
  

  
نچـه در  آيم روي مي دهـد و  ژنچه در درون رآ. انفجارها تنها به دو انفجار در بيدگانه و اصفهان خالصه نمي شوند :انقالب اسالمی

رشـته   14» جنگـي از نـوع جديـد   « ،دست كـم . يك رشته انفجارها هستند ،واقع مي شوند ،رابطه با قدرتهاي منطقه اي و جهاني
ورده ايـم كـه در ايـران    آخبرهاي يك رشته از اين انفجارها را گـرد   ،در فصل اول. عمليات در قلمروهاي مختلف را در بر مي گيرد

  .نها از كشور كسب اطالع كرده ايمآروي داده اند و در باره 
  .ورده ايمآرها و نظرها در اين باره را گرد پرداخته ايم و خب» جنگي از نوع جديد«درفصل دوم، به تهديد شدن ايران به جنگ و     
در . در فصل سوم، قسمتي از يك گزارش در باره سپاه را درج مي كنـيم  ،مجلس نيز ربط دارند» انتخابات«چون اين رويدادها با    

مجلـس را سـتاد   اي آگاه مي شود كه اغلب با تقلب به مجلـس راه يافتنـد و   » نماينده« 90خواننده از گذشته و حال  ،اين قسمت
  .كودتا بر ضد واليت جمهور مردم و منتخب مردم ايران كردند

نكات اصلي دو نوشته را در ايـن   ،بمناسبت بيست پنجمين سالگرد ايران گيت و انتشار مدارك سري در اين باره ،در فصل چهارم  
كه در معامله پنهاني كه افتضاح بين المللي ايران گيـت   ورده ايمآباره و نيز فهرستي از اسامي امريكائيان و اسرائيليان و ايرانيان را 

  .گاه مي شودآخواننده از اثر افشاي ايران گيت در امريكا و نيز ايران . شركت مستقيم داشته اند ،وردآرا ببار 
گان مـي  خبرهـاي تجاوزهـا بـه حقـوق بشـر را از نظـر خواننـد        ،اله وفا و در فصل ششمژقسمت دوم نوشته  ،در فصل پنجم       

  :گذرانيم
  ۴صفحه در.

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۴١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  جمال صفری

  ) ۱۹۱۹قرارداد (تصدیق می کنم :  سید ضیاء
  عمال ملغی بود

  !پوزش از خوانندگان گرامي
در  »قمصد زندگينامه«ادامه سلسله مقاالت نشريه، 790درشماره 

 بجاي صفحه 16صفحه ني،فبعلت اشتباه  حذف و15صفحه 
لطفا براي  ضمن پوزش از خوانندگان محترم،. چاپ شده بود 15

  .رمايندفه سايت نشريه رجوع بمطالعه بخش حذف شده، 
نشريه انقالب اسالمي  

  
و اشغال ايران  1320با ورود متفقين به ايران درسوم شهريور ◀

ت مستقيم وغير مستقيم انگليس وشوروي ، توسط متفقين ودخال
بر مردم ايران  .... و)   1(نمايندگاني نظيرسيد ضياء و نقابت

درآن موقع خوزستان زيرسلطة انگليس بود . تحميل گرديدند
وانتخاب نمايندگان مجلس ومسئولين كشوري و لشكري ايران در 

 و ضياءالدين. اين منطقه  با توافق انگليس صورت مي پذيرفت
بدستور رضا شاه   زدهيدوازده و س ازده،ده، ي ادوارنقابت در 

 نيدر اشغال متفق رانيدر دوره چهاردهم كه ا. شدمجلس  ليوك
، نقابت تمايل به  سياست انگليس داشت و بعنوان نماينده بود

او . خرمشهر در اين دوره هم به مجلس شوراي ملي  راه يافت
بين تيپ : سيد ضياء گفتدرهنگام بحث  در بارة اعتبار نامة 

آقاي سيد ضياءالدين و تيپ آقاي دكتر مصدق يك تيپ ثالثي 
نطق نقابت وسط باز بيان . »!وجود دارد و آن تيپ ما هستيم 

قدرت است زيرا عقيده به اصل آزادي و استقالل و حقوق و 
منافع ملي ايران ندارد و اشاره نكردن به آمرين و عاملين 

    ۱۲صفحه در  . ين باور استناشي ازا 1299كودتاي 
۱۳ف

  

  نبوی  کمال
 بازهم درباره استقالل

  
   )بخش نخست(
   

در ميان برخي از نوشته هائي كه در سايتهاي مختلف سياسي در معرض مطالعه قرار ميگيرند، سالهاست كه نظريه بي پايه و اساسي در باره 
اصل استقالل ارائه داده ميشود بدين مضمون كه درعصر گلوباليزاسيون، عصر حاضر، استقالل كشورها مفهوم خود را از دست داده 

ث و درهم آميختن مفاهيم كليدي بين آزادي و استقالل تفاوت قائل شده و فراتر از آن، اين دو مقوله را رو سپس با خلط مبح! است
سلخ در روي هم قرار ميدهند به گونه اي كه به خواننده القا بشود كه يا بايد استقالل را به نفع آزادي و يا آزادي را به نفع استقالل به م

و با تكيه بر دكترين هاي رايج و استدالالت علمي نشان دهيم كه چنين نظريه هائي سست بنياد و بلكه بي  ما برآنيم تا در مطلب زير. برد
  ۱۵ در صفحه      .بدين منظور مقوله استقالل را از چند زاويه مورد حالجي قرار ميدهيم. بنياد ميباشند

  

ما را  !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشاربرای 
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  ابوالحسن بنی صدر

  
    تقابل حق با قدرت

 !آقاي بني صدر
  با سالم

نخست بر خود الزم مي دانم بار ديگر از اين كه وقت خود را در اختيار ما 
 4قرار داديد و صبورانه و بدون سانسور و مالحظات ديگر سرمقاله هاي 

ه از انقالب اسالمي را به پاسخ گويي به سواالت مطرح شده شمار
خوشبختانه از ميان افرادي كه . اختصاص داديد صميمانه سپاسگزاري كنم

توان با شما به صورت مستقيم نقش اساسي داشته اند، مي 57در انقالب 
اميد آن كه سواالت طرح شده و پاسخ . ارتباط يافت و طرح سوال كرد

به كار رشد و رسيدن همه ايرانيان به استقالل و آزادي هاي مفصل شما 
  .بيايد

  !آقاي بني صدر
ها را قانع كننده يافتم اما با تفكر در پاسخ هاي شما، در بسياري نقاط آن

با اين حال در برخي موارد نيز ابهامات باقي ماند كه براي رفع تمامي آن 
الت جديد را نيز از ها بار ديگر دست به قلم بردم و بر آن شدم كه سوا

مي دانم كه سواالت بي شماري به دست شما مي رسد . شما به عمل آورم
كه حق در آن است كه آنان نيز پاسخ بايسته يابند اما درخواست من اين 

انقالب «است كه اگر چاپ و انتشار عمومي پاسخ هاي اين سواالت در 
ه ايميل مقدور نيست، زحمت ارسال آن ها را ب» اسالمي در هجرت

شخصي من متقبل شويد و يا آن كه به صورت مستقل در سايت اينترنتي 
نتيجه اين سواالت هر چه باشد، بيش از اين . انقالب اسالمي منتشر سازيد

اميد آن كه در آينده به . در اين باب مصدع اوقات شما نخواهم شد
  . سواالت اعتقادي و آن چه اساسي است، بپردازيم

  .انه سپاسگزارماز لطف شما صميم
  
  :پرسش اول و پاسخ آن٭
  
سوالي مطرح و منتشر شده بود اما پاسخ آن از  785در سرمقاله شماره . 1

  :قلم افتاده بود
  ۲در صفحه     

Nr.791  19 Dez. 2011- 1Jan. 2012     

 1390دي 11آذر تا28از791ه شمار

  یم می خردژزمان را ر - قتل احمد رضائی؟  -دسته بندی ها در بسیج؟  -انفجارها ◀
   ۴  ص: ...یا غرب؟ و

  ۶ ص :مجلس اول بکار رفت و اینک کارگردان استانتخابات   ازسپاه : سپاه و انتخابات◀
نوع جدید بر ضد ایران جنگی از  –سعودیها تهدید به مجهز شدن به بمب اتمی میکنند ◀

  ۷ ص :جریان دارد
  ۸ ص :ورد و در ایران؟آگیت، امریکا را از امپراطوری به جمهوری باز افشای ایران◀
  ۱۰  ص: صنعت نفت چشم اسفندیار  ایران :ژاله وفا◀
 ۱۱ ص: است گشتهیم در کشوری که زندان ایرانیان ژزندانهای ر◀

  انفجارها ؟
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موسوي بجنوردي مي گويد در جلسه با شما 
پـيش از عـزل شـما بـه شـما       60در خرداد 

اولتيماتوم داده كه بركناري شما جدي است 
سـيد  «: و در آن جلسه در دفتر شـما گفتـه  

اينها مي خواهند تـو را بردارنـد، سـه شـرط     
پاكسازي دفترتان از عناصر نامطلوب از نظر (

خمينـي، عـدم سـخنراني تـا پايـان      ... ا آيت
را ) جنگ و قطع ارتباط با سازمان مجاهدين

و شما بعد از مكـث و  » قبول مي كني يا نه؟
باشد شرايط را مـي  «: فكري كوتاه، گفته ايد

آيـا ايـن   . اما بعداً شرايط را رد كرديد» پذيرم
ماجرا صحت دارد؟ در اين صورت چه چيزي 

ريـد و دوبـاره رد   باعث شد آن شرايط را بپذي
كنيد؟ آيا از طرف مجاهدين يا ساير افراد بـه  
  شما خبر و يا اعالم پشتيباني جديد رسيد؟

کـه تاریخ باید همانطور : پاسخ بنی صدر• 
آنچـه مـن . روی داده است، نوشته شود

در حافظــه دارم ایــن نیســت کــه شــما از 
قــول آقــای موســوی بجنــوردی نوشــته 

تفصـیل،  و پاسخ ایـن پرسـش را بـه. اید
بهنگـــام شـــرح رابطـــه بـــا ســـازمان 

رابطـــه ای . مجاهـــدین خلـــق داده ام
ســازمانی و سیاســی بــا آنهــا نداشــتم کــه 
. کسی از مـن بخواهـد آن را قطـع کـنم

پس اگر آقای موسوی بجنوردی چنـین 
سخنی به من گفته باشد، پاسخ من ایـن 
بوده است کـه مـن بـا مجاهـدین خلـق 

اه گــ. رابطــه سیاســی و ســازمانی نــدارم
کسی از طرف این سازمان نزد اینجانب 

اگر درست به یادم مانده باشد، . می آمد
آقای رجوی نیز یـک یـا دوبـار نـزد مـن 

برای مسائلی که سازمان روزمره بـا . آمد
ـــود ـــرو ب ـــا روب چنانکـــه از ســـوی . آنه

سازمانهای سیاسی دیگر نیز نزد من مـی 
وظیفه رئیس جمهوری دفـاع از . آمدند

  . حقوق آنها بود آزادی فعالیت و
در دفتر من عناصر نامطلوب نبودند تا    

غیر از دو تن کـه مـی . آنها را تصفیه کنم
ــران  ــی و س ــای خمین ــرای آق ــتم ب دانس
حزب جمهوری اسالمی جاسوسـی مـی 

آنهــا را بیــرون نکــردم زیــرا نمــی . کننــد
خواستم شناخته بـا ناشـناخته جانشـین 

این دو نیز از دوستان و همفکران . شود
  . همکاران سیاسی من نبودند و

ــای      ــز آق ــردن را نی ــخنرانی نک ــا س ام
او بهـیچ . خمینی خود اعالن کرده بـود

ه حق ممنوع کردن سـخنرانی را بـر جو
او هـم بـر مـن و هـم بـر . کسی نداشـت

ســـران حـــزب جمهـــوری اســــالمی، 
امــا آنهــا کــه . ســخنرانی را ممنــوع کــرد

ــه والیــت فقیــه  مــدعی بودنــد متعقــد ب
ممنوعیتی کـه او مقـرر کـرده  هستند، به

بود، عمل نکردند و قـول و فعلشـان بـر 
در تدارک کودتـا  وضد رئیس جمهوری 

  . بودند
آنچه واقعیـت دارد اینسـت کـه آقـای      

خمینی، توسط بـرادر زاده خـود، آقـای 
رضــا پســندیده، پیــام داد کــه مــی بایــد 

ســازمان سیاســی را  ۸اعالمیــه بــدهم و 
از دوسـتان صـورتی هـم . محکوم بکـنم

من داده بود که می باید آنها را طرد مـی 
آقای موسوی اردبیلی نیز همـین . کردم

صورت را توسط سرتیپ ظهیر نژاد کـه 
فرمانده نیروی زمینی بود، از قول آقای 

ــود ــانون . خمینــی فرســتاده ب خــالف ق
اساسی و اخالق و صریح قرآن بود، پس 

  . نپذیرفتم
  
ـــد،  و  ٭ ـــع نق ـــش دوم، در واق پرس
  اسخ آنپ
  
ــماره  . 2 ــرمقاله ش ــما در س ــا  783ش تلويح

پذيرفتيد كه گاهي نسبت به دفاع از حقـوق  
نظيـر آن چـه در   (انساني افراد غفلت كرديد 

: مورد آقاي حسن آيت رخ داد كه گفته ايـد 
اگر نوبتي از اعتـراض غفلـت كـرده باشـم،     "

نوبت ديگر غفلـت را بـا دادن تـذكر جبـران     
مي تواند نشـان   اين پذيرش غفلت ".كرده ام

پيشـتر در  خوبي از نقد نمودن خود باشد كه 
امـا در ايـن    .خيانت به اميد هم شرح داديـد 

ســال هــا هــر گــاه كســي از شــما خواســته 
اشتباهات خود را بشماريد، او را به خيانت به 

گويي در اين سال ها هيچ . اميد ارجاع داديد
خيانت «اشتباه و يا نقد ديگري را بر نقدهاي 

آيا . نيفزوديد و آن را كافي دانستيد» يدبه ام
وقت آن نرسيده تا بيشـتر بـه ايـن موضـوع     

به نظرم از جمله اشـتباهات شـما   . بپردازيد؟
كوچك انگاري ديگـران  «كه هنوز ادامه دارد 

ايـن كوچـك   . بوده و هست» در مقابل خود
انگاري از گذشته تا حال حتي در روايت شما 

. مي شـود  از گذشته در حال حاضر مشاهده
و يا حداقل طـوري  (اين كه گمان مي كنيد 

برخورد مي كنيد كه اين گونه استنباط مـي  
به عبارتي (كه گويي جناح مقابل شما ) شود

طرفداران اسالم فيضـيه يـا اسـالم فقـاهتي     
هيچ نقشي ) نظير آقاي هاشمي يا خامنه اي

به نظر همين كوچـك  . در انقالب نداشته اند
هـا در  ف دانسـتن آن انگاري ديگران و ضـعي 

بسيار موثر  60تدارك اسباب حوادث خرداد 
بود، آنجا كه خود را محبوب تـر از آيـت اهللا   
خميني دانستيد و گمان برديد كه مردم بـه  
خيابانها خواهنـد ريخـت و صـحنه را خـالي     

امــا گــويي حــرف آيــت اهللا  .نخواهنــد كــرد
درست تر از آب درآمد، آن جا كه بـه اذعـان   

آقاي بني صدر خيلـي  «: ه بودخود شما گفت
 11از ايـن  . ميليون رأيـش مـي نـازد    11به 

هزار تـا مسـلمان نباشـند،     500ميليون اگر 
تكليــف شــرعي مــي كــنم . بقيــه مســلمانند

» تصور«اين » !حجت برايشان تمام مي شود
انبوه پنداري هواداران خود و كوچك انگـاري  
طرف مقابل هنوز هم در شما ديده مي شود؛ 

به تازگي در مستندي كه بي بي سي چرا كه 
در باره آقاي خامنه اي تهيه كرده بود، شـما  
وي را فاقد نقش مهم در انقالب مي دانيـد و  
مي گوييد آن ها كاري نكردند جـز تبعيـد و   

آيا حكومت جبار پهلوي كسي را بي ! زندان؟
بهانه تبعيد و زنداني مـي كـرد؟ آيـا همـين     

ي بر مبـارزه  تبعيد و زنداني نمودن خود دليل
نبود؟ اصوال اگر شما اين هـا را مبـارزه نمـي    

آيا اين نشـان  ! دانيد پس مبارزه در چيست؟
از غروري نيست كه مخالفان شـما را بـه آن   

ــا   انعطــاف «مــتهم ســاختند و شــما آن را ب
  ! خود يكسان مي دانيد؟» ناپذيري بر اصول

تأكيدم از آن روست كه به گمان، اگر مـتهم  
نشوم، تصـور مـي كـنم    » منطق صوري«به 

چـه  (يكي از علل ناكامي جنبش هاي كشور 
ــر اســتقالل و آزادي و چــه ســاير   مبتنــي ب

عدم شناخت دقيق رقبا و دشمنان به ) اصول
بنـي  «: علت خود بـزرگ بينـي خـود اسـت    

و اطرافيانش چنان در بـزرگ انگـاري   » صدر
خويش و عدم شناخت طرف مقابل غرق مي 

مان نمـي بـرده   گشوند كه خود او مي گويد 
آيت اهللا خميني نقض عهد كنـد و بعـد بـه    

اما گـويي ايـن    !روي مردم اسلحه هم بكشد
هنــوز بــر نشــده و » درس تجربــه« بــرايش 

مبناي كوچك انگاري ديگران آقـاي خامنـه   
مي نامد كه نقشـي در  » روضه خواني«اي را 

بـر اسـاس همـين    !. انقالب هم نداشته است
بي پشتوانه و بي ديدگاه است كه رژيم اساساً 

هيچ جايگاه مردمي انگاشته مي شود و البته 
به پيـام هـاي نـوروزي    . در سراشيب سقوط
كه مـي نگـرم، بـرايم     70شما در اوايل دهه 

روشن مي شود آن زمـان نيـز ماننـد امـروز     
چنان از سقوط حكومت مي گفتيد كه گويي 
رژيم آن قدر ضـعيف شـده كـه اگـر امـروز      

عجيـب  . !!مام استسقوط نكند فردا كارش ت
» مدعي«آن كه آقاي ميرحسين موسوي كه 

آزادي خواهي و استقالل و اصـالحات اسـت   
نيز با تكيه بر همين كوچـك انگـاري طـرف    
مقابل گمان مي كرد روند حضـور مـردم در   
خيابانها حداقل تا مدتها بـه صـورت مسـتمر    
تداوم خواهد داشت و طرف مقابل بـه نـوعي   

تكيه بر همين امر  شود كه باچنان آچمز مي
طرفـه  . به خواسته هاي خود خواهـد رسـيد  

آنكه امروز نه از او و نه از همراهانش خبـري  
نيست و عامه مردم به زندگي خود مشغولند 
و مي توان براي او هم سرنوشتي چون آيـت  

حصـر خـانگي تـا    : اهللا منتظري متصور بـود 
  ! پايان عمر

آيا گمان نمي كنيد بيش : در مجموع آن كه
از حد به توان خود و كوچك انگاري ديگران 
تكيه مي كنيد؟ آيا بيش از حد طرف مقابـل  

 !را ضعيف نمي پنداريد؟
  

بـاردیگر تأکیـد مـی : پاسخ بنـی صـدر• 
کنم کـه تـاریخ بایـد همـانطور کـه روی 

مسئله نه مسـئله . داده است، نوشته شود
ــود را کوچــک  ــر خ ــزرگ و غی ــود ب خ

روی  آن سـان کـه دیدن کـه واقعیـت را
دو اندیشـــه . داده اســـت دیـــدن اســـت

ـــد ـــاروی بودن ـــا و دو روش روی . راهنم
موضوع رویاروئی نیز، تحقق بخشـیدن 
به هدفهای انقـالب و جلـوگیری از بـاز 

ایــن عظــیم را بــا . ســازی اســتبداد بــود
بــزرگ بینــی یکــی و  نــاچیزی کــه خــود

دیگران را حقیر انگاری او باشـد، نبایـد 
می باید در این عظیم که دانش . پوشاند

را نبایـد » مکتـب«مدیریت بکـار رود و 
دست آویز سپردن مقام های بـزرگ بـه 
عقلهای خالی از علـم و پـر از زور سـپرد 
ــا ادعــای نادرســتی کــه خــود  را نبایــد ب
بزرگ یکی و حقیر شـمردن دیگـران از 

دو اندیشــه راهنمــا و . ســوی او، پوشــاند
دو روش تجربه شده و پیش روی مـردم 

ــد ــک مق. ایرانن ــه ی ــن دو تجرب ــه ای ایس
بـــرای مثـــال، . مقایســـه واقعـــی اســـت

