـه ايـن           جمهوري اسـالمي ايـران نس

. حوصله عمل خواهد كـرد موضوع با صبر و 
آمادگي داريم تا هر مساله اي را حتي اگر بـه  
ـبر و       ـا ص ـاد شـده باشـد ب صورت تصنعي ايج
حوصله مورد بررسي قرار دهيم و از آمريكا نيز 
ـناريو   خواسته ايم تا اطالعات مربوط به اين س

   .را در اختيار ما قرار دهد
با تاكيد بر مسووليت پذيري جمهوري  وي     

ـين المللـي    عمل بهي ايران و اسالم تعهدات ب
ما در عرصه بين الملـل  : خود، خاطرنشان كرد

منافقانه عمل نمي كنيم و اينگونـه نيسـت كـه    
تروريسم را پرورش داده و سپس پرچم مبارزه 

جمهوري اسـالمي    .با آن را در دست بگيريم
پاي بند  ايران به اصول سياست خارجي خود

ين عربستان سعودي مسوول ازبار ديگر  است و 
ـاله مي خواهم  ـ   نسبت به اين مس ه ژتوجـه وي

  ».كنند
نچه به مبارزه با تروريسـم  آدر  ،اين واكنش     
 ،مالي مربوط مي شود –يم مافياهاي نظامي ژر

شكاري است و كسي در جهان پرچم آدروغ 
يم نمـي  ژمبارزه با تروريسم را در دست اين ر

ـان مـي بيننـد   آ. بيند يـم  ژيـك ر  ،نچه جهاني
رســيدگي بــا صــبر و «او . تروريســت اســت

تكـذيب قابـل قبـول     ،»حوصله به اين مسئله
به تحقيق حكومـت  . توطئه ترور چيدن نيست

ـين      ـار تحقيـق ب اسرائيل مي ماند وقتي زيـر ب
المللي نمي رود و مي گويد خود تحقيق مي 

ـته باشـد  ژاگر ر! كنم  ،يم ريگي به كفش نداش
حقيق يك خود پيشقدم مي شود و خواستار ت
  . هيأت بين المللي بي طرف مي شود

. به شما اعتماد نيست: واكنش امريكا اين شد     
نماينده شما در سازمان ملل با نماينده ما ديدار 

تحقيق شـما چـه   . كرده و شما منكر مي شويد
  ۷در صفحه  اعتباري دارد؟

  

 ؟!حمله از چهار سو
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مهر كه به عنـوان خبرگـزاري    25واكنش  •
ـائي   ،مهر اظهار شـده اسـت   غـالم  : داردگوي

شكوري عضو مجاهدين خلق است و ديـدار  
ـام     ارباب سير با غالم شـكوري در ايـران انج
گرفته است و هرگاه اين شخص عضو سازمان 

در ايران چه مي كـرد؟   ،مجاهدين خلق بود
اگر او عضو سازمان بود و مأمور بود ارباب سير 

ــتن بــه مكزيــك  ،را برانگيــزد چــرا او را از رف
ـپاه     برحذر مي داشـت؟  او چـه سـمت در س

ـاك را بـه     ـا تري داشت كه مي توانست تن ه
؟ چنين جعـل اطالعـي از   ...كارتل بفروشد و

سوي واواك، گوياي اين واقعيت است كـه  
ـاق مـواد     ژر ـاح قاچ يم  از برمالء شـدن افتض

بيشتر نگران اسـت و   ،مخدر توسط سران سپاه
حقيقتي كه مي خواهد بپوشاند اين حقيقـت  

ـاري جـز ثابـت     اما چنين . است واكنشـي ك
ـپاه    كردن قاچاق مواد مخدر توسط سـران س

  .نمي كند
برانگيختن افكار عمومي جهان و بخصوص  - 6

هـدفي مهـم از هـدفها     ،امريكا بر ضد ايـران 
 14چنانكـه در  . ن نيز فوري اسـت آاثر . است
ـنجش      ،2011اكتبر  ـايج س ـنگتن پسـت نت واش

ـاني   CNNافكاري را انتشار داده است كـه   ب
ـار   . بوده استن آ ـنجش افك  50 ،بنا بر ايـن س

درصد مردم امريكا ايران را دشمن امريكا مي 
ايــران : درصـد نيـز مـي گوينـد     30داننـد و  

ــا نيســت ــيم وقتــي . دوســت امريك و مــي دان
ـار عمـومي را بـر مـي انگيـزد       ،حكومتي افك

ـامش نيازمنـد موافقـت     قصدي دارد كه انج
  .افكار عمومي است

  
، برانـداختن  هدفي ديگر از هدفها ٭
از افتضاحهاي وزير دفاع  :يم ايرانژر

ـتان ـتعفي انگلسـ ــه   ،مسـ ــم ب ــي ه يك
مربـوط مـي   » يم ايرانژبراندازي ر«

  :شود
  

روزنامــه انگليســي   ،2011اكتبــر  15در  ◀
  :ايندپندنت فاش كرده است كه

كــه از  Werrittyشخصــي بنــام وريتــي  •
ـتعفي     ،نزديكان دكتر فوكس ـاع مس وزيـر دف

ـاد  از  ،انگلستان ـات    ،نظـر موس ـازمان اطالع س
او را كسـي مـي   . بسي ارجمند است ،اسرائيل

داند كه مي تواند ترتيب ديدار با عالي تـرين  
از جمله افتضاحهاي . مقامات اسرائيل را بدهد

وزير دفاع مستعفي انگلستان كه  ،دكتر فوكس
يكي مربوط است به رابطه او با  ،فاش شده اند
ار به ايران اين شخص چندين ب. دكتر فوكس

همــراه دكتــر  ،2007در . ســفر كــرده اســت
فوكس  ،ن زمانآ. فوكس به ايران رفته است

پيش و  ،وريتي. وزير دفاع در دولت سايه بود
ـالهاي  . ن نيز به ايران رفته اسـت آبعد از  در س
ـالف ر  ،اخير يـم جمهـوري   ژبا گروههاي مخ

چندين بار ديدار  ،اسالمي در لندن و واشنگتن
  . ه استو گفتگو كرد

: يك منبع ديپلماتيك به ايندپندنت گفـت  •
توسـط   ،وريتي چون از سفر ايـران بازگشـت  

اينتليجنت سرويس در باره علل سفرهايش بـه  
ـال  . مورد بازجوئي قرار گرفـت  ،ايران در س
وريتي كه كمي هم فارسـي صـحبت    ،2009

ميان  ،ديداري ،در پرتكوليس هوس ،مي كند
نـي كـه بـراي    وزير دفاع مستعفي و يـك ايرا 

اد البي گري مـي كنـد و روابـط    ژاحمدي ن
و در فوريه . ترتيب داد ،بسيار نزديك با او دارد

وريتي ديدار ديگري ترتيب داد  ،سال جاري
ـتعفي   ،اين بار ميان دكتر فوكس ـا   ،وزيـر مس ب

سفير انگلستان  Matthew Gouldماتيو گولد 
اين ديدار بهنگامي انجام شد كـه  . در اسرائيل

ـا  كنفرا  ،نسي در باره امنيت اسـرائيل در هرزلي
ـا برضـد    ،نآدر  ،برپا بود  كه در باب مجازاته

نكه وريتي هيچگونـه  آبا . گفتگو مي شد ،ايران
ـته     ـتان نداش ـاع انگلس مسئوليتي در وزارت دف

ـا او  . در كنفرانس حاضر بود ،است اسرائيلي ه
ـته انـد   » كارشناس ايران«را  و كسي مي دانس

اعاتي با حضور باالترين مقام كه مي تواند اجتم
  . ها ترتيب دهد

ـتن در   • وزارت خارجه انگلستان از سخن گف
 ،از قرار.  باره فعاليتهاي وريتي خودداري كرد

او سياستي غير از سياسـت رسـمي حكومـت    
سياست : انگلستان را در پيش گرفته بوده است

ـتن راه حـل      ـيس جس رسمي حكومـت انگل
ه برنامه اتمـي  ديپلماتيك براي مشكلي است ك

از راه شوراي امنيت سازمان ملل متحد  ،ايران
اما وريتـي در پـي حـل مشـكل از راه     . است

وريتي بـه وزارت  . يم ايران استژبراندازي ر

دفاع انگلستان كـه از مهمتـرين وزارت خانـه    
همه جور دسترسي داشته  ،هاي انگلستان است

اد ژاو در پي از ميان برداشتن احمدي ن. است
  . استبوده 

: يك منبع وايت هال به ايندپندنت گفـت      
مي پرسيد وريتي در چه كار بـوده اسـت؟ او   
دركار حل مشـكل اتمـي ايـران از راه تغييـر     

يم فكر بس ابلهانه ژاين تغيير ر. يم بوده استژر
ـته     اي بوده است كه تنها در سـر او خانـه داش

  . است
چنين كاري مي بايد با موافقـت حكومـت    •

ـته     . گيردانجام ب ـين مـوافقتي وجـود نداش چن
ـبت بـه ايـن اشـخاص     . است شـركت  (ما نس

شـما  . مسئوليت داريم) كنندگان در براندازي
يـم مـي باورانيـد كـه دولـت      ژبه مخالفان ر

ـا اسـت و   آانگلستان پشـت سـر    ـا را در  آنه نه
ايـن  . معرض سركوب شديد قرار مي دهيـد 

  .كار مسئوليت نشناسي است
ـا     ،انبدين سـ : انقالب اسالمي ـير تنه ـاب س ارب

نزديك ترين كس بـه وزيـر    ،در انگلستان. نيست
ن آسياست اتخاذ مي كند و بر » خود سر« ،دفاع

ـيون ا«مي شود كـه   ـأموران   » پوزيس ـته و م وابس
يم مافياهاي نظامي ژرا بكار سرنگوني ر... موساد و  ،ن ايـن كـه  آبا يك تفاوت مهم و . مالي بگيرد –

ـاح   ،در انگلستان از پـرده بيـرون مـي    وقتي افتض
وزير و همكارانش مستعفي مي شوند اما در  ،افتد
  .ب تكان نمي خوردآب از آ ،ايران
اقـدامي در عرصـه    ،بطور مرتـب  ،بدين قرار      

سبب شده اسـت كـه    ،رابطه با قدرتهاي خارجي
ايران زير ضربه هاي اقتصادي و نظامي قـدرتهاي  

قـدام  ن اآگروگانگيري يكي از . خارجي قرار گيرد
بود كـه هنـوز كـه    » !!محفل خود سر«هاي يك 
ـنگين    ،هنوز است ـاي س ن را مـي  آايران دارد به

  :پردازد
  

ــد از   ــراف جدي دو اعت
چهار اعتراف مـأموران  
ــر  رژيــم پيرامــون اكتب

  :سورپرايز
  

ـيان، كسـي كـه در    : انقالب اسالمي حميد نقاش
آغاز، از نزديكان ناطق نوري بود و بـه معرفـي او،   

ـا شـد و در اكتبـر سـورپرايز     وارد دستگا ه مالتاري
نقش پيدا كرد، به تازگي، گفته است معامله اكتبر 

» تاريخ ايراني«سايت . سورپرايز انجام گرفته است
جواد منصوري . قول او را به شرح زير آورده است

ـپاه و عضـو      ـانگيري، فرمانـده س كه بهنگام گروگ
حزب شوراي مركزي حزب جمهـوري اسـالمي   

ـĤهنگي و   بود، نيز گف ـا هم ته است گروگانگيري ب
   :همكاري سپاه انجام گرفت

  
تـــاخير در : حميـــد نقاشـــيان

ـايي   آزادي گروگانهاي آمريك
خواست انگلستان بود و معاملـه  

   :بر سرگروگانها انجام گرفت
  
ـا  ): 1390دي  16(  تاريخ ايرانـي  • حميدرض

هاي ابتدايي انقالب نامي آشنا  نقاشيان در سال
ــراي سياســيون  ــود داخلــي وب . خــارجي ب

محافظت از امام خمينـي، مسـووليت پـروژه    
براي خريد تسليحات  فرقان و سفرهاي متعدد

. او را به يك چهره ويـژه تبـديل كـرده بـود    
ـيالدي   80كتابي را اواخر دهه  سيك  گري م

ـيان بـه      منتشر كرد كـه در آن از حميـد نقاش
ـا     كننده يكي از مذاكره عنوان ـاي ايرانـي ب ه

ـاخير در خ جمهوري  واهان آمريكايي براي ت
ـاز رياسـت   جمهـوري   آزادي گروگانها تا آغ

ـا    گفت نقاشيان در. ريگان نام برده بود وگـو ب

ـار بـه     9نامه  نامه هفته ويژه ـين ب دي، براي اول
ـيك   ادعاهاي گري دهـد كـه    پاسـخ مـي   س

وگــوي وي در پــي  هــايي از گفــت بخــش
  :آيد مي

   
ـفار    : دي  9پرسش • ـار س ـين ب ـغال اول ت اش

ـاي فـدايي    آمريكا در تهران توسط چريك ه
   خلق چگونه رخ داد؟

ـتوانه حضـور و   : پاسخ نقاشيان ٭ به نظر من پش
ــروزي  ورود چــپ امريكــايي در ابتــداي پي

ـاز بـود و از بيـرون     انقالب تصنعي و دسـت  س
با اينكه درست دو روز پس از . شد هدايت مي

پيروزي انقالب يعني بيست و چهارم بهمن اين 
دهـد   اي چـپ رخ مـي  ه هتوسط گرو اتفاق

ـاري كميتـه    ـا همك ـاي   ولي دولت موقت ب ه
آينــد و از  مردمــي در انقــالب اســالمي مــي

ـا وضـع      سفارت محافظت مي ـا ب كننـد و نهايت
ـايد    افتضاحي آنها را بيرون مي    كننـد، البتـه ش

ها متكـي   همان زمان هم اگر برخورد با چپي
 بر بينش نهضت آزادي نبود امكان مديريت و

افتاد ولي تصـميم   برداري از آن ميسر مي بهره
   .دولت موقت آن زمان نافذ بود

ـاء   : دي 9 • ـام ماش اهللا  شخصي در تاريخ بـه ن
ـاجرا حضـور    قصاب وجود دارد كه در آن م

   اطالع و ارزيابي از اين حضور داريد؟. داشته
اهللا قصاب هميشـه وردسـت    ماشاء: نقاشيان ٭  

وي بـه  . اسـت اهللا صادق خلخالي بوده  آيت
ـاقي  ـارد    اتفاق خلخالي و نيروهاي ب مانـده گ

شهرباني، دولت موقت را براي بيرون كـردن  
اينكه . كنند هاي فدايي خلق ياري مي چريك

ـا        ـتن رابطـه ب همه گونـه لـومپنيزم را بـه داش
مگـر  . خارجي متهم كنيم، شايد انصاف نباشـد 

مرحوم طيب از همين قماش نيست؟ ليكن در 
با ايثار جان خود مبـدل بـه    يك امتحان الهي
اين شـخص هـم نقشـي    . شود حر انقالب مي

ـام وي در     اينگونه را بازي مي كـرده و لـذا ن
ـلي را   تاريخ گزارشات ثبت شده واال نقش اص

ـا   . دولت موقت داشته است البته اينكه هـر ج
صادق خلخالي حضور  ،داده اي رخ مي واقعه

   .داشته بسي جاي  درنگ هست
ـبس گروگا  بعد از: دي 9 • ـ ماجراي ط اي نه

ـا  . آمريكايي در سراسر كشور پخش شـدند  آي
   مسووليت از دانشجويان گرفته شد؟

ـا مسووليت از آنها گرفته نشد ولـي گروگا  ٭  نه
موقتا در اختيار مراكز مختلفـي قـرار گرفتنـد    
كه بخشي از آنها هم براي مـدتي بـه عهـده    

دانشـجويان اگرچـه يـك دسـت     . حقير بود
ـار را اداره مـي   نبودند ولي كـل  كردنـد و   ك

تشخيص آنها در آن مقطع عدم تمركز اسكان 
بود، چرا كه ابعاد بعدي طرح حملـه   نهاگروگا

ـاط     به طبس براي كشور روشـن نبـود و احتي
البته بعضي عوامل دولـت  . ودب شرط عقل مي

عضويت سازمان مجاهدين انقـالب  وقت كه 
را هم داشتند مصرانه و با محمل امنيت قصـد  

گيــري را  د بــه حــوزه مركــزي تصــميمورو
هايي هم در ميان دانشجويان  واكنش. داشتند

ـا بعضـي       . ايجاد كرد ـاني ب البتـه بعـدا ايـن تب
   .هاي داخل دانشجويان انجام شد نفوذي

  در كتــاب اكتبــر ســورپرايز گــري: دي 9 •
ها با دسيسه دير  سيك آمده است كه گروگان

ند كـه  ك آزاد شدند، ضمنا شما را هم متهم مي
ـته  ايـد، تحليـل شـما     در اين دسيسه نقش داش

   چيست؟
ـاب   سيك را متهم مي  من گري ٭ كنم كه كت

اكتبر سورپرايز را به سفارش سازمان اطالعاتي 
من معتقدم . انگليس به نگارش درآورده است

ــراي آزادي    ـاخير ب ـاد تـ ـتكاري در ايجـ دسـ
ـلي در      گروگان ـا رهبـري عناصـر اص ها كه ب

نقالب و نفوذي در دولت سازمان مجاهدين ا
ـفارش و خواسـت     وقت صورت گرفته، بـه س
انگلستان بوده و اين خيانت به كشور و انقالب 

ـان    است كـه   در حالي  ماموريـت مخفـي آن
   .تاكنون افشا نگرديده است

ـاي   • شما هيچ وقت سعي نكرديد با خود آق
ـيح       گري ـاط بگيريـد و از او توض ـيك ارتب س

   بخواهيد؟
گري سيك اقدام  راي مالقات با من دو بار ب ٭

ـات در ژنـو    . كردم يك بار ايشان بر سـر مالق
نيامد و بار دوم از طريق شخصي به نام احمـد  
ـا    انصاري كه بعد از انقالب مسوول دفتـر رض
ـا از او كالهبـرداري    پهلوي بوده و چون رض
كرده از او جدا شده و به ايران پناه آورده، او 

اي تراشيده  بهانه را به دوبي دعوت كردم و او
كه هر وقت من به دوبي آمدم شـما را بـراي   

  .مالقات مطلع خواهم كرد

ـيان   : انقالب اسالمي بدين قرار، حميـد نقاش
ـام گرفتـه و آن را     مي پذيرد كه معاملـه انج

اال . و خيانت به كشور مي داند» دستكاري«
ـازمان       ـاي س اين كـه معاملـه گـران را اعض

در دولت وقت مجاهدين انقالب اسالمي كه 
نفوذ كرده بودند، مي شمارد كه در عمل بـه  

  اما. خواست انگلستان اين كار را كرده اند
در حكومت رجائي، بهـزاد نبـوي وزيـر     – 1

ـازمان مجاهـدين    . مشاور بود او از سـران س
ـاني را  . انقالب اسالمي نيز بود اما معامله پنه

البتــه  –او معاملــه آشــكار . او ترتيــب نــداد
ـارتر را تصـدي    –ز خيانت آمي با حكومت ك

ـائي  . كرد چون بني صدر نسبت به عمل رج
و او اعــالم جــرم كــرد، ايــن دو از مجلــس  

در . خواستند جلسه غير علني تشكيل دهـد 
قصـد بنـي   : آن جلسه حاضر شدند و گفتند

صدر به محاكمه كشاندن ما نيست، قصد او 
. به محاكمه كشاندن امام و نزديكان او اسـت 

ـاريخ    بعدها، شخصي به نام صابري فـومني ت
ـتين    . اين خيانت را نگاشت بـه عنـوان نخس

  .اعتراف، متن آن را در زير مي آوريم
ــامال مقبــول اســت كــه انگلســتان و  – 2 ك

ـا    اسرائيل نمي خواسته اند مشـكل گروگانه
پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا در 

ــوامبر  ــود 1980ن ــل ش ــر . ح ـان، ب آن زمـ
ـاچر و  ـتان، تـ ـار  انگلسـ ــه كـ ــزب محافظ ح
تاچريسم و ريگانيسم از . حكومت مي كردند

بر اسرائيل هم حزب ليكود . يك مقوله بودند
به رهبري  بگين حكومت مـي كـرد كـه از    

ـادات   ـارتر و سـ ـاني كـ ــق پنهـ رئــيس (تواف
بر سر تشكيل دولـت  ) جمهوري وقت مصر

آگاه شده بـود   1967فلسطيني در مرزهاي 
. اليت مي كردو براي انتخاب نشدن كارتر فع

ـان  1980اما معامله در اكتبر   –، با گروه ريگ
ـيان  مـدعي   . بوش انجام گرفته اسـت  نقاش

ـيك بـوده او از    است خواستار ديدار گري س
ـاري   . استزده  ديدار تن درعوض، روبـرت پ

ـاب   با او ديدار كرده و گفتگوهايشان را در كت
ــت  ــود آورده اس ـاطرات  . خ ــل خـ ــس نق پ

تگوي نقاشيان با كيومرث صابري فومني، گف
  : روبرت پاري را مي آوريم

    

نخستين اعتراف بـه خيانـت آميـز     ٭
بودن قـرارداد الجزايـر منـدرج در    

    :1382ديماه  31روزنامه ياس نو 
  
ـاه   31( ياس نو  •  ـتن زيـر،   «  ) 1382دي م م

» كيومرث صابري فومني«بخشي از خاطرات 
باشد كـه   از همكاران مستقيم شهيد رجايي مي

ايـن     .ا پيش ثبت و درج شـده اسـت  ه سال
اي مشترك با شهيد رجايي در  ه متن، به خاطر

ـا   ـازمي » بهـزاد نبـوي  «ارتباط ب گـردد كـه    ب
تازگي به دليل عدم التزام به نظام و انقـالب   به
ـتر،  . صالحيت شده است رد بدون توضيح بيش

  :خوانيم  با هم مي
در جريان النه جاسوسي ما كه از نزديك با "    

ـاي   ي رجايي ارتباط داشتيم ميآقا دانستيم آق
ــايي چــه ديــدگاهي دارد وقتــي قضــيه . رج

ها مطرح شد، من كه از زاويه  آزادي گروگان
نگريستم، به آقاي  منافع دولت به اين قضيه مي

انـد و   يك عـده دانشـجو رفتـه   : رجايي گفتم
اند كه به تبـع آن بـه    اي جاسوس گرفته عده

ـيده اسـت   هايي مملكت ما فوايد و زيان . رس
ـيه را   حاال براي چه دولت بايد برود و اين قض
حل كند كه تبعات آن دامنگير دولـت بشـود   
كــه فــردا مخالفــان سياســي بگوينــد آزادي 

ها به منافع ملي كشور ضربه زده؟ بعد  گروگان
شما چرا بايد زير اين بار : به آقاي رجايي گفتم

برويد؟ تا اين را گفتم، پاسخ داد چرا تن زيـر  
اين بار ندهيم؟ يك پيرمردي اسـت اسـمش   
امام خميني است كه رهبر اين انقالب است و 

حاال كه نظر ايشان اين  .ما همه مريد او هستيم
ـا  . است ما بايد برويم و به ايشان كمك كنيم م

ـان را      بايد روي ايـن انقـالب حيثيـت خودم
ـاي بهـزاد نبـوي    ) 1. (بگذاريم در جمع ما، آق

ـايي را  حضور داشت كه همان ن ظر آقاي رج
   ...داشت

پس از اين صحبت، اين دو بزرگـوار بلنـد        
شدند و خدمت امام رفتند و من هم با التهاب 

ـنم   خاصي در نخست وزيري منتظر بودم تا ببي
شود و كمتـر كسـي    نتيجه اين مالقات چه مي

دانست كه اينها كجا و براي چه كاري  هم مي
   .رفتند

ران برگشتند، بهزاد تا وقتي دو نفري از جما      
صابري، ببين تو بـه  : مرا ديد از ته سالن گفت

ـا   عنوان يك نويسنده شاهد باش قرار است م
كاري بكنيم كه فردا به مـن خواهنـد گفـت    

ـا   ! الدوله ايران وثوق ولي تو شاهد باش كـه م
ـيم  فقط به اطاعت امر امام اين كار را مـي  . كن
ـارت   من به بهزاد گفتم حاال تو نروي و اين عب

ـاً    وثوق الدوله را به خبرنگاران بگويي كـه اتفاق
ـين تعبيـر را هـم بـه       ـين هم گوش نكرد و ع

ـاهد     . خبرنگاران گفت ـيه مـن ش در ايـن قض
ـتناك   بودم كه اين دو نفر زير فشارهاي وحش
مخالفان قرار گرفتند ولي خيلي سعي كردنـد  

ـأله بـه     كه ذره اي گرد و خاك حل ايـن مس
و من متأسف هستم كـه  )  2(دامن امام ننشيند 

بهزاد نبوي هم شهيد نشد تا بماند و يك عـده  
ـتهم   بي تقوا به نام حمايت از واليت ايشان را م

بكنند كه تو چرا بيانيه الجزاير را ايـن جـوري   
ـاهد بـودم   . امضا كردي به ايشان گفتم، من ش

ـار      كه تو تا لحظه آخر مـي  ـا ايـن ك گفتـي ب
ـايي  آقا. فهمم مخالفي و من اين را مي ي رج

ـافي     چي چي را مـي : گفت فهمـي، ايـن ك
بهزاد سياسي است تو بايد در تاريخ اين ! نيست

را بنويسي و من حيثيت بهزاد را در اين زمينـه  
باشي  ام مبادا در آينده زنده به دست تو سپرده

ـأله     و عده اي بگويند بهزاد نبـوي رفـت و مس
ـابري،  . ها را اينجوري حـل كـرد   گروگان ص

را امام حل كرد و بهزاد اطاعت  خدايي مسأله
به آقاي رجايي گفتم تـو هـم كـه    ).  3(كرد 
با ايـن جـور   ! گويي بهزاد، بهزاد اش مي همه

ـيت خـودت    دفاع كردن ممكن است شخص
باشد : آقاي رجايي گفت! هم زير سؤال برود

خواهد از من دفاع كني ولي در مورد  تو نمي
   .كنم بهزاد من به تو وصيت مي

عقل قدرت مدار با تخريب    -  1:ميانقالب اسال
قاي آبنا بر اين، نبايد از قول . خود شروع مي كند
ـاري كـه   . رجائي تعجب كرد او ميدانسته است ك

قاي بهزاد نبوي، ميكنند خيانت آخود و رفيقش، 
ـتان  . آبرو را مي برد. است اما چون برسم زورپرس

گمان ميكند كه هدف وسيله را توجيه مي كنـد  
اين، نمي دانـد عمـل در جهـت اصـول     و، بنا بر 

ــرو و حيثيــت مــي آورد و   راهنمــاي انقــالب آب
حيثيت نمي برد، در مقام توجيه خيانت، اطاعت 

ـتن حيثيـت بـراي     » امام « از امر  و مايـه گذاش
اگـردر توجيـه   . انقالب را عذر گناه قرار مي دهـد 

عقل زورمدار او سر سوزني صحت وجود داشـت،  
ـتند بـه     امروز اين شهادت بر قلم فرزنـد او و مس

. نوشته صابري در آن تاريخ، انتشار پيدا نمي كرد
ـانتي را كـه       ـتند خي زيرا اقتـدارگراها نمـي توانس

ـاز  . امضاي قرارداد الجزيره بود، دست آويز كنند ب
اگر رفتن : عقل قدرتمدار آن دو از خود نپرسيدند

ـايز اسـت، چـرا       ـاي  آحيثيت بـراي انقـالب ج ق
ـا را   خميني از حيثيت خود مايه نمي گذارد و آنه

مأمور انجام خيانت و بر عهده گرفتنش مي كند؟ 
ــا راســت گــو بــوده انــد ديگــر چــرا از  و اگــر آنه

صابري ميخواستند در دادگاه تاريخ شهادت   قايآ
بدهد اين دو با خيانت مخالف بوده اند و آن را بـه  

ـانون اسا           كرده اند ؟» امام خميني « دستور  ـاي قـرارداد را    و با آنكه ق سـي امض
مخصوص رئيس جمهوري كرده بود، آنها چرا به 
خميني نگفتند بني صدر با قرارداد مخالف است 
و قرارداد را او بايد امضاء كند و نمي كند؟ تا هـم  
ـانون    خود مرتكب خيانت نشوند و هم خـالف ق
اساسي عمل نكننـد و هـم نگرانـي بابـت عمـل      

ـتور   ـام خمينـي   « نكردن به دس ـته  ر» ام ا نداش
چرا بـه قـراردادي كـه خـود آن را ماننـد      . باشند

ميدانستند، نام بيانيه دادند و بدون  1919قرارداد 
اطالع رئيس جمهوري، آن را امضاء كردند ؟ چرا 

...  
سعي كرده انـد گـرد      در اين باره كه اين دو -  2

بنا بـر اينكـه در ايـن    (مخالفت با قرار داد الجزيره 
  و الجزاير بنا بر اينكه واسطه  شهر امضاء شده باشد

ـاي  آبر دامن ) حكومت وقت الجزاير بوده است  ق
ـال    . خميني ننشيند، راست نيسـت  زيـرا بـه دنب

ـائي و بهـزاد نبـوي        اعالم جـرم بنـي صـدر، رج
تقاضاي جلسه غير علني كردند و در آن جلسـه،  

ـلي بنـي صـدر بـه      : بهزاد نبوي گفـت  قصـد اص
ـان به   ـام و آقايـ ـيدن امـ ــه كشـ ـتي و محاكم شـ

در . و اال، ما مأمور اجرا بوده ايـم . رفسنجاني است
ـته،      نامه اي هم كه بني صـدر بـه خمينـي نوش

با اين كار » امام « تصريح شده است كه ميگويند 
  . موافقت كرده است

ايــران را تحــت قيمومــت  1919قــرار داد    -  3
وثوق الدوله، نخست وزيـر  . انگلستان قرار مي داد
  الدوله فيروز و صارم الدوله وقت، باتفاق نصرت 

  ۸در صفحه  
  

 ؟!حمله از چهار سو
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هزار ليره رشـوه، آن قـرار    400مسعود با گرفتن 
حاال تصديق مـي شـود كـه     .داد را امضاء كردند

را وثـوق   1919بهزاد نبوي گفته اسـت قـرارداد   
را بهـزاد نبـوي    1359الدوله امضاء كرد و قرارداد 

ـائي      . امضاء مي كند بنا بـر ايـن، هـم او، هـم رج
ـادل      ميدا ـانتي مع نسته انـد قـرارداد الجزيـره خي

ـا بـر    . است 1919خيانت قرار داد  اگر بنا بـود بن
ـنجند، مـي بايـد نـزد       اسالم، مرد را به حـق بس

ـار   : خميني مي رفتنـد و بـه او ميگفتنـد    ايـن ك
اگـر  . با آن موافقـت نكنيـد  . خيانت به ايران است

هم او اصرار مي كرد و آنها خود را توانا به مانـدن  
مقام خويش و جلوگيري از انجام خيانت نمي  در

امـروز ميگوينـد   . ديدند، مي بايد استعفاء ميدادند
ـا آلـت فعـل      وثوق الدوله واقعي خميني بـود و م

  . بوديم
  
ـار  ٭ ــول دو همكـ ـاري ق ــرت پـ روب

نقاشيان در باره انجام معامله محرمانه با 
ــر   ــوش، بـ آدمهـــاي ريگـــان و بـ
سرگروگانها را اين سان نقـل كـرده   

  :ستا
  
ـا خيانـت،         ـاب حيلـه ي در فصل سيزدهم كت

روبرت پاري دو قول يكي از ويليام هـرمن و  
  :ديگري از اتورشاگن را آورده است

ان در يشاويليام هرمن، امريكائي كه همكار نق   •
خريد اسلحه بوده است، به روبرت پاري گفته 

، يك روز پيش از 1981ژانويه  21در « : است
روپا بروم، نقاشيان در هتل به آنكه از تهران به ا

. ديدار من آمد و با هم براى صرف شام رفتيم
از . كـرديم  در باره آزادى گروگانها بحث مى

ـام داده   گفتگوها كـه اشـخاص مختلـف    انج
نقاشيان . بودند و به آزادى گروگانها راه بردند

، پيش از انتخابات، 1980در اكتبر : به من گفت
گان با ما بعمل آمد نه اى ميان دستگاه ري معامله

براى اينكه گروگانها آزاد شوند بلكه براى آنكه 
تا بعد از انتخابات و تصدى رياست جمهـورى  

: رمن ادامـه داد ه. از سوى ريگان، آزاد نشوند
من بر اين باورم كه آنچه نقاشيان به من گفت، 

نقاشيان هيچ دليلى براى دروغ . حقيقت دارد
داد و نه  ت مىنه چيزى از دس. گفتن نداشت

  » . آورد چيزى بدست مى
ـاجر      آنچه هرمن مى• ـارات ت ـا اظه گويـد ب

يكى از همكاران : آلمانى اسلحه خوانائى دارد
، در اشپيگل، در سوئيس Kilianمارتين كليان 

ـاگن     ـاينس اوترش ـارل ه  Karl Heinzاز ك
Ottershagen  شــنيد كــه ايرانــى خريــدار

 اســلحه، حميــد نقاشــيان، بــا مقامــات حــزب
، در زوريخ 1980جمهوريخواه، در ماه سپتامبر 

موضوع گفتگوشان مبادلـه  . است ديدار كرده
      .است گروگانها با اسلحه بوده

اوترشاگن افزود كه نقاشيان در ديـدارهاى      
بعدى در پاريس، براى ترتيب دادن فروشهاى 

ـيان  . اسـت  اسلحه به ايران، شركت كرده نقاش
ارتر و كسانى كه دور گفته بود براى اينكه به ك

ــر او هســتند و رئــيس جمهــورى ايــران،   و ب
كــه راديكالهــا او را بــه چيــزى  - صــدر  بنــى
نشان بدهيم به چه كارى توانائيم،  - گيرند  نمى

ـا   معامله گروگانها با اسلحه را با جمهوريخواه ه
  .انجام داديم

ـاري را كـه امـروز     :انقالب اسالمي بدين قرار، ك
ـازمان     خيانت مي خواند و به عوامـل نفـوذي س

مجاهدين انقالب اسالمي در دولت نسبت مـي  
ـته و طـرف    دهد، خود در انجامش شركت داش

روبـرت  او با . معامله هم ريگان و بوش بوده است
در كتاب حيله . در تهران ديدار كرده است ،پاري