اســالمی در انقــالب اندیشــه راهنمــا و 
اســالم دیگــری در . روش شــده اســت

ایـن . بازسازی استبداد بکار رفتـه اسـت
آسـان مـی شـود . دو اسالم یکـی نیسـتند

اسالم آزمایش خود را داده است : گفت
و همین اسـت کـه روحـانیون بکـار مـی 

و ملتـی . عی دروغگو اسـتاما مد. برند
که منطق صوری را روش می کند و مـی 
گــذارد بــا نــاحق، حــق را بپوشــانند، 
و . بدیهی است کـه تسـلیم زور مـی مانـد

بــاالخره، دانــش آمــوختن و از آموختــه 
خود سخن گفتن، حسن اسـت و جـرم 

اگر جامعه های دیگر پـیش مـی . نیست
روند و جامعه ما واپس می ماند، یکی به 

ل است که در آن جامعـه هـا بـه این دلی
دارنده دانشی که دانـش خـود را اظهـار 

 مامی کند، جایزه می دهند و در جامعه 
از اهل دانـش مـی خواهنـد علـم . ناسزا

ــی  ــمار ب ــد و در ش ــار نکنن خــود را اظه
ــه خــود  ــا مــتهم ب ــد ت دانشــان قرارگیرن

  .   بزرگ بینی نشوند
. انقالب اندیشه راهنما مـی خواهـد – ۱

یشــه از کیســت؟ پاســخ پرســش ایــن اند
بیــان «هرگــاه موازنـه عــدمی و : اینسـت
، پیش از انقالب، بر زبان و قلـم »پاریس

او » روحـانی«آقای خمینی و دستیاران 
آمده باشـد و بعـد از انقـالب هـم بـازگو 
شده و بـه آن عمـل کـرده باشـند، بیـان 
ــدعی دیگــری  ــر م ــا و ه ــالب از آنه انق

نقشی اگر نه، در مهمترین عامل، . است
جز بر زبان و قلم آوردن بیانی کـه خـود 
  . آن را تدوین نکرده بودند، نداشته اند

اگـر : جنبش همگـانی بمثابـه روش – ۲
پیش از انقـالب، آقـای خمینـی مـردم را 
به جنـبش همگـانی خوانـده باشـد و یـا 
کسانی که شما از آنها اسم برده اید، این 
کار را کرده باشند، پیشنهاد روش از آنها 

تلگراف آقای خمینی به شـاه کـه، . ستا
در آن، دعا می کند خداونـد ایـران را از 

داری  شر انقالب حفظ کند و نیـز خـود
او از عمــل، بعــد از برخاســتن مــردم بــه 
جنبش تا جنبش مردم تبریز و همراهـی 
کســانی چــون آقایــان بهشــتی و هاشــمی 
رفسنجانی با قیـام مسـلحانه مجاهـدین 

وینــد جنــبش بــه فریــاد مــی گ... خلــق و
همگانی از خاطر اینان خطور نیـز نمـی 

  .پس روش نیز از آنها نیست. کرده است
. امـا روش را هــدف معـین مــی کنــد – ۳

هدف را نیـز اندیشـه راهنمـا معـین مـی 
، شـعار ۴۲می دانیم که در خـرداد . کند

. آقای خمینی، اسـالم مقـدم اسـت بـود
بر اصـل موازنـه عـدمی بـود کـه  ،بعد ها

ـــزان اســـتقالل و آ ـــر می زادی و رشـــد ب
عــدالت اجتمــاعی، تعریفهــای ســازگار 
. یافتنـــد و یکـــدیگر را ایجـــاب کردنـــد

ــائیچنــین  ــه راهنم ــه از آقــای  اندیش ن
و » روحـانی«خمینی و نـه از دسـتیاران 

گرایشـهای سیاسـی . غیر روحانی او بود
به تقدم ایـن اصـل بـر آن اصـل سـرگرم 

  . بودند
قالل و امروز که اثر  خـالء بیـان اسـت      
زادی بمثابه اندیشه راهنما را در تـونس آ

ــد ــی کنی ــاهده م ــی  ،و مصــر مش ــر م بهت
ـــت  ـــد اهمی ـــد دریابی ـــه آتوانی ن اندیش

راهنما را که انقالب ایران را میسـر کـرد 
و در نخســـــتین انتخابـــــات ریاســـــت 

به دارنده این اندیشه امکـان  ،جمهوری
ــت  ۷۶داد   ــد آراء را بدس در . وردآدرص

ــات ــا ،آن انتخاب ــه ن مزد طــرز فکــری ک
ــوز از طــرز فکــر اخــوان المســلمین  هن

 ۴ ،مصر و النهضه تـونس  عقـب تـر بـود
نچه در تونس آ. درصد بیشتر رأی نیاورد

و مصر مـی گـذرد مـی بایـد ضـربه بیـدار 
کننــده ای باشــد و عقلهــای ایرانیــان را 
بیدار کند و قدر اندیشـه راهنمـائی را در 

  . یابند که زادگاهش ایران است
در آغاز، آقای خمینی بنی صـدر را  و – ۴

معــین کــرد بــرای ایــن کــه ســازمانهای 
سیاسی و صاحب نظران با او بـه بحـث 

ـــود کـــه از مـــن . آزاد نشـــینند هـــم او ب
ــه روحانیــان فلســفه و روش  خواســت ب

  . بیاموزم
ـــای  25در  – 5 اســـفند، در اقامتگـــاه آق

مــا نمــی : خمینــی، آقــای بهشــتی گفــت
او . ر کنـیمتوانیم با آقـای بنـی صـدر کـا

اندیشه قرن و ما را بی سواد مـی   راخود
  . و بی دین: گفتم. داند

ــرار، آنچــه شــما امــروز مــی        ــدین ق ب
نویسید، آن روز آقای بهشتی می گفـت و 
. روزنامه ارگان حزبشان تبلیغ مـی کـرد

چـرا کـه آنچـه بنـی . نادرست می گفـت
صدر گفته بود و می گوید نه مقایسـه کـه 

آقـای : ت بـود و هسـتبیان یـک واقعیـ
خمینی کسانی را دور خـود جمـع کـرده 
. بود که فکر می کرد از خود مایه ندارند
. وابسته به او هستند و مطیع او می مانند

از بخــت بــد، در ایــران، ســنت بــر ایــن 
است که هر رئیسی مـادون خـود را بـی 

ــد ــر مــی گزین ــه و مطیــع ب ــا آنکــه . مای ب
اینطور اشخاص کمتر اطاعت می کننـد 

را وسیله می سازند، امـا » رهبر«و بیشتر 
ــر  ــه را تغیی ــن روی هــیچ قدرتمــداری ای

بـدین خـاطر کـه مطمـئن . نداده است
ــده اســت جــای او را نمــی  ــا زن اســت ت

ــد ــک . گیرن ــا  ۳۲این ــر کاره ــال از ب س
گمارده شدن اینان توسط آقای خمینی 

بهتر است شما بروید بینید آیا . می گذرد
ا یافته انـد یـا مرتبه ای از مراتب علمی ر

خیر؟ آیا از ویرانگری به آباد کـردن بـاز 
آمده اند یا خیر؟ آیا بیشتر بنده زور شده 

  اند یا خیر؟ 
برمن مباد که در صدد تحقیر انسـانی      

آن کس که زومدار می شود، خود . برآیم
بنــا بــر . خویشــتن را حقیــر مــی گردانــد

قاعــده، هــر عزیــزی حــق را رهــا کنــد، 
ــود  ــی ش ــل م ــق را ذلی ــی ح ــر ذلیل و ه

تـا توانسـته امـا . بجوید، عزیز می گـردد
آدمهــای حقــارت گزیــده را بــه تــرک 
ـــافتن حـــق و حـــق  ـــداری و بازی زورم
ــی  ــزت و بزرگ ــار، ع ــدین ک ــداری و ب م

ــده ام ــرآن . جســتن خوان اینــک شــما ب
ــه هســت  ــت را آن ســان ک شــوید واقعی

یعنی از دید وطن خود بنگریـد، . ببینید
ــا واقعیــت را همــان ســان کــه هســت  ت

 دببینیــد کــه  بنــی صــدر در صــد. بینیــد

امــا . کوچــک کــردن هــیچکس نیســت
سخت نگران سرنوشت وطـن خـویش 
است که در دست مشتی زورمـدار اسـت 
که چنان معتـاد حقـارت شـده انـد کـه 
ــاد  عــزت انســانی خــویش را یکســره از ی

سخن او از دلسوختگی اسـت . برده اند
ـــری را  ـــزرگ و دیگ ـــه از خـــود را ب و ن

از این دیـد کـه بنگریـد . دیدنکوچک 
می بینید اینان نماد حقارت هستند چرا 
که قول و فعلشان زور اسـت و یـک روز 

  .بدون زور گفتن بسر نمی برند
هم نبرید که آقـای خامنـه ای  از یاد       

ــود ،در دوره شــاه از آن پــس، . منبــری ب
اعتیــاد بــه زور، فرصــت آمــوختن راه را 

ـــت رگـــی را روش بز. یکســـره از او گرف
او هــدفی . نیاموختــه از یــاد بــرده اســت

جز قـدرت نـدارد و بنـده ذلیـل قـدرت 
  . گشته است

در انتخابات ریاست جمهوری اول  -  ۶
که نامزد شدن آزاد و تصدی انتخابـات 
با حزب جمهوری اسـالمی بـود، نـامزد 

بســیاری از روحانیــان و  و ایــن حــزب
گروه های دیگر که آقای حسن حبیبی 

از آن زمــان تــا . رأی آورددرصــد  ۴ بــود
این زمان، زورمـداران حـاکم، همـواره 

فرصت هـای اکثریـت . اقلیت بوده اند
شــدن را بعمــد مــی ســوزانند زیــرا میــان 
والیت مطلقه فقیه و اکثریـت شـدن در 

) ترجمان والیت جمهور مـردم(جامعه 
تضاد مطلق، بنا بر ایـن، آشـتی نـاممکن 

  .است
ی مـردم ، آیا من به رأ۶۰در خرداد  – ۷

ایــران خــود را توانــا و اســتبدادیان را 
ناتوان می دیدم؟ یک امر واقـع اینسـت 
که مـن، بـر طبـق قـانون اساسـی، همـه 

پـس نگـران آن . پرسی را پیشنهاد کردم
نبودم که مردم به رفـتن مـن از ریاسـت 

آقای خمینی بود . جمهوری رأی بدهند
) سـه نوبـت و در سـه عبـارت(که گفـت 

بگوینـد بلـه مـن مـی  میلیون نفر 35اگر 
  . گویم نه

ــــائی را حــــق مــــداری      هرگــــاه توان
بشماریم، واقعیـت اینسـت کـه منتخـب 
مردم ایران توانـا و اسـتبدادیان نـاتوان 

را ) زور(= امـــا هرگـــاه قـــدرت . بودنـــد
تعیین کننده بـه حسـاب آوریـم، نـه مـن 
خود را فریب داده ام و نه آقای خمینـی 

ن دانسـته را از دست زدن به کودتا نـاتوا
ــد. ام ــه کنی ــه هــا مراجع ــاب نام ــه کت  ،ب

مشاهده خواهید کرد که آقـای خمینـی 
  اما. را بر حذف بنی صدر توانا دیده ام

ــرداد  – ۸ ــای خ ــام کودت ــم بهنگ  ۶۰ه
ما می رویـم کـه بمـانیم و شـما : گفته ام

راسـت بخواهیـد، . می مانید کـه برویـد
همان روز که آقای خمینـی گفـت ملـت 

خالفت می کـنم، او و موافقت کند من م
راسـت اسـت، . سقوط کرده انداو رژیم 

چنـدین نوبـت عالئـم احتضـار رژیـم را 
. شناسائی و با مردم در میـان گذاشـته ام

دولتهای تک پایه، کـه رژیـم مالتاریـای 
مـالی امـروز  –دیروز و مافیاهای نظامی 

یکــی از آنهــا اســت، یــا بایــد بــه جامعــه 
یـد و ثبات بجو) دموکراسی(متکی شود 

اال اینکه تـا . و یا محکوم به سقوط است
ملتــی برنخیــزد و حــق خــود را نطلبــد، 

ایـن واقعیـت را نیـز . البته برجا می ماند
  و . هربار، بازگو کرده ام

عواملی که باید جمع شوند تـا یـک  – ۹
جنبش همگانی تا پیروزی ادامـه یابـد را 

ــیح داده ام ــا توض ــب . باره ــی تقل در پ
جنــبش آمدنــد،  بــزرگ کــه ایرانیــان بــه

مکــــرر هشــــدار دادم کــــه مانــــدن در 
محدوده رژیم و به جای حـق مـن کـو، 
رأی من کو را شعار کردن و گـریختن از 
بیــان آزادی بــه مثابــه اندیشــه راهنمــا و 
اســتقالل و آزادی انســان و جامعــه ملــی 

تا . بمثابه هدف، جنبش را ناکام می کند
  جامعه ملی از شدت خشونتی که در 

  
  ۳در صفحه

  

 تقابل حق با قدرت
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آنست آگاه نشود و درنیابـد کـه انقـالب 
خشونت گرائی نیست، خشـونت زدائـی 
است و همواره به او دروغ گفته اند کـه 
انقالب خشـونت گرائـی اسـت، جنـبش 
همگانی توانا به ادامه تـا پیـروزی، روی 

افزون بر این، اندیشه راهنما . نمی دهد
و هــدف و نیــز بــدیل درخــور و نیــروی 

ــته را ــی بایس ــه سیاس ــد محرک ــی طلب . م
بازیافت حقـوق انسـان و حقـوق ملـی و 
کرامت و حقـوق زن و ایـن و آن قـوم و 
این و آن قشر جامعه نیز می بایـد هـدف 

میزان عدالت می بایـد از . و روش شوند
آغاز، میزان سنجش  پندار ها و گفتارهـا 

  ...و کردارها باشد و
بــر شــما بــود کــه چنــدین نوشــته مــرا      

دســـت مـــی  پــیش از گـــرفتن قلـــم بـــه
اگر این کار را می کردیـد، در . خواندید

می یافتید که هدف نخست آنچه نوشته 
ام و گفته ام، این بوده است کـه انسـانها 

خودانگیختگی در گرفتن (بر استقالل 
خــود انگیختگــی در (و آزادی ) تصــمیم

و دیگــر حقــوق ) انتخــاب نــوع تصــمیم
ــدین  ــد و ب ــی خــویش وجــدان یابن ذات

پنـــداری خـــویش  وجـــدان، از نـــاتوان
ــتند ــد و . بازایس ــا بیابن ــتن را توان خویش
  .برخیزند

   
  :پرسش سوم و پاسخ آن٭ 
  
حكومت وقت جمهوري اسـالمي مـدعي   . 3

اســت پيشـــنهاد ســران عـــدم تعهـــد در   
در شوراي عالي دفاع بررسـي   60ارديبهشت 

اين ادعا در آن زمان هـم در نطـق   . و رد شد
معروف آقاي خامنه اي در جلسـه استيضـاح   

در . شما مطرح شده و تاكنون تكرار مي شود
نقطه مقابل نيز شما از همـان زمـان مـدعي    
بوديد كه اين پيشنهاد از سوي ايران پذيرش 
شد و قرار شد هيئت پاسخ موافـق صـدام را   

شـما و  (در عين حال كه هر دو طرف . بياورد
بر صحت نظر خود پافشاري مي ) مخالفانتان

ــن   ــوي م ــفانه جســت و ج ــد متاس در  كني
مكتوبات آن زمان براي يافتن حقيقت راه به 

البته رژيم در مستندي كه . جايي نبرده است
دو سـال قبـل   » دفاع مقـدس «تحت عنوان 

تهيه كرده، مصاحبه اي از طارق عزيز پخش 
مي كند كه ماحصل آن اين است كه طـارق  
عزيز از بي نتيجه بودن پيشنهاد سران عـدم  

رد ادعاي خـود  آيا شما در مو. تعهد مي گويد
درباره نتيجه پيشـنهاد سـران عـدم تعهـد و     

 مستند مكتوبي 60ماهيت آن در ارديبهشت 
داريد؟ تاكيدم آگاهانه بر مكتوب بـودن ايـن   

مثال كسي از اعضـاي آن هيئـت   سند است، 
در روزنامــه هــاي وقــت داخــل و يــا خــارج 
مصاحبه كرده و ايـن كـه قـرار شـده پاسـخ      

ان فعال موافقـت  مثبت صدام آورده شود و اير
در نامـه هـاي   . كرده را صراحتا گفتـه باشـد  

شما به آقاي خميني تنها نظر موافق  60سال
شما مـنعكس اسـت و نمـي تـوان موافقـت      

ادعاي شـما بـر   . شوراي عالي دفاع را دريافت
اين كه از دفتر آقاي رجـايي مـانع از آمـدن    

خـرداد بـه ايـران شـدند نيـز       24هيئت در 
. چه مداركي اسـت مشخص نيست بر اساس 

اگر بتوانيد مستندي در اين رابطه ارائه كنيد، 
  .در يافتن حقيقت بسيار كارگشا خواهد بود

  
یکبـار دیگـر نوشـته : پاسخ بنـی صـدر• 

خود را بخوانید تا متوجه شـوید منطـق 
صوری چگونـه شـما را از ایـن واقعیتهـا 

  :غافل کرده است
هیــأت عــدم تعهــد بــه ایــران آمــده  – ۱

امـه ای کـه بـه آقـای خمینـی در ن. است
نوشته ام، مفـاد پیشـنهاد را نیـز توضـیح 

  ). کتاب نامه ها ۴۱۷صفحه (داده ام 
اگر ایـن پیشـنهاد در شـورای عـالی  – ۲

دفاع رد شده بـود، چگونـه ممکـن بـود 
موضوع نامه به آقای خمینی بشود؟ اگر 
شورای عالی دفاع رد کرده بود، نامه به 

یـرا بنـا بـر ز. آقای خمینی مورد نداشت
ــا  ــا صــلح ی ــت ب ــی، موافق ــانون اساس ق

نامـه توضـیح بایسـته را . جنگ با او بود

در برداشت تا او موافقت خود را اظهار 
اگــر ایــن موافقــت را اظهــار نمــی . کنــد

کرد، آمدن هیأت بـه ایـران مـورد پیـدا 
حال آنکه قرار برآمدن هیأت . نمی کرد

اگــر . بــود ۶۰خــرداد  ۱۸بــه تهــران در 
یادم مانده باشـد، یـک هفتـه درست به 

ــد هیــأت در  ــرار ش ــد و ق ــأخیر ش  ۲۴ت
بــه وزیــر خارجــه کوبــا از . خــرداد بیایــد

قـای رجـائی اطـالع داده شـد بـه آدفتر 
خاطر فعـل و انفعـال هـای در جریـان، 

  . نیاید̋ فعال
خرداد، مـدرک صـریحی  ۲۲بیانیه  – ۳

در ). کتـاب نامـه هـا ۴۶۰صفحه (است 
تـا  –ه شـد آن متن که در مجلس خواند

امــروز نیــز کســی آن را تکــذیب نکــرده 
چهار وزیر خارجه «: آمده است –است 

آمدند و پیشنهاد کردند که قوای عـراق 
به داخل خاک عراق عقب نشینی کننـد 
و . و مقداری هم از مرزها فاصله بگیرند

ــامی  ــر نظ ــی غی ــر دو طــرف حریم از ه
بوجــود بیایــد و بعــد مــوارد اخــتالف از 

ــق سیاســی حــل  ــا . شــودطری ــا از آنه م
ــه  ــد و روی نقش ــه بیاورن ــتیم نقش خواس
ـــن  ـــا روش ـــرای م ـــود را ب ـــنهاد خ پیش

خرداد بیاینـد  ۱۸قرار بود که . بگردانند
کــه بــا مالحظــه وضــع کشــور منصــرف 

  . »شدند
ترکیب شـورای عـالی دفـاع نیـز بـه  -  ۴

شما می گوید که پیشنهاد پذیرفته شـده 
بــود یــاخیر؟ رئــیس جمهــوری بعــالوه 

د ارتش بعالوه فرمانـده سـپاه رئیس ستا
پاســـداران بعـــالوه دو مشـــاور آقـــای 
خمینی، شـهید چمـران و آقـای خامنـه 

  فرض کنیم آقایان . ای
و رجـائی مخـالف بودنـد کـه  ای خامنه

مرتضـــی فرمانـــده ســـپاه نیـــز . نبودنـــد
رضائی بود که خود را موافـق بنـی صـدر 

راستی اینسـت کـه شـورا بـه . می دانست
  . گرفتاتفاق آراء تصمیم 

سخنی که به طارق عزیز نسـبت مـی  – 5
ــت ــت نیس ــد راس ــه . دهن ــرا در جلس زی

شورای امنیت، سعدون حمـادی گفـت 
دولتش با پیشنهاد هیأت کنفـرانس غیـر 

در جلسـه : متعهدها موافقت کرده بـود
، ســـعدون حمـــادی، ۱۹۸۲ژوئیـــه  ۱۲

وزیــر خارجــه وقــت عــراق، در شــورای 
  :امنیت، از جمله، گفته است

ــ«      ــور، م ــیس جمه ــهای رئ ا از کوشش
فیدل کاسترو، به عنـوان رئـیس جنـبش 
کشورهای غیر متعهد که فعاالنـه بـرای 
حـــل ســـریع اخـــتالف اقـــدام نمـــود، 

ــردیم ــتقبال ک ــها از . اس ــی آن کوشش ول
عـراق بـا ... طرف ایران بی اثـر گردیـد

تمام تصمیمات هیأت های میـانجی کـه 
در جهــت پایــان دادن بــه جنــگ بــود، 

ولـی ایـران آنهـا را . ه استموافقت کرد
ــت ــرده اس ــای ( رد ک ــفحه ه و  ۴۷۹ص

کتاب نقش سازمان ملل در جنگ  ۴۸۰
ــوچهر  ــر من ــته دکت ــران نوش ــراق و ای ع

  ) پارسا دوست
بدین سان، عراق نـه تنهـا بـا پیشـنهاد     

غیر متعهدها کـه بـا همـه تصـمیم هـای 
سازمان کشـورهای اسـالمی و (هیأت ها 

کرده است و موافقت ...) اوالف پالمه و
هیچیک از . ایران آنها را رد کرده است

اعضای هیأت غیر متعهدها سخن وزیر 
ـــد ـــراق را تکـــذیب نکردن . خارجـــه ع

نماینـــده ایـــران الزم ندیـــد در جلســـه 
، ۱۹۸۲ژوئیــه  ۱۳امــا در . شــرکت کنــد

نامه اعتراض آمیزی بـه شـورای امنیـت 
 514و  ۴۷۹نوشت و بـه قطعنامـه هـای 

امه نیـز کلمـه ای در این ن. اعتراض کرد
در تکــذیب ســخنان ســعدون حمــادی 

  .یافت نمی شود
ــنهاد  – ۶ ــا پیش ــراق ب ــب، ع ــدین ترتی ب

موافقت کرده و قرار بوده اسـت هیـأت 
بـــه ایـــران بیایـــد و  ۶۰خـــرداد  ۱۸در 

چرا؟ تنها طرفی که ایران . نیامده است
بــوده مــی توانســته اســت بخواهــد کــه 

ـــد ـــأت نیای ـــر . هی وزارت خارجـــه، وزی
سرپرســت آن، الجــرم، آقــای  .نداشــت

پـس حتـی اگـر اطـالع نیـز . رجائی بود
نمی گرفتم، می دانسـتم کـه دفتـر آقـای 
. رجــائی از هیــأت خواســته اســت نیایــد

خــرداد بــه تهــران  ۱۸هرگـاه هیــأت در 
وارد می شـد، الجـرم رئـیس جمهـوری 

و در تهـران . می باید در تهران مـی بـود
نبــود و بــه همــدان و از آنجــا بــه جبهــه 

ــاه ک( ــود) رمانش ــه ب ــرا از . رفت ــت زی عل
مدن هیأت پرسیده بود و بـه او گفتـه نیا

ـــأت  ـــد، بلحـــاظ وضـــعیت، از هی بودن
در . خواسته شده است بـه تهـران نیایـد

فرمـان عـزل «خرداد، جمعه شب،  ۲۰
از رادیـو خوانـده » از فرماندهی کل قوا

در آن تاریخ، هنوز بطور قطع نمـی . شد
ــه ــائی ب ــای رج ــر آق ــتم دفت ــر  دانس وزی

بعـدها بـود . خارجه کوبا چه گفته است
ــاه  ــرا از آن آگ ــر او م ــانی از دفت ــه کس ک

در مهاجرت، فلسـطینی هـا نیـز . کردند
به من گفتند دفتـر آقـای رجـائی از آنهـا 

  .خواسته بود به ایران نیایند
  

  :پرسش چهارم و پاسخ آن٭ 
  
كه به موضـع   784در توضيحات سرمقاله . 4

د، از شـما خواسـتم   كودتاي نوژه پاسخ داديـ 
شفاف بفرمائيـد آيـا شـما معتقديـد اساسـاً      
كودتايي در كار نبوده و اين نقشـه از سـمت   
بختيار و صدام طرح شد تا سازمان ارتـش از  
هم بپاشد؟ ولي از پاسخ شما نتوانسـتم قـانع   

: بخصوص آن كه مجدداً تاكيد كرديـد . شوم
 "...باري، برفرض كه قصد واقعي كودتا بوده "

بفرمائيد آيا باالخره از نظـر شـما نقشـه    لطفا 
كودتا واقعي بود يا يك بازي از پيش طراحي 
شده براي تخريب ارتش و اساسا كودتايي در 
كار نبود؟ اگر اساسـا كودتـايي دركـار نبـود،     

خلبـاني  «پس اين ماجرا كه گفته مي شـود  
اندكي پيش از اجراي كودتا لب به سخن بـا  

شـود و  مقامات وقـت جمهـوري اسـالمي گ   
  چگونه توجيه مي شود؟» كودتا لو رفت

خلبـان نبـود کـه  – ۱: پاسخ بنی صدر• 
هم اطالعات ارتش ماجرا را . لب گشود

تعقیب می کـرد و از آن آگـاه بـود و هـم 
همسر یکی از خلبانان بـه مجلـس، نـزد 
آقایان خامنه ای و دکتر یزدی رفته و از 
ــه  ــوهرش در جلس ــکوک ش ــرکت مش ش

ده بــود و آنهــا از او هــائی شــبانه خبــر دا
خواسته بودند به دفتر رئیس جمهـوری 

از دیـد آنهـا کـه در آن توطئـه  – ۲. برود
بـه آنهـا . شرکت کرده بودند، کودتا بود

نگفتــه بودنــد مأموریــت شــما پاشــاندن 
شیرازه ارتش و زمینه سازی برای حمله 

اما برای رژیـم  – ۳. عراق به ایران است
آگاه » دتاکو«که بطور کامل از  –صدام 

ــی  ــار م ــات در اختی ــول و امکان ــود و پ ب
، مأموریت شـرکت کننـدگان - گذاشت 

در عملیات، گسستن شیرازه ارتش ایران 
وگرنـه، کودتـائی چنـان ناپوشـیده . بود

چگونه قابـل توجیـه اسـت؟ افـزون بـر 
این که، برابر اسنادی که وزارت خارجه 

ــرده اســت  ــر ک ــتان منتش ــز (انگلس و نی
، جـرج )ات صـدامسخنان وزیـر تشـریف

بــراون، وزیــر خارجــه اســبق انگلــیس و 
ـــه صـــدام  ـــار ب ارتشـــبد اویســـی و بختی
اطمینان می داده اند که شـیرازه ارتـش 

  . ایران از هم پاشیده است
  

  :پرسش پنجم و پاسخ آن٭ 
  
 785هاي خود كـه در شـماره   در پرسش. 5

پاسخ داده شد، از شـما خواسـتم تـا دربـاره     
تيــك در مقابــل تغييــر موضــع ظــاهراً تاك«

مسئله واليت فقيه در دوران نامزدي رياست 
با «پاسخ داديد كه . توضيح دهيد» جمهوري

ــس    ــد، در مجل ــالف بودي ــه مخ ــت فقي والي
خبرگان قانون اساسي بـه آن رأي نداديـد و   

آن گونه كه » متن مصوبه را هم امضا نكرديد
من برداشت كردم مـي گوئيـد، اگـر در ايـام     

يت فقيـه موافـق جلـوه    نامزدي خود را با وال
داديــد و در جاهــايي ماننــد مســجد جــامع 

رئـيس جمهـور   «كرمان آن گونه گفتيد كـه  
بايد به حقانيـت واليـت فقيـه ايمـان كامـل      

منظورتان از واليت نه استبداد، » داشته باشد
. بر برادري و برابري بـوده اسـت   مديريتكه 

اما يـك تنـاقض    بر فرض كه اين طور باشد،
آقاي علي تهراني بنا بـه گفتـه    :پديد مي آيد

مندرج در قانون  آن اصل واليت فقيهشما به 
ــي راي داد، در انتخابـــات از شـــما    اساسـ

مـن و  «: طرفداري كرد و هم او بود كه گفت
آقاي بني صدر هر دو بـه واليـت فقيـه رأي    

اين عبارت در روزنامه انقـالب  » مثبت داديم
اسالمي كه خود شما مدير مسئول و صاحب 

تياز آن زمان آن بوديد، چاپ شـد و شـما   ام
بـا ايـن   . نمي توانستيد از آن بي خبر باشـيد 

حال سوال اين اسـت كـه چـرا هـيچ وقـت      
حداقل راي خود را علني نكرديـد و نگفتيـد   

! آقاي تهراني اشتباه مـي كننـد  ! نه خير«كه 
پاسـخ شـما   » من به واليت فقيه راي نـدادم 

د كه در تاكنون اين بوده كه مردم مي دانستن
مجلس خبرگـان بـا واليـت فقيـه مخالفـت      

امـا سـوال دو بـاره     .كرديد و اين كافي است
اين است كه امروز در مقابل اتهامـات واهـي   

... چون ماجراي پوتين سربازان و اشعه زن و 
بارها و بارها در جلسات مختلف بحث آزاد از 
شما پرسـيده شـده هرگـز از پاسـخگويي و     

قيقت باز نايستاديد تكذيب ماجرا و توضيح ح
اما در مقابل دروغين بودن ادعاي شيخ علـي  
تهراني كه از قضا در روزنامه شما چـاپ مـي   

حتـي آن زمـان آقـاي    ! شود سكوت كرديد؟
بهشتي تاكيد كرد كه شما راي منفـي خـود   
به واليت فقيه را شفاف اعالن كنيد تا جامعه 

و تا آن جا كه من پـي گيـري كـردم،    ! بداند
البتـه   .ان هيچ گاه چنين نكرديـد شما آن زم

آن زمان مخالفان شما تالش داشتند تـا بـه   
استناد اين كـه شـما بـه واليـت فقيـه راي      
نداديد، نتيجه بگيرند كه بـه قـانون اساسـي    
راي نـــداده ايـــد و در نتيجـــه صـــالحيت 
كانديداتوري براي پست رياست جمهوري را 

آن چنــان كــه انقــالب اســالمي در (نداريــد 
بـه مـاجراي تـالش     618شـماره  هجرت در 

محسن سازگارا در ايـن رابطـه اشـاره كـرده     
به نظر مي رسد شما براي جلـوگيري  ) است

از وقوع چنين رخـدادي از اعـالن شـفاف و    
صريح مخالفتتان با واليـت فقيـه در جلسـه    

خـودداري   110يـا  5راي گيري براي اصـل  
آيا اين را هم نمي تـوان بـه حسـاب     .كرديد

و تطبيــق دادن خــود بــا مصــلحت انديشــي 
آيا اين نشان نمي دهـد  ! قدرت حساب كرد؟

كه شما از اين كه حتي برخي افـراد ولـو بـه    
قول شما اندك كه بـا واليـت فقيـه موافـق     
باشند با اين سـكوت شـما را مطلـوب خـود     
خواهند ديد و به شما راي خواهنـد داد؟ آيـا   
اين را هم نوعي مصلحت انديشي در راستاي 

  !كثري نمي بينيد؟كسب راي حدا
  
  : پاسخ بنی صدر• 
  
ــالب  – ۱ ــه انق ــیس روزنام ــان تأس از زم

اســالمی تــا امــروز، بــا ایــن کــه شــفاف و 
مستمر خاطر نشان همگـان شـده اسـت 
که نشریه مسئول مقاله هائی که درج می 

بنـایش بـر آزادی جریـان . شوند، نیست
اندیشه ها و اطالعات اسـت، بابـت هـر 

ــه ــه ای ک ــا مقال ــر و ی ــریه  خب ــا (در نش ی
انتشار می یابد، کسانی که نوشـته ) سایت

یا خبری را به زیان خـود مـی یابنـد، بـه 
. بنی صدر ناسزا می گویند و مـی نویسـند

عهد خویش  غافل از این که بنی صدر بر
سـپر «وفا می کند و تا هست و می تواند 

می شود تا اهل قلم آزادانه بنویسند » بال
آن را انتشار  و آگاه شوندگان از حقیقت

اما کار بنی صدر این نیست که از . دهند
هرآنچه در نشریه انتشار می یابـد، آگـاه 

 .اصل بر توزیع مسئولیت اسـت. بگردد
هدفهای ده گانه انقالب اسالمی نیز بر 

هرکس می باید . مسئوالن معلوم هستند
بـدیهی . به مسئولیت خویش عمـل کنـد

است هرگاه نوشـته ای هـدفی را نقـض 
و آن نوشـته از مسـئولی بـود، برابـر  کرد

ایـن . مسئولیتش می باید پاسخ گو باشـد
  .روش بر استبدادیان ناشناخته است

در . از قول آقای طهرانی آگاه نشدم -  ۲
مهاجرت بـود کـه دو سـه نوبـت کسـانی 

تردیـد . پرسیدند و به آنهـا پاسـخ گفـتم
نکنیــد کــه اگــر کســی مــی خواســت در 

ــ ــه آن پاســخ گــویم چن ین مــی نشــریه ب
  .کردم

ــــت – ۳ ــــری و  ،والی ــــرکت در براب ش
. برادری در مدیریت است نه بیش از آن
. این والیت را نیز جمهـور مـردم دارنـد

کـه در » مدیریت بر برادری و برابـری«
  . متن آورده اید، قول من نیست

ــه تصــویب  – ۳ ــانون اساســی ب ــی ق وقت
مردم رسید، کسـی کـه بنـا بـر آن، نـامزد 

د، نمـی شـود ریاست جمهوری مـی شـو
ــر همــان . مخــالف آن باشــد ــا ب ــرا بن زی

بخصوص . قانون اساسی، مجری آنست
منهـــای  – ۱۱۰کـــه در انشـــاء اصـــل 

. شرکت کرده بودم –فرماندهی کل قوا 
پس سخنم در کرمانشاه سخن نابجـائی 
کــه از راه مصــلحت گفتــه شــده باشــد، 

  . نیست
در آن قانون اساسی، به فقیه اختیار  – ۴

هرگــاه آقــای . شــده بــوداجرائــی داده ن
خمینــی بــه آن قــانون ملتــزم مــی مانــد، 
. اســتقرار دموکراســی میســر مــی گشــت

هرگاه، چون امروز، در قـانون اساسـی، 
اختیار اجرائی در یکـی از سـه قـوه پیـدا 
مــی کــرد، بــا دموکراســی تضــادی حــل 

به یاد می آورم که . ناشدنی نیز می یافت
آقای خمینی به من اطمینان نیز داد که 
ــه  در صــورتی کــه در عمــل، والیــت فقی
مشکل ایجاد کرد، قانون اساسی اصالح 

در عمـــل، بـــرخالف آن وعـــده، . شـــود
بنا بـراین، . والیت فقیه را مطلقه کردند

ضرروت نداشت، بنا بر مصلحتی بیرون 
از حقیقت، سـخنی بگـویم و یـا سـکوت 

  . بکنم
ــانون  – ۵ ــا ایــن وجــود، از تصــویب ق ب

ــت ف ــاب والی ــی، در ب ــه اساس ــه بمثاب قی
. صاحب اختیـار کشـور، سـخنی نگفـتم

دسـت (این سکوت هـم مصـلحت بـود 
و هـم ) آویز ندادن به امثال آقای بهشتی

زیرا توانسته بـودیم مـانع . مورد نداشت
از تصــویب آن والیــت فقیــه در مجلــس 

  . بشویم
امروز که در وضعیت خود می نگرم،       

مـی بیـنم آسـان تــرین کـار ایـن بـود کــه 
ولو مانع از تصویب  –یت فقیه خطر وال

را خــاطر نشــان کـــردن و  –آن شــدیم 
کنــاره گیــری، بــرای خــود و بســتگانم، 
بهترین کار بـود هرگـاه مـی خواسـتم از 
. مسئولیت بگریزم و به انتقاد بسنده کنم

آن روز، این استدالل را پذیرفتم که مـی 
باید ایسـتاد و مـانع از اسـتقرار اسـتبداد 

از ایـن دیـد، . شـدمپس نامزد . فقیه شد
مــردم کشــورهای  بــرای مــردم ایــران و

 مسلمان و همه انسانهائی که جباران بـر
آنها والیت مطلقه دارنـد و بـرای مـن و 
بســـتگانم، ابتالئـــی کـــه در آن شـــرکت 

  .  کردم، بسیار ارزشمند بود
  

  :پرسش ششم و پاسخ آن٭ 
  
شما بارها تاكنون مـدعي شـديد كـه در     - .6

تقلب صـورت گرفـت و   انتخابات مجلس اول 
قاضـي ديـوان    10هيئت به سرپرسـتي   10

آيـا ممكـن   . عالي اين تقلب را تاييـد كردنـد  
  فرد را اعالم كنيد و براي  10است نام اين 

  
  ۱۶ر صفحهد

 رتتقابل حق با قد
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ــا  ــته  - انفجارهـ دسـ
 - بندي ها در بسـيج؟  
 - قتل احمد رضـائي؟  

ــان را ر ــي  ژزم ــم م ي
  ...خرد يا غرب؟ و

    
انفجارها، كـار سـازمانهاي   

نهـا  آعاتي و دستياران اطال
است يا خودفروختگاني از 

  :يم است؟ژخود ر
  
ـار  : نيويورك تايمز ٭ نـوامبر   12انفج

ضربه سختي برصنعت موشك ايـران  
  :وارد كرد

  
ـامبر  4در  ◀ ـايمز   ،2011دسـ نيويــورك تـ

ـان   ،نآگزارش كرده است كه بنا بر  كارشناس
ـا و اسـرائيل و نيـز     سازمانهاي اطالعاتي امريك

اسان، چنين ارزيابي كرده اند كـه  موشك شن
زمايش موشكي آانفجار در بزرگ ترين پايگاه 

انجام گرفته است و ضربه سختي است كه بـر  
ـازي ايـران    ،بخش پيشرفته صنعت موشك س
  ،خاص توليد موشكهاي دوربرد از نوع جديد

  .  مده استآوارد 
 ،در مصاحبه با دو روزنامه نگار اين روزنامـه  •

بررسي عكسها : و كنوني گفته اندمقامات پيشين 
يـك مركـز    ،نشان مي دهد كه پايگاه ايـران 

ـا   آ زمايش موشكهاي پيشرفته بوده است كـه ب
ـا را  آنظـر  . سوخت جامد عمل مـي كننـد   نه

كارشناسان موشك كه  عكسهاي گرفته شـده  
 ،نيـز  ،توسط قمر مصنوعي را بررسي كرده اند

م اين موشكها را مي توان در د. تأييد مي كند
مده اند در آبكار ايران مي  ،بنا براين. رها كرد

ـا   ـا امريك و . مقابله با حمله پيشگيرانه اسرائيل و ي
ـا   ،نيز اين موشكها از موشكهاي قديمي تر كه ب

ــايع عمــل مــي كننــد در بــردن  ،ســوخت م
  . بهتر هستند ،)ماده منفجره يا اتم(كالهك 

ـار چـه     •  هنوز روشن نيست كه علـت انفج
ـائي مـي گوينـد    م. بوده است ـات امريك : قام

بسا بدين خاطر . احتماال يك حادثه بوده است
ـا هنـوز تجربـه     روي داده است كه ايراني ه

ي بي قرار و خطرناك را ژكافي براي تكنولو
ايران نيز گفته است كه انفجار بر اثـر  . نيافته اند

ـاط   . يك حادثه روي داده است ـائل ارتب وس
ـار بطـور       ـيع  جمعي ايـران بـه ايـن انفج وس

پرداخته و از مـدير برنامـه موشـكي ايـران و     
بعنوان  ،همكارانش كه بر اثر انفجار كشته شدند

ـات   . ياد كرده انـد » شهيدان« برخـي از مقام
ايران از خرابكاري منجر به انفجار سخن گفته 

ـاي   آاما روشن نيست كه . اند ـا ادع ـا بـه   آي نه
ـيش از     ـا چـون پ ن آمدرك مستند است و ي

ايـران تــرور شـده انــد و    دانشـمندان اتمــي 
كامپيوترهاي دستگاه هاي اتمي را به ويروس 

اين انفجار را نيز حاصل خرابكاري  ،لوده اندآ
  . مي خوانند

مقامات امريكائي و اسـرائيلي كـه در ايـن      •
 ،روزها در باره اين انفجار بحـث كـرده انـد   