ـا   224صفحه هاي  ،19فصل  ،يا خيانت  ،226ت
حميـد   روبرت پاري ديدار خود و همكارش را با

  :نقاشيان شرح كرده است
نقاشيان يك بپا داشته كـه سـخت مراقـب     •

او  ،خرآدر . ب ندهدآبوده است كه او بند را 
روبرت پاري را تهديد مي كند كه اين سئوال 

) سئوال در باره معامالت اسلحه ايران با امريكا(
ــاك اسـت    ـا اينهمــه . بـراي شـما خطرن در  ،ب

ـيش مـي    ،خودرو نقاشيان يـد و او  آفرصتي پ
  :اين اعترافها را مي كند

من در باره معامله بر گروگانها سـخني بـه    – 1
ـيد هاشـمي  بـرادر    . هرمن نگفته ام اما  جمش

ـا     ـارتر ب سيروس هاشمي واسطه پرزيـدنت ك
ـال  ) برادر مهدي كروبي(حسن كروبي  در س

ايـن دو در دوبـي   . ديدار كرده است ،1980
وش موضوع ديـدار نيـز فـر   . ديدار كرده اند

برخي از امريكائيها . اسلحه به ايران بوده است
ـاي  (Zargaزرگر؟ . نيز پا در ميان داشته اند بپ

ن شد كه نقاشيان آمانع از  ،يكبار ديگر) نقاشيان
  . به سخن خود ادامه دهد

ـاره   – 2 ما به حميد نقاشيان اصرار كرديم در ب
ـا زرگـر   1980فعاليتهايش در   ،سخن بگويد ام

ـاري  . وعي ديگر مي كشاندگفتگو را به موض پ
ـته گفتنـي را    بر اين نظر كه نقاشيان مي خواس

ـاوجود  . بگويد اما زرگر مانع مي شده اسـت  ب
در همان حال كه نقش خود را  ،نقاشيان ،اين

: مـي گويـد   ،در اكتبر سورپرايز انكار مي كند
ـاره   ،در ميان نزديكان رديف اول خميني در ب

ـازي كـردن بـر    گ سودي كه مي توان از ب
گفتگـو   ،جمهوريخواهان برضد دموكراتها برد

ـيد و او ديگـر    . بميان بـوده اسـت   زرگـر رس
  .نخواست سخني بگويد

شيان از وقوع انق) 1370( 1991در: انقالب اسالمي
سخني نمي » دستكاري كه خيانت به ايران بود«

 ،از بازي كردن برگ جمهوريخواه ها برضد. گويد
. مي كنددر نزديكان رديف اول خميني صحبت 

ـأخير انـداختن     ،امروز مي پذيرد كه خيانت بـه ت
انجام گرفته » دستكاري«از راه  ،زادي گروگان هاآ

ـار را عوامـل نفـوذي     : است و مـي گويـد   ايـن ك
. سازمان مجاهدين انقالب اسالمي انجام داده انـد 

ـتي و قـول هاشـمي       آحال  نكـه هـم قـول بهش
 اولـي : ثبت تاريخ هستند ،ن تاريخآرفسنجاني در 

 ،مسئله گروگانها: گفت ،كه عضو مجلس نيز نبود
ـائل     مسئله مهمي نيست و مجلس بايـد بـه مس

ـاب شـدن    ،مهمتري بپردازد و دومي در روز انتخ
ـيس مجلـس    ،ريگان ـام رئ ـاريخ  : گفـت  ،در مق ت

ـيس جمهـوري     ـان را رئ خواهد گفت كه ما ريگ
  ).نقل به مضمون(امريكا كرديم 

اهميت خـود را  سخنان امروز نقاشيان تمام       
مدعي شـد   ،يك مقام واواك ،دارد زيرا پيش از او

اسناد و مدارك قطعي در اختيارند كه ثابت مـي  
يك طرح امريكائي بوده  ،كنند طرح گروگانگيري

 ،نها استآو توسط موسوي خوئيني ها كه عامل 
ـان  . در تهران پياده شـده اسـت   دوران  ،بـدين س

ـپري شـده و اينـك نوبـت      بـه  سكوت و انكار س
ـبت دادن   ـاي   آتصديق خيانت و نس ـا نامزده ن ب

ـاي  (حذف شده  موسوي خوئيني ها و همانند ه
  .رسيده است) او و مجاهدين انقالب اسالمي

   
تســخير : جــواد منصــوري

ــپاه   ــا س ــا ب ســفارت آمريك
  :هماهنگ شده بود

  
نخســتين  ،جــواد منصــوري: انقــالب اســالمي

فرمانده سپاه پاسداران و عضـو شـوراي مركـزي    
. جمهوري اسالمي بهنگام گروگانگيري بود حزب

ـغال   دانسته بود كه سفارت امريكا را افراد سپاه اش
تصرف  ،پيشاپيش ،كرده اند اما اينك او مي گويد

  :سفارت با سپاه همĤهنگ شده بود
جواد منصـوري،  : )90مهر  16( تاريخ ايراني•

اولين فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسـالمي  
 دي در 9نامـه   نامه هفتـه  يژهوگو با و در گفت

باره رابطه ايران و آمريكا، خاطراتي از تسـخير  
ـايي از   سفارت آمريكا نقل كرده كه بخـش  ه

 :آيــــــــد آن در پـــــــي مــــــــي 
ـان  58آبان  5 • ، آقاي الهوتي كه در آن زم

ـار    به عنوان نماينده امام در سپاه مشغول بـه ك
ـتان   بودند، به موجب ناراحتي قلبي در بيمارس

اعضاي شوراي فرماندهي   .ي بودندقلب بستر
ـتان       ـان بـه بيمارس ـات ايش سپاه نيز بـراي مالق

ــي ــد، در م همــان روز مالقــات و ميــان    رون
ـا  صحبت ـاق شـد و در     ،هاي م كسـي وارد ات

بالفاصله الهوتي  .گوش ايشان چيزي را گفت
ـاي   گفت، شما از اتاق خارج شويد چرا كه آق

را خواهد نكتـه مهمـي    ها مي خوئيني موسوي
ـان شـما      ـتن ايش خصوصي بگويد و بعـد از رف

ـان را   . يدئبيا من تا قبل از اين ديدار اصـال ايش
نديــده بــودم و تنهــا نــام ايشــان را در حــد  
ـنيده     ـان ش تفسيرهاي پرحرف و حـديث ايش

ـا . بودم ـاي الهـوتي    ،بعد از ورود مجدد م آق
ـا بـراي تسـخير     خبر از برنامه آقاي خوئيني ه
ـا خو  ـا     سفارت دادند و از م ـا آنه ـتند كـه ب اس

ـا اصـال   . همكاري كنيم بايد اعتراف كنم كه م
كرديم كه چنين حركتي بـدون   فكر هم نمي

ـام قـرار اسـت     هماهنگي و اجازه حضرت ام
انجام پذيرد، چرا كه آقاي الهوتي به عنـوان  
ـا   نماينده امام خيلي صريح و قاطع همكاري م

ـا    را جهت تسخير سفارت خواستار شـدند و م
ـام    همگي احساس ـتور ام كرديم كه اين دس

كرديم كه شوراي  حتي ما احساس مي. است
جلسه  به هر حال،. انقالب هم در جريان است

ـا   شوراي فرماندهان سپاه تشكيل شد و در آنج
ـات   آقاي محسن رضايي كه مسووليت اطالع
ـا    ـپاه ب سپاه را برعهده داشت به عنوان رابط س

ـاب شـد   ـا    . دانشجويان انتخ ـايي ب ـاي رض آق
ــ ـا    دوس ـتركي را بـ ـات مشـ ــود جلسـ تان خ

  )1( .كنند دانشجويان برگزار مي
ـغرزاده جـزو   • ظاهرا آقاي ميردامادي و اص

ــه حســاب   نماينــدگان اصــلي دانشــجويان ب
در هر حال بنا بر آن شـد كـه در   . آمدند مي

ـان    حالي كه جمعيت دانش آمـوزي در خياب
ـال حركـت      انقالب از شرق بـه غـرب در ح

ـفار  در . ت وارد شـوند است، دانشجويان به س
ـا عوامـل در       حالي كه مـن در دفتـر خـود ب
ـال يـك    صحنه ارتباط داشتم هر لحظه احتم

خوشــبختانه در آن . دادم واقعــه تلــخ را مــي
ـان     .ماجرا حتي يك گلوله هم شليك نشد هم

عصـر   صبح زود تعدادي نيرو از پادگان ولـي 
حركت كرده و در اطراف سفارت مستقر شده 

ـام     و تعداد ديگـري از   پاسـداران بـه پشـت ب
ـفارت را تسـخير      سفارت مي رونـد و سـريعا س

مدتي نگذشته بود كه چنـد تـن از    .كنند مي
وزرا مانند وزير دادگستري، كشور و خارجه با 
تماس با سپاه شديدا به ايـن اقـدام اعتـراض    

هاي برجسته نيز به عنوان  يكي از چهره. كردند
ار وزير ضمن تماس با من خواست  مشاور نخست

 .اخراج پاسداران و دانشجويان از سفارت شد
تـوانم   من در پاسخ تاكيد كردم كه من نمـي 

ــنم و حتــي اگــر بگــويم  ــاري را بك ــين ك چن
پاسداران گوش نخواهند كرد و دانشـجويان  

ـاز   نيز به دستور من نرفته اند كه به دستور من ب
هاي  العمل پاسبان گردند؛ وي خواستار عكس

ـبان  شهرباني شد و من سريع ـا   ا گفتم كـه پاس ه
ـين   .توانند بكنند كاري را نمي چنين اصال چن

ـاور    در . اي را ندارنــد روحيــه نهايــت مشـ
وزير گفت پس معلوم شد كه خـودت   نخست

ـار اسـت   ـين رو هـم   . هم دستت در ك از هم
ـا   اكنون من نيز جزو ممنوع الورودين به امريك

ـياري از     به حساب مي ـين رو بس آيـم و از هم
مانند جيمز بيل مـن را از عوامـل   نويسندگان 

لـذا در دوران  . دانند اصلي تسخير سفارت مي
مسووليتم در وزارتخانه نيز ويزاي امريكا را بـه  
من ندادند حتي اجازه ارتباط از فرودگاه هم 

 )2( .دادند به من نمي
نخست  :با تسخير سفارت چند اتفاق رخ داد•

آنكه تمامي اموال و امكانات سفارت به دسـت  
متاسفانه ما . برداري شد ما افتاد و سريعا صورت

بيني برخي اتفاقات را اصال نكرده بـوديم   پيش
توان به پودر شدن بعضي  كه از آن جمله مي
ـتگاه ويـژه     . از اسناد اشاره كرد ـا يـك دس آنه

كرد و ديگر هيچ  داشتند كه اسناد را پودر مي
در حالي . شد براي اين اسناد كرد كاري نمي
ـته    هكه دستگا ـته رش هاي معمولي اسناد را رش

كرد و كليه اسناد بازيابي از همين دست به  مي
 .آيد حساب مي

اي در  عـده ) پس از تسخير سفارت آمريكا( • 
ـفارتخانه   ـا   تهران شروع به حمله به ديگـر س ه
اي  كردند و هر كسي و گروهي هم سفارتخانه

ـيس،      را هدف گرفته بـود كـه شـوروي، انگل
ـين   و ديگر سفارتخانهآلمان، فرانسه  ها جزو هم

ــي  ــمار م ــه ش ــد ليســت ب ــن اتفــاق . رفتن اي
آمد، حتي بعد از دو  ماجراجويي به حساب مي

ـاني   ماه از ماجراي النه مدير يك شركت آلم
را در تهران ترور كردند تا آنها احساس عـدم  

ـادي هـم    . امنيت كنند در اين بين تعـداد زي
حتي  براي پا در مياني در تهران حاضر شدند،

ـان هـم    يكي از مقامات ارشد آمريكايي تا آلم
  .آمد اما بازگشت
سـخنان جـواد منصـوري نيـز     : انقالب اسالمي

ـپاه در اجـراي طـرح       اعتراف است بـه نقـش س
ـاون واواك «گروگانگيري كه  ن را طرحـي  آ» مع

خوانده است كه در امريكا تهيه و در ايـران اجـرا   
وسوي اال اين كه او شهيد الهوتي و م. شده است

ـأمور مـي خوانـد و    آخوئيني ها را  مر و سپاه را م
  راست نمي گويد زيرا

ـيم  – 1 در لحظـه اي كـه در حضـور     ،فرض كن
نمي دانسته اند خميني اطـالع   ،الهوتي بوده اند

او عضـو  . مده اندآاما از نزد او بيرون . دارد يا ندارد

شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي بـوده و  
 ،دبيـر كـل حـزب    ،بهشتينمي توانسته است به 

ـانگيري را اطـالع نـداده باشـد     . تصميم به گروگ
رهبري حزب خود را در برابر طرحي يافته اسـت  
كه از سوي موسوي خوئيني ها به الهوتي اطالع 

ن را تصـويب مـي   آيا مـي بايـد   . داده شده است
بدون اطـالع بـه   . كرده و موافقت مي كرده است

در اين  ،شودطرح اجرا  ،خميني و شوراي انقالب
ـائي رهبـري حـزب      ،صورت مجري طـرح امريك

ـا     ن آجمهوري اسالمي مي شود و يا مـي بايـد ب
اما بهشتي و باهنر و موسوي . مخالفت كرده باشد

اردبيلــي و هاشــمي رفســنجاني و خامنــه اي در 
مؤسـس حـزب    ،همان حال كه به اتفاق بهشتي

عضو شوراي انقالب نيز  ،جمهوري اسالمي بودند
كلمه اي به اعضاي شوراي  ،نها در اين بارهآ. بودند

ـان    . انقالب نگفتند ـافلگير نيـز نش حتي خود را غ
  . دادند

ـاجرا    ،افزون بر اين  وقتي شوراي فرمانـدهان از م
» دانشـجويان «مطلع مي شود و براي همكاري با 

ـين مـي كننـد     ـائي را تعي  ،خط امام محسن رض
 مي بايد نخست وزير و نيـز خمينـي را از   ،الجرم

ـا بـر قـول    . مأموريت خود مطلع مي كردند اما بن
كمتر اطالعي به نخسـت وزيـر نمـي     ،منصوري

دهند و دستور حكومت موقت را نيز اجـرا نمـي   
  !كند

يا بعنـوان فرمانـده   آمنصوري نمي گويد كه        
خميني را از مأموريت خـود مطلـع كـرده     ،سپاه

است؟ شگفت تر اينكه اعضاي شوراي فرماندهان 
ن اطـالع  آيا خمينـي از  آهوتي نمي پرسند از ال

ـابر   آداشته و  ن را تصويب كرده است يا خيـر؟ بن
صحنه گردان موسوي خوئيني ها بوده و  ،قول او

او از الهــوتي خواســته اســت ســپاه در تســخير 
سفارت شركت كند و الهوتي نيز به فرمانـدهان  

نها دست بكار شده اند آسپاه دستور داده است و 
Ĥدانشجويان پيرو خط «هنگ كردن و پس از هم

ـفارت را تسـخير كـرده و پـس از     » امام باخود س
از دستور حكومـت موقـت سـرپيچي     ،انجام كار
  !كرده اند

ـام  «اما  – 2 مـدعي شـده   » دانشجويان خـط ام
ن رو به ديگر اعضاي كميته رهبري آبودند كه از 

كننده خود اطالع نداده اند كه خبر پخش نشود 
نها آ ،بنا بر ادعا ،در حقيقت. رددو طرح بال اجرا نگ

ـا      ،عضو كميته 5از  تنها بـه موسـوي خـوئيني ه
اما اينك معلوم مي شود كه بـه  . اطالع داده بودند

ــق او  ــوتي و از طري ــوراي    ،اله ـاي ش ــه اعضـ ب
ناطق  ،و نيز. فرماندهان نيز اطالع داده شده است

ـان  آ 2نوري در  ـفارت  «: گفتـه اسـت   1388ب س
ـغال كـرديم   امريكا را با مهر ج ـاد اش ن آاو در . »ه

ـتي و      ،زمان ـازندگي و بـه بهش ـاد س مسئول جه
امـر مهمتـر   .  دستگاه خميني بسيار نزديك بـود 

ـائي  ـاي     ،اين كه محس رض كسـي كـه در كودت
سال  8و طوالني شدن جنگ بمدت  60خرداد 

) ايـران گيـت  (و روابط پنهاني با امريكا و اسرائيل 
دن سپاه مأمور همĤهنگ كر ،شركت داشته است

او اينك دبير . مي شود» دانشجويان خط امام«با 
در طول جنگ . شوراي تشخيص مصلحت است

 ،هاشــمي رفســنجاني –و حكومــت خامنــه اي 
ـاد      فرمانده سپاه پاسـداران بـوده اسـت و در ايج

بـدين  . سازمان ترور نيز نقشي مهم داشته اسـت 
كسي كه براي خود واليت مطلقه  ،خميني ،سان

مر گروگانگيري بوده و برابر قول مقام آ يا ،قائل بود
ـائن او     ،امنيتي او طرح امريكا را اجـرا كـرده و خ

ـائنين     بوده است و يا بازيچه دست پـر شـمار خ
ـا كـه از   آامر مهـم ديگـر ايـن كـه     . بوده است نه

همانها بوده اند كه بر . گروگانگيري اطالع داشتند
ـان و بـوش و    ،سر گروگانها دو معامله يكي با ريگ

ـا    ،يگري با كارترد  ،رئيس جمهـوري وقـت امريك
را اجرا  60همانها بودند كه كودتاي خرداد . كردند

ـال ادامـه دادنـد و     8كردند و جنگ را بمدت  س
افتضاح ايران گيتها و فراوان افتضاحهاي ديگـر را  

وردند و جام زهر را به خميني نوشاندند و از آببار 
بـر   ،سال 31يعني در طول  ،گروگانگيري تا امروز

  .ايران حكومت مي كنند
ـاه         و اعترافها مجموعه كاملي نمـي شـوند هرگ

قول او در شـماره  . قول مقام امنيتي را باز نياوريم
  :مده بودآ ،انقالب اسالمي 753

  

ـيس اداره   »سردار « مشـفق، رئ
ـپاه   ـترك س : اطالعات ستاد مش

گروگانگيري طرحي امريكائي 
ــود كــه توســط عامــل آنهــا   ب

  :ئيني ها اجرا شدموسوي خو
  

مشفق، رئيس اداره اطالعات » سردار«: انقالب اسالمي
ـان      ـپاه، در آب ـترك س ـتاد مش ـهد، در جمــع  88س ، در مش

ـرده اسـت   » فتنه بـزرگ » «محرم ها« ـريح ك ـاي  . را تش ج
ـري       ـام معظـم رهب ـه مق جاي، خاطر نشان كرده اسـت ك

ـه شـود     ـردم گفت ـه م ـا بـر ايـن،    . دستور داده اند حقايق ب بن
ـتور  سخنان  ـه انـد    » رهبـر «او به دس ـار يافت ـار و انتش از . اظه

يكي رسيدن به حساب موسوي خـوئيني   ،هدفهاي رهبر
ـران حـزب     ،ها بوده غافل از اين كه خميني و خـود و س

ـراي طـرح     ـا در اج جمهوري اسالمي را نيز مأمور امريك
  :گروگانگيري مي كند

ــا چــه «: ســردار مشــفق« • خــوب، موســوي خــوييني ه
ـتان از ايـن      شخصيتي است؟ در آن موقـع خيلـي از دوس

ـه الحمـداهللا مركـز     انتقال خوشحال شدند و مي گفتند ك
ـاد  چـون   .فكر اصالح طلبها به دست مجمع روحانيون افت

اي راديكال و تنـدي  هآدم... و  مشاركتي ها و كارگزاران
ـا    هبودند اما مجمع روحانيون آدم ـه ب ـتند ك اي انقالبي هس

 جا ديگر ما شاهد آن اقدامات ضدايندر بودند و ) ره(امام 
ـامي و  انقالبي و ضد ـالي نخـواهيم بـود     ام ـان   .راديك هم

موقع اولين هشدارها را خدمت برخي از دوستان و برخي 
ـر    از مسئوالن اعالم كرديم كه از اين به بعد كشـور درگي

ـه   .يكسري اقدامات امنيتي خواهد شد به دليل عقبه اي ك
   .مداشتييني ها سراغ ئما از موسوي خو

ـان انقـالب، از       موسوي خوييني ها در جري
ابتدا تاكنون، تمام اقـداماتش مشـكوك مـي    

ـا   ايشان، . باشد براساس اسناد و مداركي كـه م
در اختيار داريم، بي شك مرتبط با سرويسهاي 

نقـش موسـوي   . جاسوسي بيگانـه مـي باشـد   
ـا     ز ئخوييني ها در تسـخير النـه جاسوسـي ح

وقتي به موسـوي   .داهميت و بررسي مي باش
خوييني ها در جريان تسخير النـه جاسوسـي   
مي گويند كه چرا اينكار را كرديد و آيا براي 

ـام     ـا ام هماهنـگ كرديـد؟   ) ره(اين اقـدام ب
ـا   ،خيـر : يني ها پاسخ مي دهدئموسوي خو م

براساس بررسيهايي كه انجام داديـم بـه ايـن    
ـام     ـا ام ـان  ) ره(نتيجه رسيديم كه اگـر ب در مي

يم، ايشان براساس معذوريتهايي كه دارد، بگذار
  .با اين اقدام مخالفت خواهد كرد

خيلي جالبه، با علم به اينكه مي دانند اگر بـه      
ـام آن را  ) ره(بگويند امام ) ره(امام  اجازه انج

نمي دهند اين كار را مرتكب مي شوند و اين 
جالب اينجاسـت كـه   . تسخير انجام مي گيرد

ـا و غـرب،   امروز در دانشگاه هاي امنيتي آمريك
براي دانشجويان اينگونه تفسير مي كننـد، كـه   
يكي از شگردهاي ما براي دولتهايي كه برعليه 
ما بر سر كار مي آيند و بـراي اينكـه مجـددا    
ـتقر   دولتهاي وابسته به خود را در آن كشور مس
نماييم اين است كه بـه عوامـل خـود در آن    

ـا در  كشور دستور مي دهيم كه به سفار تهاي م
آن كشور حمله بكنند و آن را تسخير كنند، ما 
ـاك   سپس به بهانه اينكه سفارتخانه بخشي از خ
كشور ماست و اكنون مورد تجاوز قرار گرفته، 
به آن كشور لشكركشي مي كنيم و با اين كار، 
آن نظام مـورد نظـر خـود را در آن كشـور     

  .مستقر خواهيم كرد
ـا       در ... ي نـوژه و  اين واقعه طبس و كودت

سير قرار مـي گيرنـد و نقـش موسـوي     ماين 
  .ه استئليني ها در ماجرا بسيار مسئخو
يني ها بدون هماهنگي با امام ئموسوي خو     

انجام مـي دهـد آن هـم در    را اين كار ) ره(
كشور هنوز نظام بـه صـورت   در كه شرايطي 

ـامي شـكل      ـاي نظ كامل مستقر نشـده، نيروه
ـايل تسـويه   رسمي به خود نگرفت ه و درگير مس

ـاي    ـار درگيريه هستند و نيروهاي مردمي دچ
با مديريت خودشان ) ره(امام . داخلي هستند

ـازه     اين ماجرا را جمع و جـور كردنـد و اج
  ندادند دشمن به اهداف خودش برسد و 

بالفاصله اعالم كردند كـه يـك انقـالب دوم    
شكل گرفته است و اين حادثه را بـه سـرعت   

   .ودشان گرفتنددر اختيار خ
ـــالب ســردار «كامــل ســخنان : اســالمي انق

ـاره   » مشفق ـيحات در ب  ن را خواننـدگان آو توض
ـاز    753مي توانند در شـماره    انقـالب اسـالمي ب

  .بخوانند
  ۹در صفحه  
  

 ؟!حمله از چهار سو
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گروگانگيري دست ساخت امريكا بود  ،بدين سان
ـته     و توسط عامل امريكا در ايران بـه اجـرا گذاش

ـا  . گ به ايران بودتحميل جن ،نآهدف از . شد ام
خميني بود كه عامل ادامه جنگ با عراق بمـدت  

ـا دو خيانـت ديگـر     ،اين دو خيانت. سال شد 8 ب
ـان و بـوش و      : همراه بود ـا ريگ ـاني ب معاملـه پنه

ـبب شـد      ـارتر كـه س معامله علني با حكومت ك
ـاال      ـا ب ثروت بزرگي متعلق بـه ايـران را امريكائيه

ـازه . بكشند دهـد يـك    بديهي است ملتي كه اج
نهم تصميمي كه آ ،گروه به جاي او تصميم بگيرد

 ،خصومت بيگانگان را بر ضـد او بـر مـي انگيـزد    
ملتي كه به شخص و يا گروهي اجازه مـي دهـد   

ن آدست نشانده قدرت خارجي بگـردد و عامـل   
 32البته بايد بعد از گذشت  ،در وطن خود بگردد

ـانگيري را      ،سال ـنگين گروگ ـاي س ـان به همچن
ـاندگان     آد و هربپرداز ـتبداد و دسـت نش نچـه اس

ورند را تحمل كنـد  آقدرت خارجي برسرش مي 
  .و دم نزند

دو . يم همچنان بكار گسترش فساد استژو ر     
ـادها   ـاره فس ـادن     ،گزارش در ب ـاره افت يكـي در ب

ـانكي و     ـام ب اختاپوس خانواده هاي حاكم بـر نظ
 ،ديگري مربوط به سلطه سپاه بـر ورزش كشـور  

در . از ايران دريافت كرده ايم ،فوتبال ،بطور خاص
   :وريمآگزارش مربوط به فوتبال را مي  ،اين شماره

بخصــــــوص  ورزش،
ــال ــارت  فوتبـ در اسـ

 :سرداران و بازجويان
   

با پايان جنگ و بازگشت شكست خوردگان    
ـنجاني  جبهه اي در طرحي كه هاشمي  و رفس
ـپاه    خامنه اي ازحاميان آن بودند، افسـران س

ـاال   اداري مقامهاي را ، از سطح مديركلي بـه ب
ـا بـر ايـن طـرح     .تصدي كنند در ورزش  ،بن

ـا حضـور   . اختيار افسران سپاه قـرار گرفـت   ب
ـا ضـد     سرداران نظامي ورزش نديـده و بعض
ـان زنـدانها بعـد از     ورزش و همچنين بازجوي

ـال   بـراي فـرار از    67اعدام هاي گسترده س
و  شناسايي در كنار همين سرداران قرار گرفته

هر كدام بخشي از ورزش كشور را در تيـول  
خود قرار دادند و آمد همين باليي كه بر سـر  

ـال    آمـده   ورزش كشور و بـه خصـوص فوتب
 .است 

خوانندگان عزيز به خوبي آگاهنـد كـه از       
ـاي     ،57بعد از انقالب سال  ايـران كليـه مقامه

خود در سنين مختلف فوتبال را به دليل بـي  
دست داده كه البته در بقيه  والن ازئلياقتي مس

ـين اسـت بـه        ـاي ورزشـي نيـز اينچن رشته ه
  .خصوص رشته هاي تيمي

 
انتصابات جديد در دو باشـگاه اول   ٭

 : ايران
      

ـال وزيـر ورزش و     ورزش كشور ماهها به دنب
ـالي    جوانان ميگشت و بالخره در قحـط الرج

ـار   ژر  ،ن كـرده اسـت  آيم كه خـود را گرفت
ـان شـد  باسي نامي وزيـر ور ع او . زش و جوان

ـان رد اصال نه از ورزش اطالع دا . و نه از جوان
با به  .يدئموش زافقيه واليت  يمژربالخره كوه 

 شـدن وزارت او  قدرت رسيدن او و همزمان
با تشكيل هيات مديره و مدير عامل دو باشـگاه  
معروف ايران يعني پرسپوليس و استقالل، همه 

ـان  خبرمنتظر بودند تا وزير ورزش نديـده   گ
ـا   .كنداين دو باشگاه متصديان ورزش را  اما ب

ـات مـديره ومـدير عامـل      معرفي اعضاي هي
ـان در   يمژمقامات رمعلوم شد كه  ـار همچن  ك

ـته بـه خـود     به افراددادن ميدان  ـامال وابس  ك
مانع از غيـر سياسـي   مأموريت دارند  هستند و

 .دنشدن ورزش كشور گرد
اي چهـره هـ  از به تعدادي  اشاره اينخست  

ــي  –نظــامي  –سياســي   كــه متصــديامنيت
خـواهيم   ،انـد مسئوليت هاي ورزشي گذشته 

ديد چگونه فوتبال كشور را در اختيار گرفتـه  
متصديان جديد را معرفي خواهيم سپس اند و 
 :كرد

ـ ر –سردار محمد علي آبادي-  ـازمان  ئ يس س
ـاون  –تربيت بدني  ـهرداري    مع - عمرانـي ش

 .نفت يس شيالت كشور و سرپرست وزارتئر
ـازمان تربيـت   ئر –سردار علي سيدلو  -  يس س

ــدني  ــمعــاون ر –ب ــور و معــاون ئ يس جمه
ـات مـديره    –شهرداري تهران  عضو سابق هي

 باشگاه استقالل 

ــاطق نــوري -  ــيون ئــر –احمــد ن يس فدراس
 نماينده شش دوره مجلس  –بوكس كشور 

يس اسبق فدراسيون ئر –حسن غفوري فرد - 
 س نماينده مجل –دوچرخه سواري 

يس فدراسيون كشتي ئر –علي اكبر تركان  - 
 وزير راه و ترابري –ايران 

ـ ر –سردار مهدي هاشمي  -  ـيون  ئ يس فدراس
ـاون   –تير اندازي  معاون اسبق شهرداري و مع

 عمراني وزارت كشور 
يس فدراسيون ئر - امير رضا واعظي اشتياني - 

 يسئر –شوراي شهر دوم  - دوچرخه سواري 
ـتقالل  سابق هيات مديره باشـ  موتلفـه  - گاه  اس

 اسالمي 
يس فدراسيون قايقراني ئر- احمد دني امالي - 
معاونـت   - اويـن   پاسدار و بازجوي زندان –

 وزارت راه و رياست سازمان بنادر و كشتيراني 
ــر –محســن مهرعليــزاده  -  يس فدراســيون ئ

 عضو اتاق بازرگاني  –ورزشهاي زورخانه اي  
ـئول روابـط عمـو    –احمد  –احمد  -  مي مس

عضو حزب ملل اسالمي وهيات موتلفه  –اوين 
 .ورزش بنياد جانبازان مسئول

ـادي  آمحمـد داوود   –ين آئمحمد مهـر  -  –ب
عضو  –رئيس اسبق فدراسيون جودو و كاراته 

ـتاني الجـوردي     ـتون دادس  –دادستاني و س
ـات موتلفـه   –باد آلوالفروش ميدان حسن  هي

 ،مدير كل خدمات عمومي مجلـس –اسالمي 
پشتيباني و لجستيك سپاه پاسـداران    مدير كل

مدير كل  –نايب رئيس كميته ملي المپيك  - 
 تربيت بدني بنياد جانبازان

ـتي    –يزداني خرم  -  ـيون كش  –رئيس فدراس
ـال    رئيس ـيون واليب  از عوامـل  –سابق فدراس

 منيتي وابسته به هيات موتلفه اسالمي ا
مهدي اربابي رئيس كميته سعدآباد شميران  - 
ــران  رئــيس -  از - اســبق هيــأت فوتبــال ته

ـال كـوثر تهـران     ـيم فوتب از   - گردانندگان ت
 .عوامل كشتار دهه شصت

ـال و   –علي كفاشيان  -  رئيس فدراسيون فوتب
 از اعضاي باند فاسد اقتصادي 

ـيس ليـگ    –سردار عزيـز اهللا محمـدي    -  رئ
 فوتبال و عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال 

ـيس   -  ـيون  سردار محمد تاج نايب رئ فدراس
 فوتبال كشور 

ـين المللـي     - عباس ترابيان  -  رئيس كميتـه ب
ـات   –فدراسيون فوتبال ايران  عضو سابق هي

 مديره باشگاه استقالل 
ـايي و     –رش كوشا آ -  ـيم مش بـرادر زاده رح

 مدير عامل باشگاه ورزشي سايپا
ـات    –مجتبي هاشمي ثمره  -  ـابق هي عضو س

ـاون  –مديره باشگاه استقالل تهران  ـيس   مع رئ
 جمهور 

ـات   –محمد علي علي آبادي -  عضو سابق هي
 مديره باشگاه پرسپوليس 

ـات مـديره     –خسرو دانشجو -  ـابق هي عضو س
 عضو شوراي شهر تهران  –باشگاه استقالل 

عضو سابق هيات مديره  –محمد سعيد نفريه - 
ـتقالل   ــگاه اسـ ـاديو   –باش ــي آبـ ــت عل دوس

 متخصص مسائل عمراني 
و سابق هيات مـديره  عض –حميدرضا عليان - 

مشاور وزير صنايع و قائم مقام - باشگاه استقالل 
 شركت خودروسازي پارس خودرو 

نماينده مجلس از كرمان و  –سردار كريمي  - 
از اعضاي هيات رئيسه فوتبال تيم مس كرمان 

. 
ـاه    رئيس –عابديني  -  ـال پگ سابق باشگاه فوتب

ـاش     گيالن و رئيس هيات مـديره باشـگاه دام
عضو كانون همگرايي انديشه اسـالمي  گيالن 

ـان      ـايي چـون علـي فالحي حجـت   –با اعض
و يار امير منصـور اميـر   ...االسالم علم الهدي و

 خسروي 
رئيس باشگاه ورزشي پاس  –سردار مالحي   - 

 تهران و اكنون صبا باطري قم 
رئيس سابق باشگاه  - :سردار مصطفي آجرلو - 

 مسئول سابق ورزش شهرداري تهران –پاس 
 ذين آرئيس هيات مديره باشگاه استيل  –
عضو هيات رئيسـه باشـگاه    –سردار جعفري  - 

 تراكتور سازي تبريز 
عضو هيات مديره تيم  ––هاريان آسرهنگ  - 

 فوتبال فجر سپاسي شيراز 
ـات مـديره    ––سرهنگ جعفري  -  رئيس هي

 تيم فوتبال فجر سپاسي شيراز 
ـابق هيئـت     - حميد پور محمدي  -  عضـو س

ه فدراسيون فوتبال، عضـوهيئت مـديره   رئيس
ـاون   - باشگاه فرهنگي و ورزشي پرسپوليس مع

 فعلي بانك مركزي 
مــدير باشــگاه فوتبــال ســپاهان  –ســاكت  - 

 اصفهان از عوامل امنيتي حاكميت 
ـايي  -  بـرادر زن علـي    –سيد مصطفي طباطب

كفاشــيان و سرپرســت تــيم ملــي جوانــان و 
 مسئول مالي فدراسيون فوتبال 

ـيون    –ني حسي -  مدير روابط عمـومي فدراس
فوتبال بدون هيچ سابقه ورزشي كه گفته مي 

 .شود داماد خواهر علي آبادياست 
ـباطي    –مجتبي  –شريفي  -  رئيس كميتـه انض

 قاضي دادگاه  –فدراسيون فوتبال 
فرزنـد محمـد علـي     –محسن علي آبادي  - 

 آباديو عضو سابق هيات رئيسه فدراسيون شنا
مـدير   –باجناق علي آبادي –وجدان  پاك - 

 كل امور اداري سازمان تربيت بدني 
ـادي  –پاك وجدان  -   فرزند باجناق علي آب

 عضوسابق هيات رئيسه  فدراسيون هندبال 
از اعضاي سپاه پاسداران  - كيومرث هاشمي - 

 در ورزش كشور 
 وزير ورزش و جوانان – - محمد عباسي  - 
 ...و - 
ـا  نكـرده   در انتصابات جديد وزير ورزش    و ن
باز شاهد برگزيده شدن چهـره   ،شنا باورزيآ

ـته نـه    هايي هستيم كه در طول سالهاي گذش
ـامي  اند تنها در ورزش نبوده ، بلكه در امور نظ

ســركوبهاي خيابــاني و مجلــس  –امنيتــي  –
البته به جز چند نفر از جملـه  . انددخيل بوده 
جواد زرينچه  –محمد پنجعلي  –علي پروين 

دو ن مرزيار كه از بازيكنان سابق ايصادق ور –
 .تيم بوده اند

ـا        معموال در كشورهايي كـه ورزش در آنه
 وكره جنـوبي   ومانند ژاپن  ،استرشد كرده 
ــه و ــه ورزش آن  ... تركي ــد پاي ـئوالن بلن مسـ

كه در تيم  هستنداكثرا از ورزشكاران  هاكشور
 شـركت  هاي ملي و باشـگاهي آن كشـورها،  

ـاي ورزشـي     اما در .اندداشته  ـابات مقامه انتص
ســوابق از منصــوب شــدگان برخــي  ،ايــران

ـابات    دارنـد مديريتي و مربيگري  ـا در انتص ام
ـا   جديد به جز تعدادي معدود مابقي از افراد ن

ـتند كـه بـه     آ شنا به ورزش و غير ورزشـي هس
 :مي پردازيمبرخي از  آنها  معرفي

ـا  سـر  بـر   زماني نام وي –رسولي نژاد • زبانه
، گروهي به نام حزب اهللا بـه  60ر دهه د. افتاد

مراكز مختلف حمله مـي كردنـد و مـردم را    
ـانده  وكتك زده  كتابفروشي ها را به آتش كش

به جوانان به قول خودشان بدحجاب حمله  و
در آن روزگار و بعد از آن، يكـي   .مي كردند

ـئوالن آن گـروه    سرپرستاناز  سرسخت و مس
ر مجلس چماقدار همين رسولي نژاد بود كه د

 .جوانان داشت ضدنيز حضوري فعال بر 
سالها گذشت و رسولي نژاد كم كم به بوتـه      

فراموشي سپرده مي شد تا اينكه وي از سـوي  
ـات    وزير ورزش و جوانان به عنوان عضـو هي
ـار ديگـر      مديره تيم استقالل معرفـي شـد و ب

جوانان زنـده   ضدخاطرات چماقداري او بر 
ـات خـود از   قرار  او  ،از قرار .شد است تجربي

فوتباليست ها و جوانان،  وحمله به ورزشكاران 
ـنه را     ــر و دشـ ـاق و زنجي ــوب و چمـ ـا چ بـ

سـوابق ورزشـي    .بياموزدچماقداران جديد 
او عبارتند  اين عضو هيات رئيسه به نقل از خود

 : از
ـاكي فيروزكـوه و    -  حضور در زمين هاي خ

 دماوند 
ـال    -  ــدماتي فوتبـ ـاي مق ــركت در بازيهـ ش
 موزشگاه هاي كشور آ
 حضور در جلسات ورزشي مجلس  - 
 تماشاي برخي بازيهاي فوتبال  - 
 آشنايي با برخي فوتباليست ها  - 
مشاهده مي شود كه محمـد   ،بدين سان...و - 

عباسي همانگونه كـه خـودش اهـل ورزش    
ـا در يـك       نبوده و نيست ايـن عضـو هـم تنه
 .بزرگنمايي خود را ورزشكار فوتبال نشان داد

ـا از نظـر رسـولي نـژاد      ال بته اين تخصـص ه
بايـد  ست ضد ورزش بوده ا چماقدار كه قطعا
ـته ـيار برجسـ ـا در دوران   بسـ ــرا آنهـ ــد زي باش

ـالف بـوده بـه      چماقداري با هر ورزشـي مخ
ــه برخــي از ورزش هــا در   ــه اي ك ن آگون

 وكاراتـه   ودوران ممنوع بود از جمله بوكس 
 ...تكواندو

هيات مديره رئيس - سردار محمد رويانيان  •
سردار رويانيان در سوابق  –باشگاه پرسپوليس 

ــگ     ـاي جن ــه هـ ــور در جبه ــود حض  –خ
ـيس    –فرمانداري شهرستان نور  فرمانـدهي پل

ـاون   – 110 فرمانده راهنمايي و رانندگي و مع
رئيس جمهور و رئيس ستاد سوخت كشـور را  
 دارا ميباشد اما از سوابق ورزشي وي خبـري 

 .نيست

ـ وا ا فردوسـي پـور در مـورد    ، در گفتگويي ب
 :ه استسوابق ورزشي خود گفت

ـال     -  ـاكي فوتب ـاي خ در جواني در زمين ه
 ،استبازي مي كرده 

بيشتر برنامه هاي ورزشي نود را تماشا كـرده   - 
 است،

 ،استبرخي بازيهاي فوتبال را تماشا كرده  - 
ميان بارسلون و رئال مادريد بازي  اسپانيا، در - 

 !ديده است  را در ورزشگاه اسپانيا
 ...و - 

سردار رويانيان به محض انتخاب شدن بـه       
پرسپوليس مبلغ  كليه نيروهاي حاضر در باشگاه

ـاملي   هزار تومان كادو مـدير  500 خـود را  ع
 90وال مجـري برنامـه   ئوقتي در برابر س .داد

ـار  به ايـن   شد قرار گرفت مجبور اعتـراف  ك
دست اندركاران ايـن باشـگاه حـداقل     .كند
ـيد    .نفر مي باشند 100 ايـن   اوحال بايـد پرس

 ؟پرداخت كرده اسـت  كدام محلوجه را از 
وي در زمان حضور در رياست ستاد سوخت 

در يـك برنامـه    .بسيار خالي بندي مي كـرد  
ـا راننـدگان   حال تلويزيوني، وي در  ديدار ب

ـان سـخنراني    ،او. داده شدتاكسي نشان  در مي
گفـت  شروع به مداحي كرد و در پاسخ هـم  
 .كه اين هم بخشي ازبرنامه بوده است

نماينده متقلب مجلـس از   مقداد نجف زاده •
ـار   بابلسر و فريدون ـات مـديره    و كن عضـو هي
ـبال مـدير     –باشگاه استقالل  نجف زاده كـه ق

ـاري ا      ـهل انگ و  وعامل ايـن باشـگاه بـود و س
اميدوار رضايي و برخي هاي ديگر منجـر بـه   

آسيايي به دليل  حذف تيم استقالل از بازيهاي
ـار     ـيم شـد، ب نرسيدن مدارك بازيكنان اين ت

هيات مديره ايـن باشـگاه   يت درديگر به عضو
 .شد منصوب

ـا بـه خصـوص        نجف زاده را اكثر شمالي ه
كنار به خوبي مي شناسند زيرا  بابلسر و فريدون

وي براي ورود به مجلـس مجبـور بـه تقلـب     
ــترده در ــات گس ــا . شــتآن منطقــه گ انتخاب ب

نتيجه اين شد . تراض شديد مردم روبرو شداع
و بسيج مجبور به دخالـت و   سپاهنيروهاي كه 

گســتردگي .ســركوب شــديد مــردم شــدند
ـهرها موجـب شـد     اعتراضات مردم در آن ش

شوراي نگهبان اعالم كند انتخاب وي را تا كه 
اين فريب  .بررسي نهايي متوقف خواهد كرد

مـردم دسـت از اعتـراض     شـد كـه  موجب 
 اوبعد از مدتي، بار ديگر اعالم شد كه  .ندبردار

مـردم   مجـددا  .اسـت نماينده منتخب مردم 
يـم  ژر. به جنبش اعتراضي دست زدند منطقه

سـركوب  خاطر او را مي خواست و دست به 
 . ندكشته و زخمي شـد چندين تن . زدشديد 

جنبش سركوب شد زيرا تا وقتي مـردم حـق   
ـ  ت حاكميت خويش را نشناسند و براي بازياف

» رأي من كـو «جنبش ها براي  ،ن برنخيزندآ
  .به نتيجه نمي رسند

ـات «الزم به ذكر است كه در آن        ، »انتخاب
ـان بـراي     قاسمي نامي از سوي شـوراي نگهب
تحقيــق در بــاره صــحت يــا عــدم صــحت  

شـد در   معتقـد او نيز . رفت، به منطقه انتخابات
ـان   .شده استتقلب  انتخابات اما شوراي نگهب
مقـداد نجـف   . ده را منتخب دانستنجف زا

زاده بعيد است كه سابقه ورزشي داشته باشـد  
البته برخي ها مي گويند كـه وي مـدتي در   
دوران جواني در محله خود كشتي مي گرفته 

ـا اينهمـه  . اطالعي ندارد فوتبال از اما  .است  ،ب
چند سال است كه دور و بر تيم استقالل مـي  

 .چرخد
ده چنــدين دوره اميــدوار رضــايي، نماينــ •

بـرادر   ،لگـ  مجلس از مسجد سليمان و هفت
ـبق    سردار سبزوار، محسن رضايي فرمانـده اس
ــخيص    ــع تش ــر مجم ــداران و دبي ـپاه پاس سـ

در دوران ابتدايي مجلـس بـه    وا –مصلحت 
اي كــه نماينــدگان  دليــل تصــويب مصــوبه

مجلس مي توانند بعد از يك دوره حضور در 
ـانس بـه   مجلس تحصيالت خود را از فوق لي س

باال ادامه دهند تحصيالت خود را با تغيير رشته 
در پزشكي ادامه داد و به متخصص جراحـي  

ـا رانـت اخـوي و ديگـر       .تبديل شـد  البتـه ب
 ....اهللا و ةسرداران در بيمارستان بقي

ـايي اي اسـت كـه در     او      همان دكتـر رض
ـامي، از    كردن» خودكشي«دوران  ـعيد ام س

قتـل  «نها آيم برژسياسي كه رعوامل قتل هاي 
در بيمارستان لقمان  ،نام نهاد» زنجيره ايهاي 

ــتان را بـر عهــده  ن آ الدولـه، رياسـت   بيمارس
قتل سعيد امامي، به  باره داشت و با سكوت در
اما چندي بعد كه دختر و  .كار خود ادامه داد

ـته شـدند     دامادش در تصادف اتوموبيـل كش

ـا گفتنـد،   ـاطر نقـش   برخي ه در  دوخـ  او بخ
ـا قتـل   زبرخي ا ـا و جنايـت  ه در آن كـه   ،ه

 ،با زندانيان سياسي روا رفتـه اسـت   بيمارستان
ـاه   البته مراد،. مكافات ديده است زندانيان بيگن

ـامي نيـز    .بود هرچند كه كشته شدن سعيد ام
و هرچنـد  . تجاوز به حقوق او بمنزله انسان بود

كه مكافات عمل او را خـود او و نـه دختـر و    
 .بايد بپردازد ،داماد او

اميدوار رضايي به نظر مي رسد تنها دوران      
ورزشي وي در همان زمينهاي خاكي مسجد 

ـار ديگـر    گـ  سليمان و هفت ـا در كن ل و احيان
ـاي گـل     ـازي ه دانشجويان در دانشگاه در ب

مدت هاست  ،با اين همه .كوچك بوده است
ـتقالل تهـران    كه عضوهيات مديره باشگاه اس

تيم استقالل از بازيهاي دن شدر حذف  .است
  . او مقصر بود باشگاههاي آسيا،

ـابات جديـد و          شايع است كـه بعـد از انتص
او  ،ي كـه منصـوب شـده انـد    اطالع از افراد

 .گرفته استخود تصميم به استعفا از مقام 
ـپوليس   •  ساورعضو هيات مديره باشـگاه پرس

ـالها نقـش   . واواكي ها اسـت نيز از و ا. است س
رهنگــي ســازمان تربيــت بــدني و معاونــت ف

ـازمان را بـر عهـده       ـاني ايـن س معاونت پارلم
ـازمان   ي چـون بانـد   باند .داشت ـاور در س س

تربيت بدني به حدي قوي است كـه محمـد   
عباسي چاره اي به جز استفاده مجـدد از او و  

ـاني و  وهاشمي  وامثال رغبتي  . نـدارد ... فراه
ـاي   به نظر نمي رسد كه وي همانند ديگر اعض

ـابقه   ،مذكورهيات مديره دو تيم  ورزش در س
ـاد   در عـوض . داشته باشد ، داراي سـوابق فس

 . تبهكاري هستمالي و 
ـيس   • لطف اهللا فروزنده دهكردي معاون رئ

ـارگران     يجمهور و عضو ارشـد جمعيـت ايث
انقالب اسالمي و از ياران سردار حسين فدايي 

ـان،  . است.... نماينده مجلس و بنا به گفته دهق
ـاب    او نهار خـوري مجلـس،  در  اصـال از انتخ

حتي نظر  وشايع است كه ا .خود خبر نداشت
خوشي نسبت به ورزش ندارد چـه رسـد بـه    

 .اينكه خود ورزشكار باشد
فروزنده دهكردي اگـر تـوان مـديريت          

داشت، طرح هاي اهللا بختكي را به آزمـون و  
چند از طرح هاي اين يك .خطا نمي گذاشت
 :ورزش ي بيگانه با ورمعاون رئيس جمه

طرح انتقال شركتها و ادارات وابسته به برخي - 
 وزارتخانه ها به استانهاي مربوطه 

ـال دو ميليـون نفـر از تهـران بـه       -  طرح انتق
 شهرستانها 

 طرح دوركاري كارمندان در خانه  - 
گذاري همه طرح هاي اين مدير برنامه ....  و- 

 بعد از مدتي بـه گـل   ،ادژحكومت احمدي ن
ـا    نشست و همه متوجه شدند كه اين طـرح ه

ـت  قابل  ـاي    .نداجـرا نيس ـاخته ه و  و ذهـن ا س
 .همانند هاي او هستند

ـاوجبالغ    •  نژاد فالح  نماينـده مجلـس از س
ـات    او سالهاي گذشته نيـز، در .است عضـو هي

اگـر قـرار بـود     . مديره باشگاه پرسپوليس بود
ـام شـود، در دوران     ـاري انج براي اين تيم ك

انجام مـي   او در هيأت مديره باشگاهعضويت 
 .شد

ـتر بـه    »نماينده«اين    ـانش بيش ، به گفته نزديك
ـيچ اطالعـي از   امور نظامي مشغول بوده و  ه

عضـويت  تنها در مـدت   .است ورزش نداشته
ــديره  ـأ ت م ـا  ،در هيـ ــر  بـ ـان و ديگ بازيكنـ

ـاتي  ا .ارتباط يافته اسـت ورزشكاران  و ارتباط
ـتفاده  هزينه ها نها براي دريافت آدارد و از  اس
 .مي كند

ـتقالل و از   • ـيم اس فتح اهللا زاده مدير عامل ت
. اسـت مجلـس   پيشيننمايندگان دوره هاي 

 . او دوبار داشـت همين عنوان را  ،پيش از اين
ـتقالل مـي    اگر قرار ب ـيم اس ود كاري براي ت

 . كرده بود ،كرد
فتح اهللا زاده اخيرا، با انديشـه خصوصـي         

ـاي ور  ـاحبه    ،در سـر  زشـي كردن تيم ه مص
، همواره از عملكـرد  نهاآمي دهد و در هايي 

براي توجيه  بارسلون و رئال مادريد، تيم هاي
يا نمي داند يا  واما ا .تعريف مي كند ،نظر خود

در نمي خواهد بداند كه آنجا اسپانيا اسـت و  
 همه مسئوالن تيم هاي ورزشي، ورزش ،اسپانيا

نيـز تيـول    باشگاه هاي ورزشي. شناس هستند
ـا ايـران  . پاسدارها و واواكي ها نيستند  و اينج

است و ورزش نيز تحت واليـت مطلقـه زور   
در ولي مطلقه فقيه   اينها چماق . بدستان است

دست دارند و بر سر هر كـس و  هرچـه مـي    
  ساي ؤر اينست كه. ورندآخواهند فرود مي 

  
  

  ۱۰در صفحه

 ؟!حمله از چهار سو
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ـامي    ـا نظ فدراسيون ها و تيم هاي ورزشي ي
 .مجلس »هنمايند«و يا  واواكيند يا هست
  
دســتگاه ورزش بــه ورزشــکاران ٭ 

  :نمی پردازد
  
احسان حـدادي كـه    ،2011مهر ماه  8در  ◀

ـاني    ،در كـره جنـوبي   2011در مسابقات جه
ـاب       نخستين ايرانـي بـوده اسـت كـه در پرت

ـاره   ،ديسك نفر سوم جهان شـده اسـت   در ب
با دويچه ولـه   ،وضعيت نابسامان ورزش كشور

قسمتي از مصاحبه كه بـه  . مصاحبه كرده است
 :اينست ،وضعيت ورزش مربوط است

ــه • قــاي آ: فريــدون اشــرفيان از دويچــه ول
ـات را بـرايم فـراهم    «: حدادي، گفتيـد  امكان

به . و مثال ويزا گرفتن را عنوان كرديد» كنند
ـار داريـد    جز آن، چه امكانات ديگري را انتظ

  ماده كنند؟ان آيتكه مسئولين ورزش ايران برا
ـا را مـن خـودم    : حدادي  ٭ مثالً تمام اردوه

ـا مربـي مـي    . كنم  آناليز مي ـينم و    خـودم ب نش
كنيم كه به كدام اردو بـرويم كـه     بررسي مي
اما االن چند وقت است كه ايـن  . خوب باشد

باالخره بايد كسي با ما باشـد  . اردوها را نداريم
ـا    كه مقدمات اردو رفتن ما را فراهم كنـد و م
ـات    ـا و امكان ديگر به دنبال خريد بليط هواپيم

 .تمريني نباشيم
يا مثالً االن ما در ايران يك كمـپ خـوب        

ـاي    شايد در رشته. براي دووميداني نداريم ه
ـاني    ـين امك ديگري مانند تكواندو و كشتي چن
باشد، اما جايي كه فقط مخصوص دووميداني 

ــداريم  ــد را ن ــكارهاي  . باش ـات ورزش روحيـ
ـته دوومي ـاي ديگـر فـرق دارد و      داني با رش ه

هميشه دوست دارند در جايي تمـرين كننـد   
كه خيلي آرام باشد، ولي متأسفانه جايي كه ما 

ـاني در      االن تمرين مي ـار اتوب ـاً كن كنيم، دقيق
ـاظ سـر و      شرق تهران است و آن قـدر از لح

صدا و هواي كثيفي كه آن منطقه دارد، سـر  
ـاً     شـويم   مان اذيت مـي   تمرين كـه مـن واقع
به خاطر همين، هميشه  .توانم تمركز كنم  نمي

كنم بيرون از ايران و در كشورهايي   سعي مي
كارهاي خوبي  ورزشدر كه امكانات دارند و 
كنم بهترين چيزي   فكر مي. دارند، تمرين كنم

تواند يـك ورزشـكار را در اوج قـرار      كه مي
ـار ورزشـكارهاي     بدهد، اين است كـه در كن

با امكانات خوب و علم پزشكي خـوبي   خوب
مطمئن باشيد كه انشااهللا اگر اين . تمرين كند

ديسك [دهم كه   امكانات فراهم بشود، قول مي
 .متر پرتاب كنم 70در لندن باالي ] را
چگونه پـس خـرج ايـن همـه     : ...اشرفيان •

شـويد و    ها را متحمل مي  تداركات و مسافرت
چه منابعي تأمين  تان را از  كالً مخارج زندگي

 كنيد؟  مي
ـانواده  : حدادي ٭ اي   خدا را شكر مـن در خ

كنم كه از لحاظ مالي زياد مشكلي   زندگي مي
شايد قشنگ نباشد االن بگويم، اما فكـر  . ندارم
ـئولين     مي كنم كار خيلي زشتي است كـه مس

مان يا كساني كه باالخره در كشورمان   ورزش
ــه ور   در رده ـتند، ب ـاال هسـ ــكارها هــاي بـ زش
هــا را عملــي  دهنــد و آن  هــايي مــي  قــول
ها به ورزشكارهايي   مثالً بعد از بازي. كنند  نمي

اند كـه ايـن     اند قول خانه داده  كه طال گرفته
ـا قـول     ها نداده ها را به آن  خانه ـاي    انـد و ي ه

ـابقات   . اند  ديگري كه عملي نكرده بعـد از مس
كـه   ها بـه مـن دادنـد     قول  جهاني هم خيلي

ـيچ   ـا عملـي    كـدام از آن   متأسفانه هنـوز ه ه
 ...اند  نشده

ـان  : اشرفيان • شما در حال حاضر جزو نخبگ
ــته ــاب ديســك و دووميــداني جهــان    رش پرت

هستيد و تمامي ورزشكاران بزرگ دووميداني 
ــت    ــورد حماي ــر، م جهــان، در حــال حاض

 "نايك"چرا حمايت . اند  اسپانسرها قرار گرفته
 از شما قطع شد؟

ـيه دارم   من مدير برنامه: حدادي ٭ اي از روس
. كه با يكي دوتا شركت صحبت كرده اسـت 

ـاطر مشـكالت تحـريم   ولي  ـا،     متأسفانه به خ ه
مقداري سخت است و با ورزشكارهاي ايراني 

ـاطر      . كنند  كار نمي ـال بـه خ مـن حتـي امس
كه  "دايموند ليگ"ي   ها، به سه مسابقه  تحريم

دوتاي ديگر در آمريكا  ها در نروژ و يكي از آن
 .برگزار شدند، دعوت نشدم

ـادي عليـه     يعني تحريم: اشرفيان • هاي اقتص
ــت     ـعيت و فعالي ـامل وضـ ــران شـ ــور اي كش

المللـي ايرانـي هـم شـده       ورزشكارهاي بين
 است؟

ــدادي ٭ ــود را در ورزش  : ح ــه؛ تــأثير خ بل
شـود و    كسـي اسپانسـر نمـي   . گذاشته اسـت 

ـابقات   طور كه گفتم، حتـي مـرا     همان بـه مس
نروژ، نيويورك و يكي ديگر  "دايموند ليگ"

از شهرهاي آمريكا دعوت نكردنـد و وقتـي از   
ـان    مدير برنامه ـيدم، ايش هايم علت آن را پرس

كنيـد    چون شما در ايران زندگي مي«: گفتند
 .»خاطر مشكالتي كه هست و به

ـازي   كم: اشرفيان • ـا ب ـاي    تر از يك سال ت ه
شـما بـدون   . نده استلندن ما 2012المپيك 

ـاي    كه هيچ حسابي روي كمك ارگان اين ه
ـتقل چگونـه      دولتي ايران بكنيد، بـه  طـور مس

 خواهيد خودتان را آماده كنيد؟  مي
ــه ٭ ــدهايي را كــه دارم و   مــن هم ي درآم

ـابي    كمكي كه پدرم به من مي كند را در حس
ـنم   جا هزينه مي گذارم و از آن  مي ـا االن  . ك ت

م تكه دس  ام و بعد از اين  ه كردههم خيلي هزين
هزار يورو پول جراحـي  18-17آسيب ديد، 

ـاه هـم در     دستم را در آلمان دادم و يـك م
ـيچ    . آلمان بودم مبلغـي    اما هنـوز بـه مـن ه

ـايي را هـم   . پرداخت نشده است بيشتر اردوه
 .روم  ي خودم مي  روم، با هزينه  كه مي

روز  20ام تا   ماه هم انشاهللا مربي 9براي اين      
ـاي   برنامـه . آيـد   ديگر به ايران مـي  ـان را   ه م

. ايـم   ديگر تنظيم كرده ايم و همه را با هم  نوشته
ـا    اگر هم كسي بخواهد چوب الي چـرخ م

ـا را خـودم     مان كند، هزينه  بگذارد يا اذيت ه
كنم من توانايي آن را   چون فكر مي. دهم  مي

سه سال بايد . دارم كه در المپيك مدال بگيرم
ـيب      پيش اين مدال را مي گـرفتم، ولـي آس

ـنم   االن هم خيلي خوب تمرين مي. ديدم . ك
ام   ام، انگيـزه   هـم گرفتـه    چون مدال جهاني

 .خيلي بيشتر شده است
ـايت       در گفت: اشرفيان • ـا س وگـويي كـه ب

اينترنتي خودتان داشتيد، روي اين نكته تاكيد 
بـه   كرده بوديد كه اگر الزم باشـد، حاضـريد  

ـارج از    ـا در خ كشور ديگري مهاجرت كنيد ت
تان   ايران بتوانيد بدون دردسر، فعاليت ورزشي

اما هميشه زير پرچم ايـران در  . را ادامه بدهيد
ــد  مســابقات بــين ــي شــركت كني آيــا . الملل

تـر    تان در اين زمينـه جـدي    هاي  ريزي  برنامه
 شده است؟

مـن  . طور اسـت   بله؛ دقيقاً همين: حدادي �
ـته      االن برنامه ـايم را هـم كـه نوش ـام    ه ام، تم

اردوهايم تا قبل از المپيـك، بيـرون از ايـران    
ـا المپيـك مانـده     9كالً در . است ماهي كه ت

است، شايد ما بخواهيم سه هفته يا يك ماه در 
ـين  . ايران باشيم ـا و هم طـور    در اروپا و آمريك

 .آفريقا اردوهاي زيادي داريم
كردن بـراي   جا تمرين ر آنكنم د  فكر مي      

چـــون . ورزشـــكار خيلـــي مـــؤثر اســـت
قدر كه ما در   ورزشكارهاي ديگر دنيا، شايد اين

اولين . ايران حاشيه داريم، حاشيه نداشته باشند
مان هم كه احتماالً در آفريقاي جنوبي   اردوي

ــود،  روز ديگــر شــروع  20تــا  15خواهــد ب
  .شود  مي

  
 :اختالس در فوتبال اصفهان ٭
ـال هـم بـه      ◀ ـاي فوتب حاال ديگر پاي تيمه

انصاري، . ماجراي اختالس كشيده شده است
ـتالس و   رئيس كل دادگستري اصفهان از اخ
فساد مالي در تيم فوتبال باشـگاه ذوب آهـن   

ـام او و  . سخن گفته مدير عامل سابق و قائم مق
ـا را بـه     حسابدار تيم فوتبال ذوب آهـن، پوله

از بازداشـت   غالمرضا انصاري. جيب زده اند
به گفته او، مربي اين . اين سه نفر خبر مي دهد

باشگاه هم بازداشت شده و فعال با قـرار وثيقـه   
ــي    500 ــده، ول ــدان آزاد ش ــوني از زن ميلي

 .بازداشت او ارتباطي به اين پرونده ندارد
ـتري ايـن       اينطور كه پيداست هنوز دادگس

ـيم    استان نمي داند ميزان اختالسي كـه در ت
مثـل  . ل ذوب آهن شده، چقدر اسـت فوتبا

ـفهان شـده و نمـي     اختالسي كه در بانك اص
دانند چقدر از پولهاي مردم به حساب ايـن و  

 . ه استآن رفت
چند هفته پيش هـم يـك كارمنـد بانـك در     
اصفهان، با سرقت برگه چك و خالي كـردن  

ـهر،     ميليـون   600حساب دانشگاه هنـر ايـن ش
  . شد تومان به جيب زده بود كه دستگير

ـاقي    : انقالب اسالمي رانت خـواري بودجـه اي ب
ـا   . نمي گذارد كه صرف ورزش شود و تحـريم ه

قـرار اسـت    ،كه دامن ورزش را نيـز گرفتـه انـد   
به سراغ اطالعات و داده هاي . تشديد نيز بگردند

اقتصادي مي رويم ببينيم وضعيت اقتصاد كشـور  
  :چون است

  

اقتصاد مصرف محوري 
ــهژكــه ر  يــم مافياهــا ب

ايــران تحميــل كــرده 
ــت ــده  ،اس ــد كنن تولي

ثروتمند ترين ها و فقير 
  :ترين ها است

  
ـاه ٭  چشم انداز اقتصاد ایران از نگ

نرخ رشد : صندوق بین المللی پول
  ...پائین تر از کشورهای منطقه و

  
راديو فردا، روزنامه نگار  ،1390مهر  19در  ◀

اقتصاد دان  ،با فريدون خاوند فريدون زرنگار،
ـندوق  مصا حبه كرده است در باره گزارش ص

  : بين المللي پول
ـندوق        در آستانه برگزاري نشست ساالنه ص

ـين   بين المللي پول و بانك جهاني، صندوق ب
المللي پول تحليـل خـود را از چشـم انـداز     

در اين چشم انـداز  . اقتصاد جهاني منتشر كرد
از جمله پيش بيني هايي درباره اقتصاد ايـران  

ـاالنه    ديده م ي شود كه در آن نـرخ رشـد س
ـاري در ايـران      اقتصاد، نرخ تـورم و نـرخ بيك

 .جلب نظر مي كند
ـناس        فريدون خاوند استاد دانشگاه و كارش

ـاد   اقتصادي درپاريس در باره چشم انداز اقتص
ـيش بينـي    ايران ميگويد در اين گزارش سه پ
در مورد نرخ رشد ايران، نرخ تـورم ايـران و   

ميالدي شده  2011ايران در سال  نرخ بيكاري
ـين      ـندوق ب است كه از لحاظ نـرخ رشـد، ص

 2,5ايران  2011المللي پول آن را براي سال 
درصد اعالم مي كند كه البته اين يـك نـوع   
تجديد نظر است نسبت به گزارش هاي قبلي 
اين صندوق كه در آن رشد ايران براي سال 

 .صفر درصد پيش بيني شده بود 2011
درصد نرخ  2,5گفته فريدون خاوند اين  به    

به خصوص از اين نظر  .رشد بسيار پاييني است
درصد  4كه ميانگين رشد در منطقه خاورميانه 

ميانگين رشـد  . بر اساس همين گزارش. است
ـابراين    4در سطح جهاني هم  درصد اسـت بن

اگر ميانگين ايران بر حسب پيش بيني صندوق 
اشـد هـم از   درصـد ب  2,5بين المللـي پـول   

ميانگين خاورميانه و هم از ميانگين نـرخ رشـد   
 .جهاني كمتر است

در مورد نرخ تورم هـم فريـدون خاونـد         
ـين   ميگويد بر اساس گزارش پيشين صندوق ب

درصـد   22,5المللي پول نـرخ تـورم ايـران    
ارزيابي شد و در اين گزارش هم همين نرخ 
 مورد توجه قرار گرفته است ولي اگر ما ايـن 
را مقايسه كنيم با نرخ تورم در منطقه خاورميانه 

 .بسيار باال است درصد است، 9,9كه 
ـا   ايـران  در اگر مقايسه كنيم نرخ تورم      را ب

برابـر نـرخ تـورم     5,5، دقيقا كشورهاي منطقه
صد  4تا  3,5حدود . عراق در نظر گرفته شده

ـيش   برابر نرخ تورم عربستان سعودي و حتي ب
ــر  15از  ــرين اســت   براب ــورم بح . نــرخ ت

خبرگزاري هاي جمهوري اسالمي كـه ايـن   
ـبه     نرخ تورم را بررسي كـرده بودنـد و محاس
كرده بودند در گزارش صندوق بين المللـي  
پول به اين نتيجه رسيدند كه فقط دو كشـور  
نرخ تورم باالتر از ايران دارند يكي ونـزوئال و  

در مجمـوع ايـران سـومين    . دومي بالروس
 .از نظر نرخ تورم در دنياكشور است 

صندوق بين المللي پول نرخ بيكاري ايران     
درصد ارزيابي مي كند كه بـرخالف   15,5را 

ـار     ارزيابي هايي است كه از طـرف مركـز آم
ـار    .اند ايران ارائه شده چون رئيس مركـز آم

ـاري    ايران به تازگي اعالم كرده كه نـرخ بيك

يده درصد سال گذشته رسـ  14,6در ايران از 
درصد در سال جاري كه ايـن   11,5است به 

  .با اعتراض محافل داخلي رو به رو شد
صندوق بين المللي پول فروش : انقالب اسالمي

. نفت و گاز را به حساب توليد ملـي مـي گـذارد   
ـتن از   ،حال آنكه فروش ثروت يـك كشـور   كاس

كاهش منابع و تلف شدن بخشي از (توليد است 
ـاي   ن و از بين بردن فراوآ ـته ه ان زمينه ها و رش

اين كاستن از توليد مضاعف مي شود وقتي ). كار 
صـرف وارد كـردن    ،پول حاصل از فروش نفـت 

ـين   ،كاالها و خدمات مـي شـود و واردات   جانش
توليد داخلـي را مـي گيرنـد و بخـش بزرگـي از      
جامعه ملي را ناگزير از پرداختن به كارهاي كاذب 

ـاز  . مي كند و اثـرات پـول   هرگاه فروش نفت و گ
ميـزان رشـد    ،ن بر اقتصاد لحاظ شودآحاصل از 

  . يدآمنفي اقتصاد كشور بدست مي 
  

  :درصد است 30نرخ بيكاري  ٭
ـا    ،90مهر  12در  ◀  قنبـري  ،بـه گـزارش ايلن

نـرخ  : نماينده در مجلس مافياها گفتـه اسـت  
آمارهايي كـه  .درصد است 30واقعي بيكاري 