ـان   ،نسبت به علت انفجار كنجكاوي اندكي نش
عاتي كـه سـخت در   يك مقام اطال. داده اند

كار بازداشتن ايران از دست يافتن بـر فنـون   
هرچيزي : مي گويد ،ساخت بمب اتمي است

ـتيابي ايـران بـه     كه سبب به تأخير افتادن دس
بمب اتمي و موشكي بگردد كه قادر به حمل 

ـار    ،آن باشد بكار خريدن زمان مي بايـد  و بك
ـار   ،بنا بر اين. بردنش يك پيروزي است هرك

ـنم   ،شدشدني با مي كنيم و هر اتفاقي بيفتد مغت
  . مي شماريم

وري آافزون بر توانائي بيشتري كه در حمله  •
پيشــرفتهاي ايــران در ســاخت  ،مــي بخشــد

موشك دوربرد كه با سوخت جامد كار مـي  
كند و نگراني از اين كه اين موشك قاره پيما 

ـا بـر اصـرار      ،بگردد برانگيزنده حكومـت اوبام

ـيش  ورزيدن بر نياز ب ه دفاع موشكي است و پ
  .بردن برنامه توليد ضد موشكها است

ـبت بـه    • به همان اندازه كه نگراني غرب نس
كوشـش بـراي    ،مقاصد ايران بيشتر مي شـود 

ـهاي ايـران و كسـب    آسردر وردن از كوشش
 ،اطالع از تأسيسات اتمي و موشكي اين كشور

ايران فراوان امريكا و اسرائيل . افزايش مي يابد
. جاسوسي و خرابكاري متهم كرده استرا به 

ـاي      ،دسامبر 4در  ايـران گفـت يـك هواپيم
ــان از نــوع  را فــرود  RQ-170بــدون خلب

اين هواپيما  بر فراز خاك ايران . ورده استآ
  . در پرواز بوده است

ـا در         اين هواپيما در شمار حساس ترين ه
و اگر خبر صـحيح  . نيروي هوائي امريكا است

ـا اسـت كـه ايـران جـدا بـه       بدان م ،باشد عن
ـات  . ي امريكا دست يافتـه اسـت  ژتكنولو مقام

نوعي از اين هواپيما كـه  : امريكائي مي گويند
چندين نوبـت و   ،خاص عمليات نفوذي است

هر نوبت چندين ساعت بر فراز محل سكونت 
بن الدن در پاكستان پرواز كرده بود بي آنكه 

ـتان   ـابي كنـد  آنيروي هوائي پاكس  .ن را رد ي
ـاكي از    ننـد كـه   آگزارشهاي تأييد نشـده ح

همين هواپيما، ماهها بر فراز ايران پـرواز مـي   
كرده است تا تأسيسات اتمي مخفي ايـران را  
بيابند تا امكان هدف حمله دقيق قرار گـرفتن  

  . يدآنها فراهم آ
ـاه       • ـار پايگ ـاره انفج ـا در ب از جمله نظريـه ه

ـ   ،موشكي ايران ر يكي اينست كه انفجار بـر اث
ـاه روي     بكار بردن سالحي در حملـه بـه پايگ

ممكن است يك هواپيماي بدون . داده است
. راكت پرتاب كـرده باشـد   ،نآخلبان بسوي 
ـتن  آاز  ،باوجود اين نجا كه به كسي اجازه رف

ـار داده نمـي     ـاره انفج به محل و تحقيق در ب
نمي توان دانست علت واقعي انفجار چه  ،شود

  .بوده است
برغم مجازاتها و تحريمها ايـران  اين امر كه  •

ي ساخت موتور با ژتوانسته است خود تكنولو
ـال   ،وردآسوخت جامد را بدسـت   نكـه  آح

ـايع كـه    بسياري از اجزاي موتور با سوخت م
 ،نقش كليدي داشتند را از خارج تهيه مي كرد

  .  امري مهم است
ـترات    • ـات اس يك ژمؤسسه بين المللـي مطالع

ـائي فنـي    ،ددر گزارش اخير خـو  ،لندن توان
ـا سـوخت جامـد را      ايران بر توليد موشـك ب

توصيف مي كند و بر آنست كه » نقطه عطف«
زيرا . يك عميق همراه استژبا ايجابات استرات

ي تهران را به هـدف خـود كـه    ژاين تكنولو
نزديك تر مي  ،توليد موشكهاي دور برد است

انس بين المللي آژگزارش سه هفته پيش . كند
ـار    ،ي اتمـي ژانر ـتين ب مـدارك   ،بـراي نخس

ـار   ،حاكي از اين كه ايـران در ايـن دهـه    بك
  .انتشار داد ،توليد كالهك اتمي بوده است

ـات غـرب مـي     ،از جمله بدين خاطر       مقام
بسياري از مجازاتهاي وضـع شـده بـر    : گويند

ضد ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملـل  
براي جلوگيري از وارد كردن قطعات  ،متحد
  .  ك به ايران استموش

ـين      ،هفته پيش • مؤسسـه دانـش و امنيـت ب
المللي كه يك مؤسسه خصوصي در واشنگتن 

تصويري از پايگاه موشكي ويران شـده   ،است
از ديد اين مؤسسه اين موشـك  . را انتشار داد

ـاختن موشـكي جديـد     سنگ بناي بزرگ س
  . است

تحليل گران دولتي و خصوصي كه  انفجار  •
سردار حسن تهرانـي   ،نآدر  ،كهنوامبر را  12

كشته شـد را   ،مدير برنامه موشكي ايران ،مقدم
يك ضربه مهم ارزيابي مي كنند كه بر صنعت 

نه تنها به علت . مده استآموشكي ايران وارد 
 ،خسارت بزرگي كه به پايگاه وارد شده اسـت 

ـار و تجربـه    بلكه بخاطر از بين رفتن حاصل ك
  .كارشناسان

تخصصان مؤسسه اسـت مـي   كه از م ،المن •
ـاه ويـران    : گويد منطقه واقع در جنـوب پايگ
كيلـومتر دور تـر از ايـن     8تا  7حدود   ،شده
دو مجموعه ديگر نيز وجود دارند كـه   ،پايگاه
ـا سـوخت جامـد      آمحل  ـايش موشـك ب زم
داراي  ،نكه به پايگاه نزديك تر اسـت آ. هستند

آنكه دور تـر  . زمايش موشك استآجايگاه  8
ـاه   است دارا ـايش موشـك   آي سـه جايگ زم

  . است
  
RQ-هواپیمــای بــدون خلبــان  ٭
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يك سامانه ايست كه  RQ-170هواپيماي ◀
ـين شـده     ـاره هـدف تعي  ،از ارتفاع پائين در ب

اين هواپيما مي توانـد  . اطالع كسب مي كند
ـال تحـت نظـر      ـان ح شناسائي كند و در هم

ـاي سـه   گانـه مـدد    بگيرد و به عمليات نيروه
ـات    . رساند ـاز فرمانـدهي عملي اين هواپيما ني

  . وردآنظامي را به اطالعات فوري بر مي 
ـامبر 4در ◀ ــي از 13/دســـــ آذر برخــــ

ويـژه خبرگـزاري     هاي ايراني، به خبرگزاري
كه به سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي    ،فارس

ـاي  » سرنگوني«از  ،نزديك است يك هواپيم
ادنـد كـه در   بدون سرنشين آمريكايي خبـر د 

زني با هدف جاسوسي و شناسايي،  حال گشت
ـاي   حريم هـوايي ايـران در نزديكـي     مرزه

ــه     ــدف حمل ــرده و ه ــض ك ــرقي را نق ش
ــد  « واحــدهاي جنــگ الكترونيكــي و پدافن

 .جمهوري اسالمي قرار گرفته است» هوايي
ـتان ناپديـد     پيش     ـاتو در افغانس تر، نيروهاي ن

ا كـه بـه   شدن اين هواپيماي بدون سرنشين ر
ـارس از نـوع     RQ-170گفته خبرگزاري ف

 .بوده، تاييد كرده بودند
پست در گزارشي پيرامون  روزنامه واشنگتن    

ـاي      اين ماجرا نوشته اسـت كـه ايـن هواپيم
جاسوسي كه از هفته پيش در افغانستان ناپديد 

رسد در ايران سقوط كرده و  شده، به نظر مي
يـن مـدل   در اين صورت، اولين هواپيما از ا

ـا      است كه در اختيار يـك كشـور متخاصـم ب
ـاي  . گيـرد  اياالت متحده قـرار مـي   اپراتوره

هواپيما هفته گذشته كنتـرل آن را از دسـت   
ـافتن ردي از آن   داده و از آن زمان در پي ي

 .بودند
تكنولوژي جاسوسي بكار رفته در هواپيماهاي 

RQ-170    ــه در ــت كــ ـاني اســ همـــ
ـاي يـو   افكـن  بمب جـت   و نيـز  2بـي .اس.ه

طراحـي و  . به كار رفته است F-35جنگنده 
ـاده ــي از     پيـ ــوژي، يك ــن تكنول ـازي اي سـ

ـاريخ    گرانبهاترين پروژه ـليحاتي در ت هاي تس
ــاگون بــود ايــن هواپيماهــا از ابزارهــاي . پنت

ــه و  كليــدي جاسوســي آمريكــا در خاورميان
 .اند آسياي مركزي

و با گيكي ديگر از مقامات پنتاگون نيز در گفت    
ـاقي   «پست گفت  تنواشنگ ـين اتف اگر هم چن

ـال   درصـد نتيجـه    95رخ داده باشد، به احتم
ـانيكي بـوده       ـا مشـكالت مك اختالالت فنـي ي

 ».است
ـاي    يك منبع نظامي در آمريكا نيز بـدون افش

پست  ، در گفتگو با واشنگتنخود هويت واقعي
ـا، بطـور   «گفت  در اختيار گرفتن اين هواپيم

تي ارزشمندي را بالقوه اطالعات نظامي و امني
ـار   درباره شيوه هاي جاسوسي آمريكا در اختي

ـان   اما هـم » دهد نيروهاي ايراني قرار مي چن
درباره صحت و سقم خبرهايي كه منبع اصلي 

ـان و دولـت       آن رسانه ـته بـه نظامي ـاي وابس ه
  .اند، ترديدهاي جدي وجود دارد ايران
ســـپاه ) 2011دســـامبر  8( 90ذر آ 17در  ◀

ـان داد  هواپيماي بدون  خلبان امريكائي  را نش
ـيح داده     و چگونگي فـرود آوردنـش را توض

سرتيپ پاسـدار   به گزارش ايسنا، سردار: است
ـاجي  ـا    :گفتـه اسـت  زاده  اميرعلي ح اخيـرا ب

ـاي   اطالعات جمع آوري شـده و مراقبـت   ه
ـا     دقيق الكترونيكي مشخص شـد ايـن هواپيم
قصد نفوذ و جاسوسي بـر فـراز كشـورمان را    

ـاي   دارد كه پ س از ورود اين هواپيما بـه فض
ـاه    ـا در كمينگـ ــن هواپيمـ ــور، اي ــرق كش ش
ـا     الكترونيكي نيروهاي مسلح قـرار گرفـت و ب

  . دحداقل خسارت در ايران به زمين نشانده ش
 .ورده شده استآهواپيما در كاشمر فرود      
روزنامه هاي نيويورك تايمز  ،در همين روز •

ــوس  ز نجلــس تــايمآو واشــنگتن پســت و ل
ورده شدن ايـن  آگزارش كردند كه با فرود 

معلوم شد كه جاسوسي بقصد كسـب   ،هواپيما
كاري  ،بيشترين اطالع از تأسيسات اتمي ايران

ـيع بـه آن     است كه حكومت اوباما بطـور وس
مشاور امنيتي اوباما گفتـه اسـت   . مشغول است

امريكا با تمام توان برنامه اتمي ايران را زير نظر 
است هرگونـه فعاليـت اتمـي    دارد و مراقب 

ـاگزير كنـد    مخفي ايران را كشف و ايران را ن
ي ژانس بين المللـي انـر  آژآن را زير نظارت 
  .اتمي قرار دهد

ديلي تلگراف گزارش كـرد   ،در همان روز•
ـتاكس    كه سرانجام معلوم شد كه ويـروس اس
نت كه با آن به كامپيوترهاي تأسيسات اتمـي  

  . بوده است كار سيا ،ايران حمله شده بود
اوباما تكرار كـرد كـه    ،2011دسامبر  8و در  •

از جمله گزينه جنگ روي ميز  ،همه گزينه ها
  .است

  
ــرود  ٭ ــدون آف ـای ب وردن هواپیمـ

ـام  ـاری روسـیه انج ـا همک خلبان ب
  :گرفته است

  
ـيه در پـي شـكار     ،بنا بر اطالع موثقي ◀ روس

ـان بـوده انـد     ـا  آ. هواپيماهاي بـدون خلب نه
زم را در اختيار ايران گذاشته تجهيزات فني ال

اند و با همكاري روسها بوده است كه هوايپما 
روسيه تالش داشته است بر . ورده اندآرا فرود 
ـيش  . ي اين نوع هوايپما دست بيابدژتكنولو پ
ورده آدر گرجستان نيز كوششي بعمل  ،از اين

ـتالل پديـد     ـا اخ و توانسته بود در كار هوايپم
ن را در محلـي تحـت   آد ورد اما نتوانسته بوآ

 . وردآكنترل خود فرود 
  
انفجار کار اسرائیل است اما نمی  ٭

  :توان گفت
  

ـپاه     ◀ ــل از درون سـ ــالع واص ــر اط ـا ب بنـ
در گفتگو با يكـديگر در   ،سران سپاه ،پاسداران

ن را آ ،در بيدگانـه  2011نوامبر  12باره انفجار 
حاصل بحث و . به اسرائيل نسبت مي داده اند

اين شده است كه نبايد گفـت ايـن    نهاآشور 
ـپاه را    ـعف س انفجار كار اسرائيل است زيرا ض

اما اسرائيل از چه راه موفق به . نمايان مي كند
ـاي    ايجاد اين انفجار شده اسـت؟ در گفتگوه
ـان كسـي     بينابين كلمه اي در اين باره بـر زب

  . زيرا فوق سري است. نيامده است
يـم بـه   ژسپاه و ر ،انفجار در خرم آباد را نيز      

با وجـود  . خرابكاري خرابكاران نسبت ندادند
ـپاه پذيرفتـه انـد كـه      ،اين جنـگ  «سران س

از پيش از انفجار در پايگاه موشـكي  » پوشيده
ـاز  آ ،با دانشمند ربودن و يا كشتن ،خرم آباد غ
ـا و    . شده است ـيده آن تحـريم ه بخش نپوش

ن را مـردم  آمجازاتها هستند كه بهاي سنگين 
  . مي پردازندايران 

ـيس  آبه قراري كه لوس  ◀ نجلس تايمز و رئ
سابق موساد و برخي ديگر از مطبوعات غـرب  

ـازمانهاي جاسوسـي و    - نوشته اند  همكاري س
ضد جاسوسي غرب بر ضـد ايـران را نشـريه    

بـه اطـالع    ،بـه موقـع خـود    ،انقالب اسالمي
ـانده اسـت    ـار را   –خوانندگان خود رس انفج

  . رك ديده اندسازمانهاي جاسوسي  تدا
ـار   ،هاآرتص       روزنامه اسرائيلي خبر از انفج

خبر گزاري فارس نيز . در اصفهان داده است
ـپس   آخبر  ـار داد و س ن را سانسـور  آن را انتش
  :كرد

  
ــت  ٭ ــه روای ـار در اصــفهان ب انفجـ

ـاردین و  ــ ـارس و گ ــ ـــزاری ف خبرگ
ـا از ایـران  هاآرتص و اطالعی کـه م

  :کسب کرده ایم
  
ــه صــداي  در بــاره انف ◀ در  ،نآجــاري ك

در  ،90ذر آ 7بعد از ظهـر   2:40حوالي ساعت 
ـنيده شـده اسـت    ـا ذاكـر   ،اصفهان ش  عليرض

: ه اسـت گفت به ايسنا اصفهاني استاندار اصفهان،
ـتان     بر ايـن  خبري مبني ـاري در اس كـه انفج

اصــفهان رخ داده اســت مربــوط بــه انجــام 
ـتم      ي اسـت رزمايش ـاه هش كـه از طـرف پايگ

ـار شكاري اصفهان   در شمال شرق اصفهان كن
ـا    فرودگاه انجام شده، ولي در اين رابطه بـه م

ـاني    اطـالع  اطالعي نداده بودند كه بايد رس
او تكذيب كرده است كه بر اثر ايـن   .شد مي

ـفهان      آ ،انفجار ـات اتمـي اص ـيبي بـه تأسيس س
  .رسيده باشد

 
ـاني و مـديريت    همچنين سازمان آتش ◀ نش

اين صدا را  ده شدنشنيبحران استانداري نيز 
  .نده اتاييد كرد

ــوامبر  29در  ◀ ــزارش  ،2011ن گــاردين گ

مردم در سراسر شهر موج آن كرده است كه 
هايشان لرزيـده   را احساس كرده و شيشه خانه

ـفهان     . است ـاردين از مـردم اص ـار گ خبرنگ
ها را به لرزه  انفجار شيشه خانه است كه  شنيده

  .درآورده است
ـار   زير  ،اريخهمان تهاآرتص   ◀ عنـوان انفج

ـته اي     در اصفهان، ـات هس شهر كليـدي تاسيس
ـفهان   : نوشته اسـت ايران،  ـنبه در اص روز دوش

ـاي   انفجاري روي داد كه مردم در بخـش  ه
مختلف شهر آن را احساس كردند و رعـب و  
ـا   وحشت عمومي، آتش نشاني را ناچار كرد ت

ـات نيـز   . دست به كار شود از سوي ديگر مقام
ه اند كه صداي شنيده شده مربوط تاييد كرد

  .به يك انفجار بوده است
به گزارش اين روزنامه اسرائيلي در حالي كـه  

ـات      يها برخي خبر ـا تاسيس ـار را ب ايـن انفج
ـفهان مـرتبط مـي    هسته  كننـد،  اي نزديك اص

ـامي     ـانور نظ مقامات ايراني تاكيد دارند كه م
ـا   . اين انفجار را ايجاد كرده است به گفتـه آنه

يسات هسته اي اصفهان زير نظر آژانس بين تاس
المللي انرژي اتمي قـرار دارد و در صـورتي   

ــود ــد  ،كــه انفجــاري در آن روي داده ب باي
  .گرفتند مقامات آژانس در جريان قرار مي

سخنگوي وزارت امور خارجه  مارك تونر،◀
ـار در      ـار خبـر انفج آمريكا در واكنش بـه انتش

در اين زمينه اصفهان تاكيد كرده كه ايده اي 
ها مشاهده كرده  ندارد چون اخبار را از رسانه

ـام خواهـد    و البته در اين زمينه تحقيقاتي انج
   .شد
ـفهان دريافـت      ◀ ـا از اص بنا بر خبري كـه م

صـداي مهيـب از طـرف دروازه     ،كرده ايـم 
ـا سانسـور شـديد    . شيراز شنيده شده اسـت  ام

برقرار است بطوري كه افراد بين خود نيـز از  
يم خود نيز خبـر را  ژر. حبتي نمي كنندآن ص

سانسور گوياي وقـوع يـك   . سانسور مي كند
با توجـه   ،زيرا هرگاه جز اين بود. انفجار است

يم سـود داشـت در دادن   ژر ،به انفجار پيشين
  . نآتوضيح شفاف در باره 

  
عکس هوائی معلوم می کننـد در  ٭

تأسیسات اتمی اصـفهان امـری رخ 
ـا چنـد و چــو ن را آن داده اسـت ام

  :معلوم نمی کنند
  

عكسهائي  ،فوكس نيوز ،2011دسامبر  9در  ◀
هوائي را كه از تأسيسات اتمي اصفهان گرفتـه  

  :شده اند را بررسي كرده است
صحبت از وقوع انفجار در تأسيسات اتمـي    •

ـها مـي   . ن اسـت آاصفهان و يا نزديـك   عكس
گويند امري واقع شده است اما نمي گوينـد  

در مؤسسه دانـش و  . چيست نآچند و چون 
ـها را    ،امنيت بين المللي  ـناس عكس چند كارش

ـيده انـد كـه     بررسي كرده و به اين نتيجه رس
  . وقوع انفجار در اين تأسيسات مسلم نيست

 ،تحليل گران كه عكسها را بررسي كرده اند •
در زمين اطـراف تـونلي كـه بـه     : مي گويند

مده آتغيير مهمي بوجود  ،تأسيسات راه مي برد
ـات كـه   . است  15چندين بنا در اطراف تأسيس

سال است برپا بوده اند و حتي در ماه اوت نيز 
در اطـراف  . ديگر وجود ندارند ،برپا بوده اند

ـاهده    ،اين بناها بولدوزرها در عكسها قابـل مش
  . اند
ـات چـه روي داده     • معلوم نيسـت در تأسيس

يك گودي مشاهده مي شود كه معلوم . است
ابق معدن نمك بوده است و يا راه نيست كه س

ـيم   . رو زير زميني صدمه ديده اسـت  مـي دان
كه ايران تأسيسات زير زميني دارد و اورانيـوم  

ـان  . را نيز زير زمين پنهان مـي كنـد   كارشناس
مؤسسه مي گويند ممكن است ذعال زرد  در 

محل را  ،روز 7تا  5بعد از . تأسيسات بوده باشد
كارشناسي كـه   ،انبران. پاك سازي كرده اند

: مـي گويـد   ،عكسها را بررسـي كـرده اسـت   
ن محـل بـوده   آسال است در  15بناهائي كه 

ـار از   ،اند ديگر نيستند و معلوم نيست بر اثر انفج
نياز بـه بررسـي عميـق    . ميان رفته اند و يا خير

  .دارد
  ۵ صفحهر د  

 انفجارها؟
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يم مي خـرد يـا   ژزمان را ر
مــرگ يــا قتــل  - غــرب؟ 

  :احمد رضائي؟ 
  
  :؟!یا قتل احمد رضائیمرگ  ٭
  

ـام     ،در خارج از كشـور  ◀ ـائي بن يـك امريك
 ،نآشرحي انتشار داده است كه بنا بر  ،تيبرمن

ـته انـد   ـا    . احمد رضائي را كش ـا در ايـن ج ام
. منبع ايرانـي دارد  ،وريمآگزارشي را كه مي 

ـان     ،بنا بر اين منبع ـاب كـه مي اگر سايت  بازت
ـائي رابطـه برقـر     ار انفجار و مرگ احمـد رض

بدين خاطر بود كه محسن رضائي مـي   ،كرد
دانست كه فرزند او را كشته اند و علـت قتـل   
ـات و      ـأمور خريـد قطع نيز اين است كـه او م
 ،لوازمي بود كه در موشك با سوخت جامـد 

ــار مــي رونــد ــا بســياري از آاز . بك ــا كــه ب نج
خارجيان و داخلي ها ارتباط داشت و ديگـر  

و  حــذف او ضــرور شــد ،كــارأئي نداشــت
  . يم او را حذف كردندژمأموران ر

ـا     ◀ ـارجي ه ـا خ ارتباط هاي بسيار داشتن ب
منبع ايراني توضيحي نمـي  . توضيح مي طلبد

ـايمز   (اما تيبرمن . دهد ـنگتن ت ـامبر  2واش  ،)دس
او تابعيـت  . احمد رضائي را معرفي مـي كنـد  

امريكا را پذيرفته و نام امريكائي به خـود داده  
  :است و

 Tom Jayن ندرســـوآتـــوم جـــي  •
Anderson نام امريكائي احمد رضائي است .

ـاتي ر   ـتگاه اطالع ــائن  ژدس يــم ايـران او را خ
ـيش از انـدازه    . دانست و كشت گفته انـد او ب

. داروي ضد كزكردگي خورده و مرده است
مقامات دوبـي چـون از وزارت   . چنين نيست

خارجه امريكا دستور مي گيرنـد و حكومـت   
كل اتمي ايـران از  اوباما هنوز در فكر حل مش

ـائي را    ،راه ديپلماسي است مرگ احمـد رض
 ،افزون بر اين. يك مرگ عادي اعالن كردند

ايران يك همسايه خطرناك براي دوبي است 
  .و دوبي نمي خواهد خشم تهران را برانگيزد

ـا بـه خـود زحمـت      • وزارت خارجه امريك
ـابق و دختـر    ـاله   7تماس گرفتن با همسر س س

ـيم    ـائي مق ـا را نـداد  احمد رض برابـر  . كاليفرني
نها بودند كه مـي بايـد اوراق الزم را   آ ،قانون

امضاء مي  ،براي كاري كه بايد با جسد مي شد
ـا   . اما اطالع نداشتند. كردند وقتي من بـه آنه

من اول كس . شگفت زده شدند ،تلفن كردم
ـامطبوع دادن اطـالع مـرگ     بودم كه كار ن

   .انجام دادم ،نهاآاحمد رضائي را به 
اما كنسـولگري  . نوامبر بود13روز يك شنبه  •

بـه  . روز اول كار هفتـه بـود   ،امريكا در دوبي
نزديـك تـرين    ،جاي اين كه در گذرنامـه او 

ـاط      ـا ارتب ـا آنه خويش او را شناسائي كنـد و ب
با خانواده ايراني او ارتباط برقـرار   ،برقرار كند

مي كند براي ترتيب دادن كفن و دفن او در 
  .تهران

شگفتي بعدي كه به من دست داد اين بود  •
دانســتم كــه  ،كــه چــون بــه دوبــي رســيدم

ي نيـز اطـالع نـداده    آكنسولگري به اف بي 
ـهروند     آاف بي . است ـار كـه يـك ش ي هرب

وارد  ،امريكائي در خارج از امريكا مـي ميـرد  
عمل مي شود تا بدانـد او بـه مـرگ طبيعـي     
ـتي    مرده است و يا قرباني يك عمـل تروريس

  . استشده 
نخست شنيدم كـه او خـود كشـي كـرده      •

ـا   . است اما به تدريج متقاعد شدم كه ايـن ادع
. من احمد را خوب مي شناختم. راست نيست

ـين خانـه مـن از راه     او انگليسي را در زير زم
ـاي     ـاي فيلمه مـي    Jackie Chanتماش

همســر ســابق او از مــن كمــك ... موخــتآ
ـنم و     خواست تا در باره مـرگ او تحقيـق ك

. وكالت رسمي نيز به مـن داد . حقيقت را بيابم
  :و من واقعيت هاي زير را يافتم

پزشك قانوني كالبد شكافي كرده است و  – 1
ـاده     تصديق كرده است كه احمد بـر اثـر زي
ــتعمال داروي ضــد كزكردگــي  ،روي در اس

ـا  ،اما. مرده است وقتـي   ،در بازگشت به امريك
ـاره صـحت ايـن     من از مقامات پزشكي در ب

نها بـه مـن گفتنـد ميـزان     آ ،تصديق پرسيدم
ـان   ،داروئي كه در خـون او يافتـه شـده    بهم

مقدار بوده كـه پزشـك تجـويز كـرده و او     
  . همواره استعمال مي كرده است

ــاقش  – 2 پزشــك بطــري داروي او را در اط
اگـر او قصـد   . يافته است و خالي نبوده است
خـر سـر مـي    آخودكشي داشت بطري را تا 

  . كشيد

سه ضربه اي كه به موازات بر بازوي چپ  -  3
ـاء را     ،او وارد شده اند تقريبا حكـم يـك امض

مقدار كمي نيز خون در كنار او بر زمين . دارد
ـا   ،از قرار. ريخته است بعد از مرگ او ضربه ه
اما پليس سخني از كاردي كه با . وارد شده اند

ـاورده    ،ن ضربه ها وارد شـده انـد  آ ـان ني بمي
  .است

دانســتني اســت كــه واواك : اســالميانقــالب 
ـائي در   . تيبرمن را مأمورسيا مي داند احمـد رض

ـته و بـه    ،امريكا با امثال اين شخص ارتباط داش
ـار «ايران بازگشته و مشـغول   شـده اسـت و   » ك

به قول بستگانش با شـوك الكتريكـي    ،سرانجام
  .كشته شده است

  
  
بـر » بیت رهبر«استداللی که در  ٭

ـان  ضـــرورت جلـــو انـــداختن زمــ
  :؟!برخورد می شود

  
اسرائيل بود كـه اصـرار مـي     ،تا اين زمان ◀

ـامي   كرد مي بايد بالدرنگ دست به اقدام نظ
گفتگو و ديپلماسي بي فايده است زيرا بـه  . زد

ايران امكان مي دهد زمان به دسـت آورد و  
اما اينك در دستگاه . بمب اتمي خود را بسازد

ايـد  خامنه اي است كه استدالل مـي شـود ب  
زيرا هرگاه هم . زمان برخورد را جلو انداخت

نجا كه آاز  ،اكنون برخورد نظامي انجام گيرد
دامنه زد و خورد نظامي  ،غرب آمادگي ندارد

ـاه مـي      ـان آن نيـز كوت وسيع نمي شود و زم
بـه   ،سال ديگر 2اما اگر زمان برخورد تا . شود

ــد امريكــا از دو جنــگ عــراق و  ،عقــب بيفت
ــودهآافغانســتان  ــدرت و   س ــن ق اســت و اي

ـافي     متحدان اروپائيش و اسـرائيل فرصـت ك
ماده شدن و حمله وسيع و طوالني بـه  آبراي  

  !ورندآايران را بدست مي 
روشن است كه بناي اين استدالل بر تقدير      

منطق صوري و نيز . بال تغيير بودن جنگ است
: ن مي شود كه كسـي بپرسـد  آترس مانع از 

ناب ناپذير كرد و سپس چرا بايد جنگ را اجت
ـين     نشست بهترين زمان حمله بـه ايـران را مع

ـا    ،كرد؟ كدام دولت از خدا بي خبر جنـگ ب
كشور تحت اداره خود را اجتناب ناپذير مـي  

ن را نيز خود معين مـي كنـد و   آكند و زمان 
دست بكار تدارك تحريك ها مي شـود بـر   

  برانگيختن حمله به ايران و تحريم ايران؟
شيخ : است اين دروغ را نيز بخوانيدبه جا  ◀

حسن نصراهللا براي خامنه اي معجزه قائل مي 
  :شود

ديـدار و كسـب    از »نماينده«عليرضا زاكاني، 
در  ،خامنـه اي نصـراهللا از  شيخ حسن تكليف 
اين دروغ را  روزه لبنان و اسرائيل، 33جنگ 

ـان جنـگ   « :ساخته است روزه  33پس از پاي
در ديـداري   .ن آمدسيد حسن نصراهللا به ايرا

ـا   2000سال : كه با او داشتيم، گفت عرصه به م
ـيم   تنگ شد و تصميم گرفتيم عقب ـيني كن  .نش

بندي  اهللا به طور جدي به اين جمع در حزب
ـئوالن    3به ايران آمديم و  .رسيديم ـا مس روز ب

ـيديم   ايران مشورت كرديم و به اين نتيجه رس
خدمت حضرت آقا  .نشيني كنيم كه بايد عقب

ـيح دادم     .رسيديم ـان توض  .شـرايط را بـه ايش
ـا    وقتي طرح عقب نشيني را مطرح كـردم، آق

مـن   ».نشيني نداريد شما حق عقب«: فرمودند
ايشان . با مسئوالن ايران صحبت كرديم: گفتم

ـيني   اشتباه كردند شما حق عقب«: فرمودند نش
وظيفه ما تبعيت  ».!برويد مقاومت كنيد ،نداريد

ـيم  اومت ميبود و گفتم چشم مق در دلـم   .كن
شــويم و ايــن جريــان  گفــتم مــا شــهيد مــي

ـاي      . خوابـد  مي ـاز ظهـر را بـه امامـت آق نم
ايشان بين نماز ظهر و عصر  .اي خوانديم خامنه

عنقريـب شـما   «: به ما رو كردنـد و فرمودنـد  
پيروزي خواهيد ديـد و همـه شـما در ايـن     

اين نويد در دل  ».پيروزي زنده خواهيد ماند
ـا  . به لبنان رفتيم و مقاومـت كـرديم  ما بود و  ت

ـال   نشيني فضاحت اينكه عقب بار دشمن در س
با خود گفتم آقا، دوتا نويـد    .اتفاق افتاد 2000

به ما دادند يكي نويد پيروزي و دومـي نويـد   
پـس از  . زنده بودن ما كه در اين پيروزي بود

پيروزي ديدم تمام كساني كه در آن ديـدار  
 !»يما حضور داشتيم، زنده

تناقضـهاي آشـكار موجـود در    : انقالب اسـالمي 
دروغ سازي چاپلوسي را آشكار مـي كننـد    ،متن

  :است» نماينده مردم تهران«كه اين 

 ،كساني كه با متجاوز رويارو هستند ،در لبنان - 1
ـيني     به اين نتيجه مي رسند كه بايـد عقـب نش

ـا       . كنند اما بـه تهـران مـي آينـد و دو روز هـم ب
نتيجه اين مي  ،به شور مي نشينند مقامات ايران

نه  ،دراين دو روز. شود كه بايد عقب نشيني كنند
ـئوالن   به خامنه اي رجوع مي كنند و نه او از مس

يم كسي به او اطالع مي دهد كه شيخ حسـن  ژر
آمده است و مـي گويـد حـزب اهللا بايـد عقـب      

نكه بنا بر قانون اساسي دستكاري آبا . نشيني كند
» رهبر«وط سياست خارجي با تعيين خط ،شده
نظـر  : بازكسي از مسئوالن ازاو نمي پرسـد  ،است

شما چيست؟ حزب اهللا لبنان بايد مقاومت كنـد  
نكه تصميم گرفته مـي  يا عقب نشيني؟ پس از آ

شيخ حسـن نـزد خامنـه اي مـي رود و او      ،شود
توي دهن مسئوالن نظام و مسئوالن حـزب اهللا  

د عقـب  شـما حـق نداريـ   : مي زند و مـي گويـد  
  !نشيني كنيد

ـاخته            عقل قدرتمداري كـه ايـن دروغ را س
 با تخريـب  ،جبرا ،بنا بر رويه اين گونه عقلها ،است

با تخريب شيخ حسـن و سـران   : شروع مي كند
ـا     ،حزب اهللا و مسئوالن نظام شروع مـي كنـد ت

ن دو جمـع  آ ،بنا بر اين قول. خامنه اي را بركشد
نا را بـر شكسـت مـي    نادان و غافل از خدايند و ب

شيخ حسن نزد خامنه اي مي آيد و او راه . گذارند
ـان مـي دهـد     ـانش نش ! پيروزي را به او و همراه

از  اگر خامنه اي: دروغ ساز از خود نيز نمي پرسد
. به كار خود سامان مي بخشيد ،غيب خبر داشت

ـيخ     ،اگر او با غيب در ارتباط بود مـي دانسـت ش
الزم  :او پيام مي دادپس به . حسن نزد او مي آيد
بمانيد و بجنگيد پيروز مي . نيست به تهران بيائيد

  . شويد
اين خامنه اي كه گويا با غيب چنان نزديـك   - 2

است كه حتي مطلع مـي شـود در جنـگ چـه     
ـته مـي    كساني زنده مي مانند و چه كساني كش

ـازي شـده در       ،شـوند  چـرا از وجـود بمـب جاس
ـاه نشـد و    ،ددستگاهي كه جلو او قرارداده بودن آگ

  خود قرباني انفجار شد؟ 
نچـه  آدر صـورت صـحت   : اما تناقض رفتار او - 3

ـازمان تـرور و واواك تحـت     –زاكاني  كه عضو س
از قول شيخ حسن گفته  –رهبري خامنه ايست 

ـا قـرآن     ،است ـتورخامنه اي ب تناقض مبرهن دس
توضيح اين كه يونيان را رسم بر ايـن بـود   . است

كتاتور معين مي كردند و يك دي ،كه بوقت جنگ
همـه از او اطاعـت مـي     ،در طول مـدت جنـگ  

ـان شـد و او    ،به پيامبر. كردند اين رسم خاطر نش
. جنگ احد را نيز شـورا رهبـري كـرد   . نپذيرفت

ن شـدند  آبسياري بـر  ،چون شكست حاصل شد
اين شد كه . كه شورا بي فايده و بسا زيانمند است

ـان  امر شان بـه شـورا   «قرآن مقرركرد كه  ميانش
بـه نقـل از    –بنا بر قـول ذاكـري    ،و حاال. »است

خامنه اي صد در صد بـه   –شيخ حسن نصراهللا 
وارونه رهنمود قرآن دستور مي دهـد و پيـروزي   

بــدون ترديــد او و دســتياران او !. ببــار مــي آورد
  .ازكذابان هستند

ايــن امركــه شــيخ حســن و همراهــان او در  - 4
ب گـوئي  نه حاصـل غيـ   ،جنگ كشته نشده اند

ـاه    آخامنه اي كه فر ـا در مخفيگ ورده زنـدگي آنه
  . هاي امن بوده است

ـا عـراق     – 5 در  ،جام زهر شكسـت در جنـگ ب
 ،رياســت جمهــوري خامنــه اي و بــا موافقــت او

ـانده     توسط هاشمي رفسنجاني بـه خمينـي نوش
ن جنگ كـه دو ارتـش عـراق و ايـران     آدر . شد

ارتـش  در مقايسه با  ،فرسوده بودند و ارتش عراق
ـا     ،وزني نداشـت  ،اسرائيل خامنـه اي در رابطـه ب
جانبدار نوشاندن جام زهر به خميني شد و  ،غيب
ـاال  ــاد « ،ح ــتقامت شــده اســت؟» نم ــين !اس چن

شخصي چگونه مي توانست به جوانان سلحشـور  
لبناني درس مقاومت بدهد؟ اين ساخته توهيني 
آشكار به استقامت كم نظير افراد حزب اهللا لبنان 

زيرا بدان معنا اسـت  . ابر تجاوز اسرائيل استدر بر
ـا   ،كه نه آنها با استقامت خويش بلكه خامنه اي ب

  !. ن پيروزي را حاصل كرده استآ ،خود» معجزه«
ـياري كـه زنـدگي     – 6 اين قول با واقعيتهاي بس

ـاقض     خامنه اي را تشكيل مي دهنـد نيـز در تن
بســيارند درايــران كــه از او فــراوان دروغ : اســت
ـتار  . ه اندشنيد دررياست جمهوري او بود كه كش

ـا   . زندانيان سياسي انجام گرفـت  در جلسـه اي ب
حضور او بود كه پيشنهاد متوقف كردن اعدامها از 
سوي او و هاشمي رفسنجاني و احمد خميني رد 

به او بود كه احمد قابل نامه نوشت و دو قتل . شد
ور آادرا كه به دستور او انجام گرفته بودند را به او ي

فروهرهــا و مختــاري و (قتلهــاي سياســي . شــد
تقلب بزرگ . به دستور او انجام گرفتند...) پوينده و

بــه دســتور او انجــام گرفــت و  88در انتخابــات 
او خود . سركوب چنان سبعانه نيز با دستور او شد

به مردم ايران اعالن جنگ داد  88خرداد  29در 
ن را آ دعوي واليت مطلقه فقيه كه منتظـري ... و

از مصاديق شرك دانست را خمينـي كـرد و بـه    
وارد ) خاطرات مهدي كروبي(فشارسپاه پاسداران 

قانون اساسي شـد و خامنـه اي بـود كـه اصـرار      
داشت در قانون اساسي گنجانده شود و اينـك او  

  . نماد شرك است
  

: نقش دو تشكيالت بسـيجي 
ــي از  ــاآيك ــكيالت  ،نه تش

عماريون يورش به سفارت 
  :را تصدي كرد انگليس

  
ـاد  ٭ ـا ایجـــ ـــ بســــیج در بســــیج ی

ــــــــکلهای  ـالحین«تش و » صـــــــ
  :»رهبر«تحت امر » عماریون«
  
ـيج  ،بنا بر اطالع واصل از كشور ◀ دو  ،در بس

تشـكيالت   ،گروه تشكيل شده اند و به تـدريج 
  :خاص يافته اند

گروه صالحين از افرادي تشكيل شـده انـد    •
ر كه تعليمات الزم را براي وارد عمل شـدن د 

اين گروه . شرائط بحراني را دريافت مي كنند
تحت امر مستقيم خامنه ايست و هرگاه اتفاقي 

به دستور خامنه اي وارد عمل مي  ،روي دهد
  . شود

گروه عماريون كه باز تحت امر خامنـه اي   •
است و مأمور ايجاد حادثه است هر زمان كـه  

ـيس  . خامنه اي الزم ببيند حمله به سفارت انگل
ن و عمارت سفارت در قلهك را ايـن  در تهرا

اين گروه شبكه اي . گروه تصدي كرده است
ورده و ميـدان عمـل   آخاص خـود بوجـود   

ـپاه » سـرداران «. خود را گسترش داده اند  ،س
چون كوثري و سعيد قاسمي و صفار هرندي 

در رأس ... و علي رضا پناهيان و مهدي تائب و
ـباح   آاين گروه هستند و معلم فكـري   ـا مص نه

  . زدي استي
ـتان در تهـران          ـفارت انگلس  ،در حمله به س

 ،كوچـك زاده  ،واقع در خيابان نادري تهران
ـائي      رئيس بسيج غرب تهران و نيـز حميـد رس

ـار    » نماينده«( ) مجلـس و از سـران گـروه عم
حضور داشته و عمليات را رهبري مي كـرده  