ـيالت   .مي دهند سياسـي اسـت    پـس از تعط
در خصوص آمارهاي واقعي  واالتيئمجلس س

ـغل   نرخ بيكاري و پس رفت در زمينه ايجاد ش
خواهيم پرسيد و اگر قانع نشويم چون  از وزير

 رسـد  نفـر مـي   10تعداد موافقان استيضاح به 
ـاون را بـه     ـاه و تع طرح استيضاح وزير كار، رف

  .دهيم هيات رئيسه مي
ـاري          آمارهايي كـه در خصـوص نـرخ بيك
ـا  اعال آنچـه از سـوي بانـك     م شده اسـت، ب

وقتـي   .شود مغاير اسـت  مركزي نيز اعالم مي
گوينـد   پرسيم مي هم دليل اين مغايرت را مي

 .كند كه تعاريف فرق مي
با تاكيد بر اينكه آمارهايي كـه اعـالم    قنبري   

نـرخ   اكنون: ، ادامه داد شود سياسي است مي
ـاري بـه   رسـد، در   درصـد مـي   30واقعي بيك

جـزو   شود سـربازان  هايي كه محاسبه ميآمار
جمعيت شاغل و دانشجويان نيز جزو جمعيت 

وقتي آماري  شوند از اين رو فعال محاسبه نمي
شود چون تعبير متفاوت وجـود دارد   ارائه مي

 .آيد دست نمي آمار صحيحي نيز به
عضو كميسيون اجتماعي مجلـس شـوراي       

نيستند  اينكه مسئولين حاضر اسالمي با تاكيد بر
ـار     نرخ رشد واقعـي  ـاري را بگوينـد، اظه بيك

ـتان   : داشت ـاري را در تابس مركز آمار نرخ بيك
ـا     14 پارسال و نيم درصد اعالم كـرده بـود ام

ـتان   امسال آقاي شيخ االسالم مي  گويـد تابس
و نيم دهم درصد بوده  6پارسال نرخ بيكاري 

ـاري   آيـد؟  ها از كجا مـي  اين آمار .است بيك
ها تبديل  ران جدي در شهرستاناكنون به بح

ـادي در    . است شده در حالي كـه رشـد اقتص
دولـت   سال گذشته يك درصد بود از سوي

هـزار نفـر    600اعالم شد كه يـك ميليـون و   
برابر هر يك  بدين معني كه در. اند شاغل شده

ـاغل    هزار نفر مـي  100درصد رشد  تواننـد ش
هـزار   500ميليـون و   شده باشند، بنابراين يك

 اند؟ كجا و چگونه شاغل شده ر ديگرنف
ـين داليـل           قنبري با اشاره به اينكـه بـه هم

ـيم،       ـاح كن ـتيم كـه وزيـر را استيض مصمم هس
ـاي   ليست اسامي اين شاغلين بايد در: گفت ه

هايي در  بيمه باشد و اكنون ما مشغول پيگيري
وال ئداريم كه پس از سـ  اين زمينه هستيم و بنا

ــي   ــحن علن ــر در ص ــس وي را از وزي مجل
كه به ايـن بهانـه بتـوانيم     استيضاح كنيم، شايد

  .آمار صحيح را كسب كنيم
  
ـانی ۱۲مــرد  ٭ ـارد تومـ هــزار میلیـ

و چگونه این ثروت را یافته  کیست
  ؟است

 
گـزارش   پنجـره  سايت ،1390مهر  17در  ◀

محمدرضا زنوزي مطلق، يكي از :كرده است
گذاران كشـور محسـوب    ترين سرمايه بزرگ
ـنيده    روز ينشده و ا ـامش ش ها بيش از پيش ن

ــام . شــود مــي ــار ن ــام زنــوزي اخيــرا در كن ن
ـالي    ـترده م اميرخسروي كه عامل تخلف گس

عنوان همكار بلكه به  است آورده شده اما نه به
ــت   ـابه فعالي ــوان تشـ ـادي و   عن ـاي اقتصـ هـ

 .شان ورزشي

هفته گذشته يك سايت خبري، خبـري روي  
فردي كه  خروجي خود گذاشت مبني بر اين

در ايران وجود دارد كه اميرخسروي، انگشت 
شود و آن كسـي نيسـت    كوچك او هم نمي

 .جز محمدرضا زنوزي مطلق
ســرمايه زنــوزي مطلــق بســيار بيشــتر از اميــر 

ـيش از    خسروي بوده و گفته مـي  شـود وي ب
البته . هزار ميليارد تومان سرمايه دارد12حدود

زنوزي مدعي است كه اين سـرمايه را در راه  
بـرد و   گذاري به كار مـي  اشتغالزايي و سرمايه

اين فرد . قصد افزودن به سرمايه خود را ندارد
عنوان شهرام جزايري تبريز شهره شـده   قبال به
 .بود

هاي خبري، عكـس زنـوزي مطلـق را      سايت
نژاد منتشر كردند و مدعي شدند  كنار احمدي

ــت  ــه وي راح ــه   ك ــي از وزرا ب ــر از برخ ت
ـا  ! ي داردجمهـوري دسترسـ   رئيس محمدرض

ـا فعاليـت فـوالدي و      زنوزي، چهره اي كـه ب
اكنـون مالـك    شود، هـم  فوتبالي شناخته مي

ـادي   10حدود  مجموعه بزرگ و عظيم اقتص
ـال بـوده و     است كه در عرصه فوتبال نيـز فع
. باشــگاه گســترش فــوالد بــه وي تعلــق دارد

گذاري گسترش فوالد تبريـز،   شركت سرمايه
ـير،  مجتمع فوالد بناب، مج تمع فوالد عجب ش

كارخانجات گروه صنعتي درپاد تبريز، گـروه  
كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، گروه صنعتي 
ـان ديـزل تبريـز،     توانگران سهند، كارخانه بني
ـاس تبريـز، مركـز آمـوزش      گروه صنعتي الم

ــتر كــوثر، مؤسســه  ســرمايه گــذاري فوالدگس
فرهنگي ورزشي گسترش فوالد تبريز، گـروه  

اير  خودرو تبريز و هواپيمايي آتا صنعتي ايران
 .بخشي از اموال گروه وي است

فرد مذكور كه يكي از بدهكاران سيستم بانكي 
ـا برخـي از      ـاط ويـژه ب است، با برقراري ارتب
مسئوالن ملي و محلي، توانسته هـم بـه رونـد    

ـا   هاي خود و دريافـت وام  گسترش فعاليت ه
ـاي جديـدي را    ادامه دهد و هم شـركت  ه

 .ندتصاحب ك
ـايت     البته زنوزي به تازگي كشـف نشـده و س

ـاري     ـال ج ـاه س مشرق در اواخر فروردين م
ـته فقـط يـك       مدعي شـد زنـوزي در گذش

دار بوده كه با رانت دولتي موفـق شـده    سوله
فردي كـه  : آوري را به هم بزند سرسام سرمايه

متري  500سال قبل صاحب تنها يك سوله  10
هاي   ز رانتاينك به مدد بهره بردن ا بود، هم

دار شـده   دولتي تبديل به يك كالن سـرمايه 
 .است

محمدرضا زنوزي مطلق از چند سال قبـل      
هاي يك مجـري    استفاده از مشاوره و رانت  با

ـاياني بـه وي    مشهور صدا و سيما كه كمك ش
ـانكي كـرد، وارد      براي اخذ وام هاي كـالن ب

بازار بورس، فوالد، خـودرو و معـدن كشـور    
 .شد

ر اساس اين گزارش، در حال حاضر ايـن  ب   
دار كشور است كـه   كالن سرمايه 10فرد جزو 

درصد سهام دو بانك مطرح كشور را  30و  24
 .در اختيار دارد

ـا   زنوزي كه ارتباطات عميق و گسترده     اي ب
يك جريان منحرف سياسي دارد، در انـدك  
ـيس يـك شـركت     زماني توانست مجوز تأس

ـپس بـدون   دسـ   هواپيمايي را به ت آورد و س
داشتن مسئوليت مشخص دولتي به ديدار يكي 
ـا مجـوز    از مقامات ارشد تركيه فرستاده شد ت

هــاي خــود بــه فرودگــاه آتــاتورك  پــرواز
ـار      استانبول را كـه ارائـه مجـوز آن در انحص

 .دولت تركيه است، دريافت كند
تر  زنوزي سپس ضمن برقراري پيوند عميق   

ـال  ـازاده   با نزديكان چهره جنج ي دولـت و آق
هاي مطرح اقتصادي، اقدام بـه    يكي از چهره

كرد تا با ... 390ثبت و تأسيس شركتي به شماره
هاي دولتي   چه بيشتر از رانت استفاده هر  سوء

هاي مشترك بيشتري را   گذاري  بتواند سرمايه
 .انجام دهد

ـان         ـا    مسأله ديگري كه زنـوزي را سـر زب ه
ــد   ـايعه خري ــداخت، شـ ــودروي ان اري خ

دي  9نامـه   هفته. نژاد توسط وي بود احمدي
در فروردين امسال نوشته بـود كـه خريـدار    

ـال    خودروي محمـود احمـدي   نـژاد در ح
 34درصد سهام بانك گردشگري و  30حاضر 

ـهام ايـران     درصد بانك سامان و بخشـي از س
ـا «خودروي تبريز و شركت هواپيمايي  را » آت

: امه اضافه كرده بوداين هفته ن. در اختيار دارد
ـهام دارد و     اين فرد در كارخانه هاي فـوالد س

ـبكه   1200قريب به  ـاي    ميليارد تومان بـه ش ه
  شود كه بانكي كشور بدهكار است؛ گفته مي

  .تر كشور است دار بر سرمايه 10وي جزو  
   ۱۱در صفحه  
  

 ؟!حمله از چهار سو
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 زنوزيتازگي  ها به  ها و اقتصادي  اگر سياسي  
ـال    ورزشياند اما  را كشف كرده ها چندين س

ـا    است كه او را مي شناسند چراكـه محمدرض
ـالي     زنوزي مطلق يكي از چهـره  ـاي جنج ه

 .شود ورزشي هم محسوب مي
ـترش          ـال گس زنوزي، صاحب باشـگاه فوتب

فوالد تبريز هم هست و با حمايـت خـوب او،   
ـام حـذفي در     ـال ج اين تيم حتي تا پاي فين

فوتبالي كه اين تيم در سال . رفت 1389سال 
ـا يـك قـدمي     گذشت در دسته اول بود و ت
ـام آخـر    صعود به ليگ برتر هم رفت اما در گ

ـيم بـه    . ناكام بود ـئوالن ايـن ت علـت   البته مس
ـيار    ـاز بس استفاده تيم حريف از بازيكن غير مج

ـا كردنـد    ـان    . جنجال بـه پ ـايد ديگـر برايت ش
آور نباشد كـه بدانيـد زنـوزي مطلـق      تعجب

ن آذربايجان شرقي هـم  رئيس هيأت بدمينتو
ـال   . هست ـار دوم از س بـراي   1388او براي ب

ـاب      ـال از سـوي مجمـع انتخ مدت چهار س
ـان شـرقي بـه     رئيس هيأت بدمينتون آذربايج

خاري، مـدير كـل تربيـت بـدني     تفارياست 
ــا، دبيــر  ــا پوري ــا حضــور محمدرض ــتان و ب اس
. فدارســيون بــدمينتون كشــور انتخــاب شــد

ـاي ديگـري     رشتهواليبال و دو و ميداني از  ه
  .كند است كه زنوزي در آن فعاليت مي

ايــن شــخص و هماننــدهاي او : اســالميانقــالب 
ـار دارد   كارفرما بمثابه كسي كه توان و دانش ابتك
 ،و مي تواند از راه تركيب مناسـب عوامـل توليـد   

از نـوع  . نيستند ،ورده يا خدمتي را عرضه كندآفر
ـال بـه    ـا اتص ـبكه   رانت خوارهائي هستند كه ب ش

از  ،هــاي تــارعنكبوتي خــانواده هــاي قدرتمــدار
. فرصتهاي رانت خواري بيشترين سود را مي برند

نها كه اقتصاد كشور را مصرف محور مي گردانند آ
اينگونه  ،و زير سلطه اقتصاد مسلط نگاه مي دارند

  .انسانها هستند
  
ـعيف تـرين پـول      ٭ ريال ايـران ض

  جهان در برابر دالر
 
ـازه تـرين    ،ه گزارش جهانب ،مهر 23در  ◀ ت

ـين   كهنرخ برابري ارزهاي مختلف  صندوق ب
نشان مي دهد  ،اعالم كرده استالمللي پول 

ريال ايران در برابر دالر كم ارزشترين پـول  
 .جهان استدر بين كشورهاي 

ـال            ـالي اسـت كـه در چنـد س اين در ح
گذشته خبرگزاري بلومبرگ اعالم كرده بود، 

. پول كم ارزش دنياسـت  ريال ايران دهمين
ـيالدي   2005بر اساس آن گزارش در سال  م

ريال بـود،   764هزار و  8هر دالر آمريكا برابر 
ــر   كــم ارزش تــرين پــول خــارجي در براب
ـا    دالرآمريكا لير تركيه بود كه هـر دالر آمريك

هـزار ليـر تركيـه     500بيش از يك ميليـون و  
 .ارزش داشت

ـ  اما امروز     ـا ب  551هـزار   10ا ، هر دالر آمريك
ريال در بانك ها مبادله مي شـود، و گـزارش   

نرخي است  بر اساسصندوق بين المللي پول 
 .معين مي كندكه بانك مركزي 

بر اساس اين گزارش، پزو كلمبيا با نرخ برابري 
و واحد پول كره جنوبي با نرخ برابري  1،896
سومين واحد پول بي ارزش جهان در  1،172

 .دنبرابر دالر ميباش
سال به  6بدين ترتيب ريال ايران در فاصله      

ـان در برابـر دالر      كم ارزش تـرين پـول جه
حفـظ ارزش پـول    .آمريكا تبديل شده است

و  ملي مهمترين وظيفه بانـك مركـزي اسـت   
ـا ايـن      ـا كج سقوط ارزش ريال مي گويـد ت

  .بانك ضد وظيفه خود عمل مي كند
  
  
ـيش     ٭ اخوان با اشاره بـه تصـويب پ

ــويس  ـار ن ـانون كـ ــد از  99:قـ درص
ـغلي خـود را از     كارگران امنيـت ش

  :دهند دست مي
 
ـا، داوود  به گـزارش   ،1390مهر  23در  ◀ ايلن

هاي حل  كارگران در هيات »نماينده«اخوان 
ـانون   55: گفته استاختالف  درصد از مواد ق

نمايندگان . شود كار به نفع دولت اجرايي مي
ــارگر ــاان ك  در صــورتي موافقــت خــود را ب

اصالح قانون كار اعالم خواهند كرد كه پيش 
 . نويس به صورت سه جانبه تدوين شود

ـات         ـارگران در هي ـاي حـل    نماينده ك ه
اختالف پيش نويس فعلي اصالح قانون كار را 
ـارگران در     ـغلي ك موجب كاهش امنيـت ش

ـان  دانست كشور  ـا تاييـد و   : كـرد و خاطرنش ب
درصــد از  99تصــويب پــيش نــويس فعلــي 

ــار گران امنيــت شــغلي خــود را از دســت ك
 . خواهند داد

ـاري در         اخوان با اشاره به افزايش نـرخ بيك
ـال حاضـر معيشـت    : كشور تصريح كرد در ح

رشـد يافتـه   سرانه يك خانوار در كشـورهاي  
  . قابل قياس با كشورهاي جهان سوم نيست

بديهي است دولـت در تصـرف   : انقالب اسالمي
ـان ايـران  رانت خواران نمي تواند ب  ،راي زحمتكش
يم در ژچرا ادامه حيات ر. امنيت شغلي قائل شود

بي ثباتي و دست بدهان بودن زحمتكشان مـي  
افسوس كه قشرهاي مختلف جامعه كه تنها . داند

ـا  آزيان اقتصاد مصرف محور و رانت خواري به  نه
ـاتي و دسـت بـه     ،مي رسد از خشونتي كه بي ثب

ل است و اگـر  غاف ،دهاني و بي كاري و فقر است
از خشـونت در شـكل    ،هم ترسي اظهار مي كند

سركوب خياباني و دستگيري و شكنجه و اعـدام  
  :است

  

دانشجويان و كارگران 
و ديگـــران همچنـــان 
ــه   ــا ب ــان تجاوزه قرباني

  :حقوق انسان هستند
  
ـا ، روابـط    ،90مهر  11در ◀  به گـزارش هران

عمومي دادگستري استان فارس اعالم كـرده  
ـاده،   هاي ت متهم در شهرستاناست كه  هف آب

ـتگير       ني ـيراز دس ـات و ش ـازرون، بوان ريـز، ك
ـان   شده پـس از طـي    اند كه حكم اعـدام آن

تشـريفات دادرسـي و صـدور حكـم و تأييــد     
  .شده است دادستان كل كشور در شيراز اجرا

ـاموران   ،90مهر  11در  ◀ به گزارش هرانا،  م
ل امنيتي به منزل حامد شيرازي خبرنگار و فعا

دانشجويي مراجعه و اقدام به تفتيش منزل اين 
  .فعال دانشجويي كردند

بـه گـزارش اتحاديـه آزاد     ،90مهر  11در ◀
شـركت تابليـه در      كارگران ايران، كارگران

شنبه دهم مهر ماه دست بـه   از روز   سد گتوند
 بنا بـر ايـن گـزارش، ايـن      .اعتصاب زده اند

ت ماه نفر هستند از ارديبهش 300كارگران كه 
ـاري  ـتمزدهاي خـود را     سال ج ـاكنون دس ت

   .دريافت نكرده اند
بـه گـزارش اتحاديـه آزاد     ،90مهر  12در ◀

ـاه يكـي از     كارگران ايران، روز هشتم مهـر م
به  كارگران كشت و صنعت كارون در شوشتر

ـتراحت   نام عزت منجزي در ساعت ناهار و اس
اش خاتمـه   به زنـدگي ) ظهر 2تا  1(كارگران 

  .داد
ـا، زنـداني    ، 90مهر  12 در◀ به گزارش هران

ـاك زاد   ـاله در زنـدان   29 سياسي عزيـز خ س
ايـن زنـداني اهـل    .كرمان به دار آويخته شد

ـال   سلماس مي باشـد و در  ـتگير   1386س دس
او در دادگاه خوي به اتهام محاربـه  . شده بود

گروه هاي مخالف محكـوم بـه    و همكاري با
  .اعدام شده بود

ــر  12در ◀ ــه گــ  ،90مه ـا ،   ب  8زارش هرانـ
در زندان الكان رشت به دار آويخته    زنداني
  .شدند

بـه گـزارش دانشـجونيوز،     ،90مهر  12در ◀
دانشجويان دانشگاه صنعتي  بيش از هزار تن از

ـا حضـور   12:30اميركبير، در ساعت  در  ظهر ب
جلوي دانشكده پليمر اين دانشگاه تجمع خود 

داشتن در دست  دانشجويان با. را آغاز كردند
عكس هاي مرحوم آمنه زنگنـه، و بـه همـراه    

ـتبندهاي مشـكي   در ايـن تجمـع    داشتن دس
  .شركت كرده بودند

ـا   ،90مهر 12در  ◀ ـعلي   ،به گـزارش ايلن عباس
  كـل دفتـر سـالمت روانـي،     ناصحي، مـدير 

اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با استناد بـه  

سال پيش به طور رسمي اعالم كـرد   10 آمار
 در بزرگساالن كشور از يهاي روان كه بيماري

  .درصدي برخوردارسـت  21متوسط شيوع 
آمار اختالالت رواني در جامعه ما  در حالي كه

ـان   دارد، بررسـي  در سطح بااليي قرار ـا نش  ه
درصد كودكان كشور  20كم  دهد دست مي

  .رو هستند نيز با اختالالت رواني روبه
ر زنان اختالالت روان د بر اساس اين آمار،    

درصدي و در مـردان كشـور از    26از شيوع 
 .برخوردار است درصدي 16شيوع 

گــزارش اتحاديــه آزاد بــه  ،90مهــر  13در ◀
ـيمي بنـدر     ـارگران پتروش كارگران ايران، ك

دهمين روز اعتصاب  1390مهر ماه  12در  امام،
  .نده اسر گذاشت متحدانه خود را پشت

سـي  ، علي اكرمي فعال سيا 90 مهر 13در  ◀
علـي  . بازداشت شـد  مأموران واواكتوسط 

اكرمي عضو ارشـد نهضـت آزادي ايـران و    
روزنامه نگار و سردبير نشريات مختلفـي بـوده   

و  1378او پــيش از ايــن در ســالهاي  .اســت
بازداشت شده بود و مدتي را در زندان  1382

ــد  ــد و بن ) الــف فعلــي دو(ســپاه  350توحي
  .گذرانده بود

 گزارش جرس،  محمـد  به ،90مهر  13در ◀
حيدري، از روزنامه نگاران باسابقه و فعال ملي 

 .مذهبي نيز بازداشت شد
به گزارش هرانا، هجده تن  90مهر  13در ◀

از شــهروندان بهــايي و مســلمان در مشــهد از 
ـهر بـه     ـال   55سوي دادگاه انقالب ايـن ش س

حــبس تعليقــي  ســال 65حــبس تعزيــري و 
 .محكوم شدند

ـا، در به  ،90مهر  14در ◀ ادامـة   گزارش هران
فشارها و آزار دراويش كشور، محمـد جـالل   

نيروهاي  نيكبخت و حجت اهللا سعيدي توسط
ـنبه توسـط    9انتظامي در تاريخ  مهرماه روز ش
ـتان بازداشـت و بـه     نيروي انتظامي در سروس

  . زندان عادل آباد شيراز منتقل شدند
بـه گـزارش دانشـجونيوز،      ،90مهر  14در ◀
ـان در  ها تن ا صد  ز دانشجويان دانشـگاه زنج

تي يطرح جداسازي جنس«اعتراض به اجراي 
هاي  اتوبوس در بوفه اين دانشگاه، جداسازي

سرويس دانشجويان و همچنين اجراي طرح 
ــك جنســ  ــهيتفكي ــي و  ◌ٔ تي در كتابخان فن

، در محوطه اين دانشگاه دسـت بـه   »مهندسي
 .اند تجمع گسترده زده

يســي مهــر بــه گــزارش جــرس، ع 15در ◀
ـيدگي بـه     سحرخيز در اعتراض به عـدم رس
ــاب غــذا را  ــيم جســمي اش اعتص وضــع وخ

 .ه استشروع كرد
ـالين حقـوق    به گزارش ،90مهر  14در  ◀ فع

ـان    بشر و دمكراسي در ايران، قتل يكـي از زن
زنداني توسط باندهاي مافيايي زندان بدستور 

ــان قرچــك    مســئولين زنــدان در زنــدان زن
ـنبه   روز :اسـت انجام گرفته  ورامين،  6چهارش

ـا    مهرماه زنداني مليحه مشهدي معروف بـه دني
ـالن   ساله در 43حدودا  زنـدان قرچـك    6س

ورامين كه در اثر ضـربات وارده بـه سـر وي    
زنداني  .بود به قتل رسيد دچار خونريزي شده

مهر ماه در سالن  5مليحه مشهدي روز سه شنبه 
ـاي    4 زندان قرچك ورامين توسط بانـد مافي

 ان كه تحت امرمسئولين زندان عمل ميزند
ـا     كنند به قصد قتل مورد ضـرب و جـرح آنه

 قرار گرفت و از چند ناحيه از جملـه سـرش  
ـاي     .دشبشدت زخمي  ـئولين زنـدان بج مس

درمان اين  بيمارستان و انتقال خانم مشهدي به
ـالن   ـالن    4زنداني بي دفاع او را از س  6بـه س

ـال خـود    منتقل كردند و در ـا   آنجا بـه ح ره
كردند تا اينكه روز چهارشنبه در اثر خونريزي 

 .باخت مغزي جان
باندهاي مافيايي شركت كننده در ايـن قتـل   

ـتي   ـيچ بازخواس آزادانـه در زنـدان    بدون ه
ـان   مشغول به پخش مواد مخدر و سركوب زن

ـتند   در زنـدان قرچـك   ـين هس ـا از   .ورام آنه
عـدم   امكانات ويژه اي بهره مند هستند ماننـد 

ـاير     بخاطر قتـل،  استبازخو نقـض عضـو و س
اعمال سركوبگرانه عليه زندانيان معتـرض بـه   

داشتن مرخصي هاي طوالني  زندان، شرايط
 مدت، داشتن مالقاتهاي حضوري براي مدت

ورود وسايل شخصي بدون هيچگونه  طوالني،
به درون زنـدان و مـورد توجـه     محدوديتي

ـام    خاص مسئولين زندان بخصوص فـردي بن
  .قرار گرفتن هستند روزامينه اف

به مناسبت ( ،به گزارش ايلنا ،90مهر  16در  ◀
ـار    ، بر)روز جهاني كودك اساس آخـرين آم

ـانه  ـيش از    اعالم شده در رس ـا ب هـزار   400ه
كشور وجـود دارد   كودك بدون هويت در

ـتان  ـاي هـم   كه بيشترين آنها در اس ـا    ه مـرز ب
ــدگي مــي افغانســتان و ــد پاكســتان زن  .كنن

گـزارش دانشـجونيوز،    بـه  ،90ر مه 16در  ◀
طبق فراخوان قبلي فعالين دانشجويي كـه در  

ـتم     سطح دانشگاه منتشر شده بـود، مراسـم خ
در  12:30 آمنه زنگنه دانشجوي متوفي، ساعت

ـاتيد و    ـترده ي اس مسجد دانشگاه با حضور گس
 .برگزار شد دانشجويان اين دانشگاه،

به گزارش جـرس، فـرزاد    ،90مهر  16در ◀
ـام الملكـي و     صدري، سعيد نظري، علـي نظ

ـاران و    ــه خبرنگـ ــي ازجمل ـامنش يونس هخـ
گذشته توسـط   همكاران ايسنا هستند كه هفته

ـتگاه پـالك    واواك شيراز دستگير و به بازداش
ـيراز منتقــــل شــــده انــــد    100  .شـــ
ــر 16در ◀  ــه  ،90 مه ــزارش ب ـا،  گ هرانـ

حميدرضا خادم فعال سياسي و حقوق بشـر و  
پــس از  دادهاياز بازداشــت شــدگان رويــ

ـانزدهم آذر  1388انتخابات  از  1389كه در ش
انقالب به رياسـت   سوي شعبه پانزدهم دادگاه

ـبس تعزيـري     ـال ح قاضي صلواتي به پنج س
ـا حكـم    ـعبه    محكوم شده بـود ب ـايي ش  54نه

ـبس       ـال ح ـار س دادگاه تجديد نظـر بـه چه
  .شتتعزيري محكوم گ

، كـــارگران شـــركتهاي 90مهـــر  16در ◀
ـاردهمين    وشيمي بندرپيمانكاري پتر ـام چه ام

 .را پشــت سرگذاشــتنداعتصــاب خــود  روز
ـان    ،90مهر  17در ◀ ـا، پيم  به گـزارش هران

 350عارف، فعال دانشجويي محبوس در بنـد  
ضـربه   74حكـم   زندان اوين، جهت اجـراي 

 .شالق به اجراي احكام زندان اوين منتقل شد
ـا   ايلنا،به گزارش  ،90مهر  17در  ◀ محمدرض

ـفهان    حبيبي، د ادستان عمـومي و انقـالب اص
ـارقين بـه   : گفته است خبر از محكوم شدن س

  .قطع يد داده است
از  به گزارش ايسنا، جمعـي  ،90مهر  17در ◀

هاي نازنخ و فـرنخ قـزوين     كارگران كارخانه
در پرداخت حقـوق، در   در اعتراض به تاخير

  .مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند
ز، وزارش دانشـجوني بـه گـ   ،90مهر  17در  ◀

ـنعتي اميركبيـر     دانشجويان پلـي  (دانشـگاه ص
 در پنجمين روز از تجمع هاي) تكنيك تهران

ـاب غـذا كـرده و     اعتراضي، ظهر امروز، اعتص
زنگنـه   غذاي خود را براي شادي روح آمنـه 

 .خيرات كردند
به گزارش موكيان، پنج نفر  ،90مهر  19در ◀

ـتور   اروميه، بـه  از زندانيان زندان مركزي دس
مراجع قضايي در محوطه اين زنـدان بـه دار   

ـاد   - 1افـراد   اسامي ايـن  .آويخته شدند فره
ـيخ زاده   - 3... مجيد  - 2اسالمي   – 4جمال ش

اعـالم شـده     رضا عليپور - 5و دهقان سالمت 
اتهام افراد اعدام شده از سوي مراجع   .است

قضايي، جرائم مربوط به مواد مخـدر عنـوان   
 .شده است

ـاني   ،90مهر  19در  ◀ به گزارش مهر، الريج
ميليون پرونـده   13قوه قضائيه به وجود  رئيس

قـوه    :در دستگاه قضايي اشاره كرد و گفـت 
قضائيه بر حسب وظيفه قانوني خود با جـديت  

كار  دستور بحث پيشگيري از وقوع جرم را در
 .دارد
، به گزارش ايسنا، چهار متهم 90 مهر 20در  ◀

ـهر سـحرگاه    خمينـي اصلي پرونده جنايت  ش
ـاالي چوبـه دار     ـام ب روز چهارشنبه در مالء ع

ـاس، مجـرد     .رفتند  24( متهم رديـف اول عب
سابقه كيفري با اتهام آدم  داراي دو فقره) ساله

ـال   ، نفـر  87و  83ربايي و رابطه نامشروع در س
( رجب علي معروف به علي سياه، مجـرد   دوم
قـدرت   داراي پيشينه كيفري با اتهام) ساله 23

نمايي با قمه، شرب خمـر و رابطـه نامشـروع،    
داراي پيشينه ) ساله 20(متهم سوم اصغر، مجرد 

ـاقو، شـرب     ـا چ كيفري با اتهام قدرت نمايي ب
ـارم    خمر و رابطه نامشروع و متهم رديـف چه

كيفـري   داراي سابقه) ساله 25(منصور، مجرد 
، نسبت به اتهام زناي بـه  84ربايي در سال  آدم

اعدام محكـوم شـده    ن پرونده بهعنف در اي
 .بودند

گـزارش جـرس، علـي     به ،90مهر  20در ◀
تاري رئيس ستاد انتخاباتي مهنـدس موسـوي   

ــراي  در 88در انتخابــات ســال  ــدران ب مازن
ماهـه خـود بازداشـت و بـه      6اجراي حكـم  

  . منتقل شد زندان متي كالي بابل
به گزارش خانه حقوق بشر   ،90 مهر 21در ◀

ط عمــومي دادگســتري اســتان ايــران، روابــ
 19سمنان از اعدام سه زنداني در روز سه شنبه 

ـا  آجرم  .مهر ماه در زندان سمنان خبر داد نه
ـان  . بوده اسـت ... قاچاق هروئين و و در هم

فرماندهان سپاه با كارتل مواد مخـدر   ،حال
 !براي فروش تن ها ترياك تماس مي گيرند

ـار، از     90 مهر 23در ◀ ـاي هـومن فخ ، آق
فعالين حقوق بشر  و از اعضاي كمپين يـك  

  .ميليون امضا  دستگير شد
فعالين حقوق "به گزارش   ،90مهر  24در ◀

زنــداني در  6 "بشــر و دمكراســي در ايــران
زندان مركزي زاهدان به اتهام داشتن مواد 

يكي از اعـدام شـدگان   .مخدر اعدام شدند
  .ديروز، از شهروندان افغانستان بود

به گزارش ايسنا، سه نفر به   ،90 مهر 24در ◀
ـاوز جنسـي      جرم قاچاق مـواد مخـدر و تج

دو نفر اول در زندان ساري . اعدام شده اند
و نفر سوم در مالء عام در شهر مردوشت بدار 

ـتان  . آويخته شده اند اسداهللا جعفري دادس
عمــومي و انقــالب ســاري، اتهــام دو فــرد  
اعدامي را كه سحرگاه امروز به دار آويختـه  

دند، جرايم مربوط به مواد مخـدر عنـوان   ش
 .كرده است

به گزارش ايلنا، تعدادي از  ،90مهر  24در ◀
شهر كه تعدادشان بيش  كارگران نساجي قائم

نفــر بــود از محــل كارخانــه بســمت  200از 
فرياد (فرمانداري قائمشهر راه افتاده وبا شعار 

ـا    يا محمدا نمـي  ـند بـه داد م در مقابـل  ) رس
بســتن خيابــان اصــلي شــهر  فرمانــداري بــا

خواستار پاسخگويي فرماندار به حل نشـدن  
 .مشكالت خود عليرغم وعده مسئولين شدند

به گزارش خانـه حقـوق    ،90مهر  24در ◀ 
بشر، حكم يك سال حبس براي دكتر محمد 
 .ملكي به وكيل ايشان دكتر شريف ابالغ شد

مطابق اين حكم محمد ملكي به اتهام فعاليت 
جمهوري اسـالمي ايـران و بـه     تبليغي عليه
ـبس محكـوم    15استناد ماده  به يك سال ح
  .شده است

رويتر خبر داد كه گزارش  ،90مهر  27در  ◀
ـ  ،احمد شهيد ـازمان ملـل   ژگزارشگر وي ه س

ـازمان ارائـه     متحد به مجمع عمومي ايـن س
ـازمان ملـل    ـار  آشده و دبيرخانه س ن را انتش

او گفتـه اسـت    ،در اين گزارش. داده است
ه دولت ايران به او اجازه نداده است براي ك

بـه ايـن كشـور     ،بررسي وضعيت حقوق بشر
احمد شهيد فهرستي از تجاوزهاي . سفر كند

مالي به حقوق بشـر   –يم مافياهاي نظامي ژر
يم ايران حقوق اساسي ژر. ترتيب داده است

نها را تضمين آانسان را كه قوانين بين المللي 
ـاي بـي   شك. نقض مي كند ،مي كنند نجه ه

رحمانه تني و رواني  و اصـراف در محكـوم   
بسيار  ،كردن به اعدام و اجراي احكام اعدام

ـاني  روزنامـه   . به رواج هستند و به حقوق انس
نها آنگاران و وبالگ نويسان و دانشجويان و 

كه براي رعايت حقوق بشر فعاليت مي كنند 
ـيش   ،از جمله بهائيان ،و اقليت هاي مذهبي ب