  .است
ـفارت     • در باره مصوبه مجلس و حملـه بـه س

» وزيـر «اد سخني نگفت و ژدي ناحم ،انگليس
ـ  ،برابر اطـالع . خارجه نيز اظهار تأسف كرد ه ب

طرحـي را  دستور سيد علي خامنه اي مجلس 
ـا بـر   ـا  سـطح رابطـه    ،نآتصويب كرد كه بن ب

اما در ديدار . ستان كاهش مي يافتانگلدولت 
سران سه قوه احمدي نژاد نسبت به اين عمل 

د و مي كناعتراض  مجلس، به علي الريجاني،
اين كار وزارت امور خارجه است : مي گويد

اگر الزم ميديد عمل  بود كهو اين وزارتخانه 
رهبـري   :پاسخ مي دهـد الريجاني . مي كرد

ــدمجلــس  ن را ازآتصــويب   .خواســته بودن
ـام    :مي گويداحمدي نژاد  ـلحت نظ اگر مص

 مـن سـخني  بوده است چرا خود رهبري به 
ايـن   :مي گويـد احمدي نژاد ؟ و نگفته است
هـم بـراي زدن   . اجرا نخواهم كردمصوبه را 

تــوي دهــن او و هــم بخــاطر وضــعيتي ك 
ورد كه در عمل رابطـه اي نباشـد و   آبوجود 

بحران تشديد شود و معلـوم شـود امـر، امـر     
به گروه عمار دستور حملـه بـه    ،است» رهبر«

شماري از دانشـجويان  . سفارت داده مي شود
ـپا   (دانشگاه امام حسين  ـام  ) همتعلـق بـه س و ام

  .صادق نيز شركت داده مي شوند
ـتان در     • ـفارت انگلس از هدفهاي حمله بـه س

ـا قـدرتهاي     ،تهران تشديد بحران در رابطـه ب
ـا و      ،خارجي ـتر شـدن تحـريم ه از جمله بيش

جدي تر شدن خطر حمله نظامي به ايـران و  
ـاح بنـديهاي ر     ـا مـردم و جن  ،يـم ژدر رابطه ب

مجلس » انتخابات«وردن مهار كامل آبدست 
بـه تعويـق    ،در اسفند ماه و هرگاه ميسر نشـود 

ن به بهانه وخامت بار بودن وضعيت آانداختن 
  .كشور است

ـته   ،بنا بر اطالع       بيت خامنه اي هنوز نتوانس
راسته اي به انتخابات فرمايشـي  آاست صورت 

عمل از طريق شوراي نگهبان براي رد . بدهد

ل اد مشكژصالحيت طرفدارهاي احمدي ن
شنيده مي شـود كـه احمـدي    . شده است

ـاه شـوراي     ژن اد تهديد كـرده اسـت هرگ
نگهبــان بخواهــد از ســالح رد صــالحيت  

ـام     ،استفاده كند ـات را انج حكومـت او انتخاب
  . نخواهد داد

رهبـر شـرط   : مهدوي كني هم گفته است •
ـات را تبـري     ـان در انتخاب شركت اصالح طلب

ـ  (» فتنه«نها از آجستن  ردم جنبش اعتراضـي م
ـات رياسـت     ايران به تقلب بـزرگ در انتخاب

البته كسي نيز . مي داند) 88جمهوري خرداد 
كه مدعي بـود  » رهبر«حق ندارد بپرسد چرا 

ـام بگيـرد    ـانون انج  ،همه چيز بايد از طريق ق
براي نامزد شدن شـرط قائـل    ،پيشاپيش ،خود

  .مي شود
گوياي نگرانـي شـديد    ،قول مهدوي كني    

تخابات مجلس است كه او مـي  خامنه اي از ان
اال . ن بدهـد آظاهر پسنديده اي بـه   ،خواهد

شـركت  : اين كه موسوي خوئينيها گفته است
اگـر  . اصالح طلبان در انتخابات منتفي اسـت 

ـان، نامـه فـدايت شـوم بـه       هم  شوراي نگهب
  .ديگر بي ثمر است ،اصالح طلبان بنويسد

با توجه بـه ايـن واقعيـت سـه      ،بدين سان     
ـاز ــيسـ نهضــت آزادي و حــزب  ،مان سياس

مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
از شركت در انتخابات ممنوع شده اند و بنا بر 

ـان نيـز     ،قول مهدوي كني ديگر اصـالح طلب
هرگاه  ،تبري بجويند» فتنه«نخست مي بايد از 

نيـز از شـركت در   » اصول گرايان«بخشي از 
ـات فر  ،انتخابات ممنوع شوند ـا   انتخاب مايشـي ب

  . وسيع ترين تحريم روبرو خواهد شد
ـيجيان بـود    ◀ را  هفته بسيج ريـزش انبـوه بس

ـيج    :نمايان كرد ـبت هفتـه بس  ،هر ساله به مناس
از تمام امكانات حمل و نقل  دستگاه خامنه اي

ـام    تا مگراستفاده مي كرد ... و و پاداش ـا انج ب
ـاي     مانورهاي گسترده تبليغ كنـد كـه نيروه

ـيده انـد و حتـي    بسيجي به ميلي ون ها نفر رس
ميليون  14برخي ها صحبت از گذشت از مرز 

 .ميليون كرده بودند 16يا 
تبليغ گسترده با وجود  در هفته بسيج امسال،    

ـپاه   و هزينه هاي فراوان  بيت و فرمانـدهي س
ي خود اتبخشي از نيازهاي تبليغ ندحتي نتوانست

ـا جمـع      .ورده سازندآرا بر وري آچـرا كـه ب
ــ ــوز و برخــي  دخت ــش ام ــران دان ران و پس

كارمنـد   دانشجويان و زنان و مردان كارگر و
رهاي مهـم،  هبسيجي و نيروهاي سپاهي، در ش

نتوانست بيش از چنـد ده هـزار نفـر را روانـه     
 .خيابانها كند

در مانورها و راهپيمايي هاي انجام شـده در     
آمار شركت كنندگان نشان  هفته بسيج امسال،
ن بسيج ادعايي خبـري  آگر از مي دهد كه دي

نيست چرا كه اين نيرو در كل استان خراسان 
  .هزار نفر را توانست گرد آورد 50تنها 

ـا       در تهران كه خيلي براي نظام مهم بـود، ب
هزار نفر  50جمع آوري از بسياري شهرها، تنها 

را به مانور يا راهپيمايي بكشاند در حاليكه تا دو 
هزار نفري خبر مي 150يروز قبل از راهپيماي

نقـدر نيـرو بـراي    آداد اما در روز راهپيمايي 
ـا    وردن انـواع  آانجام مانور كم داشتند كـه ب

لوازم سركوب در ميان صفوف از هم باز شده 
ـاي ضــد     ـان دادن اتومبيــل ه ـيجيان و نش بس

ـايي   ... شورش و ـايش راهپيم هـزار   50تنها نم
نيـز  تعداد  اين نفري را تبليغ كنند كه البته در

حال ببينيد در مراسم نماز جمعـه   .شك هست
 !؟چند نفر شركت مي كنند

  
يم از اجتماع مـردم مـي   ژوقتي ر ٭

ترسد و برآن مي شود كه دسته هائي 
را كه بمناسبت عاشـورا تشـكيل مـي    

با افرادي ترتيب دهد كه بسيج  ،شوند
  :مي تواند مهارشان كند

  
يم ژمشكل ر ،در دهه اول ماه محرم امسال ◀
ـينه زنـي از سـوي    تش كيل شدن دسته هاي س

بخصـوص  . مردم و نيز مجالس سوگواري بود
ــورا   ــوعا و عاش ـات در دو روز تاس از اجتماعـ

ـام پيشـگيري  . سخت هراسان بود  ،پس در مق
ـتانها و   براي روزهاي تاسوعا و عاشورا از شهرس

. وردنـد آ تهـران  تا توانستند افراد بهدهات  از
ـاي دولتـي   آنها را در مساجد و بعضـي از   بناه

 اسكان داده اند تا روزهاي تاسـوعا و عاشـورا  
خيابانهاي اصلي را در اختيار دسته هائي قـرار  

 ،نآهمراه با . دهند كه خود تشكيل مي دهند
  قواي سركوبگر را نيز از شهرهاي ديگر به

  ۶ صفحهر د  

 انفجارها؟
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مانع از  ،تهران آوردند تا بتوانند در سطح شهر 
اين امر  مردم . ندميز بگردآاجتماعات اعتراض 

يـم خـود را   ژشهر را به اين نتيجه رساند كه ر
زنداني ترس شديد از اجتماع  مـردم كـرده   

  . است
با بكار انداختن بسيج  در مهار اجتماعات در       

دوگانگي مراسـم مردمـي و    ،دهه اول محرم
 ،در حقيقـت . مراسم دولتي كامل مي گـردد 

ـاب     هم در دوره خميني بود كـه مـردم حس
عزاداري خود را از حساب مراسم دولتي جدا 

اما در دوره خامنه اي بود كه عاشـورا  . كردند
ـاني  88در سال ( روز ) و در ادامه جنبش همگ

خامنـه اي و   ،از ايـن رو . يم شدژقيام برضد ر
ـات خودجـوش مـردم در     ،بيت او از اجتماع
وحشت دارند و مي كوشند محرم را  ،اين روز

از شــهرهاي  جمعيــت كشــي. دولتــي كننــد
ـامي    ،كوچك و روستاها به تهران ـاي ناك گوي
  . خامنه اي و بيت او است

هرگاه مردم اين ترس را كه بـه  : انقالب اسالمي
مي تواننـد   ،يم انداخته اند مغتنم بشمارندژجان ر

نماينده واليت جمهـور   ،ن را به دولت حقوقمدارآ
  .مردم جانشين كنند

  
ـای  ٭ ـا کـه سـران مافیاه از رانت ه
 ،مالی بـه جیـب مـی زننـد –ظامی ن

ناچیزی نیز به پاسداران می دهنـد 
  :تا در خدمت بمانند

  
ــرب اتوبــان همــت   ◀ ن و آانتهــاي (در غ

. سپاه خانه سازي مـي كنـد   ،)نزديك به كرج
ـا را بـه پاسـداران مـي فروشـد      . اين خانه ه

ـيش قسـط مـي     12متقاضيان  ـان پ ميليون توم
ايـن  . ازنـد دهند و بقيه را نيز به اقساط مي پرد

ـاه پاسـداراني    70خانه ها متري هستند و هرگ
ـا بخواهنـد      ـا را  آكه صاحب ايـن خانـه ه نه

ميليون تومان  200هر دستگاه حدود  ،بفروشند
نهمـه رانـت كـه مـي     آاز . بفروش مي رسـد 

ـا      ،خورند و مي برنـد  ـاحب خانـه شـدن ب ص
ـاي واقعـي   ـاچيزي   ،قيمتي بسيار ارزانتر از به ن

  .ر خدمت مي دهنداست كه به پاسداران د
و اينـك بـه سـراغ بخـش اول     : انقالب اسالمي

از  ،در اين بخش. گزارشي مي رويم در باره سپاه
آگاه مـي  » نمايندگاني«از سابقه و الحقه  ،جمله

ـال    ـيله    ،1360شويم كـه در س مجلـس را وس
ـتين منتخـب    كودتا بر ضد انقالب ايران و نخس

    :تاريخ ايران بعنوان رئيس جمهوري كردند
  

سـپاه  : سپاه و انتخابـات 
مجلس اول  انتخاباتاز

ــك    ــت و اين ــار رف بك
    :كارگردان است

با توجه به تحقيقات و مطالعات انجام شده از     
ـاه دارنـده       ـاي نگ ـا و نيروه ميان كليـه نهاده

ـتونهاي   حاكميت استبداد چند نهاد زيربنا و س
اصلي اين حاكميت ضد بشري هستند كه مي 

 يهئقوه قضا – واواك –ن توان از سپاه پاسدارا
نام برد كه در بسياري مواقع دستگاه تبليغاتي  - 

در جنايت  .مي كنندبا يكديگر عمل  چهارهر 
ـار از   و خيانت  و فريب دستيار يكديگرنـد و  ك

خود بيگانه كردن انقـالب در ضـد انقـالب و    
ـته    برقراري واليت مطلقه فقيه را برعهـده داش

ـتم  . اند ـا  چنگال ظلم و س ـازمان  ايـن چه ر س
در هر جنايت  .ايران را از رشد باز داشته است

انفجار  –ترور - تجاوز  –شكنجه  –سركوب  –
ـا   رنـد  حضور فعال دا... و –تقلب  – ـامال ب و ك

ـ عمـل مـي    »رهبـر «يكديگر و زير نظر   .دكنن
اين چنگال جنايـت و  دارد بنابراين ضرورت 

از پوست و گوشت گذشته و بـر  خيانت را به 
ـانيم  ،شده است استخوان قفل در تهيـه   .بشناس
ـپاه  ايرج از مقاالت  ،اين گزارش مصداقي و س

اسالمي  انقالب نشريها كه حزب مسلح و مافياه
  .استفاده شده است  ،انتشار داده

 
  :نکات مهم٭
برخي نيروهاي اين چنگال جهت كنتـرل   •

ـا   خش پ قوه  سه دولت در وحضور دارنـد و ب

  .همĤهنگي عمل مي كنند
ـاد  منظور  • از سپاه نيروهاي رده باالي اين نه

ـامي    نمي باش ـيج  و د كـه در نيـروي انتظ  وبس
 .دارند  حضور... كميته سابق و

نيرويي  - سپاه پاسداران ضد انقالب اسالمي •
ـان    كه كشور را به نابودي مي كشاند، ايـن س

به شرحي  انقالب كه به نتيجه رسيد،: مدآپديد 
مقابله با  رايب ،كه دكتر يزدي خود داده است

ـته،  يـم ژخطر كودتاي عوامل ر طـرح   گذش
ـنهاد كـرده و       ـپاه را بـه خمينـي پيش تشكيل س
خميني طرح را پسنديده و فرمان تشكيل سپاه 

ـپاه    . را صادر كرده اسـت  ـاد س هـدف از ايج
بنـي   ولـي  .آنها بود حمايت از مردم و انقالب

صدر و ديگراني هشدار دادند كـه انقـالب را   
 ،پيروز كردن گل بر گلوله مردم كرده اند و با

ـانده انـد     چـرا بايـد   . انقالب را بـه نتيجـه رس
. ن را به يك سازمان مسلح سپردآپاسداري از 
ستون فقرات استبدادي مي شود  ،اين سازمان

هشـدار  . كه از استبداد پيشين ويرانگر تر است
استبداد بازسازي مـي  تدريج، كه ب .شنيده نشد

دادي مي شـد  سپاه نيز ستون فقرات استب ،شد
 با تغيير. ن به خود مالتاريا نام نهادندآكه بانيان 
. نيز تغيير مـي كردنـد  ، مسئوالن آن نقش سپاه

حركـت  . سپاه نيز تشـكيل شـد   وزارتزماني 
سـران قدرتمـدار   حفظ منافع  در جهتسپاه 

ـتون فقـرات    خود و برعهده گرفتن وظيفه س
مـدافعان مـردم،   . شتآغاز گ ،استبداد جديد
ــردم شــدندســركوب گــر ــه ايــن . ان م و ب

ـيدند   ــدت بخشـ ـعت و ش ــركوبگري وسـ . س
سپاهيان در ابتدا تا حدي مـورد تاييـد مـردم    

سـركوبگري نقـش اول را   تدريج در ب .ندبود
يافتنــد و در خيابانهــا بــر روي مــردم اســلحه 

ـاد كردنـد و     ،...كشيدند و زندان مخفـي ايج
ـا را در  آشدند كه دسـت  » رهبري«نيازمند  نه

ـين كـرد  . ز بگذاردسركوبگري با . خميني چن
خامنه اي با موقعيتي كه سپاه به خود  ،بعد از او
برخالف قانون اساسي و . سازگار بود ،مي داد

. با جعل نامه از قول خميني او را رهبر كردند
خامنــه اي بيشــتر از  ،هرچــه زمــان گذشــت

. خميني با همه كاره شدن سپاه انطباق جست
. شدكاسته  پاهس در نتيجه از مشروعيت مردمي

جامعه تبدل انقالب به ضد انقالب را نپذيرفت 
يـم  ژو تمامي امكانها را در به تحليـل بـردن ر  

عرصه هاي مداخلـه   ،در نتيجه. مغتنم شمردند
 .بيشتر شدند ،بمنزله يك نيروي سركوبگر ،سپاه

ـاي  زيـر را خواننـدگان    شايد برخي ازكاره
 .بداننـد لباس شخصي هاي چماقدار  هايكار

چماقداران لباس شخصي  اما. نها استآبا حق 
 :سپاه بوده اند و هستندنيز بخشي از 

ـاب در   »بدحجاب«حمله به زنان  -  يا بي حج
ـا   ابتداي انقالب براي اسالمي كردن پوشش ب

  .در وحشيانه ترين شكلزور توسل به 
گروههاي سياسي مخالف حاكميت  حمله به- 

 ن گروههايو فروشندگان نشريات ا
ـاي دگـر انـديش و    حمله  -  به كتابفروشي ه
 تش زدن كتابها آ
ـاني مهـدي      -  ـام زم حمله به ياران دولـت ام

 بازرگان به قول خميني 
وزراي دولــت شــوراي  حملــه بــه برخــي - 

 نها آانقالب و دستگيري 
ـفارت   -  ــرف سـ ــت در  تص ــركت و دخال ش

 ن آامريكا  و سپس نگهباني از 
ـامي ر   -  ـ حمله به نمايندگان مجلـس ح يس ئ

ور كه در يك مورد مهندس معين فـر را  جمه
 در مجلس با چاقو مجروح ساختند 

  .يس جمهورئشركت در كودتا بر عليه ر - 
ت سال و شكردن جنگ به مدت ه طوالني - 

ـارد دالر    آبه وجود  ـيش از هـزار ميلي وردن ب
ـاد     ـاكم و نه ـتبداد ح خسارت براي تثبيت اس

  .خود
ـان و حضـور پـر     -  شركت در سركوب جوان

ـاي   آدر اعدام ! اليتيشور و نان بعـد از كودت
 60سال 

ـتگيري   -  شـكنجه و اعـدام    - شركت در دس
جوانان در زندانهابه صورت دسته جمعـي در  

 67سال 
ــان بعــد از  -  ــاد خفق تشــديد ســركوب و ايج

ـان    نوشيدن جام زهـر توسـط   خمينـي  و پاي
 جنگ 

فشار بر مراجع و تصويب رهبري خامنه اي  - 
  .علميه قمدر جامعه مدرسين حوزه 

ـات    -  ــت در انتخابـ ــران و دخال ــديد بح تش
ـ مختلف مجلـس و ر  يس جمهـوري كـه در   ئ

همين مورد با توجه به شـرايط و نزديكـي بـه    
هستند كـه  انتخابات مجلس توضيحاتي ضرور 

 .داده خواهند شد
ــالب و    ــداي انق ــكيل از از ابت ــت تش حكوم

ــوري    ـا رياســت جمه ــدس بازرگــان تـ مهن
ـيار تـالش   يان ادابوالحسن بني صدر، استبد بس

ـار را بـه      كردند ـاي ملـي ك با حذف چهره ه
را » فقيه«و استبداد واليت مطلقه  دندست بگير
 ،بديهي است از چهار ستون پايـه . برقرار كنند

ــترين      ـاه انقـالب بيش ـپاه و دادگ بخصـوص س
 . استفاده را كردند

كار زماني براي ايران سخت تـر شـد كـه         
ت جمهوري شكست مالتاريا در انتخابات رياس

ـازه    ـا اج خورد و به شدت به دست و پا افتاد ت
و  .يس جمهور به كار خود ادامه دهدئندهد ر

تصـرف خـود   را بـه   دولـت هر چه سـريعتر  
ـيچ   . وردآدر ـار   مستبدان بـه ه در پـي انحص

ـتند دولـت را بـه      قدرت بودند و مـي خواس
نزد خمينـي رفتنـد و   . ن خود كنندآاز  ،تمامه

رياسـت جمهـوري بنـي    . گفتند اين كه نشد
در . صدر مانع از تحقق دولت روحانيت است

جواب، خميني گفـت خـوب شـما برويـد و     
  .مجلس را به دست بگيريد

  
  :بکار گرفتن سپاه در انتخابات ٭
  

پس از گرفتن اجازه تقلـب از خمينـي و          
ـار    ،براي در دست گرفتن مجلـس  دسـت بك

ـ  ،در شهرها. شدند  ،ه قتـل نامزدها را با تهديد ب
مجبور كردند انصراف خود را از شـركت در  

مجلسـي كـه نماينـده    . انتخابات اعالم كننـد 
. درصد مردم بود را تشكيل دادند 14حداكثر 