منزلت زنان نازل و . تجاوز مي شود ،از همه
  . نها رعايت نمي شوندآحقوق 

صفحه اي گزارشگر  21در گزارش   ،و نيز    
مير  ،از شرائط بد زندان رهبران سياسي ،هژوي

حسين موسوي و مهدي كروبي و ديگران و 
ـان و شـهروندان   آحقوق مدني و سياسـي   ن

ـان و  آ. ايران رعايـت نمـي شـوند    زادي بي
زادي تشكيل اجتماعات و آي و زادي مذهبآ
وكيالن . وجود ندارند... زادي مطبوعات وآ

دادگستري هرگاه بخواهند از موكالن خود 
ـتگير و محكـوم    ،دفاع واقعي كنند خود دس

  ...مي شوند
  
  

 ؟!حمله از چهار سو
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـال    ـاز س ( 1921ازهمان اولين روزهاي آغ

ســفارت انگلــيس ) 1299ل ديمــاه  نيمــه او
ـايعي كـه    ازلحاظ  پيش بيني  حوادث و وق
ـيم       ـان مق خود فقـط اطـالع دارنـد اروپائي

  .تهران را دعوت به ترك تهران مي كند
ــد   ــه آن متوســل شــده ان ــه اي كــه ب بهان
. خطرپيشرفت بلشويك ها به تهران مي باشد

ژانويه اتباع  فرانسه درسفارت تجمـع   21در
ـاي  مي كنند، تحت  سرپرستي شارژ دافر آق

هوپنو كه درغياب آقاي بونن سفير فرانسـه  
جانشين مشاراليه است، جلسـه تشـكيل مـي    

نمايندة ما پـس از تشـريح وضـعيت    . دهند
بدون اينكه بخواهد اعمال نفـوذي در آراء  
اشخاص ذينفع بكند، پيشنهاد انگليسـها را بـه   

انگليسها ازتاريخ پيشنهاد . آنان ابالغ مي كند
مدت يك ماه تسهيالتي براي كساني كـه   تا

بخواهند ايران را ترك گويند قائـل شـده   
ـاه   (بودند  بايد متذكرشد كه درست يـك م

بعد بي كم وزياد كودتا بعمـل آمـد و ايـن    
انگليسـها  ). مسئله خيلي جالب توجـه اسـت  

ـائي بـه    براي حمل بارها ومسافرين، كاميونه
 اختياراشخاص مي گذارند كه اثاثيه شان را

ـانند    ـازن  . تا راه آهـن بغـداد برس درب مخ
ـاز مـي    خواربار و بنزين را هم بروي آنان ب

  .كنند
ـين همـه توزيـع      يك بخشنامة چاپي هم ب

ـافرت را شـرح مـي      ـات مس گشت كه جزئي
دهد؛ ولي شرايط  بقـدري  خـرج تراشـي    
وزيــان آور بــود كــه هموطنــان مــا حتــي 
درصورت تمايل هم عده كمي مي تواننـد  

  .ده كنندازآن استفا
مباحثــه برخاســت ومــن ازكاردارســئوال  

ـاً شـما خطـري ازناحيـة      كردم كه آيا واقع
بلشويك ها احساس مي كنيد؟ پس ازآنكـه  

مــن « :از او جــواب مثبــت شــنيدم، گفــتم
عقيده دارم كه اين يك مانورانگليسهاسـت  

. را بقبوالنند 1919كه مي خواهند قرار داد 
 بعــد ازآنكــه بوســيلة سرپرســي كــاكس بــا
خشونت عمل كردند وموفق نشدند وپـس  
ازآنكه مسترنرمان مذاكرات نزاكـت مĤبانـه   
بعمـل آورد ونتيجــه نگرفــت، اكنــون مــي  
ـيله بـه دولـت ايـران        خواهند بـه ايـن وس

دراين موقعي كه دولـت  . فشاروارد بياورند
ـاران فنـي      ـتربه مستش ـاني بيش ايران ازهرزم
ومستخدمين بلژيكي وسـوئدي وفرانسـوي   

دارد، چنــين وضــعي پــيش  خــود احتيــاج
ـان تهديـد    آورده و ايرانيان را با عزيمت آن

ـاران      . مي كنند بعـد وقتـي كـه ايـن مستش
ـال   ومأمورين رفتند جاي آنها را گرفته و فع
ـاب دوائرمختلفـه ايرانـي      مايشاء مالـك الرق

  ».بشوند
هموطنان ما اينطورتصميم گرفتند كه قبـل   

ـانوادة انگلي  سـي  ازآنكه بعنوان نمونه چند خ
ـال فرانسـوي    ازشهربيرون  نروند، زنها واطف
ـا    پايتخت را ترك نكنند، سايرسـفارتخانه ه

ژانويه  25اين روش را پيش گرفتند ومن در
  :ضمن يادداشتهاي خود نوشتم 1921

آخرين مانورانگليسها بواسـطة تيزهوشـي   « 
سفراي خارجـه كـه حاضـر نشـدند بـراي      
ـان را      بهتراجرا شـدن نقشـة  انگليسـها اتباعش
آواره كنند، انگليسـها دنـده عقـب زدنـد و     
ناچارشدند ازاين نقشه صرفنظر كنند؛ حتـي   
شايعاتي راهم كه بانك شاهي خيال دارد به 

  .بوشهر منتقل كند، تكذيب كردند
ـاركرد   ـا كـ ــع مـ ـان بنف ــه  . زمـ ــد ب روز بع

دانشجويان مضطرب و نگران خـود اطـالع   
ـانطور    ـان هم دادم كه استادان فرانسوي  ش

ـا    كه در ر ـين آنه ـادي ب وزهاي خوشي وش
ـيبت، كشـورايران    بودند درايام تلخي ومص
هم آنان را ترك نگفتـه و وظيفـة خـود را    

  .انجام خواهند داد
وقتــي كــه اتبــاع  1921انگليســها درفوريــه 

خارجه را دعـوت بتـرك تهـران كردنـد،     
ـافع      ـا من ـان و ي ـات آن منظورشان حفظ حي

  .مادي ايشان نبوده، هدف ديگري داشتند
ـالي      آ  ـان خ ـتند خانـه برايش نها مـي خواس

ـائي را از     ـام مـأمورين اروپ ازاغيارباشد وتم
ـان   ايران دورسازند؛  زيرا نظارت آنها برجري
حوادثي كه مشـغول تـدارك آن بودنـد    
اسباب ناراحتي خيال انگليسـها ومزاحمـت   
ـا هـم بـه مانـدن درتهـران       بوده، تصميم م

كـه  برعليه نقشه آنها بود؛ اما خيلي بعيد بـود  

آن چيزاجتناب  ناپـذيري را كـه درشـرف    
  .انجام بود،  بتأخير بياندازند

فوريه درتهران اطالع حاصـل شـد    20عصر
نفـري قـزاق متمـرد از     2500كه يك عده 

. قزوين خارج و بسوي پايتخـت مـي آينـد   
دركاخ رياست وزراء سعي مي كردند كـه  
بيم وهراس را از دلها بدركرده و مـراجعين  

ــد ــدارمها و  . را آرام كنن ــد  ژان ــي گفتن م
سربازهاي پادگان مركز تحت سالح  بـوده  
ـيان خواهنـد رفـت     ـا عاص . براي مواجهه ب

روز من سپهداراعظم را ديدم كـه  صبح آن 
با طرز دموكرات منشانه دربازار  خريد مـي  
كرد و به من  گفت كه به هيچوجه به ايـن  

  .جنبش نبايد اهميت داد
ـ       ام براي اينكـه شـرح صـحيحي ازايـن اي

ـايعي را كـه    پرشروشوربدهم، بهتر است وق
دردفترچة بغلي خودم  يادداشت كرده ام، 

  :اينجا نقل كنم
  

درحـدود  ) سـوم حـوت   ( 1921فوريه  21
ــد ازنصــف شــب ازصــداي   دوســاعت بع
ـليك تـوپ      تيراندازي شـديد وچنـدين ش

آشپزم علـي اصـغرموقع صـرف    . بيدارشدم
صبحانه به مـن خبـرداد كـه شهردردسـت     

ــت؛ ـاير    قزاقهاس ــل سـ ـپزهم مث ــن آشـ اي
. همقطاران فرانسويش ازاوضاع با خبراست

ـيو   ساعت ده، من به سفارت روان شدم، مس
ـتاد      ( پرتي  ـاه و اس ـلطان احمـد ش معلـم س

ـات كـردم؛ دو   ) دانشكدة حقوق را هم مالق
ـپه   (نفري بسمت ميدان توپخانـه   ميـدان س

رفتيم؛ در كوچه ها مردم زياد رفـت  ) فعلي
يرانيها با قيافة مرمـوزي  و آمد مي كردند ؛ ا

بهم برخورد مي كردند؛ مديرالملك خزانـه  
دار كل ماليه كه ما با او آمد وشد داشتيم، به 

ـارت   . نظرغمگين مي آمد ـاي عم ما ازپله ه
شهرباني كه ديروز نظامنامه اش را رسيدگي 

ـيم   ـاال رفت افسـوس دروضـع   . مي كرديم؛ ب
ـنم     اسف انگيزي افتاده اسـت؛ تصـورمي ك

ات من هدررفته، انسان گمان مي تمام زحم
ـاري بـزرگ زيـرو رو       ـين ك كند يـك چن
كردن اوضاع بايد با تلفات زيادي صـورت  

ــران ازهــيچ چيزنبايــد  . بگيــرد ولــي در اي
  .تعجب كرد

وارد اتاقها شديم، شيشه هاي درب وپنجره  
ـا   وميزوصندليها خورد شده، كشوهاي ميزه
ــذها كــف اتــاق   ــرون  كشــيده، كاغ را بي

بودند وهيچ چيز دسـت نخـورده   پراكنده 
ژنرال "نمانده بود؛ دراتاق كاررئيس پليس  

لكه هاي خون ديده مي شـد؛   "وستد اهل
ـاق اوناپديـد    مستشاران سوئدي همگي باتف

يــك افســرايراني ازآشــنايان مــن . هســتند
دستورات قزاقها را اجرا مي كرد؛ مـن از او  
پر سيدم؛ بازهم معلوم نيست بـه نفـع كـي    

ديشب ژاندارمها براي : او گفتكودتا شد؟ 
تعقيب متمردين حركت كردنـد و از يـك   
دروازة شــهر بيــرون رفتنــد؛ قزاقهــا هــم از 

بعد تمام كميسرها ! دروازه ديگر وارد شدند
ـتورمي     ـيلة تلفـن دس از وزارت داخله بوس
گرفتند كه مقاومت نكنند؛ فقط ما بي اطالع 
بوديم وبالنتيجه اين مبارزه كه اثرش را مي 

ـان   بي نيد بوقوع پيوست، بعد گفت مـن گم
و ايـن  مي كنم كه همه باهم كنار آمده اند 

يك كودتائي است كه بدست قائد وقت و 
  .رفقاي انگليسي اوبر پا شده باشد

ـا شـده بـه هرسـو       پاسبانان راهنماي قزاقه
روانند و صورتي دردست دارند كه ازپيش 
تهيه  شده و برطبق آن به توقيف اشخاص و 

ـاي  . وال پرداخته اندضبط  ام من از راهنم
خود، منشأ وعلت عصيان قزاق ها را پرسيدم 

  : جواب داد
چهارماه است مواجب نگرفته اند و بـراي  « 

مطالعة آن به تهران آمده اند؛ ولي همه مي 
  » .دانند كه اين بهانه است

اعضاي سـفارت  . بعد به سفارت فرانسه رفتم 
شـده   و فرانسويها دراتاق شارژ دافـر جمـع  

ـا خونسـردي وضـعيت را تحـت      بودند و ب
ـادل نظرنـد     . مطالعه  قـرار داده مشـغول تب

ازهر دو دسته عده اي توقيف  شده و مـي  
ممتاز الملك دموكرات و فرمانفرماي . شوند

ـپهدار كـه   . انگلو فيل زنـداني شـده انـد    س
ديروزنخســت وزيــر بــود، گويــا از طــرف 
مسببين كودتا بي خطر شناخته شده و فقـط   

  .ر خانه اش تحت نظرگرفته شده استد
عده اي ازفرانسويها بـراي كسـب تكليـف     

ـا      واطالع به سفارت مراجعـه كـرده بـه آنه
ـاردار ســفارت     ـان داده شــد و كـ اطمينـ
سوارشده در شهرگردش كرد كه اضطراب 

ازما چيزي نمي . و نگراني اتباع را رفع كند
  .خواهند نه ازجانمان و نه از مالمان

  
ـا ديروزيـك افسـر     سرتيپ رضا خا ن كـه ت

ـاء    معمولي بود وموفقيت كودتا باعـث ارتق
ـا     ـاهر بـه م سريع مشاراليه شده است، در ظ

  .اطمينانهائي داد
بديهي است انگليسها مي گوينـد كـه ابـداً     

داخل اين زد و بند نبوده اند، فقط ايـن را  
اقرار مي كنند كه شب  گذشته با متمردين 

ـتر اسـمارت   متـرجم   درتماس بوده اند؛ مس
ـتقبال متمـردين     اول سفارت با اتومبيل باس
ـته اسـت از طـرف     رفته است، گوئي خواس

ـيم   5شاه، نفري  تومان به هرقزاقي پول تقس
ـامطلوب را از پايتخـت     كند واين عناصـر ن

ـين   . دور كند آيا علت حقيقي اقـدام او هم
  بوده است؟

ــران     ـبي درته ــش نسـ ــك آرام ــب ي امش
زاق و حكمفرماســت، گشــتيها مركــب از قــ

پاسبان در داخل شهردر حركتند، تمام شب 
  .صداي تير شنيده مي شد
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ـا    توقيف اشخاص ادامه دارد؛ امروز صبح ب

ــه از    ــوئي ك ــه خ ـام جمع ــد امـ ــر ارش پس
. روحانيون برجسته اسـت، برخـورد كـردم   

رفتــه بودنــد پــدرش را بگيرنــد، امــا شــاه 
ود؛ وزيرجنگ سابق عبدالعظيم بست نشسته ب

( ســاالر لشــگر و بــرادرش شــاهزاده فيــروز
درقزاقخانه گرفتارند، طـرح  ) نصرت الدوله

ـا دقـت تـدارك      اين نهضت كـه ازديربازب
ـاي سـفارت     ـانده ه شده از طرف دست نش
انگلــيس بموقــع اجــرا گــذارده شــد كــه 
بهرنحــوي هســت، مــواد اساســي قــرارداد 

د را عملي كنند و اگر بطور استثنا چن 1919
نفـــر انگوفيـــل هـــاي  معـــروف را هـــم 
دستگيركرده اند يا براي اين است كه ديگر 
آنان مورد استفاده ممكن  نيست قرارگيرند 
ـان     ـال آن ـال و من و يا اينكه چشم طمع به م

   ) 3.(دوخته اند
امروزصبح بازارباز بـود، ولـي دراثـر يـك     
مشاجره كه بين يك قـزاق و يكنفردرشـكه   

ـا  . كردندچي رخ داد، مردم دخالت  قزاقه
ـته    ـاكين بس خيال مداخله داشتند، فوراً دك

حكومت نظامي در شـهراعالم شـد، از   . شد
عصـر ببعـد كسـي حـق خـروج       8ساعت 

ازخانه را ندارد و درمعابرعمومي هم نبايـد  
ـا جمـع شـوند     جرايـد  . بيش ازسـه نفريكج

  .منتشرنمي شود وهمگي توقيف هستند
ـا      ـاربرله من فع روزنامة رعد كـه ازبـدو انتش

بريتانيا مبارزه مي كند، اطـالع داده اسـت   
ـام شـده و بهـدف     كه چون منظورش انج
  .خود رسيده است، ديگر منتشر نخواهد شد

ـيد     ـان وس بيانيه ها به امضاي ژنرال رضا خ
ضياءالدين طباطبائي نخست وزيرحكومـت  

دموكراتها و مليون را به ! موقت رسيده  بود
  .نقاط مختلفه تبعيد كرده اند

ـال   آيا  همانطور كه كه مردم مي گفتند خي
داشتند جمهوري اعـالن كننـد؟ مـن كـه      

  .گمان نمي كنم
ـام     ـا تم يك چيزمحقق است؛ دولت كودت

ـان     مخالفين خود را زنداني مـي كنـد و آن
ـان نمـي دهنـد     ـاومتي  نش . هم كمترين مق

اجتماعات آنان را منحل مي كنند و زعما را 
  .  تبعيد  و توقيف مي كنند

اينكه تصور كنم كـه ايـن اشـخاص    بجاي  
لش و بي حال باشند  بهتر است كه فكر كنم 
خود را براي آينـدة نزديكـي حفـظ مـي     

ـام     . كنند سيمهاي تلكـراف قطـع شـده؛ تم
مسيو . ادارات و حتي اداره پست بسته است

موليتور مدير كل اين اداره بمن گفت كـه  
ـين دولـت     « به عقيدة او  يـك چيـز ازماش
درس  را تعطيل نكرده ايم، ما » شكسته است

نفـر دانشـجو    15ولي در كالس دوم فقـط  
حاضر بودند و از دانشـجويان كـالس اول    

فردا هـم جشـن   . حتي يكنفر هم نيامده بود
  !ساليانه مجلس شورا است

  
  فوریه، پنجم اسفند ۲۳   ٭
  
ـات مـن       دو پسرامام جمعة خـوئي بـه مالق

آمده بودند، از من تقاضا كردند به سـفارت  
فرانسه مراجعه و استعالم كنم آيا چندين نفر 
ـبت بـه     ـتانه نس از رجال كه احساسات دوس
كشور ما داشتند مي توانند در سفارت بست 

  بنشينند؟

يكي ازعادات قديمـة ايـران اسـت؛    بست،  
وقتي مأمورين ديوان كسي را بعلت سياسي 

ـا درمسـجد      - مورد تعقيب قرارمي گيرند ي
ــة  خــدا  ند و يــا متحصــن مــي شــو –خان

ـا و      ـا يعنـي سـفارتخانه ه بقدرتهاي اين دني
ـاي     قنسولگريها و يا  حتي تلگـراف خانـه ه

  .خارجه  پناهنده مي شوند
ظرف سه سالي كه انقالب مشروطيت ايران  

ـتن عموميـت پيـدا     طول كشيد، بست نشس
ـيس  . كرد روزهائي  بود كه باغ سفارت انگل

كــه در آن زمــان مركزمقاومــت درمقابــل 
شمار مـي رفـت، منظـرة عجيـب     استبداد ب

ـيع را پيـدا كـرده بـود     . كاروانسراهاي وس
درآنجــا اعضــاي بســياري از خــانواده هــا 
پناهنده شـده بودنـد وميتنـگ وكنفـرانس     

درآنجا زنـدگي مـي كردنـد    . دايرمي شد
.  وبحث مي كردنـد وتوطئـه مـي چيدنـد    

آزاديخواهي انگليسها درآن دوره توانسـت  
ـ    ـال دل ملـت اي ران را براي مدت چند س

بدســت آورد و فقــط  اشــتباهات قــرارداد 
بود كه باعث شد مردم اين كشـور از   1919

  . انگليسها متنفر شوند
مي شود تصوركرد كه دولت فرانسـه هـم    

دراين موقع يك چنان رلي را بازي  كـرد،  
مردان سياسي كه مي خواستند درصـورت  
ـال   ضرورت به ما پناهنده شوند، تمام ازرج

ـابق  مشي. مهم بودند رالدوله رئيس الوزراء س
مؤتمن الملك برادرش كه درچنـد كابينـه   
عضويت داشت، مستشارالدوله، ممتازالدوله، 
ـاالخره   معين التجار و تمام وزراي سابق و ب

ـلطنه   ـام الس ـيها  . رئيس ايل بختيار صمص بعض
ـان كـرده بودنـد، برخـي      خودشان را پنه

  .ديگرمي ترسيدند كه توقيف شوند
ـام     خواهشي را كه ا  ز مـن شـده بـود انج

دادم، اما به من گفتند كه هيچكس ممكـن  
ـاه داده شـود، مگـر  آنكـه مـورد       نيست پن
تعقيب قرارگرفته و جانشان درخطرباشد وبه 

جلوگيري ) نشستن(اين ترتيب عمالً ازبست 
ما بـراي اينكـه باعـث رنجـش متفـق      . شد

ـايش مخالفـت    ديروزمان نشويم و با نقشه ه
از جوانمردانه تـرين   نورزيم از اجراي يكي

  .سنن خود امتناع ورزيديم
ـا     با اينكه سفارت خـواهش نماينـدگان رض
خان را كه تقاضا داشتند ما تعقيب شـدگان  
سياسي را نپذيريم، ظاهراً قبول كرده بـود؛  
بهرحال چنين وانمود كرديم كه خواهشش 
را قبــول كــرده ايــم و يكبــارديگر دنبــال   

ـاديم  ـ  . انگليسها افت ـا طبيعت اً از نقطـه نظـر   آنه
ـا مـي      ـين خواهشـي از م ضعف بود كه چن
ـلح    كردند، چند روز بعد عده اي قـزاق مس
ـا   اطراف سفارت ما را مثل سايرسفارتخانه ه
گرفته و بهانه شان اين بود كه بـراي حفـظ   
جان نمايندگان سياسـي آمـده انـد، ولـي     
ـاء و   درواقع ديكتاتور مي خواست راه التج

ترتيب نماينـدة   بست را مسدود كند؛ به اين
  !فرانسه در خانة خود زنداني شده بود

  :پسر امام جمعه امروز صبح ازمن پرسيد 
؟ اين اصول حقـوقي  !شما اينجا چه كنيد« 

كه شما به ما درس مي دهيـد هـرروزنقض   
آنهائي  كه ازاصـول دموكراسـي   ! مي شود

ـا را     ومشروطيت دفاع مي كننـد و شـما آنه
يند به شـما  مردمان پاكي مي شماريد، مي آ

پناهنده شوند ولي شما آنها را از خـود مـي   
ســنن ( رانيــد پــس آن صــفات شــواليگي 

» فرانسه كجا رفته است؟) جوانمردانة نجيب
ـيم؟ خـودم هـم در     اما ما اينجا چكارمي كن

  .پاسخ اين سئوال سرگردانم
ــدت    24 ــب ش ــفند امش ــم اس ــه، شش فوري

ــود، تنهــا ســوانح روز   ــر ب ــدازي كمت تيران
بود كه بعمل آمـد و تعـداد كـل    توقيفهائي 

  .نفر رسيده است 200زندانيان فعال  به 
دولــت جديــد تشــكيل شــده، رئــيس آن  

ضياءالدين طباطبائي كسي است كه مدافع 
. مشهوروجدي سياست بريتانيا درايران است

نمي توان او را طور ديگرخوانـد،  (ديكتاتور
زيرا تمام همگارانش از اشخاص غيرمشـهور  

ـاله اسـت و    ) ندو بي نام هست تقريباً چهـل س
ـياهين     صورتي الغر و محاط با تـه ريـش س

كــم كــم اوضــاع و احــوالي كــه در . دارد
اطراف كودتا جريان داشـت، معلـوم مـي    
شود و روشن مي گردد كه در حقيقت چه 

  .كساني از آن منتفع مي شوند
ـلي ارتـش       ـاه اص قزاقها از قزوين كـه پايگ

. اه افتادنـد بريتانيا در شمال ايران است، بـر 
كدام احمق باورمي كند درشهري كه همه 
ـا انگليسـي    چيز حتي نام كوچه ها و خيابانه

 2500انگليســها ازعزيمــت ) 4(شــده اســت
ـان بـي اطـالع     سرباز بي خبر و از نيات ايش
ـان    بوده و نتوانسته باشند از اجراي نقشـه آن

عـالوه بـر ايـن     !.جلوگيري  بعمل آوردند
ـ    ن متمـردين  چند روز قبـل از حركـت اي

نفر سرباز انگليسـي   3000ساختگي به تهران 
به قزوين احضار شده بودند كه جاي خالي 
قزاقها را كه به تهـران خواهنـد رفـت، پـر     

  .كنند
ـتورمي    ديكتاتور مرتباً ازسفارت انگليس دس

هـر  . گيرد وبه هيچوجه پنهان هم نمي كند
ـلح    روز اتومبيلش با يك اسـكورت سوارمس

ـاغ   ) داشناكها اسكورت مركب از( داخـل ب
ـائي كـه   . مشجرسفارت مي شـود   15همانج

سال پيش مليوني كه امـروز زنـداني شـده    
اند، عليه استبداد پناهنده شده و تهية حملـة  
قطعي را كه ميبايستي وطنشان را آزاد  مـي  

  .كرد، فراهم مي آوردند
غاصبان (باضافه چند روزپيش ازخروج اين 

به قـزوين   سه هزارسرباز انگليسي) ساختگي
ـا را پـر     ـالي قزاقه احضار شدند كه جاي خ

  .كنند
اكنون بريتانياي كبير دوستان قديمي خود  

ـا كـه   . را رها كرده است شاهزاده فرمانفرم
شواهد بي حد و  حصري از وفاداري خود 
بــه انگلســتان نشــان داده و يكــي ازاركــان 
سياست آن دولـت درجنـوب بشـمار مـي     

ده و به قلعة رفت، اينك با پسرش زنداني ش
ـايع بـود      ـته اسـت؛ ش قصر قاجار منتقل گش
چنانچه مبلغ  هنگفتـي را كـه از او مطالبـه    
ـاتش در خطـر خواهـد     ميكنند، نپردازد حي
ـايعات     بود؛ زنش پس از اطـالع از ايـن  ش
ـا و جلـب     ـا را تقاض خواست حمايت بريتاني

اين بانوي پير ايراني دختر مظفرالدين . كند
بيرون نيامده بود،  شاه  هيچوقت از اندرون

در يك . كالسكه هايش را ضبط كرده بودند
درشكه كرايـه بهمراهـي يـك كلفـت بـه      

ـاي  . سفارت انگليس رفت مي خواست به پ
ـتغاثه كنـد،     ـاعدت او را اس سفير افتاده و مس
ـيد، او را  نپذيرفتنـد و     زحمت بيهـوده كش

  .وابستة نظامي سفارت مؤدبانه بيرونش كرد
ياءالدين نشـر اعالميـه    اولين اقدام سيد ض  

ـاريخ ايـن    اي بود خطاب  به ملت ايران؛ ت
  .است 1921فوريه  26اعالميه 

ـاء قـرارداد       و  1919در اين اعالميـه بـه الغ
ــود،    ــم كاپيتوالســيون اشــاره  شــده ب رژي
نمايندگان دول اروپائي بالفاصله برعليه لغو 
ـيون اعتـراض     يك طرفي رژيـم كاپيتوالس

داده شد كه محاكم   به آنان جواب . كردند
ــه اختالفــات   ــراي رســيدگي ب مختلفــي ب

  .اتباعشان با ايرانيان تشكيل خواهد شد
ـان را      ـايت آن اين وعدة مبهم موجـب رض

بالفاصــله دولــت دســت بــه . فــراهم نكــرد
ـتثناء   اقدامات خصمانه برعليه اروپائيان به اس

بزودي برهمه مسلم شد كه الغاء . انگليسها زد
يك وسيلة ساده لوحانه  فقط  1919قرارداد 

بود كه افكارعمومي را فريـب دهنـد ولـي    
مردم به هيچوجه فريب نخوردند، در واقع  

ـان نيـز بـراي    . قدرت دست انگليسها بود آن
استقرار استيالي خود در اين كشـور و دور  
ـتفاده مـي    كردن حريفان از آن قدرت اس

  .كردند
ـازي     ارتش دراجراي كودتا نقش مهمـي ب

ـاب      كرده بـود وب  عـد متفـق الـرأي بـه ارب
ـياري گشـت،    زورپيوست ومورد  عنايت بس
وقتي صحبت تجديد تشكيالت ارتش بميان 
ـامي     ـتة نظ آمد بالطبيعه طرحي را كـه وابس
ـبالً تهيـه كـرده بـود، بـر       سفارت انگليس ق

  .گزيدند
تشــكيالت ماليــه هــم بايــد تجديــد شــود، 
كارمنــدان آن را اخــراج كردنــد و وزيــر 

ـاد وزارت  جديد عيسي خان ك ه مورد  اعتم
( خارجــة انگلــيس بــود، فقــط  كارمنــدان 

را نگاهداشـــت و كارشناســـان )  مطمـــئن
انگليسي كه هنوز تمامشان به كشـورخويش  

  .عودت نكرده بودند، استمداد جست
به اين طريق دو مزيت اصلي  كه بموجب  

براي بريتانيا كبير قائل شـده   1919قرارداد 
عمـالً  ) و ماليـه يعني  كنترل ارتـش  ( بودند 

  . تأييد گشت و بموقع اجرا گذاشته شد
ـاي     درعين حال ديكتاتورنسبت بـه بنگاهه

فرهنگي وعلمـي فرانسـويان كينـه و بغـض     
از جانب ديگر چـون  .  مخصوصي نشان داد

ــوروي   ــفير ش ــدة نزديكــي ورود س در آين
ـاراليه از    "روتشتين " را منتظر بودنـد و مش

ن مـي  طريق تركستان و مشهد بسوي تهـرا 
ـاع   آمد، شروع به اخراج عده بسياري از اتب
روس كردنــد تــا  نماينــدة شــوروي را در 

  .مقابل امر انجام شده اي قرار دهند
  ظاهراً چنين بنظرمي آمد كه سلطة بريتانيا 

  
  ۱۳در صفحه
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـتقراريافته،  ولـي در   بطور قطع در ايران اس

  .واقع چنين نبود
فرداي وقايع سوم حوت، يكـي از وزراي   

قديمي ملي به من گفت اين كودتا ساخت 
انگليس است،  ما مخالفـت خـواهيم كـرد،    
من اظهارات او را با شـك و ترديـد تلقـي    

  :كردم، مشاراليه كه چنين ديد، گفت
ـنج     ـالها تش بياد بياوريد كه ما ايرانيها بعد ازس

ــروطه   ــم مشـ ــود  رژيـ ــور خـ را در كشـ
ـتاب نمـي      ـا هرگـز ش مستقرساختيم، ايرانيه

ـاي خـود را    . كنند معذالك گاهي نقشـه ه
سه ماه به ما وقـت بدهيـد،   . عملي مي كنند

ـان      ـائن را بـه شـما نش سقوط اين شبانان خ
  .خواهيم داد

پيش بينيهاي او بعدها تحقق يافـت، مـردم    
تهران از فرستادة بلشويك ها حسن استقبال 

  .كردند
يا اين نتيچه حسـن تـوجهي بـود كـه بـه      آ

اما شور ! اصول كمونيسم داشتند؟ بهيچوجه
و شعفي كه برله  روسـها ابـراز شـد، ميـزان     
ـتند   بغضي را كه مردم نسبت به انگليسها داش

  .معين مي كرد
 The سو وي يت ها(نمايندگان ساويت ها
Soviet Union -  (    بـراي اينكـه خـود را

پايتخـت قاجاريـه   شايستة استقبال صـميمانة  
نشان دهند، آبرومندانـه زنـدگي كردنـد و    
ـات      دست گـرم گشـودند و درصـدد تبليغ
سوسياليستي برمي آمدند وبهيچ وجه بـراي  

ــد   ــد نكردن ــكاالتي تولي ــت اش ــد . دول بع
ـان روي   ازحريقي كه در مقرموقتي سفارتش
ـاخ سـفارت قـديم منتقـل شـدند       داد به ك
ـين آن   وسعي كردند كه جالل وشكوه پيش

بازگردانند؛  باز وقايع بيم وهراس انگليسها  را
را تكذيب كرد و بيجا بودند تلقينات آنان را 

  .ثابت نمود
ــون در   ـانيون درمســاجد، عمــال ملي روحـ
ـامع     ـا و در محافـل و مج بازارها و كوچه ه
خصوصي افكارمردم را روشـن كـرده و از   

  .  خيانت بزرگ سيد صحبت مي داشتند
لـدين فقـط   چيزي نگذشت كه سيد ضياء ا

ـال   بوسيلة افراط كاريهاي جديدي در اعم
  .زور، مقام خود را حفظ مي كرد

ـاي نخسـت كـه       ـتان روزه كم كم همدس
جزوهمكارانش شده بودنـد، از او ناراضـي   
ـان كـه در واقـع       ـا خ شدند و سـرتيپ رض
بازوي توطئه اي بود كه سيد مي خواسـت  

ـيد   . مغزش باشد در مقابل استبداد مفـرط س
ـين خـط را   ا.(عصيان كرد لبته رضاخان هم

ـياء را كـه    ادامه داد و بر سر قدرت سيد ض
همچون خودش  عامل كودتا بود تحمـل  

ـا و    .) نمي كرد ـام آزاديه ـاي تم حذف والغ
توقيف مخالفين و اعمال دائم زور و مسائلي 

  . است كه نمي توان هميشه بكار برد
ـاد    ( عزيمت ارتش انگليس  كـه برطبـق مف

ـله ايـران ر   ) ا تخليـه نمودنـد  موافقت حاص
ديكتاتوررا از آخرين  نقطة اتكايش محروم 
كــرده ، دوســتان قــديمي رهــايش كــرده 

ـارعمومي بنظـر تحقيـرش مـي     .  بودند افك
ــت ــه ازاو  . نگريس ــدگان دول خارج نماين

دوري مي جستند،  ديگر ملجأ و پناهي جـز  
  .شاه برايش باقي نمانده بود

ـلطنه       يكـي  ( نقل مي كننـد كـه قـوام الس
ـيد محبوسـش كـرده بـود    ازرج ) الي كه س

بوسيله اي به اعليحضرت  احمد شاه در طي 
نامه، وضع حقيقي كشور را براي شاه شـرح   

اوضاع در نظر شاه جوان روشـن شـد   . داد
ـاند كـه     1921مه  14و ـاتور رس باطالع ديكت

ســيد . بايــد از زمامــداراي صــرفنظر كنــد
بالفاصله استعفا داد روزبعد سيد ازايران فرار 

د و تنفرعامه از او بحدي بود كه مجبـور  كر
ـافظيني   شدند كه تا سرحد بين النهرين مح

در آنجا از دوستاني كه بـه  . همراهش كنند
ـته   بهترين وجهي كمر خدمتشان را بميان بس
ـتي در بـدبختي مالحظـه اش را     بود و بايس

  » .بكنند، يافت
  

اعالم  حکومت نظـامی  در روز ٭ 
   ۱۲۹۹سوم اسفند 

  
در  يحيــي دولــت آبــادي بــه روايــت
ـات يحيـي  « خاطرات خود  مـي  )  5(» حي

صبح روزسيم حوت هزارودويست و : نويسد
ـاريخي  هيكي از روز)  1299( نود و نه  اي ت

ـاق     .است مأمورين نظميه ازهـر طـرف باتف
ـام خـدمت حركـت مـي       قزاق بـراي انج

گرفتاركردن ، نمايند و مأموريت عمدة آنها 
 ل است وشاهزادگان ورجال معروف متمو

يكعده ازمليون كه آنها را به قزاقخانـه بـرده   
  .توقيف مي نمايد

گرفتاري اين مـردم موجـب وحشـت    
 جمعي كه محل نظرهستند مخفـي و ، شده

ـال فراركـردن  ميافتنـد      در ،جمعي بـه خي
  .ممكن نيست شهر صورتيكه بيرون رفتن از

 . تلگراف وتلفن وپست بكلي تعطيل است
 جز ، ودتا كنندگانك از دولتي بسته و دواير

ري اكـ  ، توقيف كردن اشـخاص  گرفتن و
 اين گيـرو  بدهي است در .ديده نمي شود

 يكـي جلــوگيري از  .مقصـد هسـت   دو دار
ـاض بدسـت    حصول عكس العمل اين انته

وانمـود كـردن كـه ايـن      ديگر مخالفين و
ضـد سـرمايه    نهضت سوسياليستي اسـت بـر  

ايـن دومقصـد    از و .اعيان واشراف داران و
كيسـه   تري هم شايد بوده باشـد كـه از  مهم

ــن     ـارج اي ــده مخـ ــف ش ــولين توقي متم
چنانكه بعد بـدان   ، اردوكشي دريافت شود

  .اشاره خواهد شد
ـاء      در اين روز بيانية مختصـري بـه امض

ـنم  «رضا رئيس كل قوا و تحت  » حكـم ميك
لزوم اطاعت حفظ انتظام نشـر مـي    بر شعرم

ـا   ... ءشود و روز بعد بيانية مفصل بهمين امض
  .منتشر مي گردد

بالجمله در تهـران و اطـراف آن حكومـت    
نظامي بتمام معني دائر ميگـردد و از دروازه  
هاي تهران بي اجازه حكومت كسي حـق  
خارج شدن ندارد، راهها دردسـت قـواي   
ـاي نزديـك ماننـد      نظامي اسـت در واليته
قزوين و قم وغيره بفوريت حكومت نظامي 

ـاي    ـا   اعالم مي شـود و بواليته دوردسـت ب
ـتورمي دهنـد كـه اگرهريـك      تلگراف دس
ازحكام اوامر دولت تازه را اطاعت كردند، 
ــدام    ــود وهرك ــد ب ــود خواهن ـاي خ بجـ
ســرپيچي كردنــد،  دســتگير شــده بمركــز 
ـا   فرستاده شوند و روي اين خطاب هر كج
ـيس آن اداره وهـر     ادارة  قزاق بود،  بـه رئ
كجا قزاق نبـود بـرئيس اداره  ژانـدارمري    

  .بود
ــب     ـا ترتي ــگري وامـ ــن عمليــات لش اي

اموركشوري، روزسيم اين واقعه با ششم برج 
ـايوني   حوت، سيدضياءالدين با دستخط هم
كه عيناً نوشته مي شود، رئيس دولـت مـي   

نظرباعتمادي كه بحسن كفايـت و  « . گردد
خدمتگذاري جناب ميرزا سيد ضياء الـدين  
ـام رياسـت وزراء       داريم معـزي اليـه را بمق

ـارات تامـه     برقرار  و منصـوب فرمـوده اختي
براي انجام وظايف خدمت رياست وزرائي 
ـادي      بمعزي اليـه مرحمـت فرمـوديم جم

  »محل صح همايوني  1339االخر 
خوانندگان ايـن نكتـه را بايـد متوجـه      

ــي،    ــروطه مل باشــند كــه در حكومــت مش
ـام   پادشاهي كه خودش داراي  اختيارات ت

ـ   ـاب مجل س نيست؛ چگونه مي تواند در غي
ـا   برئيس دولتي اختيارات تام بدهد، از اينج
مي توان استنباط كرد كه براي مشـروطه و  
ـار و در   قانون اساسي ، در اين وقت در درب
ـار و   ديده دولت تشكيل دهندگان چه اعتب

ــت   ــده اس ـاقي مان ــي بـ ـازهم  احترام و بـ
بشاهدهائي براي تأئيد اين مدعا بزودي بـر  

يـن  خواهند خـورد،  بالجملـه عـالوه بـر ا    
ـيس    ـار رئ دستخط همايوني براي تقويت ك
ـاب      ـاه  تلگرافـي  خط دولت ، ازطرفـي ش
بحكام  واليتها صادر و مخابره  مـي شـود  و   

    :صورت ذيل

اولین  بیانۀ رئیس الوزراء  سـید  ٭
   ضیاءالدین

  
  1299هشتم حوت 

  
  هموطنان

پس از پانزده سال مشـروطيتي كـه بـه     
ن قيمت گرانبها ترين خون فرزنـدان ايـرا  

  .خريده  شد
ـات   پس از پانزده سال امتحانات و تجربي

  .و تحمل انواع محن ومصائب
پس ازپانزده سال كشمش اشكاالت غيـر  
ـا بـه    قابل تصور داخلي و خارجي، وطن م
روزگاري افكنده  شد كه نه تنها هيچيك از 
ـار گـران      ـتند ب سياستمداران وقـت نخواس
مسئوليت زمامداري را بعهده گيرنـد، بلكـه   

مبعوثين و وكالء جرئت نكردنـد كـه    حتي
بوظايف خويش اقـدام نماينـد و از قبـول    
تحمل اين بار استنكاف ورزيدند، آيا مسبب 
ومسئول اين وضـعيت و بـي تكليفـي چـه     

  اشخاصي بودند؟
كســاني كــه ملــت را بــه وعــده هــاي  

مشـــروطيت و آزادي و اســـتقرار قـــانون 
وعدالت فريب داده، در همان  حال ايـن  

ا حجاب قرار دادند تا در سايه آن مواعيد ر
ـاع شخصـي و    رويه هرج ومرج، اساس انتق
لجام گسيختگي اصـول ملـوك الطـوايفي    
قــرون وســطي، اصــولي كــه بــا ســياهي و 
تيرگيهاي فجايع و جنايات احاطه شده بود، 

ـان   . مستقر سازند چند صد نفر اشـراف و اعي
كه زمام مهام مملكت را بـه ارث دردسـت    

اننـد زالـو خـون ملـت را     گرفته بودنـد، م 
ـات   مكيده، ضجة ويرا بلند مي ساختند و حي
ـا را بدرجـه ا ي    سياسي واجتماعي  وطن م
فاسد و تباه نمودند كه حتي وطـن پرسـت   
ترين عناصر معتقدترين اشـخاص بـه زنـده    
بودن روح ملك و ملـت اميـد خـود را از    
ـان      ـا ايـران را در مي دست داده،  كشـور م

  .ي د يدندخاك و خاكستر سرنگون م
پژمردگي وافسردگي و باالخره  نزديك 
ـات انديشـه آور، ادامـة     شدن آخرين لحظ

ـاخت   موقـع  . وضعيات را غير ممكن مـي س
رسيد كه  اين وضعيات خاتمه يابـد، موقـع   
ـپري   فرا رسيد كه عمرحكومت اين طبقه س

مسببين فالكت و پرييشاني ايران كه . گردد
ـارت     ـااليق خـويش را از عم بازهم دست ن
ـاب       ـيدند بحس فرو ريختـة ايـران نمـي كش

  .دعوت شوند
باالخره روز واژگون شدن و انتقام فـرا   

رسيد، در اين روزتاريخي وهولناك اسـت  
ــدس    ــرت اق ــد  اعليحض ــه اراده نيرومن ك
ـاي    شاهنشاه زمام امور را در دست مـن ج

  .مي دهد، مرا روي كار مي آورد
اكنون قضا و قدر مرا تعيين كرده است  

ت و سرنوشت ملـت خـود را در   كه مقدرا
ـاك در دسـت     اين موقع بحـران و خطرن
گرفتــــه، وي را از آن پرتگــــاهي كــــه 
حكومتهاي بي اراده و نااليق پرتاب كـرده  

ـات بخشـم   ـا اطـالع و احاطـه    . بودند، نج ب
ازمشـكالت ســهمگين وقـت، مــن اطاعــت   
امرتاجــدار ارجمنــد و ايــن پــيش آمــد را 
وظيفــة مقدمــة وطــن پرســتي و انســانيت  

ــويش را   د ـاي خ ـانه هـ ــه شـ ـتي گرفت وسـ
من امـر  . حاضربراي قبول اين بار مي نمايم

خسرو متبوع معظم خويش را اطاعت و اين 
بار را قبول مي كنم ، نه از آن جهت كه بـه  
ـنم، بلكـه    لياقت  شخصي خود اعتماد مي ك
اعتمادم اول بخداي متعال بخشنده نيرومند 
ـاك      و دليري اسـت كـه خـدمتگزاران و پ

  .را هدايت و راهنمائي مي نمايدنيتان 
ــه     ــت ك ــران اس ـاه اي ــه شاهنشـ دوم ب
ــد     ــن مانن ــعادت وط ــه وي برس پرتوعالق
خورشيدي درخشان و قلبش از فرسودگي 

  .و ضعف  ملت و مملكتش خونين است
ـاداري كـه      سوم بر قشـون شـجاع و وف
دشت وهامون را با خونهاي خويش در راه 
ـاالخره بـه حـس       وطن گلگـون كـرده و ب

ـا     فداكار ي هموطنان عزيـزي اسـت كـه ب
ـته و آينـده را    چشمهاي بازگذشته را نگريس

  ؟!منصفانه  قضاوت و حكميت خواهند نمود
  

  !هموطنان
  
ـارات متزلـزل و لرزانـي      الزم است عم

كــه مفتخــواران درآن آشــيانه نهــاده انــد، 
ســرنگون گــردد الزم اســت اداراتــي كــه 
ـال و      تأسيس آنها بـراي اسـراف و تبـذير م

ت كه با قطرات عرق تـوده ملـت   پولي اس
تحصيل شده يا باالتر و بدتر ازهمه به قيمت 
شرافت و استقالل ايران از اجانـب قـرض   
ـاني   شده است، از ميان برود و بجاي آن مب
ـتوار گــردد كــه وظيفــه      محكمــي اسـ
خدمتگذاري به مملكت را ازعهـده برآيـد،   
موقع فرا رسيد كه شرافت واستقالل وطـن  

. فتخواران فـرو نـرود  بشكل پول درجيب م
ـا     بايد سعي و كوشش نمود كـه  مملكـت ب
عوايـد داخلـي خــود اداره شـود و بــراي    
گردش دواير مفتخواري محتاج بقـرض از  

انجام اين امر يعنـي محـو و   . اجانب نگردد
ـاني امنيـت و    انهدام مفتخواري و ايجاد مب
رفاه و استفادة كارگران ازمشـقت خـويش   

الزم اسـت   .اولين وظيفة من خواهـد بـود  
ـات     ـايع و جناي بنيان عدلية ما كه مركـز فج
است واژگون ومعدوم گشته بر روي خرابه 
ــه    ــي ك ــه حقيق ــك عدالتخان هــاي وي ي
ـا       اركانش مبنـي برعـدل ونصـفت باشـد بن

زيرا فقط چنين عدالتخانـه اي مـي   . گردد
  .تواند شالودة يك حكومت عالي باشد

ــقت   الزم اســت قيمــت زحمــت ومش
ـته و دورة  كارگران و دهقانا ن سنجيده گش

فالكت و بدبختي آنان خاتمه يابـد، بـراي   
ـين اقداميكـه بايـد     حصول اين مقصود اول
بعمل آيد تقسيم خالصجات و اراضي دولتي 
مابين دهقانان و همينطور وضع قوانيني كه 
زارع را از امــالك اربــابي بيشــتربهره منــد 
سازد و در معامالت ارباب با دهقانان تعديلي 

ـان را  شود و م وجبات  صحي و زندگاني آن
  .تامين كند

الزم است وضعيت هرج و مرج كنوني  
ماليه وتشكيالت سوئي كه مهمتـرين عامـل   
اخالل آن بوده است، محو گشته بجاي آن 
ـائي كـه      ـا مالياته تشكيالتي بر قرار گـردد ت
ـال      ـا رعايـت كم ازملت گرفته مي شـود ب

  .اقتصاد وصرفه جوئي صرف حوائج گردد
ست كه اخالق، قـواي روحيـه و   الزم ا

ـات      ـيله  تعليم ـا  بوس احساسات ابناء وطـن م
ملية وطن پرستانه نمو و ترقي نمايد تا وطن 

  .ما موطن فرزندان اليق فداكارگردد
الزم است مدارسي تأسيس گـردد كـه    

آري بـراي ايـران كـه     - براي كشورايران 
ماننــد خورشــيد فــروزان و آبــادان بــود و 

 - رقي دور افتاده اسـت  اكنون از تمدن و ت
تدارك فرزندان اليق و شايسته نمايد، بهره 
مند شدن از نعمت و تعليم و تربيت نبايـد از  
ــوق مختصــة طبقــات متمــول، اوالد و   حق
وارثــان ظالمــان بــي لياقــت گــردد، بلكــه 
برعكس تمام طبقات مردم و دهقانان بايد از 

  .نعمت تعليم وتربيت بهره مند شوند
ـارت   ـناعت بطريـق    الزم است تج و ص

علمــي تشــويق گشــته، حيــات تجــارتي و  
صنعتي ما از ورطة  كنوني كه نتيجة ضـعف  

  .اداري است خالصي يابد
الزم است سختي و گراني زندگاني كه  

بواسطة فقدان وسائل حمل و نقل و شـدت  
احتكاري و درعين حال زينت و تجمـالت  
بيهوده غير قابـل تحمـل گرديـده، خاتمـه     

  .يابد
ست وسائل ترقي را كه با استقرار الزم ا 

ـات ميسـرمي      وسائل حمـل و نقـل و ارتباط
عـالوه برمراتـب فـوق    . گردد، برقرار نمود

وتوأم با تغييرات متحتمه مقررخواهـد شـد   
كه اقدامات جزئيه بـراي خاتمـه دادن بـه    
وضعيات فالكت آميز پايتخت و ساير مراكز 

براي ايـن مقصـود بلديـه    . ايران بعمل آيد
ـيع     )  ريشهردا( ـا تشـكيالت وس معاصـري ب

ومهمي تأسيس خواهد شـد كـه پايتخـت    
ايران منظري شايستة كرسـي يـك دولـت    
ـاي بيحـد و     ـته  و فالكته شاهنشاهي را داش

  .حصرسكنة آن خاتمه يابد
همين اقدام نسبت بسايربالد ايران بعمل 
خواهد آمد، زيرا نبايـد محـروم از نعمتـي    

ـا   .باشد كه پايتخت از آن متمتـع اسـت   ام
براي اينكه تمام اين اقـدامات ميسـرگردد،   
ـا فـوق هرگونـه       بايد قبل ازهمـه چيـز و م
اقدامي، مملكت داراي قشوني گـردد كـه   
ـاب دعـوت    دشمنان داخل و خارج را بحس

الزم اســت امنيــت درمحوطــه   . نمايــد
شاهنشاهي ايران حكمفرما گردد و اين فقط 

  .در پرتو قشون و قواي امنيه ميسرمي شود
سپاهيان دلير ما قادرند كه حيات و فقط  

هستي مملكت را تـأمين نمـوده و ترقـي و    
قبل ازهمه . سعادت و اقتدار را فراهم سازند

چيز قشون همـه چيـز اول بـراي قشـون و     
بازهم براي قشون، اين است اراده ومرام ما 
تا زمانيكه قشون بدرجات عاليه خـود نائـل   

  .گردد

  اما سياست خارجي ما 
م نيزيـك تغييراساسـي الزم   دراينجا هـ  
  . است

الزم است يـك سياسـت شـرافتمند بـر     
مناسبات ما با ممالك خارجه حكومت داشته 

دراين ايام هيچ مملكتي بدون ارتباط  . باشد
با جامعه ملل نمي توانـد زنـدگاني نمايـد،    
ـاني تشـكيالت    بعدازجنگ بين المللي كه مب
جديده دنيا اصول مشاركت و دوستي شده 

  .است
ول مزبوردروطن صلحجوي ما بيش اص

ـان   ازسايرنقاط قابل اتخاذ است؛ ملت ما انس
دوست است، نسبت به جميع ملل خارجـه  
ـا      مهربان و شفيق وصـميمي اسـت، ملـت م
وارث حكــم و انــدرزهاي اعصــار و قــرون 

  .متواليه است
حكمي كه حسن مناسبات بين المللي را 
ـا    ـتي م مقرر ميدارد ولي بديهي است دوس

سيله استفاده هاي غيرمشروع اجانـب  نبايد و
گردد كه در جامعة ملل بشرافت و استقالل 

  .ايران لطمه وارد آورده است
ـا هريـك ازدول خارجـه      ـا ب مناسبات م
ـا       ـتي ب ـبات ودوس ـانع ازحسـن مناس نبايد م

ــردد  ـايرين گ ـتي،  . سـ ـين دوسـ ـام همـ بنـ
كاپيتوالسيون را كه مخالف استقالل ملـك  

بــراي  وملــت اســت الغــا خــواهم نمــود و
موفقيت دراين مقصود و اينكه اتباع خارجه 
ازعدالت تام بهره مند بوده، حقوق خود را 
ـات و قـوانين    بتواند حقاً دفاع نمايند، ترتيب
مخصوصه اي با محاكم صالحيتداري وضع 
ـته   وايجاد خواهد شد تاهمه نوع وثيقه داش

  .باشد
برطبق اصول فوق الذكراعالم مي دارم 

ـازا   ـته بـه    كه بعضـي از امتي تي كـه درگذش
ـاً مـورد    اجانب داده شده است،  بايد اساس

ـام    . تجديد نظـر واقـع گـردد    ـا بايـد بتم م
ـا همـة     ـته وب همسايگان به نظردوستي نگريس
آنها مناسبات حسنه همجوارانه داشته باشيم و 
ـيم؛      ـارت را محكـم  كن روابط مـودت وتج
ـتي     ـا بايسـ ــكيالت، مـ ــد تش ــن تجدي دراي

ميع دول اعم از دراستفادة ازمساعدتهاي ج
ـا     ـار ي اينكه مساعدتهاي مزبوربصـورت مستش
سرمايه باشد، آزاد باشيم و هيچ ملتي هرقدر 
ـا را محـدود      قوي ونيرومند باشـد، نبايـد م

  .نمايد؛ ما آزاديم و آزاد باقي خواهيم بود
بنام همين اصول وبخاطرهمين اصـول  
ـيس    است كه من الغاء قرار داد ايـران وانگل

  .را اعالم  ميدارم 1919مورخة اوت 
ـاد آن وضـعيات      قرارداد كه موقـع انعق

ـاگزير   دنيا دگرگون بود موجباتي كه ما را ن
ـتفادة از آن مـي نمـود، ديگروجـود      به اس

  .ندارد
ارادة قطعي اصالحات  داخلي وتصميم  

به عظمت ونيرومندي قشون ما را از احتياج 
ــعيات    ــه وض ــه درنتيج ـائي ك ــرار دادهـ بق

حوادث برما تحميل گشـت،  تغييريافتة دنيا و
  .مستغني مي سازد

من الغاء قرارداد ايران وانگليس را اعالم 
ـته    ـا نداش ميدارم تا تأثيرات سوئي برسيرة م
ـال    ــد ســ ــرف صـ ــرا در ظـ ــد، زيـ باشـ
اخيردرسخترين وتيره ترين دقايق تاريخ ما 
ـتانة خـود را     انگلستان  بدفعات  دست دوس

ز ا. براي مساعدت نسبت به ايران درازكـرد 
ــه   ــدفعات نســبت ب ــران نيزب طــرف ديگراي
انگليس صداقت و وفاداري خـود را ثابـت   
ـين       ـابراين نبايـد گـذارد يـك چن نمود؛ بن
دوستي تاريخي بواسـطة عقـد قـراردادي    

ـاء قـرارداد هرنـوع سـوء     . كدر  گـردد  الغ
ـتان    تفاهي را كه مابين ملت ايـران و انگلس
ـالودة جديـدي را    وجود داشته معدوم و ش

ـام ممالـك    براي مناسب ـا تم ات صميمانه ما ب
  .طرح ريزي خواهد نمود

تخلية ايران از قشون اجانب مهمتـرين   
ـبات       ـاس مناس موضوعي اسـت كـه بـر اس

ـا دول  همجـوار   ـتحكمتر  دوستي ما را ب  مس
انتظارداريم پـس ازتصـديق   . خواهد نمود

قراردادهائي كه نماينده ما با حكومت مسكو 
ـيه   منعقد نموده، باب روابط و داديه  ـا روس ب

مفتوح و نگراني توقف قشون اجانب بوسيلة 
  .تخليه هر دو طرف بعمل آيد

  ! هموطنان
ــه از    ـا ك ـاه جوانبخــت مـ ـام شاهنشـ بنـ
ـاطع    ـام س اعليحضرت وي جميع قوا و احك

بنام قشون دليـر و فـداكار وي، مـن    . است
ـات   شما را به انتظام وسعي و كوشش در نج

  من اعتماد . وطن دعوت مي نمايم
  ۱۴حهدر صف  
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـاد بـوطن    بمشاركت شما دارم؛ من اعتم
پرستي شما دارم؛ از تمام شـما درخواسـت   
ـا و     ـنهاد ه مي نمايم كه بوسيلة طـرح و پيش
تقديم افكار و مشورتهائي كـه در نـزد مـن    
كمال وقع و تعظيم را خواهد داشـت، مـرا   

  .دمساعدت كني
اكنون اعالم مي دارم كـه ازايـن ببعـد    
فرصت مالقات كمترخواهم داشـت،  لكـن   
هرگونه مسائلي كه كتباً ارسال گردد مـورد  
توجه ومطالعه كامـل واقـع خواهـد شـد،     
درهمان حال اعالم مي دارم كه هيچ چيز 
وهيچ مالحظه مـرا ازمهمـي كـه برعهـده     
گرفتــه ام بازنخواهــد داشــت؛ زيــرا پــس 

اني و تأئيدات اولياي اسـالم  ازتفضالت سبح
به توجهات قاهرانه شهريارارجمند مستظهر و 
ـتم، حتـي اگـر     به نيات پاك وي متكي هس
برادرم درنجات مملكت ازمصائب  كنـوني  

  .مخالفت ورزد باو رحم نخواهم كرد
ــه انتظــام و كــار    هموطنــان، شــما را ب

  دعوت مي نمايم 
هشتم حوت يكهزار  و دويست و نـود و  

   – 1299نه 
  سيد ضيائالدين طباطبائي رئيس الوزراء

خوانندگان كتاب مـن نيكـومي تواننـد    
درموضوع مندرجات ايـن بيانيـه و ميـزان    
ـا    ــد مخصوصــ ـاوت كننـ ارزش آن قضــ
درموضوع سياست خارجي و بهـر صـورت   
اين بيانيه حماسه آميز بيك مقالـه سياسـي و   
اجتماعي كه بخواهند براي درج كردن در 

ـا    روزنامه تنظيم كن ـباهت دارد ت نـد بيشترش
ــدراعظمي   ــك دستورص ــي ي بدستوراساس
ـام  نبـردن از       ونكته  مهـم  در ايـن بيانيـه  ن
قانون  اساسي  مملكت  است مگربصـورتي  
ـاره شـده اسـت و      ـارش اش كه در آغاز نگ
ديگربكلي مسكوت عنـه مانـده در صـورت    
ـتقيم آنـرا هـدف تيـر       ظاهر و گرنـه غيرمس

بـزودي    كشنده اي هم ساخته اند چنانكـه 
  .خواهيد خواند

ـار اب روائـي    لجمله دولت نظامي تازه بك
ي كه بتوان تصور كـرد  اه وق مي پردازد  و

نرود قوة ژاندارمري  به آساني زيربار اوامراو
ـتمداران     است كه به گفتـه بعضـي از سياس
خارجي ازحدود خود تجاوز  كرده رنـگ  
قشوني بخود گرفته است ولكن پيش بينـي  

ـا   حـذور را  مر شـده ايـن   كه براي ايـن ك
ن اين است كـه يكـي   آازد وسبرطرف مي 

ــدارمري  حباازصــ ـبان ژان ـاژور "منصـ مـ
ازاعضــاي حــوزه  "مســعود خــان كيهــان 

سياسي سيد ضياءالدين وزيرجنـگ كابينـه   
ـيس   "ب سـوئدي لـر گ"بعالوه  ت وساو رئ

كل تشكيالت ژاندارمري را داخل سياسـت  
ـالفتي   كودتائي كرده اند و او ازهرگونه مخ

خواهد كـرد    يه بخواهد بكنند جلوگيرك
ــه قونســولهاي انگلــيس در   خصوصــاً كــه ب
واليات ازطرف سفارت آنها دستورمي رسد 
ــر دولــت  تــازه  بــا   كــه در  اجــراي اوام

اين اسـت    .مأمورين اجراء مساعدت نمايند
كه بزودي  نفوذ حكومت جديـد   باغلـب    

چند ايالـت   در واليتها سرايت مي كند مگر
ـاج  ـات مـي شـوند ماننـد       كه محت بـه عملي

دوله لخراسان كه قوام السلطنه برادر وثوق ا
ـ    نـل  لكه والي آنجا مخالفت مـي كنـد و ب

محمد تقي خان رئيس ژانـدارمري محـل    
دستور مي دهند  او را گرفتاركرده  تحـت  
الحفظ به تهران مي فرستد ومحبـوس مـي   

دوله مسـعود  لد وكرمانشاهان كه صارم او ش
بدسـت   نكـرده او نيـز   والي غرب اطاعـت 

ژاندارمري محل توقيف وبه مركز  فرستاده 
ـان      مي شود و فارس كـه دكتـر محمـد خ
ــس    ــت پ ــي آن ايال ـلطنه وال ــدق السـ مص

ـا حمايـت   ااز ندكي مقاومت استعفاء داده ب
د نگرفتاري محفوظ  مي ما ايل بختياري از

ـا    و ـازه در آنج مانند گيالن كه ازحكومت ت
نفوذ روسهاي  اثري ظاهرنمي شود  بواسطه 

ميرزا كوچك خان  بسبب اقتدار بلشويك و
ـا       درجنگل  كه هنـوز بـه مخالفـت خـود ب

  . حكومت  مركزي باقي  است
  

  اما احوال محبوسین  ٭
  

نواحي آن  محبوسين جمعي درتهران و
اداره قشوني محبوسند و جمعي  بخارج  در

نوعاً  يعني بدوردست تر  فرستاده شده اند و
ـا   ، مـي شـود    با آنها بـدرفتاري  ـاً ب مخصوص

 ن قسمتي  ازتاشخاص متمول كه براي گرف
تمول آنها كيسه هايي دوخته شده اسـت و  

بــا ايــن اردو كشــي  درايــن بــي پــولي و
اما آنها هـم بـه    . بمساعدت نقدي آنها دارند

 آســاني سركيســه هــا را بــازنمي كننــد و از
ـ دزحمت و بي احترامي دي نمـي    هنها انديش

خطـر   ،ه بزودي ميفهمندكخصوصاً ، د ننماي
جاني  متوجه  آنها  نيست  كه از دادن  پول 

بعضي از آنها كـه   مگر ،خود داري مي كنند
بعضـي كــه   مختصـر وجهــي مـي دهنــد و  

 تعويضاتي بدولت ميسپارند و مگـر  آنچـه از  
ـائل نقليـه بعنـوان       ـا از قبيـل وس اموال آنه
ضرورت قشوني ضبط حكومت  نظامي مي 

  .گردد
ـاني  گفته شد محبو سين دانستند خطرج

پــول داران از ، بلــي  ؛متوجــه آنهــا نيســت
ـتان     حبس شدگان اغلـب از خارجـه دوس

ـاي همـه    ابودند و  نگليسيان كه اكنـون بج
 در ها نشسته اند و زمام حقيقي امـر  يخارج

ـلحت وقـت و لـزوم    . دست آنهاست  بمص
ـان و     وجود موقتي يك حكومـت ضـد اعي

 سبب گرفتاري ايـن جمـع شـده    ، يفاشرا
ـا هـم     است و آن سياست كه تمام شـد اينه

ــال  ــوند و بع ــي ش ــن آزاد م ــطه اي وه بواس
ـيل وجاهـت ملـي     ،گرفتاري موقتي  تحص

ايــن از وجــود آنهــا بيشــتر  بعــد از ،كــرده
  .استفاده خواهند كرد

  
ضـیائی و سید  ریاست سه ماهه  ٭

دار رسیاست داخلی و خـارجی سـ
  سپه
  

ا نگارش شرح عنوان فصل شمه  پيش از
ايــن نهضــت   خــود د ر كــار حــال وي از 

  :نظامي  بنگارم
نظربوقايع گذشته كه خوانندگان كتاب 

ـتند موقـع بـراي مـن      من از آنها آگاه هس
  :چند خالي از مخاطره نيست بمالحضات

ـاي مهـم      -  1 خانة مـن يكـي ازمركزه
ـا   آزاديخواهان واقعي شده و اجتماعات آنه

اين خانه است و با هرسياسـت كـه    در بيشتر
  .ت بيگانه در آن باشد مخالف هستندانگش

ـاض را دسـت    -  2 چون  چرخ اين انته
ـيار    سفارت انگليس در زيـر   يـك  پـردة بس

ردانــد و در دفترنــام اشــخاص گنــازكي مي
و نام نگارنده سـفيد  ، ايراني درسفارت مزبور

ـاً بعـد از   .  روشن ديده نمـي شـود   خصوص
واقعه شانزدهم ربيع االول يكهزارو سيصد و 

و اقــدام متهورانــه مــن ) ه 1339(ســي  نــه 
ـار   درعقيم گذاردن  نتيجة مجلس عالي درب

سعي انگليسيان تهيه شـده بـود بـراي    با كه 
ــت     ــن مملك ــرفتن  زور و زراي ــت گ بدس
چنانكــه در فصــل  بيســت و يكــم  نگــارش 

  )  6( .يافت
عمليات نگارنده راجـع بـه كميتـه      -  3

آهن كه بـه صـالح وطـن خـود كـردم و      
ــل  دوازدهـــ  ــده  حم تدرفصـ ــر شـ ريـ

نها محو نشـده  آازخاطرانگليسيان و دوستان 
اســت واگربخواهنــد تالفــي كننــد موقــع 

  .مناسبي بدست آورده اند
ـته اسـت از    – 4 ـيش نگذش  زمان كمي ب

تهــران بدســت  انقــالب مختصــري كــه در
ـاي    محصلين مدارس بر ضد  سياسـت بازيه

داخلي وخارجي ومخصوصاً عمليات نظميه 
بــاز در رأس  "ســوئدي وســتدهال "كــه 

نظميه است و يكي ازعوامل كودتا بـوده و  
البته آن واقعه را فرامـوش نكـرده اسـت و    
همه گونه اسباب بـراي تالفـي  كـردن در    

  .دست دارد
ـيم حـوت    بهر صورت صبح زود روز س

ـان بتصـور   جوانان از جمعي از  آزاديخواه
 هاينكه انتهاض آزاديخواهي است بر نگارند

منـزل  و   مـدن از آ نووارد شده مرا به بيـر 
ـاض كننـدگان    كت نمـودن در رش كارانته

ـ     ـا پـس ازچن دقيقـه    دترغيب مي كننـد ام
ـازي     ـا را بـه ب مذاكره  ملتف شدند كه  آنه
ـاع    خواهند گرفت بلكه اگر بصـورت اجتم

در بيـرون برونـد    آنبطور بي احتياطي از 
همه گرفتارخواهند شد از ين جهـت يـك   

داشت درهاي متعدد كه آن خانه  از يك و
  .بيرون رفتند

ده نيزبيكي ازمحله هاي دوردسـت  ننگار
ـان    تهران رفته  ـتان پنه درخانه يكـي ازدوس

اما پس . گشتم تا نتيجه انتهاض هويدا گردد
ازچند روز ازمجراي كاركنان جزء نظميـه  
خبردارمي شوم  كـه درصـورت اشـخاص    
ـام      ـا حكومـت حاضـر ن مظنون بمخالفت ب

وصي قيد نگارنده نيز بوده است و بطورخص
شــده كــه اگرمخــالفتي ازمــن ظاهرنشــد  
متعرض من نگردند،  بـي آنكـه بـدانم قيـد     

دراينصـورت بخانـه   . كننده كي بوده است
ـا مـدتي كسـي را نپذيرفتـه،        خود آمـده ت

خالصـه  . يكجهت بكارتأليفات مـي پـردازم  
ـيس دولـت     روزهشت برج حوت بيانيـه رئ

ـا اينكـه    ،بصورتيكه نوشته شد بنظر ميرسد و ب
ــ ــدرجات يبسـ ـال وآاري ازمنـ  ن از آمــ

آرزوهاي من وهرشـخص وطـن دوسـت    
است وتصديق دارم كه هـر وقـت دولتـي    
بخواهد شـروع  باصـالحات اساسـي ايـن     
مملكت  بكند  بايد بناهاي بي اساس سسـت  
بنياد اداري كنوني را بكلي سرنگون كـرده  

ـا بلكـه      ـاي آنه ازخيلـي  نه بروي خرابـه ه
مي كه قابل زيرترآن خرابه ها  بناهاي محك

مانند ايران اداره كردن يك مملكت وسيع 
ـازد و  ـيش ازهمـه كارخانـه آدم     است بس پ

ـارف بايـد بـراي      سازي ما يعنـي وزارت مع
 ماده كنتد چه قوت بيآانجام اينكارها مرد 

ـا وجـود    .علم همانند علم بي قوت اسـت  ب
اين خواندن بيانيه انقالبي رئيس دولـت نـه   

ه بواســطه بلكــ ،تنهــا مــرا خرســند نســاخت
برخوردن بيك جمله و يك كلمـه  در آن  

و ايـن   برقلب من وارد شدي ضربت شديد
ـا كـه     ابنام ش« آن بود ـاه جوانبخـت م هنش

و احكام ساطع ازاعليحضرت وي جميع قوا 
زيرا در حكومت ملي جميع قـوا از  » است 

ملت ساطع است و بسه  قسمت منقسم شـده  
ـائيه را تشـكيل مـي     قوة مقننه ومجريه و قض
ـام از شـخص    دهد و صدورتمام قوا و احك
ـتبدادي      پادشاه  ايـن عنـوان حكومـت اس