با فرستادگان ريگان و بوش بر  ،در همان حال
ـاني كردنـد    مجلـس  . سر گروگانها معاملـه پنه

در . كار خود را آغاز كـرد شد و كودتا مأمور 
 بني صدر،بر ضد  ،ستور خمينيبه د ،60خرداد 

از  .كودتا كـرد  ،در واقع واليت جمهور مردم
جنــگ را نعمــت شــمردند و جــو  ،ن پــسآ

از جنـگ  . خشونت را هرچه سنگين تر كردند
برداشتن موانـع از سـر راه    ،دو هدف داشتند

استقرار واليت مطلقه فقيه و ادامه جنگ براي 
ر د. نكه سپاه نيروي مسلح اول و اصلي بگرددآ

سپاه نقش اول  ،هر دو رسيدن به هر دو هدف
در وضعيتي كه در حال حاضر ايران  .را يافت

و جنـگ   60ورده كودتاي خرداد آفر ،نستآ
تـش و  آساله و نگاه داشتن كشور در حلقـه   8

 . حالت جنگ است
ـا          در اين دوره حزب جمهوري اسـالمي ب

بـه صـحنه آوردن    با استفاده از كليه امكانات و
ـاه  كميته اي ها  وسپاهيان وانيون روح و دادگ

به انحصار خود در و نيروهاي امنيتي و  انقالب
مجلس را بـه دسـت    ،وردن دستگاه تبليغاتيآ

دو قوه مجريه و قضائيه  ،نآو به دنبال گرفت 
ـار در   ،با وجود ايـن . ن خود كردآرا از  انفج

 ،حزب جمهوري اسالمي كه جـز تنـي چنـد   
از ميان برد و به دنبال  ن راآبقيه كادر رهبري 

برخوردهاي دروني از سـوئي و نگرانـي    ،نآ
خميني از استقرار جستن مركز قدرت ديگري 

ـبب شـد    ،كه دولت را در اختيار گرفته بود س
  . كه حزب جمهوري اسالمي را منحل كند

بانگاهي بـه نماينـدگان دور اول مجلـس و       
نها و وضعيت و مناصب فعلـي  آوابستگي هاي 

ـام  نماين دگان عامل كودتا مي توان دليل انج
ـا بـود كـه     .كودتا را دانست زيرا بعد از كودت

ـان  آتقريبا همه  موافقان متعصب كودتا از  نچن
موقعيت و مقام و سرمايه اي بهره منـد شـدند   

بني  يس جمهورئاگر ر بديهي است. مپرس كه
نها اجازه اين حيف آصدر بر مقام بود هرگز به 

 .ا را نمي دادو ميل ها و دزدي ه
نفر از نماينـدگان   90در زير اسامي حدود      

در نان نيز آموقعيت فعلي  .اند دور اول آمده 
 :پرتو اطالع قرار داده شده است

ـايي و    –حسـن   –آيت   -  1 ـامي مظفـر بق ح
حزب زحمتكشان كه از عوامل اصلي تصويب 

 او ترور. اصل واليت فقيه و سپاه پاسداران بود
  .شد

ـات      حسن -  2 ـامزد انتخاب ابـراهيم حبيبـي، ن
رياست جمهوري از سوي حزب جمهـوري  

وزيـر    ،زادي و حزب تودهآاسالمي و نهضت 
معاون در دوران كشتار زندانيان و دادگستري 

سال  8(سال  12ي بمدت يس جمهورئاول ر
ـنجاني و    4در رياست جمهوري هاشمي رفس

  ).سال در رياست جمهوري خاتمي
ـاي  عباس –اختري  -  3 علي از مسئوالن گروهه

كميته انقالب  –چماقداري در استان خراسان 
  .امام جمعه –اسالمي 

عضو ستاد ائمـه جمعـه و    كاظم –اكرمي  -  4
 جماعت 

مرتضــي از اعضــاي شــوراي  –الــويري  -  5
و شــهردار اســبق تهــران  وفرمانــدهي ســپاه 

ـات رياســت     هــوادار موســوي در انتخابـ
 88جمهوري خرداد 

ــامي ك - 6 ــاني ام ــام جمعــه  –محمــد  –اش ام
عضــو مجلــس خبرگــان و  موقــت تهــران و

چندين معدن از جمله  ،صاحب ثروت بزرگ
سعيد از برجستگان هيات موتلفـه و   –اماني  - 7

ـاني و برخـي از    مرتبط با بادمچيان خانواده ام
 .بودندمسئوالن زندانها در دهه اول انقالب 

ـتگان بـه بيـت      –انصاري  -  8 مجيـد  از وابس
و امروز  يني و برادران نامبرده در آن بيتخم

  .در شمار اصالح طلبان است
ـا  - 9 ـفهان . بابا صفري، محمدرض ـانس  . اص ليس

 سپاه پاسدارانعضو  حقوق سياسي
و  محمـد جـواد وزيـر آمـوزش     –باهنر  - 10

 نماينــده مجلــس بهنگــام كودتــا و  پــرورش،
در كه   60بعد از كودتاي خرداد  نخست وزير

 كشته شد  ،وزيريانفجار نخست 
ـپاه  عضو  عليمحمد، –بشارتي  - 11 اطالعات س
او كسـي  . معاون وزير خارجـه  ووزير كشور  و

ـيدگي  «است كه خميني او را عضو كميته  رس
او نزد بني صدر رفـت و  . به شايعه شكنجه كرد

 ،نچه به او گـزارش شـده اسـت   آ ،به او گفت
بني صـدر  . بخش ناچيزي از شكنجه ها هستند

 وا. پس حقيقت را گزارش كنيـد : به او گفت
ما مأمور شده ايم گـزارش  . نمي توانيم: گفت

  .  تهيه كنيم كه در زندانها شكنجه  وجود ندارد
 واكبر  عضو هيات موتلفه  علي –پرورش  - 12

او . در دوران جنـگ وزير آموزش و پرورش 
 150كسي است كه با افتخار در مجلس گفت 

س روانــه هــزار نوجــوان را از كالســهاي در
 . جبهه ها كرده است

ـتاد، علـي اكبـر    - 13 ـيش از   . پور اس ـيكل پ س
ـتاد ارتـش   . انقالب آهن فروش بعد ناظر بر س

است و از بي چيزي بـه ثـروت   وابسته به سپاه 
 .رسيده است

 تحصيالت حوزوي. پور ساالري، حسين - 14
 و مســئوليت كميتــه انقــالب و امــداد دارد او

  .بوده استدادستان انقالب 
از عوامــل كميتــه  بهــرام –تــاجگردون  - 15

بعـد  . انقالب اسالمي در كهگيلويه و گچساران
  . از كودتا به بخور و ببر مشغول شده است

ـاب    –تجري  -  16 فرهاد  نماينده سـرپل ذه
ـتاني  او . بوددور اول و هشتم  از عوامل دادس

  . انقالب بود
ــوكلي  - 17 ــد ر –ت ــاحم ـهرباني ئ  ويس شـ

ـهر و از   ميدادستان انقالب اسـال  ـبكه  قائمش ش
و خزعلـي   ونجابت  تارعنكبوتي خانواده هاي

صـدوقي  ودستغيب  وحائري شيرازي  ونبوي 
ـين  وذواالنـوار   وهاشـميان  و هاشمي و   و مع

 .مجلس» نماينده«و اينك  ...افروغ و
حائري شيرازي محمدصادق امام جمعـه   - 18

و نماينده ولي فقيه در شيراز كـه  كنوني شيراز 
وابستگان  .شود تباري مشكوك دارد گفته مي

ــد از ــوكلي  وي عبارتن ــت  –ت روزي  –نجاب
ـا زاده  –خزعلـي   –طلب  منيـر الـدين    –رض

ـتغيب   –هاشميان  –هاشمي  . صـدوقي  –دس
ـين     ،مافياي او در فارس ـغل زم از جمله بـه ش

 . خواري مشغول است
ـيد جـواد  تحج - 19 ـيالت  . ميانـه . ي، س تحص

 يانه سرپرست كميته انقالب م. حوزوي
حسني، غالمرضا، حجت االسالم، نماينده  - 20

ـ دور اول اروميه و امام جمعه و ر يس كميتـه  ئ
 انقالب اسالمي 

ـا  محمد - خاتمي  - 21 وزيـر   ،كه بعد از كودت
 و سپس رئيس كتابخانه ملي و سـرانجام ارشاد 

اصالح طلـب   او اينك . ي شديس جمهورئر
 . است

امنه سيد علي خهادي برادر  - خامنه اي  - 22
او از . اي كه در دوره ششم نيـز نماينـده شـد   

ـاندر هيـگ  آنرال ژ. اصالح طلبان است  ،لكس
ـارش   نخستين وزير خارجه ريگان كه بعدها ك

ـا علـي    : گفت ،تجارت شد ـادي ب از طريق ه
خامنه اي و از طريق رفيق دوست با هاشـمي  

 .رفسنجاني در ارتباط است
يس ئـــردو دوره  علـــي، - خامنـــه اي  -  23

به استناد نامه  ،ي شد و با مرگ خمينيجمهور
» رهبـر  «، بر خالف قانون اساسـي  ،اي جعلي

ـانواده او در  . شد و هست شبكه تارعنكبوتي خ
مهـدوي  و تهرانـي  بر مي گيرد خانواده هاي 

ــي  ـاني  و كن ــمي گلپايگـ ــرازي  وهاش  وخ
 و خجسته باقرزاده وحداد عادل  وخوشوقت 

 را  ...باقري كني  و ومانيان 
بـزرگ تـر از   برادر  محمد –خامنه اي  -  24

دانشــگاه  يسئــر او اينــك. خامنــه اي علــي
اسـت و   لين و موسسـه مالصـدرا   هصدرالمتا

 . مشغول خورد و برد است
كــه از قربــانعلي  - دري نجــف آبــادي  -  25

در . طرفداران منتظري بود و بر ضـد او شـد  
واواك شــد و در ، وزيــر حكومــت خــاتمي

متهمان . روي دادندوزارت او قتلهاي سياسي 
ـاگزير شـد از   . گفتند از او دستور گرفته انـد  ن

ـام جمعـه   اما در جا. وزارت كناره بگيرد  و، ام
 .شددادستان كل كشور 

ـتغيب  - 26 ــريعه  - دسـ ـبكه گوهرالش او در شـ
ـائي چـون    ـانواده ه ـانواده   تارعنكبوتي خ خ

 .است ...دستغيب و صدوقي و 
ـپاه  عبدالحميد از وابستگان  –ديالمه  -  27 به س

ـانواده او   مشهد و دوسـت حسـن آيـت    و خ
او در انفجار حزب جمهـوري  . ساواكي بودند

  .اسالمي كشته شد
كـه خمينـي او را    محمد علي، - رجايي  - 28

 ،بعد از كودتا. تحميل كرد نخست وزيربعنوان 
ن را بطور آدر انتخاباتي قالبي كه مردم ايران 

ي شـد و  يس جمهور ئ، روسيع تحريم كردند
  . كشته شد ،ر انفجار نخست وزيريد

. نماينده شد تاكستان از رحماني، قهرمان -  29
ـتي   . فوق ديپلم رياضي عضو شـوراي سرپرس

بود و اينـك در محـل   كميته انقالب اسالمي 
مـده  آيك شبكه تارعنكبوتي از خانواده پديد 

 .نستآو خانواده او نيز در 
نماينده دور اول و از . رحماني، حسينعلي - 30

ــالمي   ــالب اس ــه انق ــودمســئوالن كميت او . ب
 . درگذشته است

ـته بـه    –رشيديان  -  31 محمد  از عوامل وابس
يـت  آو از همكاران حسن حزب زحمتكشان 

در مجلس خبرگان براي واليت فقيه يقه . بود
ـفند   14در . دراني مي كرد در حملـه   ،59اس

ـته   ،چماقداران بـه دانشـگاه   ـا بـود  آسردس . نه
 .اينك مغضوب استاصالح طلب شد و 

از بعـد از دوره   محمد هاشـم،  - رهبري  - 32
مأموران ، از معاونان صدا و سيما و اول مجلس

 .شددادگاه انقالب 
ـانس حقــوق    -  33 ـامي، محســن ليسـ . رهـ

مسئول كميته خدابنده و . تحصيالت حوزوي
او بعدها راه خود را . انقالب بازرس دادسراي

ر بــاره پرسشــهاي او از منتظــري د. تغييــر داد
ـار جـزوه      ،حقوق انسان ـارش و انتش ـبب نگ س

 . حقوق بشر از سوي منتظري شد
حسن عضو جامعه روحانيـت   –روحاني  -  34

ـالي  و در دوران خاتمي مبارز ، دبير شوراي ع
اينك نماينـده خامنـه اي در   . بود امنيت ملي

ـنجاني     ـان هاشـمي رفس اين شورا و از نزديك
  . است

مل هيات موتلفـه  رضا از عوا –زواره اي  -  35
دردادگاه  ،پيش از نماينده شدن. بوداسالمي 

ـاون وزارت   . انقالب ستم پيشه بـود  بعنـوان مع
ـات شـد   ،كشور بعـد از  . مأمور تقلب در انتخاب

يس سازمان ثبت و احوال كشور ئ، رنمايندگي
انـدازه   ،شد و در رشوه ستاني و فساد گستري

 ،بهنگامي كه نماينده مجلس بـود . نگاه نداشت
ـئوال كـرد كـه چـرا       ـتري س از وزير دادگس

يكي در حـزب جمهـوري    ،پرونده دو انفجار
به جاي  ،اسالمي و ديگري در نخست وزيري

ـتري    آ نكه به دادگاه انقالب برونـد بـه دادگس
  .او درگذشته است. رفته و بايگاني شده اند

ـ احمـد ر  - سالك كاشاني -  36 ـازمان  ئ يس س
اه معــاون اطالعــات و تحقيقــات ســپ وبســيج 

و  يس كميتـه انقـالب اسـالمي    ئر وپاسداران 
 .اينك سخنگوي روحانيت مبارز

محمد امين، نماينـده دور   -  سازگار نژاد -  37
ـپاه   . فوق ديپلم رياضي. اول شيراز فرمانـده س

 .پاسداران خرامه پارس
نماينـده دور  . سبحان اللهي، محمد علـي  - 38

ـانس رياضـي  . اول تبريز ـيالت  . فوق ليس تحص
  .و مسئول روابط عمومي سپاه. حوزوي

نماينده از  سلماني زارجي، محمد حسين - 39
. امــام جماعــت. تحصــيالت حــوزوي. يــزد

  .مسئول اداره امور كميته انقالب اسالمي
از عوامــل موتلفــه  –تقــي  –خاموشــي   - 40

و مدتها رئيس اطاق بازرگاني و اسالمي و بازار 
  .صنايع ايران

ـاه دوم  مهدي مسئ –شاه آبادي  -  41 ول پايگ
شـميرانات در ابتـداي    كميته انقالب اسـالمي 

. در دوره دوم مجلس نيز نماينده شـد . انقالب
 .به جبهه جنگ رفت و كشته شد

خـرم   نماينده از محمد تقي -  شاهرخي – 42
ـپاه . امام جمعه. ديپلم. آباد . موسس كميته و س

 ۷صفحهر د   .رياست دادگاه انقالب
  

 انفجارها؟
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 امام جمعه كرججعفر جواد  –شجوني  - 43
و  موتلفـه  از اعضايجامعه روحانيت  و عضو
 .استصاحب ميلياردها تومان دارايي  اينك

اينك عضو مجلس  عبدالكريم  –شرعي  -  44
ــري ــه  و خبرگــان رهب ــريك در كارخان ش

 ...دنا همراه با محمد يزدي و الستيك
محمد اسماعيل  از عوامل  –شوشتري  -  45

 ستري بعدي وزير دادگ وكشتار زندانيان 
ــوي خلخــالي  -  46 محمــد  –صــادقي گي

 550قاضي شرع كه به قول خودش  صادق،
شـوهر خـواهر    وداماد  او. تن را اعدام كرد

آيت اهللا محمد هاشم رسولي محالتي عضو 
دفتر خميني و خامنه اي و پدر زن اسـداهللا  
ـته    كيان ارثي نماينده همين مجلـس و وابس

ـاطق نـوري و بـرادرا     ـا ن نش و خانوادگي ب
وزارت خارجـه و رسـولي    خانواده شهيدي

ــه و  ــي هــاي وزارت خارج ــه  ...محالت او ب
  . بيماري جانكاهي مبتال شد و مرد

ـبكه   محمد علـي   –صدوقي  -  47 كـه در ش
ــط شخصــي  خــانوادگي تــارعنكبوتي رواب

نجابت  وتوكلي ودستغيب  وحائري شيرازي 
 . است ...بادي وآمعين نجف و 

. خــوياهــل . مــلكا -  عابــدين زاده -  48
ـتان   . ليسانس فيزيـك  ـپاه كردس . فرمانـده س
 .در اول انقالب عضوكميته انقالب

نماينده دور اول ميناب . عباس-  عباسي – 49
  .يس دادسراي انقالب اسالميئو ر
از عوامل  - محمد هادي  - عبد خدايي -  50

. يان اسـالم و موتلفـه اسـالمي   ئوابسته به فدا
بـه   ،لي ايرانبرادر او بود كه شهيد نهضت م

 . دكتر حسين فاطمي سوءقصدكرد
ـات موتلفـه و    –عسگراوالدي  -  51 عضو هي

كه وزير بازرگاني شريك در سازمان زندانها 
 . شد و اينك صاحب شركتهاي بسيار است

ـار    . احمد -  عطاري – 52 ـانس آم فـوق ليس
مـي   دانشـگاه تـدريس   است و در كاربردي

ـپاه پاسـداران    او در. كند  واحد آمـوزش س
 .است

قائمشـهر  و   نماينـده .احمـد  -   عليزاده – 53
  .انقالب عضو دادگاه

ـاني -  54 ــد زنجـ ــده  -  عمي ــعلي نماين عباس
 و از اعضاي كميته انقالب اسـالمي  ومجلس 

 .فوت كردبود و يت اهللا گلپايگاني آداماد 
محمــد عضــو شــوراي    –غرضــي  -  55

ـاي  استاندار و فرماندهي سپاه  و بعد از كودت
سپس وزيرنفـت   وزير مخابرات و ،60خرداد 

 80:او كسي است كه در مجلس گفـت . شد
ـارد دالر   5 ،ميليارد دالر نفت فروخته ام ميلي

ن آحساب . ن ور چه اهميت دارد؟آاينور و 
او . ميليارد دالر هرگز بر مردم دانسته نشـد  5

ــه   ــور و از جمل ــدان كش ــون از ثروتمن اكن
  . ن سكني داردآصاحب كاخي است كه در 

ـادي ر  –غفاري  -  56 ـ ه . بـود  يس كميتـه ئ
ـاي خــرداد    ـام كودتـ ـته  ،60بهنگـ سردسـ

همسر بني صـدر را كـه در   . چماقداران بود
خود رو برادرش بود و بسوي خانه برادر مي 

ن پس نيـز نماينـده   آاز  .توقيف كرد ،رفت
ن آيك كارخانه جوراب بافي را نيـز از  . شد

 . اصالح طلب و مطرود شد. خود كرد
حسن از گروه هواداران  –ي فرد غفور - 57

ـاي  . و عضو هيأت مؤتلفه انقالب بعد از كودت
 ...تربيـت بـدني و    يسئر وزير و  ،60خرداد 

 . شد
علـي نماينـده    –غيوري نجف آبادي  -  58

فضل اهللا محالتـي در   انهمكار و ازمجلس 
 . بودسپاه پاسداران 

تحصيالت . متولد نجف محمد - فاضل – 59
  .ر سپاهفعاليت د. حوزوي

محي الدين از عوامل  –فاضل هرندي  -  60
ـين   او . استسركوب  ـاج زاده و حس دايي ت

يـم  ژرصفار هرندي وزير و معاون وزير هاي 
 . است

ــدايي – 60 ــده اســماعيل – ف ــربند  نماين س
ــرب  . اراك ـات ع ـانس ادبيـ ــت . ليسـ رياس

ـتاني در   آموزش و پرورش محالت و دبيرس
   .عضو دادگاه انقالب.  قم
ـاني  -  61 ـانس    -  فرض پور ماچي محمـد ليس

 .دادستان دادگاه انقالب. حقوق
نماينده تويسـركان  .مرتضي -  فضلعلي – 62

ـازندگي و    ـاد سـ ــي در جهـ ــده خمين نماين
  .همكاري با سپاه

مرتضي از عوامل دخيل  –فهيم كرماني  - 63
  .در جنايات حاكميت در زندانها و دادگاهها

ـا  نماينـده كر   - كرمي  -  64 ـان  غالمرض  وم
فرمانـده   وكارشناس ارشد مديريت دفاعي 