  .است
اين خاطره قلب مرا متـأثرمي نمايـد و    

باطن خياالت نهضت كنندگان را آشكارمي 
ـنوم مباشـرين      سازد ولي از طرفـي  مـي ش
ـاليانه   مجلس شورايملي كه بمناسبت عيد س
تأسيس مجلس شوراي ملـي مشـغول تهيـه    

بودند ومقارن شد با ايـن نهضـت   بساط عيد 
نظامي و ازطرف دولت تازه روي مـوافقتي  
ـتند      با ادامـه دادن كارنديـده ، مـي خواس

يكمرتبــه .  بســاط ناتمــام را بكلــي برچيننــد
ـا    ــه آنهـ ــري ب ــت ام ــرف رئــيس دول ازط
ـيس دولـت     ميرسدكه جشن را بگيرنـد ورئ
ونمايندگان سفارت انگليس باتفاق يكـديگر،  

و گفته ميشود شوند در آن جشن حاضرمي 
مشاورين خارجه صالح نديدند بساط جشن 
برچيده شود تا سوء تأثيري در جامعه نكنـد  
ـايد بخواهنـد صـورتي     واز روي اين نظرش
ازمشروطه و قانون اساسي نگاهدارند، بـراي  
كاله قانوني گـذاردن برسـرعمليات خـود    
درنزد رقيبان بيگانه و معني وحقيقت آنرا لغو 

  . نمايند
بعـد   نامه ايران كـه سـه روز  زررووهم د

بيانيـه   بيانيه رئيس دولت نشرمي شود و ازنشر
را درج مي كند به اين مقام كـه مـي رسـد    

 كـه از « كلمه قوا را حذف كرده مي نويسد
و » اعليحضرت وي جميع احكام ساطع است

ـتين    مي رساند كه جمله مزبوربصـورت نخس
  .تراض شده بترميم آن پرداخته اندعمورد ا

ـا سـه    - اما عمليات سيد ضياء الـدين   و  ب
رجال اولي مملكت هيچ گونه ستيزگي  نفراز

ـيرالدوله و  –نمي كند مستوفي الممالك   مش
 مؤتمن الملك چونكه وجهـه ملـي دارنـد و   

ان دوستانه است بي يمناسبات آنها هم با انگليس
ـند  ـا    . آنكه نوكربوده باش ـياءالدين ب ـيد ض س

ارا مي مد رؤساي ايل بختياري خصوصيت و
ـا  قكند چون  وة شخصي دارند وبعضي ازآنه

  .بطورخصوصي با انگليسيان مربوط هستند
ـيس   سپهداره سيد ضياء الدين ب  اعظم رئ

 خود متعرض نمي شود اما او دولت پيش از
ــدارد و  ـان ن ــختي   اطمينـ ــب را بس آن ش

روزسيم حـوت   ،زود صبح بسيار گذارنيده و
ـا  .مي شود ر در سفارت انگليس دراطاق انتظ

وزيرمختار را مالقات ، بعد ازمعطلي طوالني 
بخانه خود رفته  تأمين مي يابد و او ازو كرده 

ـنج روزعـزت     .انزوا ميجويد بديهي اسـت پ
ـاه روز و   ، رياست وزرائي ديدن نه بلكه پنج

ـاق      ،نآپنجاه ماه  ـنج دقيقـه در اط بذلت پ
بـودن   ،كـه بـوده باشـد    ي هرا بيگانه انتظار

يكساعت  د كه مدت ازچه رس ،ارزش ندارد

ـپهداراعظم   هم  گذشته باشد و بهرصورت س
ـا   .ا وليعهد پناه ميبردي بشخص شاه و بهتربود ت

ـا مـي     ـتش بĤنه بيگانه درصورتيكه بĤساني دس
ـاهي   ،رسيد ولي دراين گونه موارد انسان گ

همه چيز خود را گم مي كند وايـن توسـل   
ـيس   ميـزان  ، رئيس دولت پيش بسفارت انگل

وذ آنهــا را در كــار جــاري و نفــ دخالــت و
  .انتهاض نظامي مي رساند

سيد ضياءالدين كه خود را سوسياليسـت  
آن بيانيه را نشرمي دهد واعيان و  ميخواند و

ــدازد  ــدان مين  . اشــراف را گرفتــاركرده بزن
تجمل اجتناب كند و دموكراسـي   بايستي از

ولي ديده مي شـود   ،خود را ازدست ندهد
ـاد قـرارداده  كه ميان خود وخلق فاصلة   . زي

ـا    ،درها ودربندها ميگـذارد  حاجـب ودربانه
با سوا رهاي  در گذشتن ازمعابر مقررميدارد و

  .بسيارحركت مي نمايد قزاق بيرق الوان دار
ـا بودجـه     سيد ضياءالدين بلديه وسيعي ب

ــد و  ــي كن ــر كــافي تأســيس م  پــيش ازه
كاربخراب كردن سر درهاي ميدان توپخانه 

ازند و ميكوشـد كـه   جاهاي ديگر مي پرد و
باصالحات اداري شروع كند و درعين حال 

روحاني نمايان عوام فريب  چون پدرش از
وقـت ظهـر دركوچـه و     امرميكند در ،است

بازاراذان بگويند و روزهاي جمعـه را بكلـي   
تعطيــل كننــد و درســرميزهاي رســمي    
ميهمانيهاي خود كه نمايندگان خارجه هـم  

بـراي   . ردمشروبات الكلي نمي گـذا  ،هستند
ايـن راه   از اينكه اظهارمسلماني كرده باشد و

نظرخـواص   در ت بياورد وسدل عوام را بد
  .سياستمداري كرده باشد

سيد ضياء الدين پيشرفت كارش بحسـن   
ـپه اسـت كـه      ـاخان سردارس موافقت با رض

ــزم و  ــخص داراي ع ــت  اراده و اوش بينهاي
نامجوست و البته مي خواهد هرچه مي شود 

ــ دراينصــورت اگــر   . وده باشــدبنــام وي ب
ـار   ،نخواهد با رئيس الوزراء همراهي كند ك

  . د بودهزار خوا
سيد ضياءالدين با اينكه اين نكته را ميداند 
بازمي كوشد فرمانده قوا را مطيع خود سازد 

بلكه مسعود خان كيهان وزيرجنگ او كـه    و
درجنبه عزم و اراده و  صورتي بيش نيست و
سپه بسي ناتوان بنظرمـي   خياالت بلند سردار

مي خواهد سردارسپه را محكوم وزيـر  . يد آ
  . دست خود بداند

اين است كه بزودي روح اختالف كلمه  
ميــان رئــيس الــوزراء و فرمانــده كــل قــوا 
حكمفرما مي شود و طولي نمـي كشـد كـه    
ـارج شـده     ـاخواه خ ، مسعود خان خواه يا ن

  .سردارسپه خود وزيرجنگ مي گردد
انكه ازپيش گفته شده قـوه  سردارسپه چن

ژانـدارمري   ، ي كه درمقابل خود مي بيندا
ـا     قاست كه رنگ   شـوني بخـود گرفتـه و ب

 ،وزارت جنگ يك صاحبمنصب ژاندارمري
بهم زدن تشكيالت آن خالي از اشكال نيست 
ولي با وزارت  جنگ خودش آن اشـكالت  

  .برطرف مي شود
دارسپه دراين انتهاض اول وظيفه اش رس

اي متفرق شده قـزاق بـوده   وي قجمع آور
ــا وظيفــه  اســت و ــازه بĤنه دادن تشــكيالت ت

ـام قـواي     ود ـاختن تم مش متحد الشـكل س
با داشتن وزارت جنگ بĤساني  نظامي است و

ـاب گـردد     مي تواند باين مقصود هـم كامي
 يوالبته امرمطلق بـودن درمملكـت را بـرا   

اطاعت  كردن اوامر ديگـري تـرجيح مـي    
ـاررئيس    از اينجاسـت كـه   دهد و ـتي ك سس

 خصوصاً كه بعضي از . دولت شروع مي شود
ـين      ـند و درتفت رجال  دولـت  كـه محبوس

ـيله   ،كردن ميان اشخاص مهارت دارنـد  بوس
ـان     ــد ميـ ــه  ميتوان ــود هرچ ـان خ كاركنـ
وزيرجنگ و رئيس دولت تفتين مي كنند و 
روي دل وزيرجنگ را بجانب خود بر مـي  

  .گردانند
ـپه  دارسـ  .ز سيزدهم نوروز اسـت ور ر س

 ، نزديكي تهران است اردوي قزاق را كه در
 .هيئت وزراء هم آنجا هستند  ، ميهمان كرده

الدين ء مخالفت باطني سردارسپه با سيد ضيا
در  ،و بي اعتنائي وزيرجنگ بـرئيس دولـت  

چه درموقـع   .  اين روز نيكوهويدا مي شود
 تا بينها نطق وزيرجنگ براي صاحبمنصبان و

صـحبت   ميرود، رخاسته كه ازمجلس وزراء ب
سيد ضياء الدين باو مي گويد سـالم  .  بدارد

جنـگ را ازايـن   وزيـر  .  مرا هم بĤنها برسانيد
رسانيدن سالم  بجايو سخن نا خوش آمده

مـي   ؛  قزاقان رئيس دولت بصاحبمنصبان  و
الدين رئيس الوزرا ء گويد وقتي آقا سيد ضيا

ـتم و وقتـي مـن       ،شد من فرمانـده قـوا گش
ـيس الـوزراء شـد    ،شتم گقوا   فرمانده   . او رئ

در يك روز بـه   او را يك مجرا و يعني من و

بر من تفوقي نـدارد   او ، اين مقام رسيده ايم
بشـما بـوده    كه من واسطه رسانيدن سالم او

زاد آاينك بعلل سقوط  دولت ضيائي و. باشم
يـك   از. شدن محبوسين سياسي اشاره نمايم

ـ  ه محبـوس  طرف احتياج كودتا كنندگان ب
از  نگاهداشتن محبوسين بر طرف مي شود و

ـان وزيـر جنـگ و      ديگرطرف  كـدورت مي
بطوريكـه   ، رئيس الوزراء شـدن مـي كنـد    

ــركار  ــردو برس ــداري ه ـاه ازنگاه عهدة نگـ
ـا و  دارندگان خارج مي گردد و  احتياج آنه

البتــه احتيــاج مملكــت بوجــود سردارســپه 
ا ه بيشتراست تا بوجود مانند سيد ضياء الدين

ــد   و ــدين نيزبعـ ـياء الـ شـــايد ســـيد ضــ
اززمامدارشدن شدن با نماينده سياسي روس 

تصورمي كنـد   رد شده وابلشويك كه تازه و
بـــيش ، حكومـــت سوسياليســـتي اســـت 

ازقدرضرورت خصوصيت كرده باشـد كـه   
ان شــده باشــد و يموجــب نارضــائي انگليســ

ـارجي فـراهم    بهرصورت اسباب داخلي وخ
ـاده از   سيد ضياءالدين از مي شود و ـار افت  ك

ياران طرد مي شود و بمحض معزولي او نـه  
ـان    تنها محبوسين آزاد مي گردند بلكـه ازمي

  .ا يكنفربرياست دولت بر گزيده مي شودهآن
  
 :توضیحات و مآخذ٭   

 
 –تاريخ بيست ساله ايران  –حسين مكي  -  1 

صـص   -  1358 –مؤسسه انتشارات اميركبيـر  
284 – 270      

2-     
Paris : Renaissance du livre,1922  - 

Les anglais en Perse  Lesueur -   
Emile  

يا براي رد گم كردن كه وانمـود كننـد    -  3
اگر انگليسها در كودتا دخالت داشته اند پس 
ـا را هـم گرفتـه     چرا دوستان و پادوهاي آنه

  اند؟
ژنرال ما : حسين مكي توضيح مي دهد  -  4

ـاليزم  ژور دنسترويل دركتاب خود بنام ا مپري
ـا  : انگليس در ايران و قفقاز مي نويسد وقتي م

وارد قزوين شديم و آنجا را اشغال كـرديم،  
كوچه ها و خيابانها را به انگليسي نامگـذاري  

  .كرديم
ـلي در   دنسترول دركتاب خود مطالب مفص
ـان و     بارةّ روابط خود با ميـرزا كوچـك خ
ـيار       ـته اسـت و تـالش بس مسائل جنگـل نوش

مــل انگليســي و انتليجنــت نمــوده كــه عوا
سرويس مانند كلنل نوئل معـروف كـه نـزد    
ـات دهـد و     جنگليها اسير و زنداني بـوده نج
باالخره  طبق قراردادي كه با ميرزا كوچك 
ـا مبادلـه      خان منعقد نمود موفـق گرديـد ب
اسراي  جنگل  كه در دست انگليسـها بـوده    

  . مبادله نمايد
ــرال   ـين ژن ـندگان و مطلعـ  بعضــي از نويسـ

ماژوردنسترويل را بزرگ  مي دانند و اظهار 
نظر كرده اند كه طرح كودتا از طرف او پي 

  .ريزي شده است
» حيات يحيـي  «  - يحيي دولت آبادي  – 5

  -  1361 –انتشــارات عطــار  - جلــد چهــارم 
  239 – 247صص 

اشاره شادروان يحيي دولت آبادي بـه     -  6
ــژادي « ــدن  1911كــه در » كنگــره ن درلن

ر گرديد مي باشد كه  وي به نمايندگي برگزا
شركت نمـود در  » كنگره« از ايران در اين 

اشاره مي كند و » كنگره « خاطراتش به آن 
ـال و     «: مي نويسـد  ـاي ح نگارنـده بـه اقتض

پريشان حواسي كه ازبابت حملة محمد علي 
شاه مخلوع  و ساالرالدوله برادرش به شـرق  
وغرب ايـران حاصـل اسـت، پرحـرارت و     

ايت آميز و اخبار ايران را كه در جرايـد  شك
ـيس   همان ايام درج است شاهد آورده، انگل
ـايع ايـران از روي عهـد نامـه      را كه در فج

بهر گونه تجاوز روس به امـورداخلي   1907
ـا مـي      مملكت رضا ميدهـد، شـريك جنايته
خواند ومي گويد  اي ملل مختلف عالم، آيا 
انصاف است در يك مملكـت كـه مشـغول    

ح داخلي مي باشد اينطور اسباب  قتـل  اصال
وغارت و اختالل امور آنرا فراهم  بياورنـد و  

ن را به حال اضافه ميكنم كه اگر بيگانگان ايرا
ـانع كـه در راه      خود بگذارنـد، هرگونـه م
ترقي و تعالي  آن روي دهد مانند برف كه 
در آفتاب  به خودي خود آب مـي شـود،   

  » .طبعاً برطرف خواهد شد
ـا  : منبع  -   183ص  - جلـد سـوم     - همانج

نگاه بكنيد  بـه فصـل بيسـت و بيسـت يكـم        
  همين كتاب  
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سخنراني علي صـدارت  
ــه   ــورك، بــ در نيويــ
مناسبت يادمـان كشـتار   

  دهة شصت در ايران
  
  
خشونتھای فيزيکی ديگر، به غير از اعدام،  

اينھا ھم که ......شکنجه......مثل زندانی کردن
ه از نماد ونت واضح ھست ک ارز خش ای ب ھ

    .ولی درجاتشان فرق ميکند..... ھستند
فيزيکی به نوع خشونت فقط  ،از آن ھم فراتر

ر نمی ود، آن منحص ی و  ش ونت روان خش
ی، اکتر از ...... روح ه دردن ا ک ه بس چ

  .خشونتھای فيزيکی ھستند
ل  ا دنخورزخمھای شالق و کاب االخره ....ھ ب

د ن قرحه ،جوش ميخورن ی اي ھای روحی  ول
و به تبع آن تمام  ،وانی که شامل حال زندانیر

ھزارھا کيلومتر دورتر، حتی  ،جامعه ميشود
ا اين آسانی ،نيويورکاينجا، در در  ام  ب ھا التي

د دا نميکنن انبی پي وارض ج ا ((، و ع ا ب و ي
اصالح پدرم وقتی که سالھا پيش در مدرسۀ 

آن به خارج از ..)) طب بودم، عوارض جنبی
ه و م ميرس دان ھ دۀ  زن اق و پدي ک اتف ن ي اي

شنيديم که بعضی از . سادۀ روانپزشکی است
ھا را مثال از کھريزک، بعد از شکنجه  زندانی

ھا، به صورت برھنه در  و تجاوز، نصف شب
ھا رھا ميکردند، تا اينھا بتوانند عواقب  خيابان

جنبش را به آگاھی ھمگی برسانند و ترس را 
دين د و ب ۀ جامعه سرايت بدھن ه بقي ترتيب،  ب

خشونت بدين شکل . انفعال را القا و تلقين کنند
ارج  ه و از صحنه خ ته شدن جامع باعث بس

  . گردد شدن مردم می
دانی و  خشونت از مرزھای مادی بدنِ  يک زن

   .بس فراتر ميرود... ھا، ھمۀ زندانی
تجاوز ....... خشونت تجاوز است به حقوق،

وق بشر ه حق رم نشمردن و نقض ..... ب محت
  . وق ذاتی بشرحق
 

ؤال ک س د : ي ادر متول ودک از دو م دو ک
ندال ميشود و ديگری خمينی ايکی م.... شدند

ا و  هي ی ابن...... ای خامن ود و  يک ينا ميش س
الی ری خلخ ری .... ديگ وی و ديگ ی  مول يک

وردی  الھا ...... الج ه س وردی ک را الج چ
ود، توانست خودش  دانی ب اه زن دان ش در زن

ه  يانه ب در وحش ردازدآنق انھا بپ و  آزار انس
د ان بزن ی آن تارھای جمع ه کش ت ب ؟ دس

ی ی گری وحش ه وحش ات  ھائی ک ترين حيوان
  . دھند یمدرنده ھم در قبال يکديگر انجام ن

خوب حاال بپرسيم که آيا اين : يک سؤال ديگر
وداتی عجيب ان موج د آقاي ه بودن و ......الخلق

نيع را  ال ش ور اعم ر اينط انھای ديگ انس
د انجام بدھند؟ و يا اينکه اينھا مربوط نميتوانن

به زمانھا و مکانھای ديگری ھستند و ما الزم 
اد غصۀ اينطور چيزھا را بخوريم؟  نيست زي

دبختی !... اصال به ما چه" من خودم ھزار ب
اد !..... دارم ه ب ريم ک ان را بگي اله خودم ا ک م
ره ان  !...نب ه ن ک لقم نۀ ي ردم گرس ۀ م ھم

ال و حوص ی ح تند، کس ن ھس ت اي له و وق
دارد ا را ن اری نمی...... چيزھ ه ک ا ک وانيم  م ت

  ..."بکنيم
ا ممکن : تر اين ھست که ولی سؤال مشکل آي

.... است ھرکدام از ما و يا اقوام و دوستان ما
اگر در تحت شرايطی خاص قرار بگيريم، به 
مرور تبديل به موجوداتی از قبيل الجوردی و 

  خلخالی بشويم؟  
وال ن س واب اي ل . (ھست! آری ج ا الاق ر ي ب
ه اس مطالع ورد ای  اس د، در م - ۶٠ميتوان

ولی اوال اين )...... ما جواب آری باشد% ۶۵
واب  ن ج ا اي بی است و ثاني ت نس واب مثب ج

ت، ار ..... مثب داقل چھ ه ح ت ب روط ھس مش
  . نسبی  شرطِ 

به چه مقدار  ،ما و جامعۀ ما: شرط اول اينکه
دا کرده باش اد پي و اينکه  ،يمبه خشونت، اعتي

ونت زان ،زور و خش ه مي ه چ ای   ب در زيربن
وذ  ا نف ی م ردی و جمع دان ف ی و وج فرھنگ

  کرده باشد؟ 
ه - ٢  امانه :و دوم اينک ه  س ه، چ ھای جامع

واص و  ه خ ی، چ ر دولت ه غي ی و چ دولت
اھيمی  ه اصول و مف ر چ د و ب ضوابطی دارن

  اند؟  پايه ريزی شده
خود  اينکه ما در مورد تعيين سرنوشت - ٣و 

ا اينکه  چقدر ميخواھيم نقش داشته باشيم و ي
چقدر راضی باشيم که ديگران را بر سر خود 
سوار  بکنيم که  آنھا ھرکاری دلشان خواست 

يم ، آن باال بکنند و آنھا را ّولی اموراتمان بکن

و در واقع، در باور خودمان، چقدر واليت را 
ا  ،که متعلق به خودمان و تمام ملت ميدانيم و ي

مان را خودمان  آنکه چقدر حاضر باشيم واليت
ی و  ن دين ای خش ديم ديکتاتورھ تی تق دو دس
ا  يم؟ و در نھايت به يک فرد و ي غير دينی کن

) چه دينی و چه غير دينی(يک گروه و حزب 
  .؟واليت مطلقه بدھيم

انه- ۴و زان  رس ه مي ا از چ انی م ھای ھمگ
زدائی  استقالل برخوردار ھستند و در خشونت

شند؟ و اينکه آنھا چقدر ميتوانند در سير ميکو
ر ه و خب ار  ،آزاد انديش ند و افک ال باش فع

اجرا  ن م ر اي ان را درگي ران و جھ ومی اي عم
  کنند؟

امانه ازيم س ما ميس ن و ش ن و . ھا را م ر م اگ
اگر ، شما به خشونت و زور، معتاد شده باشيم

درت و  ه زور و ق الت را ب ما اص ن و ش م
نکه من و شما خودمان اي ،نمادھای آن بدھيم

در کار و زندگی روزمرۀ خودمان چه ميزان 
و يا اينکه من و شما به  ،خشونت بکار ميبريم

يط  ه در مح ونتی ک ه خش بت ب زان نس ه مي چ
دھيم ت مي ت اھمي اری اس ان ج ا  و ،اطرافم ي

ار آنھا  ،ھستيم نسبت به آنھا بی تفاوت از کن
ه دون اينک ذريم ب ی ميگ ی براحت ا آن حت را ھ

  .خشونت بدانيممصاديق قی از مصدا
ا خشونت، ذاتی بشريت  ولی حاال ببينيم که آي

  است و يا از عرضيات است؟ 
ا  بعضی آرای دينی، معتقدند که انسان اصال ب

  . آيد يک گناه اوليه به دنيا می
د، ھستند فرھنگھايی  که قدرت را اصل ميدانن

ه عرضی د ،خشونت را ن ی ميدانن ه ذات از . ک
اش  اح يزدی که خميرۀ انديشهجمله آقای مصب

ت درت نيس تش ق ز پرس اوی . ج ام و فت احک
ه سب تمن ارۀ شکنجۀ ب ای مصباح را در ب آق

و اينکه  ،جنسی و تجاوز به زندانی را ديده ايم
ا  د، ب ائی را بکنن ا چکارھ ا آنھ وری ب چط

وع يار تھ ق و بس ات دقي نيع آن  جزئي آور و ش
  .ديديم

ا، در پرستش تھوع اد  اين آق ا آور نم درت ت ق
ای در جائی به  آنجا رفت که وقتی آقای خامنه

ر  ای رھب ه پ ود را ب ه، او خ او وارد ميش
تی و  می ال پس ا کم ای او را ب دازد و پ ان

وزه ه و از  گی می دري د ميش د بلن د و بع بوس
د  کوه ميکن ودش ش د خ ت ب ه (بخ ل ب نق

ام معظم رھبری جوراب ) مضمون که چرا مق
به پای اين بت پاش بود که لبان او نتوانست 

!!!! بوسه بزنه ۀ جوراببزرگ، بدون واسط
و البته تفکر و انديشۀ !!! آور است اين تھوع
 ،پرستی او سازی و بت و اين بت ،راھنمای او

اين تفکر از . آورتر از اين عملش است تھوع
د  ری را از ح ه ديگ ونت ب رف خش ک ط ي

ونتِ  می تی و خش وئی، پس د، و از س گذران
ه وھين ب تی و ت داد  پس ود را، ارزش قلم خ

  . کند می
د مشابه اينھا در قرون وسطی، رايج بوده . ان

ديمترين غرب  الم، يکی از ق اھتی اس ن فق دي
ت زدگی م از  ،ھاس ه دوئاليس اور ب و ب

ه  ه دين اينگون ديم ب ان ق اسکوالستيک و يون
  .فقھا وارد شده است

تِ  ب  در دول الم غي روعيت از ع ی، مش دين
آن دست نخبه ھای  گرفته ميشود ولی کنترل

دين و در نھايت ولی مطلقه است که به قول 
  . ميشود" الخطاب فصل"اينھا، 

  :بشنويم" نخبگان"از افضاتِ اين 
ه ت ک كيني گف اي مش دگي : آق م نماين حک

ان امضاء  ام زم تم را ام دگان مجلس ھف نماين
است كه مخالفت با اين  معنیكرده است، بدين 

ا امام زمان ا  ...مجلس، مخالفت ب و مخالفت ب
ه  ت و البت دا اس ا خ ت ب ان، مخالف ام زم ام

دا الف خ روکار مخ ان، .....س ول آقاي ه ق و  ب
ين" ا غ اغی ب ه "...... ب ت ک ی اس ا آن ب

  !!!!   ميدانيد
ولی مطلقۀ "ايشان بعدھا گفته است که ھم 

د  فقيه، بر جان و مال و ناموس مردم بسط ي
وی " دارد د ت ردم نريختن ه م ا ک و ای عجب
  !!!نھا که به اين خشونت، اعتراض کنندخيابا

ی ای آذری قم ت" ،آق ی" هللا آي ، آذری قم
ه د ک م :"فرمودن د راھ ی توحي ه حت ی فقي ول

  ".ميتواند تعطيل کند
زدی  ای مصباح ي اينکه  "حرکت قسری"آق

ر ت و جب ر اس ت و جب ر اس ای  را! جب و آق
ه ای  بلا"خامن ر بالرع رح و " نص را مط

  . زه کردنديتئور
اظم صديقی"م و المسلمين حجت االسال ، "ک

ۀ تھران، ام جمع ه  ام از جمع ه دوم نم در خطب
پتامر  ٢٣ ران ٢٠١١س ا : تھ ری ب رھب

امدادھای غيبی، سخنانی گفتند که جا دارد در 
  .متون درسی، تدريس شود

ه اش،  ت فقي ی در والي ای خمين ول آق ق ق طب
در نتيجه، ھيچ  "!! مردم در حکم صغيرند"

چ، بلکه لياقتِ تصميم صغيری توانائی که ھي
دارد ری را ن ه در  ،گي ردی و چ د ف ه در ح چ

و حتی ! سطح جمعی و ملی که به طريق اولی
و در  ،عقل اين را ندارد که  در رھبری جامعه

  . شرکت کند تعيين سرنوشت خود
ه  دار، ب ی يک انسان حقوقم ه، آزادگ در نتيج

اری يک مادون ِانسان تکليف دل  گرفت د مب من
ود ر .ميش ور و ني ۀ کش ای محرک وی ھ

از يک (بخصوص جوانان، به نيروی تخريب 
ال ) طرف ا خود تخريبی و انفع از طرف (و ي
شان، در حق  و ھمگی .، تبديل ميگردند)ديگر

  !....  خود و ديگری خشونت ميکنند
ر ه ب تمی ک م در سيس ور را ھ ۀ  ادارۀ ام پاي

) چه دينی و چه غير دينی(واليتی انحصاری 
ا ا اعم وان است، جز ب ل زور و خشونت نميت

رد ه مشاوران و متصديان . تصدی ک چون ک
امور بايد پيوسته بياد بياورند که از خود عقلی 
ندارند و اين رھبر است که منويات خودش را 

  . ميگسترد
ر تصميمی در سطح مملکت و مملکت  در ھ
داری، اعمال خشونت واجب ميشود و وقتی 

انی  ه کس ل آقاي(ک تی و امث ن بھش
ه را ....) انیرفسنج ی مطلق ه رگ خواب ول ک

ی و  افع شخص ه من د، در نتيج دا ميکنن پي
ود را  ی خ ق (گروھ ت مطل ر در اقلي ی اگ حت

ند، د... باش ه بودن تند...ک ر ....) و ھس در نظ
  . دارند و نه منافع ملی و عامۀ مردم را

خشونتی که آقای رفسنجانی و دار و دستۀ او 
ادی ب رده است ابع ل ک ا تحمي ن م ه وط اور ب

ارزات . نکردنی دارد ا در جريان مب تازه اين آق
ودش،  اتی خ ال بیانتخاب ی در  در کم آزرم

 چونادعا کرد که ھای ھميشگی  پردازی دروغ
ه مضمون( ل ب ردن  ودل ) نق دانی ک طاقت زن

ام  کسی را نداشت و به اين دليل از قبولی مق
  !!! قضائی سر باز زد

خص  ه ش تر ک ن بيش ونتی از اي ه خش و چ
ي ردهتحص ورک  ل ک ين نيوي دون (ای در ھم ب

ه ذره ه اينک ته باش اد داش ا اعتق ه اينھ ، )ای ب
اتی رفسنجانی را در دست  بيرق کمپين انتخاب

د که  من "بگيرد و زير گوش دوستش بگوي
اط دارد ا ارتب ائی ھ ا آمريک ه او ب دانم ک .... مي

يم او رای دھ رويم و ب د ب ر !!!!" باي ای وای ب
ن  رم!!!!!..... م اير  و ای ش ر او و س ب

  !!!!!...فروشان طنو
يم د بيانديش ه .....بيائي ذيريم ک يم و بپ و بيانديش

ی آن  وع دين ه در ن ت مطلق ونت و والي خش
ود و در  ه نميش نفکران"خالص ر " روش غي

ده  راوان دي ور ف ه وف م ب ی ھ ی و ضد دين دين
  .ميشود

ه ر جامع ۀ ھ روی محرک رين ني ای در  مھمت
تند، ان ھس ع، جوان ه در ج.... واق ه ای ک امع

اصل بر واليت انحصاری و زور و تخريب و 
ر (خشونت است  ی و چه غي وع دين ه از ن چ

ا زور )آن ، اگر اين جوان، تصميم بگيره که ب
د،- و خشونت اين دا بکن خود از ...... ھمانی پي

رای  ود ب ونت ميش ب و خش ای تخري آلتھ
انديس اير رانت س ای  خواری خوری و س ھ

يج و س و بس زرگ عض ک و ب پاه و کوچ
  . ساواک و واواک ميشود

و يا اينکه در خودتخريبی، به انواع و اقسام 
    .ميشود آسيبھای اجتماعی، مبتال

ان خود روا  ه اطرافي ا اينکه خشونت را ب و ي
دارد  انواده (مي ار.... در خ ل ک در .... مح
ودگی محيط زيست.. طبيعت، ..... تخريب و آل

دگی  دگان، (رانن ی رانن رای بعض ر ب ل ب اص
اجم  اوز و تھ تتج ادی ) اس ونت اقتص خش

ی( ت بعض د دس ب  ،ھا ميگوين ه در جي ھميش
خص ی  ِ ش تبغل ی ....) اس ونت فرھنگ خش

وئی و دروغ دروغ( ذيری گ ودن ....پ ادی ب و ع
ه دروغ ... دروغ ورد ک ی برنخ ه کس ال ب اص

 در اين صورت،!....) یوئبشنوی و دروغ بگ
ا عطوفت  چه انتظاری داريم که بازجوھامان ب

ه و  الی ک د در ح ار کنن دانی رفت ا زن رام ب احت
ا عطوفت و  ان و ديگران ب ا خودم ان ب خودم

  کنيم؟ احترام رفتار نمی
روزه  ای ام ربازان ...... بازجوھ اير س و س

ت  دگان در والي ان و ذوب ش ام زم ام ام گمن
د ريخ نياوردن ه را از م ه فقي ان ! مطلق و از مي

  .  امثال ما مردم پيدا شده اند
الھ اد  ۵٨و  ١٣۵٧ای دوران س ه ي را ب

ان از تمام  ا چه اشتياقی، ايراني اوريم، که ب بي
د و ھمينطور  دنيا برای ساختن مملکت ميآمدن
اس  ر اس ور، ب ل کش تاق داخ ان مش ايراني
ی،  اميلی، حزب ارتباطات شخصی، دوستی، ف

ی، ف .... گروھ ای مختل تند در جاھ ه داش ک
د کسانی که در . شدند مشغول به کار می بودن

انھا مشغول به کار شدند، چه بسا که به زند
فقط به صورت ..." فعاليت و ھمکاری"اين 

د، ا اصال خودشان ... موقتی نگاه ميکردن و ي

ازجو  ا يک ب دانبان و ي را در موقعيت يک زن
د کل . نميديدن ه ش تان ب ه داس د ک ه ش ی چ ول

. ؟دستگاه امروزی شکنجه و تخريب در آمد
و ھيجان ِ يک آن جوان که حاال با ماجراجوئی 

د  جوان، در سيستمی قرار گرفته که يک آخون
ه راست و دروغ  م ب ثال خودش ھ اال م ه ح ک
ه  تنباطی ک ا اس وده، ب ا نب وده ي اه ب دانی ش زن

داشتند  آخوندآن زمان از در بسياری از مردم 
ی را  د ھمگ اوندو الب ی  خويش ای خمين آق

د، ام ..... ميديدن واع و اقس ه ان وی ک در آن ج
ا ديکتاتوري ا(ھ ی... پرولتاري ی....مل و ...) دين

ا تقالل و آزاديھ لب اس ود،  ،س ی ب سکۀ رايج
جذب شدن يک جوان در اينگونه سامانه ای، 

  . شايد زياد ھم عجيب به ديده نيايد
ب، خلخالی رايط مناس س در ش ا و  پ ھ

د و .... ھا الجوردی دوباره ميتوانند بوجود بياين
د بوجود می به اين  وقتی به اين قضيه.... آين

شکل بنگريم، بيشتر مواظب خواھيم بود که، 
ا  ال، ب ا انفع ر مستقيم و ب بطور مستقيم و غي
دان اره در ايران فردا، زن  یدست خودمان دوب

  . گر و بازجو درست نکنيم سياسی و شکنجه
چه دينی و (در يک سامانۀ واليت انحصاری 

، اصل بر اعمال زور و خشونت )چه غير آن
چه از نوع  فقيه و چه از (ولی مطلقه . است

چه از نوع معمم و چه از ......نوع روشنفکر،
ا خشونت ... ،.......)نوع مکال به بقيۀ مردم ب

د و می ين ميکن ه حق فکر  تلق ه بقي د ک باوران
  . کردن و تصميم گرفتن را ندارند

برای باز داشتن مغز و فکر، از تعقل و تفکر 
ار، ق و ابتک ار ميبايس.... و خل ه ناچ ه ب تی ک
د ...... زور بکار رود وقتی مغز و فکر از تولي

از داشته شدند، ه در .. ب دا ميشود ک خالئی پي
ر  ونت و زور پ ط  خش الء را فق ل، آن خ عم

  .  ميکند
رد ک ف رات ي لما نظ ه  ،مس د ھميش نميتوان

در نتيجه شخص و يا گروھی که . درست باشد
چه دينی و چه (مدعی واليت انحصاری است

گزير از اعمال زور و خشونت و ، نا )غير آن
فشار است، و اعمال زور و خشونت و فشار 
ا گروھی که مدعی  و تخريب، از شخص و ي

چه دينی و چه غير (واليت انحصاری است 
ائين تر جامعه  به رده)  آن دا  سرايتھای پ پي

ھر فردی در اين سامانه، در مکان و . ميکند
ال  ک فع ه و ي ی مطلق ک ول ود ي ت خ موقعي

امانه، در . اء استمايش ن س ردی در اي ر ف ھ
مکان و موقعيت خود، چاره ای جز خشونت 

دارد ب و زور ن ن . و تخري ردی در اي ر ف ھ
سامانه، در مکان و موقعيت خود، برای حفظ 
اين سامانه مجبور است از نيروھای محرکۀ 
جامعه استفاده کند و از جمله منابع مالی را در 

رد ود بگي ار خ ت محت. انحص وم سرنوش
ت  اس والي ر اس ران ب المی اي وری اس جمھ
ر از يک  ه غي زی ب د چي ه، نميتوان ۀ فقي مطلق

  .مالی که ھست، نباشد- سامانۀ مافيائی نظامی
وب ن يک سرنوشت ...خ ا اي يم آي اال بپرس ح

اجباری است و به ھر حال شکنجه ميشود و 
به ھر حال خشونت ھست و .... خواھد شد؟
     ؟خواھد بود

اجبر نيست بل! خير گفت ": که به قول موالن
ه  ردمتوب ار ک ر، ای عي ار است  ///از جب اختي

   "!اختيار است اختيار
ا خودسازی  ا فرھنگسازی...ميتوان ب ، ....، ب

انی در تصدی دوران  ال و ھمگ رکت فع ا ش ب
ذار انون ....گ ک ق تن ي رکت در نوش ا ش ، ب

ر  ر حقوق، مبتنی ب اساسی الئيک و مبتنی ب
ر، ی بش وق ذات ا ... حق ه و ب ای مقنن اخه ھ ش

ا رسانه ھای ...قضائيه و مجريۀ حقوقمند ، ب
د من ھموزن و  ھمگانی مستقل و آزاد و بامي
اعتبار سه شاخۀ ديگر دموکراسی و به مثابه 

دار  ت حقوقم ارم دول اخۀ چھ ک .... ش در ي
ا ماندن در صحنه، سرنوشت ديگری : کالم ب

  . را برای وطن و ھموطن رقم بزنيم
اين سؤال وجود داره در  در ذھن کمتر کسی

ا اين رژيم .... مورد اينکه ا  است رفتنیآي و ي
د د بمان ا اب رار است ت ئوليت !.... اينکه  ق مس

وانيم، ھر ... سنگين ما اين است که چگونه بت
ه سھم خود دام ب ن خشونتھا را .... ک ر اي عم

م، ...  و.... تر کنيم، کوتاه بعد از سرنگونی رژي
تمرار م تقرار و اس ھمی در اس االری س ردمس

داشته باشيم و از شکل گيری خشونت و حتی 
ين خشتھای  وتر از آن، از شکل گيری اول جل

يم وگيری کن ونت جل ای خش ه ھ اد اون . پاي ي
دانی سياسی را  حتی اگر او از گروھھای (زن

حتی اگر او و گروه  ...فکری مخالف ما باشد
ا کرده باشد ديھا را در حق م دترين ب ) ....او ب

ه  ه ھميش يم و ب ته باش ان داش ب خودم در قل
يم اره باش ر چ اری و ..... فک ر ک ام ھ انج
چقدر کوچک در جھت  برداشتن ھر قدمی ھر

ونت اری .. زدائی، خش ال و بيک ر از انفع بھت

  .. است
ل  ی مث م پليس ک رژي ه در ي ان باش يادم

ھر کسی ..... جمھوری اسالمی، ھر کسی را
و شما را  ھر کدام از ما و يا خانوادۀ ما..... را

د دستگير و شکنجه و  به داليل واھی ميتوانن
د اعتراف انفعال و بيکاری و . گيری اعدام کنن

ونت ذيرش خش دترين .... پ ودش از ب خ
ت ود .... خشونتھاس ه خ ب ب د مرت ن را باي اي

  .....نھيب بزنيم ويادآوری کنيم
ه از  راد را ھميش ا، اف انواده ھ ی خ در بعض

و در اين . اند هسياست و از کار سياسی ترساند
ن  ه اي ت ک کی نيس ه، ش وب روي ال مطل کم

ردم ه م اتوری است ک ای ديکت ا و ... رژيمھ م
ما ويم..... ش ل بش ن ..... ( منفع ش ک ا ول باب

ه گ زرگري ک  ھمه!.... جن ه ي ر وت ان س ش
پدر  سياست..... کار انگليسھاس......کرباسند

ادرو  دارد م ال و ....) ن ويز انفع ن ميشه تج اي
  . پذيرفتن خشونت و ... خشونت

ولی جور ديگری ھم ميشود به سياست نگاه 
رد ل ...... ک د مث ت باي ه سياس ن ب ر م ه نظ ب

به طبابت بايد  اين طور !!..... طبابت نگاه کرد
ه رد ک اه ک ه ..... نگ م ک الم داري دگی س يک زن

ه،  ری تندرست ميش ر و عم ول عم باعث ط
ه باعث  م ک الم داري دگی ناس م يک زن يکی ھ

اری ت زود ...بيم ج ... رس کھول درد و رن
وابسته و سربار ديگران .... معلولی.... ميشه
ودن ا.... ب ی طبابت ھرروزۀ م د ......ول ميتوان

دير  اتق دبير  م ا،را از ت د م أثر بکن و ...... مت
اه است و  ا سالم و کوت اينکه تقدير ما، عمر ن

س ر عک ا ب الم... ي ری س اد... عم .... ش
  ...تندرست
رود شخص ديگریاينکه  در فضای صبح  ب

صبح که  منو يا اينکه ..... آزاد و ورزش کند
و دار ميش ده و  مبي رون آم واب بي و از رختخ

زن ش مي يگاری آت ده س يدن  منيام ا کش و ب
کنم و سيگاری را  میرا شروع  مروز ،سيگار

ی ن م ی روش يگار قبل ش س ا آت ا  ......کنم ب ب
ه  اد ب ار اعتي روزه مض ه ام ه اينک ه ب توج

ر کسی پوشيده نيست، و اينکه بر دخانيات ب
يگار نمی ا زور س ی ب ان کس د و آن  دھ گذارن

ا دستان خودش  ا ميل و انتخاب و ب شخص ب
د ار را ميکن انی و ....اينک وع نگھب ا دو ن اينھ

دو نوع ... نگھداری از سالمت خويشتن است
دو نوع طبابت ... تصميم پزشکی گرفتن است

ت ه . اس یاينک ذاھای  کس رض روز غ در ع
وردس اده از  هو ب.......الم بخ ه زي دازه و ن ان
د و ..... حد و يا مواد غذائی مضر مصرف کن

طبابت .... ھا ھمهاين...... و.... يا پرخوری کند
ردن ودن است.... ک ر روزه طبيب ب  و.... و ھ
ن  دود تبطبااي خص مح ود آن ش ه خ ، ب
ورد  نمی را در م رين کسان  شود، و آن عزيزت

دينه ب.... دھم تجويز ميکن ......... پيرمان وال
  ..که چه غذائی به آنھا بدھيم... مانفرزندان

در  ھر کدام از ما و ھمۀ ما،.....به اين ترتيب،
ھرروزه طبابت  م در دنيای واقع،حالی که داري

ي واني....... ،مميکن ه من  مبگوئي معمال نميت ک
ا  نمی ار طبی نشده و ي ن ...... شوم وارد ک اي

گول زدن خود و برای حکمی است که برای 
ي  .ممشروعيت دادن به انفعال خود صادر ميکن

ن خود ول اي ردن ِ  گ الل ک رای ح ت ب زنی اس
ل کردن تفکر و تعقل و ابتکار خود ..... تعطي

  !!عمر زندگی نا سالمدارا شدن ِ يک برای 
ب ان ترتي ه ھم دام از ..... و ب ر ک اھ ال  ،م عم

واني وئي منميت ی  مبگ ار سياس ن وارد ک ه م ک
ه دارين الی ک وم در ح ت  مميش رروزه فعالي ھ

  !!مسياسی ميکني
ا سَ  ردن ب ی ک ار سياس ت و ک ی سياس يّاس

اينکه ما در عرض روز . فرقھای عظيم دارد
دگی  ۀ روزھای زن چه خود  و در عرض ھم

ر ي يمتصميمھائی بگي ائی بکن .... مو چه کارھ
ت ت ورزی اس ه سياس ا ھم ور . اينھ ه ط چ

ان مرفتار... يا نه ميدروغ بگوئ... مرانندگی کني
  ....انمدر محل کار

اينکه شما پرستاری ھستيد در مريضخانه ای 
ا مريضتان تلخی و  ،و به خود حق بدھيد که ب

د دۀ سياست ....ترش روئی  کني اين نشان دھن
ونت و زور  تن خش ه دانس ما در نھادين ش

فعاليتھای سياسیِ  آن شخص تمرين ..... است
اسِت بسط دادن سي.....  روزمرۀ خشونت است

: و توسعه و سرايت اعتياد و معتاد بودن است
ه زور و خشونت اد ب اد بخصوص ! اعتي اعتي

زی  يم کشی مغ ی در س د، حت زمن باش ر م اگ
. انسان را ھم تاثير ميگذارد و آنرا تغيير ميدھد

واد  ه م اد ب ثال معت د، م ه شنيده اي انطور ک ھم
دختر و ھمسر خود را ھم برای بدست  ،مخدر
  .پول موادش ميفروشد آوردن

  ۱۶در صفحه  
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  امام کیست؟
  

  
 ،زمـونآچون هر امامی به ابـتال و  – ۱۰

پس روشی که در پیش می  ،امام می شود
یعنـی روشـی قابـل  ،روش تجربـه ،گیرد

ــه  ــده را ب ــه کنن تصــحیح اســت و تجرب
ــر آاز  . هــدف مــی رســاند ــا ب نجــا کــه بن

روشی کـه انسـانها بکـار  ،بیانهای قدرت
توری است و کـار انسـان را دس ،می برند

در ویران شـدن و ویـران کـردن نـاچیز 
به  ،الگوی روش تجربی گشتن ،می کند

نقشی بس مهم در وجدان انسانها به  ،او
زادی و حقــوق خــویش و آاســتقالل و 

 . نها پیدا می کندآروش غافل نشدن از 
ــای       ــان  ویژگــی ه ــام و امام ــوز ام هن

ــد ــر دارد و دارن ــد . دیگ ــا در نق ــر ام نظ
صــاحب المیــزان و بازیــافتن تعریــف 
قرآن از امـام و صـفات او و نقـش او، بـه 

و طالبــان . ایــن انــدازه بســنده مــی کــنم
عالقمندان می توانند بـه فصـل امـام در 
ــاب  ــز کت ــالم و نی ــای اس ــول راهنم اص

کــه یــک نوبــت در انقــالب (رهبــری 
اســالمی درج شــده اســت امــا هنــوز در 

رجـوع ) شکل کتاب انتشار نیافتـه اسـت
  . کنند

ــاقض هــا       ــود هریــک از تن  ،ممکــن ب
نهـا را آرفع کنم و در قسمت دوم  ،درجا

این کار را نکـردم تـا خواننـده . ورمآباز 
گی های امام و نقـش ژبتواند خود در وی

نتیجه رفع شدن تناقض هـا را بیابـد  ،او
و اطمینان حاصل کند کـه حاصـل نقـد 

این تمـرین بـه او . خالی از تناقض است
بـــا یـــافتن و رفـــع  ،امکـــان مـــی دهـــد
ــه  ،ن بیــان قــدرتآتناقضــهای ایــن و  ب

. زادی بــــاز رســــدآبیــــان اســــتقالل و 
ــه ــم ،چنانک ــواع لیبرالیس ــه  ،در ان بمثاب

رهبـری ایـن  ،مرام سرمایه داری لیبرال
گی ژن ویآن تعریف را جسته و این و آو 

ــه اســت همــان نظــر  ،در جمــع. را یافت
 :شـده اسـت» مـدرن«ارسطو است که 

رهبر نخبه ایست که توانائی بهـره کشـی 
ــوده هــا« ،»عــوام«از  را داشــته ... و» ت

به رهبری بنا  ،نقد این رهبری نیز. باشد
  .زادی راه می بردآبر بیان استقالل و 

امیدم اینسـت کـه فارسـی زبانـان در        
. این نوشـته، بـیش از پـیش، تأمـل کننـد
 زیرا آن مسئله ای که تا راه حل بایسته را
نجوید، انسان در بندگی قدرت می ماند 
و مسئله بـر مسـئله و مـرگ و ویرانـی بـر 
مرگ و ویرانی می افزاید، مسئله رهبری 

چنانکه اگر این مسئله حل شـده . است
بود، با وجود انقالبی کـه در آن گـل بـر 
گلوله پیروز شد، استبداد بازسازی نمـی 
شد و جبار برای خـود والیـت مطلقـه و 

ان و مـال و نـاموس مـردم بسط ید بر ج
و اختیار تعطیل ) والیت تکوینی مطلق(

زمان بلوغ  ،زمان .توحید قائل نمی شد
و بلوغ به رها شدن و رهاکردن دشـمن 
داشــتن و دوســت داشــتن هــای قــدرت 

نهـا کـه دیـن بـاور آپـس . فرموده اسـت
رهبری سـازگار بـا  ،می باید ،نیز ،نیستند

زادی و خــــودانگیختگی آاســــتقالل و 
 ،بنـا بـر طـرز فکـر خـود ،انسانها را همه

  .بازجویند

سخنرانی علی صدارت در  
ـــه مناســـبت  ـــورک، ب نیوی
یادمان کشتار دهۀ شصـت 

   در ایران
  

، مصرف ١٣٨٨شنيديم که در جريان جنبش 
ود ه نصف رسيده ب رای ....... مواد مخدر ب ب

انی،  ونتھای خياب ۀ خش م ھم ی رق ه عل اينک
ی گرف ونت زدائ ه خش ميم ب ه تص ه  جامع ت

جامعه تصميم به جنبش و عدم انفعال .... بود
ا اين کار از خودش شروع .....گرفته بود و ب

کرده بود و ميزان خود تخريبی و خشونت به 
  ....خود را به نصف رسانده بود

به تماشای حکم اعدام  ماينکه ما تصميم بگيري
و فرزند خود را نيز ھمراه  مدر مالء عام بروي

ندۀ خط سياسی ماست و ، نشان دھمخود ببري
. ماي ما به نوعی وارد يک فعاليت سياسی شده

ی، جامعه و وجدان  ه طريق اول ا و ب اينکه م
ملی تصميم بگيرد که اين خشونتھا را تحريم 
د و اين اماکن را خالی بگذارد، و حربه ای  کن

ه ال خشونت را از جمھوری  از حرب ھای اعم
رد، يک کنش سياسی است ا . اسالمی بگي ب

ای  در عرصه ،ا جمھوری اسالمی رانکار ماي
ه ا   از عرص ودش تنھ ونتِ خ ھای خش

  .ماي گذاشته
ري ميم بگي ا تص ه م رکوبگر و  ماينک س

ونتمدار را ه.... خش ين  در عرص ه او تعي ای ک
منزوی ...... ھای او در ھمۀ عرصه..... ميکند
ھيچ ..... اين يک فعاليت سياسی است..... مکني

  !.....اردای ھم ند خطر و ھزينه
ه  ی اينک رکس ميم بگي ی  دتص ن سياس ه م ک

ندای انيستم ولی ھر چھار سال يکبار با پروپگ
م رکتِ در ..... رژي دان ِ ش دانی ِ زن ود را زن خ

م بکن دتر رژي د و ب ين ب اتِ ب و وسيلۀ  دانتخاب
..... برای کسب مشروعيت ددست رژيم بشو

دائی کردن ه گ ا ب د روز پيش  اينکه م ھای چن
ه ای خامن رکت در رأی آق رای ش ری  ای ب گي

دھي ت ب واب مثب ۀ .... مج ی مطلق وت ول و دع
" انتخابات"در  ميوو بر !مفقيه را لبيک بگوئي
  ...... متقلبی شرکت کني

ر عکس  ا اينکه ب دھي.. وي ا رأی ن ه تنھ ... من
اني ودت بم زل خ ت من ه در امني ی  مبلک و حت

ي الی کن م خ ا را ھ ه ....مخيابانھ ن ترتيب او ب ي
ريآبروی  ا بب م را در دني زوای او را  مرژي و ان

ان  ان نش ران و جھ ومی اي ار عم ه افک ب
ي ران را از ...... مدھ ردم اي اب م ا حس ه دني ک

د دا کن ران ج ت اي م...... دول ما را ھ ن و ش  م
  .... نژاد فرض نکنند جنس آقای احمدی 

ه  د ب ای سياسی ميتوان وۀ فعاليتھ شکل و نح
اد. (تعداد افراد آن جامعه باشد ی ھم بکنم از ي

بعضی از دوستانم، جوانان دليری  که در زير 
ونت  رکوب و خش ان و س ور و خفق سانس

و صبح مشغول پرکاری ھستند  ۴- ٣شديد، تا 
ل- ای د- مي ان ميرس ی ) ھاش ار سياس رای ک ب

ار  حتما الزم نيست که صبر بکنيم و سالی يکب
ل، جمع بشويم ا ...... در مقابل سازمان مل و ي

  ......   بشويم...... عاشورابھمن و ٢٢منتظر 
ر و  ل و وزي ه آدم وکي م الزم نيست ک ا ھ حتم

يم  ور باش يس جمھ ه  .....  رئ ه اينک م ب ا عل ب
چه دينی و چه ( دولتقدرت متمرکز شده در 

ر آن دا )غي ال زور پي ه اعم ل ب ه مي ، ھميش
دم  ه ع ر ب رعکس، اگ ا درست ب د اتفاق ميکن
ا عمل  ديم، ب درت و خشونت باورمن اصالت ق

ان ره م ی روزم ای .... سياس وانيم کانونھ ميت
ونت تھای خش رل سياس ه کنت درت را ب   ق

اوريم ردم  در بي ع م ۀ جمي ا ....... پرھيزان و ب
ط  ت را در خ ی، دول وان جمع ه ت اور ب ب

  . مردمساالری نگاه داريم
ه  ر ھفت ی آخ ن روز تعطيل ما در اي ۀ ش ھم
ه  يد و ب ری باش ای ديگ تيد در جاھ ميتوانس

ا مشغول کارھای عيش و نوش بپ د و ي ردازي
يد ود باش غلی شخصی خ ره و ش ی . روزم ول

از "شما ..... يک نيروئی شما را به اينجا آورد
و اين يک ... نيستيد" محنِت ديگران بی غم

  .  سياسی است کنش
ا  ه آي يم ک ان بپرس د از خودم ه باي ی ھميش ول
ر آن  رد؟ اگ ار ک ر ک تر و بھت ود بيش ميش

اد  ی را بي دانيان سياس اوريمزن و ...(...بي چ
... اين خودش،...)  عضوی بدرد آورد روزگار

جوئی و خالقيت  تکار و ابداع و چارهبنيروی ا
سکون و انفعال و ... انسان را شکوفا ميکند

اھش می ان ک رار را در انس د ق ر (....... دھ دگ
  .....) عضوھا را نيايد قرار

دۀ  ين کنن ه تعي ائی ک ه از فعاليتھ انی ک کس
ا ت آنھ ان  سرنوش انواده و فرزندانش و خ

ت، الش در ...... اس عی و ت از س
طفره ميروند و ھزار توجيه ..... زدائی خشونت

تو (....واھی برای اين عمل خودشان ميتراشند 
ا ... ، و آنھا که،....)کز محنت ديگران بی غمی ب

ا  مستقيم و......  انفعال خودشان غير مستقيم، ب
 به خود و مشغول خشونت.....  درجات مختلف،
تند ران ھس م......... ديگ ا ھ ه روزه ... آنھ ھم

ا ....... مشغول فعاليتھای سياسی ھستند، منتھ
سياستی که به زورمدار اجازۀ ادامه و تشديد 

د ونتھايش را ميدھ ت .... (....خش ز محن و ک ت
   )........ديگران بی غمی

ا ..... اگر که تو زندانی و زير شکنجه بودی آي
تی بپ و ميتوانس ه آزاد ت انی ک ه  کس در ذيری ک

"  از محنت ديگران بی غم"گردند  میخيابانھا 
   .......باشند؟

رد" اد نب ه ب ريم ک ود را بگي اله خ ا ک ا م .... باب
مردم را ..... مردم ھزار گرفتاری اقتصادی دارند
برای ....." اند گرسنۀ يک لقمه نان نگه داشته

يک مشکل و معضل جمعی ھيچوقت نميتوان 
  . حل فردی پيدا کرد يک راه

ت  اختن سرنوش رکت در س دم ش تِ ع سياس
مساوی با فعاليت سياسی ..... خويش و جامعه،

نکردن و عدم شرکت در سياست نيست، بلکه 
ز  ونت آمي ت خش ذيرفتن سياس ای پ ه معن ب
جمھوری اسالمی است، و چه بسا مستقيم و 
تن و آن  دم برداش تقيم در آن راه ق ر مس غي

ه درجات چه بسا دن و سياست را اعمال کر ب
  . مختلف به بقای آن رژيم کمک کردن است

ه  رد و جامع ک ف ی ي ت سياس ه فعالي ی ک وقت
و...... ای، ک س ونت  ....  از ي ذيرش ِ خش پ
به ( ر و اعمال خشونت از سوی ديگ..... است

و  ،....)واضح و غير واضح.... درجات مختلف
ا  ت و ي ن دو سياس ی از اي ه روزه  يک ھم

ی از اين دو سياست به ظاھر متضاد مجموعه ا
ه در  وان انتظار نداشت ک ه، نميت را اتخاذ ميکن

د و  ی نباش دانی سياس ه زن ا و آن جامع م
ا  ان م کنجهھموطن مول ش رگ آور  مش ای م ھ

  . يمنشو
شانه خالی کردن از پذيرفتن مسئوليتِ ساختن 
رکت در  دم ش ان و ع دۀ خودم سرنوشت و آين

آورد که  آن سياست، يک خالئی را بوجود م ي
الء را د و ....  خ ه محم يح و ن ی مس ه عيس ن
ای و  بلکه امثال آقايان خمينی و خامنه... موسی

ن  ژاد و حس دی ن نجانی و احم ت و  رفس آي
پر ميکنند و به امثال آقايان ... مشائی و رجوی

الی وی و خلخ وردی و مرتض ان .... الج امک
  .  اعمال خشونت ميدھند

از خشونت است، سانسور، که مصداق فاحشی 
تنھا در صدا و سيما خالصه نميشود و ابعادش 
ا  به گستردگی تمام، در ايران و بلکه در تمام دني

ی خشونتی بس خشن. گسترده است ر از  ول ت
مستخدم (  ......اما، خود سانسوری است ...آن

بدين   )بی جيره و  مواجب جمھوری اسالمی
ران  را ود و ديگ ل خ ا عق ه م ب ک ا.... ترتي  ب

از ترس ! تعطيل بکنيم..... ترسيدن و ترساندن
  !!..... خودکشی کنيم....و وحشتِ تب

بعلت اندکی ...  عقل خود را تعطيل کنيم که مبادا
اره رای چ ل ب ی از  تعق وئی و خالص ج

ونت، ر.....  خش ه ب ی مطلق ای ول ريج قب ه ت  ب

 ماين يعنی به ولی فقيه اجازه داده اي..... بخورد
ی ريم خصوص ه ح ه ب ر  ک اتفک م، م ا .. ھ ب

ا خشونت .. خشونت تمام، تجاوز کند و به آن ب
  !.... تمام، واليت داشته باشد

ا الاقل در حريم مغز خودت از پذيرش   خب باب
  ! خشونت خودداری کن

خب بابا اجازه نده که تو را در حريم خصوصی 
  ! خودت زندانی انتخاب بين بد و بدتر کنند

ن دتر و خش ب ب ه مرات ن ب ا اي دان  آي ر از زن ت
ودت را در آن  و خ ه ت ت ک ن نيس رادی اوي انف

د !!!! حبس ميکنی د... بدتر –ب ا .... بدتر - ب باب
  ! ؟!بس نيست؟

اين خشونت محض است که ديوارھای قطور 
وری را خود انخود.... سانس ت  م ا دس ب
ده گان خود... مانخود کشيده و   مانجلوی دي

  ، مبين حقايق را نمی
اين خشونت .....ی چی ميگذرهدر ليب د کهبين مین

ود ه خ ه ب ازه ميدھ شمحض است ک ه  داج ک
که از  دخود را مجبور ميکن.....  دفراموش کن
ر اد بب ر دي ابی  بگي ی انتخ ه  !!!دو فراموش ب

ھمين زودی تجربۀ عراق و افغانستان را از ياد 
ردي يلم !مب ھمين سه شنبه " فرانت الين"؟  ف
 ،مين امريکاو بقيۀ مستندھا و تحقيقات ھ ،پيش

که چه رفتاری کرد ارتش خارجی در  مرا نديدي
.... برای تفريح.... اعترافات شخصی خودشان

.... با مردم عادی بی دفاع....  فقط برای تفريح
رادر من و شما ا خواھر و ب ا زن و بچۀ .... ب ب

  !!!....با پدر و مادر من و شما؟؟؟.... من و شما
ت د اس ارجی ب ۀ خ ی جم!..... حمل وری ول ھ
ت ر اس د ت المی ب ه !!!!!!  اس ی عرض ن ب م

وانم .ھستم ا ت يلم... ن دبختم.... ذل ! ای ارباب... ب
ا به کشور من ھم حمله ...!!! بده به راه خدا بي

ن ۀ !!!! ک ر ھم ه دارم ب ت مطلق ن والي  ٧٢م
دھم  برای  ميليون ايرانی و به خودم اجازه مي

ا..... آنھا تصميم بگيرم و از تو تمنا کنم و  که بي
من ... ای قشون انيرانی!!!! ما را ھم نجات بده

ا و به ايران .... فرقی با مسعود رجوی ندارم بي
  ... ھم حمله کن و کشور من را آزاد کن

ا ن خشونت است آق وحش است !!.... اي ن ت اي
ا وع!!.... آق ن تھ ای  اي يدن پ آورتر از بوس
  !!.... ايست آقا خامنه

د ا ش ان تنھ ر خاطرم د اگ ان باش ب ،  يادم طل
  !!عشق ز ھر بی سر و پائی نکنيم

دان اخته.... زن دان خودس ود.... زن دان خ  زن
اخته وری....!!  س ود سانس ود ... خ خ
د...!!!!!  خود سانسوری... سانسوری د ... ب ب

ر د.... ت ر... ب د ت د.... ب ر... ب د ت ر ....!!!  ب زھ
ار رب.... م ر عق ار.....! زھ ر م ر .... زھ زھ

رب ار.....! عق ر م ر . ...زھ زھ
  .....!!!........  عقرب

چرا بين خوب و !!! خوب ھم ھست توی دنيا ھا
  خوب تر فکر نکنيم و انتخاب نکنيم؟

ته، رن ِ گذش ک ق بش ... در ي ه جن ران س اي
که سرمشق ... سه انقالب بزرگ کرده... بزرگ

دنيا شده،  و ھر سۀ آنھا بدست قدرت خارجی 
.. .به خشونت و ضدانقالب و تخريب تبديل شده

ولی در ھمۀ آنھا و در جنبشھای کوچکتر ھم 
ور ی... (ھمينط ناد ويک ق اس ای  طب ليکس، آق

د ر ارجمن ر از <... امي ی ديگ و بعض
الح ا  >  طلبھا اص ا آمريکائيھ اس ب در تم

تيبانی کرده ای پش د تقاض لی آن ) ان ل اص عام
اند که دست گدائی و تکدی  ھائی بوده"ايرانی"

ا نيت .... .اند به سوی خارجی دراز کرده حتی ب
واھی وب و خيرخ ی!!... خ ان! ول ا ج ! آق

د" ت بيائي وق ھمينجاس د... معش .... ؛ "بيائي
  !!"....معشوق تو ھمسايۀ ديوار به ديوار"
و واليت مطلقه ! مصری و تونسی گفت ارحل 

ھا رفتند، يکی که رفت به عربستان و سکته 
اه  ه دادگ س ب ه االن در قف م ک ی ھ رد و يک ک

دش می لحت !!! !!آورن ال مص وز دنب و ھن ت
تی و الحات ھس ال اص نجی و دنب ود ..... س خ

ازل  ال اجرای بدون تن سانسوری ميکنی و دنب
تی ی ھس انون اساس اره !ق ا دوب ه آي ؟ و اينک

  ....ی بدھی يا نرویأبروی ر

ت ونت اس ی در خش ل سياس ن عم ن ..... اي اي
که .... اين خودتخريبی است.... خودزنی است

در زندان انتخاب بين بد و بدتر تو مرتب خود را 
ی دانی کن ودت......  زن دانی ... خ ودت را زن خ

 اقليتیيک .... اقليتیبرای خدمت به يک .... کنی
  !!پرور؟؟ پرست و خشونت خشن و خشونت

ۀ   تی در نام ای بھش فند  ٢٢آق ه  ١٣۵٩اس ب
چه شد !!! خمينی نوشت که ما در اقليت ھستيم
ت   ت محض توانس ن اقلي ه اي ه  ٣٠ک ال ب س

  . ؟سلطۀ خود بر جامعه، با خشونت  ادامه دھد
د دھا بودن ه آخون ا ک اال آنھ وب ح ا !..... خ آي

ا  ود دارد؟ آي الح وج اتوری ص ونت و ديکت خش
ما و ھميشه دوست من ادشمن ِ دشمن ِ من، الز

ھست و با ھر کسی ميتوان اتحاد و ائتالف کرد 
و تشکيل جبھه داد؟ آيا ميتوان برای رسيدن به 

ده دم ی ش تقالل، حت ی و آزادی و اس وکراس
ال  ز را در قب ونت آمي ھای خش ا، روش موقت
يله را  ا ھدف وس ريم؟ آي ار ب ود بک الفين خ مخ

د؟ ه ميکن ول يک .....  توجي ه ق ... شخصی...ب
ک ذره  اال ي ی، ح ه دموکراس يدن ب رای رس ب

 که  بگويمحاال (!! خشونت  که  اشکالی ندارد
خارج از کشور  اين حکم در آزادیِ صادر کنندۀ 
   !)زنگی ميکند

اگر يک چنين شخصی يا حزب و گروھی با اين 
خشونت را، ..... که در نھايت،.... تفکر راھنما

د، ل ميدان درت و زور و ..... راه ح رای  ق و ب
در مقام خط ........ خشونت، اصالت قائل ھست،

دھنده و تصميم گيرندۀ مملکتمان قرار بگيرد، 
دن ب حنه مان دون در ص ادی و ب ردم ع ه م قي

باورمندان به عدم زور و خشونت، ھمين آش 
و ھمين کاسه نخواھد بود؟ اگر اين شخص و 

روه  ا(حزب و گ دام از م دا ..... و ھر ک ۀ ج تافت
ھر کدام از ما  که به اصالت ..... بافته که نيستيم

ونت، درت و خش ديم.. زور و ق ه ....) باورمن ب
ژاد دی ن ی و احم ه ای و خمين ای خامن و  ج

الی رد ..... رجوی و الجوردی و خلخ رار بگي ق
ا  ت؟ آي يش نميگرف ا را پ ۀ  آنھ ان روي ا ھم آي

دتی د از م ه بع يم ک ائی نميرس ان،  ،بج خودم
  عکس خود را ھم در آينه نشناسيم؟

ا رد  م رد ف زان خشونت در ف ه مي ر چ و ....  ھ
عمر ...... تک تک افراد يک جامعه کمتر شود،

  . کوتاه تر ميشود ھای خشن و زورمدار، رژيم
دف، ی ھ ر .....  وقت ی بش وق ذات ت حق رعاي

د رای ..... باش تقالل ب دف آزادی و اس ی ھ وقت
د ه باش روه و .... ھم ن و گ رای م ط ب ه فق و ن
تعقل و تکلم و تعامل ھر /تفکر...... حزب من،

بت از  ان نس ه ھم ه، ب ه جامع رد و در نتيج ف
  خشونت دور ميشود؛ 
ه ھمان نسبت، از ب اسلحۀ خشونتِ در ....  و ب

م  ر و ک م اثرت رکوبگر، ک دار و س ت زورم دس
  . بی اثر ميشود...... اثرتر و کم اثرتر و

دان دام و شکنجه و زن تن اع ين رف رای از ب  یب
کار را نبايد به فردا موکول کرد و .... سياسی،

ين االن ين االن..... از ھم روع ... ھم د ش باي
  !.... کرد

ما و يا ھمۀ ما که من و يا ش....  ولی ھمين االن
ته ا نشس اب ..... ايم اينج رويم و طن وانيم ب نميت

ا شالق را  اعدام را از گردن زندانی باز کنيم و ي
  ....... گر بگيريم از دست شکنجه

ونت  ارز خش ای ب ه از نمادھ رای اينک ب
در مورد خود و خانوادۀ ....) اعدام.... شکنجه(

وگيری ..... خود ه جل ا راکدر جامع يم و آنھ از  ن
يم ی و ..... جامعه حذف کن د از کارھای عمل باي

ين االن رد و ھم روع ک وچکتر ش ين ..... ک ھم
  ! بايد شروع کرد... االن

د در  رد و باي روع ک د ش ود باي از خ
  . زدائی، ھمه روزه  کوشيد خشونت

د  ه روزه باي ر روزه و ھم دمی را ھ ۀ ع موازن
 .تمرين کرد

  علی صدارت
٢- ٠٩- ٢٠١١۴ 

SedaratMD@Gmail.com 
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