 .سپاه منطقه كرمان
ـا  مهدي –كروبي  -  65 دو  ،كه بعد از كودت

و  1384در انتخابات . شد يس مجلسئرنوبت 
باردوم، زير . نامزد رياست جمهري شد 1388

ـات نرفـت   ـتقامت   . بار تقلب در انتخاب بـه اس
  . است» حصر خانگي«برخاست و اينك در 

حسين كه بعـدها بـه وزارت    -  الي كم -  66
  .كار رسيد

 شيخ صادق اسداهللا داماد  - كيان ارثي -  67
ناطق نوري  در شبكه تارعنكبوتيخلخالي و 

 . عضو است ...شهيدي و  –رسولي محالتي  –
اول  سيد محمد  نماينده دور –كياوش  -  68

مجلس كه متهم به دخالـت در آتـش زدن   
  .استشاه در دوران  سينما ركس آبادان

ـيخ  غفـور بـرادر    –گيوي خلخالي  -  69 ش
محاكمه وبـه   61كه در سال صادق خلخالي 

 .سال زندان محكوم شد 5
بعد از كودتاي خرداد منوچهر  –متكي  - 70
شد و در ترور نقش جست سفير در تركيه  ،60

در حكومـت  . و ناگزير از ترك تركيـه شـد  
وزيـر  به خواسـت خامنـه اي   ، ادژاحمدي ن
شـد و در سـومالي بـود كـه     رجـه  امور خا

ميز آاد بشيوه بس توهين و تحقير ژاحمدي ن
 . او را بركنار كرد

فضل اهللا نماينده خميني در  –محالتي  -  71
او در . بـود نماينده مجلس  وسپاه پاسداران 

ـته   هواپيمائي بود كه سقوط كرد و او نيز كش
 . شد
امام  محمد كه اينك –مجتهد شبستري  - 72

  . استخبرگان  و عضو مجلس  جمعه تبريز
يـت  آاحمد  فرزند  –مصطفي كاشاني  -  73

اهللا كاشــاني مريــد مظفــر بقــايي و حــزب  
دستگير و  ،كه بعد از مجلس اولزحمتكشان 
 . محكوم شد

ـاد   –معاديخواه  -  74  عبدالمجيد وزيـر ارش
ورد و كنار گذاشته آافتضاح جنسي ببار . شد
. استايران بنياد تاريخ در  ،با وجود اين. شد
دايي يا خواهر زاده كرباسـچي شـهردار   او 

 . استتهران اسبق 
ـاه  كه علي اكبر  - معصومي  -  75 عضو دادگ

 .استانقالب 
وزيـر   كه مصطفي –معين نجف آبادي  - 76
ـالي  آ ـاتمي   در حكومـت موزش ع . شـد خ

در  مرتبط با خاتمي كانديداي اصالح طلبان
در شبكه . بود 84انتخابات رياست جمهوري 
 وحائري شيرازي تارعنكبوتي خانواده هاي 

 .است ...توكلي و  وصدوقي 
از عوامل انجمـن  ومام جمعه املكوتي  -  77

 .استدادگاههاي انقالب …حجتيه و 
ـامزد نماينـدگي    عطا اهللا –مهاجراني  -  78 ن

ـيس     ـا رئ مجلس از دفاتر همĤهنگي مـردم ب
بـه هاشـمي    ،اما در مجلـس . جمهوري بود

ـاتمي بـه    .رفسنجاني پيوست در حكومت خ
از اصالح طلبان و  حال  .وزارت ارشاد رسيد

 .مقيم لندن است
 يه ئقوه قضا درعلي  –موحدي ساوجي  - 79

خبرگــان شــغل جســت و نماينــده مجلــس 
  .ه استفوت كرد او. شد رهبري

محمد علي كه بـه   –موحدي كرماني  -  80
در سپاه پاسداران رسيد و » رهبر«نمايندگي 

 .ي فرزندش تقريبا بركنار شدبه علت جاسوس
ـاني   محمد  –موسوي خوئيني ها  - 81 كـه ب

دادستان كل  ،بعد از كودتا. گروگانگيري شد
ـال   شد و كشور   67در جنايات زنـدانها در س

ـاني   . شركت جست او اينك از اصـالح طلب
است كه مدعيند حفظ نظام واليـت مطلقـه   

ـال  . فقيه از اوجب واجبات است  ،با ايـن ح
ـا و كسـي   مقام واواك ي او را جاسوس امريك

ـتن طـرح       ـأمور بـه اجـرا گذش خواند كه م
گرونگيري بوده كه در امريكا طراحي شـده  

 . بود
پــيش از  علــي اكبــر، –نــاطق نــوري  - 82

سرپرسـت   ،نماينده شـدن در مجلـس اول  

ـائي بـود و    . جهاد سازندگي بـود  او ضـد به
قاضي گروه فرقان شد و شماري را به اعدام 

 ،د از نمايندگي مجلـس اول بع. محكوم كرد
ـامزد     ـيس مجلـس و ن وزير كشور و بازهم رئ

ــوري در انتخابــات  . شــد 76رياســت جمه
ـيس   ،شكست خـورد و در بيـت رهبـري    رئ

داماد رسولي محالتـي بـه همـراه     بازرسي،
برادرانش در اين مجلـس شـركت داشـت    

ـبكه    اي و برادرانش مانند خامنه او نيـز در ش
عضـويت   ،اروابط شخصي قدرت خانواده ه

خوندي وزيـر  آباجناقش عباس احمد  .دارد
ـادش علينقـي    ـيد محمـد    –مسكن و دام س

در حكومت اول احمدي  جهرمي وزير كار
ـلي  از يس بانك صادرات و ئراد و ژن متهم اص

 . استهزار ميليارد توماني  3اختالس 
عباسعلي برادر علي اكبر  –ناطق نوري  -  83

  .كه كشته شد
 وحمد  برادر علي اكبر ا –ناطق نوري  -  84
ـيون بـوكس و نماينـده شـش     ئر يس فدراس

 .دوره مجلس
كـه بعـد از    حسين – موسوي تبريزي -  85

ـات  دادستان انقالب  60كودتاي  شد و جناي
ـت بعـد  . بس سبعانه مرتكب شد ن كـل  ادادس

اصالح طلب شد و  ،خرآشد و دست  كشور 
ـاحب فتـوا    ،اينك در قم دعوي مي كند ص

 ! است
يس ئخبرگان رهبري و ر –والقاسم اب –وافي 

  .مسجد جمكران از سوي خامنه اي
كـه در رياسـت   علـي اكبـر    –واليتي  -  86

ـنجاني     جمهوري خامنـه اي و هاشـمي رفس
از . بـود  وزير امور خارجـه    ،سال 16بمدت 

ـاور خامنـه اي در سياسـت     آ ن پس نيـز مش
ـارجي اســت  ـات رياســت  . خـ در انتخابـ

جمهـوري   نامزد رياست ،84جمهوري سال 
ـالي  . شد پزشك دوست او از امريكا كمك م

ـيس       خواست با ايـن وعـده كـه اگـر او رئ
يم را به خط امريكا مـي  ژر ،جمهوري بگردد

 . اما بنفع هاشمي رفسنجاني كنار رفت. وردآ
ـادي    -  87  محمـد علـي   –هادي نجـف آب

ـتگاه منتطـري بـراي     كسي است كه در دس
ـ (ايران گيتي ها  ه هاشمي رفسنجاني و خامن

وقتـي مـك   . جاسوسي مـي كـرد  ... ) اي و
ـان در رأس يـك    ،فارلين مشاور امنيتي ريگ

او  ،مـد آاسرائيلي به ايران  - هيأت امريكائي 
وزارت امـور  معاون  . نها شدآطرف گفتگو با 

يـم در  ژنيز شد و همچنان در خط رخارجه 
 .فعاليتهاي محرمانه است

علـــي اكبـــر  –هاشـــمي رفســـنجاني  ،88
مي گويد  – 60اي خرداد كارگردان كودت

به دستور خميني كودتا را كارگرداني كرده 
ـال و   8عامل ادامه جنگ بمدت   - است   س

ــام زهــر شكســت بــه خمينــي ــاندن ج  ،نوش
ـا    كارگردان به رهبري رساندن خامنـه اي ب

ـيس جمهـوري    ،جعل نامه و جعل قـول  رئ
ـ رهـم اكنـون    ،سال 8بمدت  يس مجمـع  ئ

ســت در انتخابــات ريا. تشــخيص مصــلحت
شد و بـه  » رهبر«مخالف  ،88جمهوري سال 

مجلــس امامــت جمعــه و رياســت  ،تــدريج
در اسـفند  . را از دست داد خبرگان رهبري

ماه دوره عضـويت او در مجمـع تشـخيص    
او و . مصلحت و رياستش بـه سـر مـي رسـد    

خانواده اش در فسادهاي مالي بزرگ دست 
. وردندآداشته اند و مافياي بزرگي را بوجود 

ـا    ،ادژر دوره احمدي ناما د فشار به ايـن مافي
 ،مهدي هاشمي ،فرزند او ،به تازگي. زياد شد

بخاطر شكنجه يك ايرانـي   ،در دادگاه كانادا
 3,7به پرداخـت   ،بنام بوذري و اخاذي از او
ـنجاني  . ميليون دالر محكوم شد هاشمي رفس

ـا      ـاني بـر سـر گروگانه اكتبـر  (در معامله پنه
ان گيت نقش اول را و افتضاح اير) سورپرايز

 .داشته است
حسين  پسر عمـو و شـوهر    –هاشميان  -  89

خــواهر هاشــمي رفســنجاني  امــام جمعــه  
 .و عضو مافياي رفسنجانيرفسنجان 

ـان   امروز عضـو محمد  –يزدي  -  90 خبرگ
بهنگام تصـدي رهبـري از    ،و ديروزرهبري 

دو . شـد يس قوه قضاييه ئر  ،سوي خامنه اي

غيـر از   ،هـم اكنـون  . دوره در اين مقام بود
ـ ر ،عضويت در مجلس خبرگان يس جامعـه  ئ

خـود و  . نيز هستحوزه علميه قم  نمدرسي
فرزندان و شركايش ثروتي بزرگ اندوخته 

بخشي از شركت الستيك سازي دنا  اند  كه 
  .نستآ

شركت كنندگان در كودتاي  ،بدين سان     
جنايت كاران و فاسـدان بـوده    ،60خرداد 

از نماينـده شـدن مشـغول     پيش ،اغلب. اند
ـتور    آ. فساد و جنايت شده بودند ـا اگـر دس ي

ـام  آخميني نبود و انتخابات  زاد و شفاف انج
چنــين فاســدان و جانيــان و  ،مــي گرفــت

خائناني به مجلس راه مي يافتنـد و مجلـس   
  مي گشت؟  60ستاد اجرائي كودتاي خرداد 

ـتر    60كودتاي خرداد بعد از       خمينـي بيش
ـتر    يكه تاز شـد  لـت فعـل او   آو مجلـس بيش

به دست  ندهرچه خواستاستبداديان . گشت
ـتان و    . ندآورد جنگ را بـه خواسـت انگلس

ميليارد  100. امريكا و اسرائيل طوالني كردند
موانع استبداد را ! شد» گم«دالر پول ايران 

تقسيم به دو از سر راه برداشتند و بنا بر قانون 
ــي از  ــذف ،دوو حــذف يك ــديگر را ح  يك

  .به تقلب رسميت بخشيدند .كردند
  
  

سعوديها تهديد به مجهز 
شدن بـه بمـب اتمـي    

جنگي از نوع  –ميكنند 
جديد بـر ضـد ايـران    

  :جريان دارد
  

هرگاه اسرائيل تسـليحات  
اتمي خود را از بين نبرد و 
ايران از توليد بمب اتمـي  

عربســتان نيــز  ،بــاز نايســتد
بمـــب اتمـــي خواهـــد 

  :ساخت
  
روبرت پاري مقاله اي  ،2011دسامبر  7در     

در باره تهديد سعوديها به مجهز شدن به بمب 
  :اتمي نوشته است داراي اين اطالعات

ـته    ،پرنس تركي بـن فيصـل   • عضـو برجس
 ،او يكـي از هفـت بـرادر   (خانواده سعودي 

معروف به برادران استازي است كه با مردن 
ـادر  6 ،سلطان ايـن  . برادر شده اند از يك م

ـات    برادران د ر جنگ ليبـي و نيـز در انتخاب
ـاك   مصر و فرستادن افراد مسلح به داخل خ

در  ،. !!)نقش اول را بازي كرده انـد  ،سوريه
پي اشاره به تسليحات اتمي اسرائيل و برنامـه  
 ،توليد بمب اتمي كه ايران اجرا مـي كنـد  

هرگاه اسرائيل تسليحات اتمي خود را : گفت
ـا  از بين نبرد و ايران توليد برنام ه اتمي را ره

بسا عربستان نيز در پي توليد سالح هسته  ،نكند
  . اي مي شود

ـازمان   ،دسامبر 5در  • تركي رئيس پيشين س
ـين     ـتان و سـفير پيش امنيت و اطالعات عربس

كشور عضـو   6او به . عربستان در امريكا است
شوراي همĤهنگي خليج فارس هشـدار داد  

ـته  اي  بسا ما نيازمند مجهز شدن به سالح هس
ايـران و   ،زيرا ميان دو قدرت اتمـي . هستيم
ـا و  . قرار داريم ،اسرائيل هرگاه كوششهاي م

كوششهاي جامعه بين المللي نتواند اسـرائيل  
ـيميائي و    را ناگزير كند تسليحات اتمـي و ش

يك خود را از بين ببـرد و نيـز نتوانـد    ژبيولو

ما  ،ايران را از توليد بمب اتمي منصرف كند
ـيل    ناگزير هستيم بطور جدي در پـي تحص

ـا را     . بمب اتمي بشويم كسـي نمـي توانـد م
ـام دفـع خطـر از     سرزنش كند زيرا ما در مق

  . خود هستيم
ـاره ضـرورت      • توضيح پـرنس تركـي در ب

سـرباز زدن از   ،مجهز شدن به بمـب اتمـي  
ادامه دادن به رويه ايست كه غرب و سازمان 

اين دو تمام توجـه  . ملل در پيش گرفته اند
را معطوف برنامه اتمي ايران كرده اند  خود

 ،و بر وجود تسليحات اتمي پيش رفته اسرائيل
  . پرده فراموشي كشيده اند

رويه يك بام و دو هوا كه در باره ايـران        
ـان تـر  در    ،در پيش گرفته شـده اسـت   نماي
ـاه مـي   آوقتي  ،معرض ديد قرار مي گيرد گ

انـس  آژرئيس جديـد   ،مانوآشويم كه يوكيا 
ـات    ،ي اتميژبين المللي انر ـا مقام محرمانه ب

اسرائيل در باره برنامه اتمي ايران و اين كـه  
ـيش مـي رود    ،در جهت توليد بمب اتمي پ

  . مشورت مي كند
نماينـده   Geoffrey Pyatt  جفري پيات    

از ويـن   ،2009وئيه ژ 9در  ،انسآژامريكا در 
مانو نه تنها آبه واشنگتن گزارش مي كند كه 

امريكا بخاطر كمك به انتخاب شدنش بـه  از 
ـا   ،انس متشكر استآژرياست  بلكه محرمانه ب

مقامات اسرائيل در باره برنامـه اتمـي ايـران    
گاه شـده اسـت كـه    آاو . مشورت مي كند

بالفاصله بعد از  ،سفير اسرائيل ،مانو با ميكائليآ
ديـدار و   ،انـس آژانتخاب شدنش به رياست 

ـئن    گفتگو كرده است و ميكائلي ـامال مطم ك
مانو به بازرسـي بـراي اطـالع از    آاست كه 
او به ايران فشار . تقدم مي بخشد ،قصد ايران

نست كه هدف آورد و مصرانه پي گير آمي 
. ميز باشدآايران از اجراي برنامه اتمي صلح 

ـاي   ميكائلي گفته است با برخي اظهار نظره
ـار   . مانو موافق نيستآعلني  ـا اظه از جمله ب

ـاكي از ايـن    ،نآبنا بر نظري كه  مدركي ح
در  ،كه ايران در كار توليد بمب اتمي است

  . دست نيست
بخشــي از  ،در مــاه گذشــته ،بــدين ســان •

مانو در گزارش خـود بـدانها   آاطالعات كه 
. استناد كرده است را از اسرائيل گرفته است

ـان     ،حاصل انتشار گزارش ـنش مي تشـديد ت
 ،سـرائيل ايران و اسرائيل و متحدان غربـي ا 

  . امريكا و اروپا شد
امريكا و اروپا بر تحريمهاي ايران افزودند  •

ـا  . و گفتند گزينش نظامي روي ميـز اسـت   ب
همچنان وجود تسليحات اسرائيل  ،وجود اين

ـند  . را ناديده مي گيرند از اسرائيل نمي پرس
چگونه تسليحاتي اتمي دارد چه رسد به اين 

ود را از كه از او بخواهند تسليحات اتمي خـ 
  . بين ببرد

ـا  ،به تهديد پرنس تركي •  ،مطبوعات امريك
نيويورك تايمز  . اشاره كوتاهي بيش نكردند

گـزارش   ،خود 9در صفحه  ،دسامبر 5مورخ 
ــري   ــزارش خب ــل از گ ــه نق كوتــاهي را ب

ـيش درج نكـرد   ،سوشيتدپرسآ ـترين  . ب بيش
تحليل گران مسائل نظامي براين باورند كـه  

اما اسرائيل نه مي . دارد اسرائيل اسلحه اتمي
ن آگويد اين اسلحه را دارد و نه مي گويـد  

  . را ندارد
چشم انداز تهيه و اجراي برنامه توليد بمب  •

اتمــي توســط كشــورهاي عضــو شــوراي  
در مطبوعاتي كه بـه   ،همكاري خليج فارس

ـترين   ،ن مـي پردازنـد  آي و مسائل ژانر بيش
ل اوي ،براي مثال. توجه را به خود جلب كرد

 - پرايس گزارش كرد كه ايده پرنس تركي  
ـين   اگر اسرائيل تجهيزات اتمي خود را از ب

 –نبرد و ايران توليد بمب اتمي را رها نكنـد  
حاكي از پا گذاشتن در يك سرازيري است 

دلـي   . حركت شتاب مي گيـرد  ،نآدر  ،كه
Daly   مـي افزايـد هشـدار     ،نويسنده مقالـه

ديــده تركــي را نمــي تــوان بــه ســادگي نا
ـانواده  ... گرفت با توجه به موقعيت او در خ

سعودي و مشاغلي كه داشته اسـت و دارد و  
ــران  ــراي (مواضــع در قبــال اي كوشــش ب

تغييـر   ،)برانگيختن ايران و امريكا بـه گفتگـو  
  . موضع رفتار او معني دار و مهم است

  
  ۸صفحهر د

  

 انفجارها؟
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تركي رابطه مستقيمي برقـرار مـي كنـد          
ر توليد بمب اتمي و مجهز ميان قصد ايران ب

اين امر كه . بودن اسرائيل به تسليحات اتمي
ــرين متحــد امريكــا در   يكــي از نزديــك ت
 ،خاورميانه و صادر كننده اول نفت در جهان
 ،ميان اين دو رابطه مستقيم برقرار مـي كنـد  

بنفسه فراخواندن اوباما و حكومت او به توجه 
ـليحات اتمـي در منطقـه       جدي بـه امـر تس

  .  رميانه بكندخاو
مجهز بودن اسرائيل به اسلحه اتمي و اين  •

پيش بيني كه ايران به سالح اتمي مجهز مي 
مسئله مسابقه بر سر داشتن سالح اتمـي   ،شود

ـازان     ـيش روي سياسـت س در خاورمينه را پ
اين امر دليل ديگـري  . امريكا قرار مي دهد

است بر اين كه توجه مي بايـد معطـوف بـه    
سـرائيل و ديگـر كشـورهاي    اسلحه اتمـي ا 

سخت سـران  . خاورميانه باشد و نه ايران تنها
ـتان حكومـت مـي كننـد       سني كه بـر عربس
مشاركتهاي مبهمي با سران القاعده داشته اند 
و القاعــده بيشــترين نفــرات خــود را بــراي 

از اتباع عربستان  ،2011سپتامبر  11ترورهاي 
  . برگزيد

عات وقتي پرنس تركي رئيس سازمان اطال •
ـامه بـن     5 ،و امنيت عربستان بود ـا اس نوبت ب

بـن  . رهبر سازمان القاعده ديدار كرد ،الدن
ـتان بـود   تماسـهاي  . الدن خود نيز تبعه عربس

معلوم تركي با بن الدن بيشتر در ايامي انجام 
ـتند در   گرفته اند كه با يكديگر همكاري داش
ـيه در       عمليات جنگـي بـر ضـد قـواي روس

ـا  . ن حمايت مي كردآاز افغانستان كه سيا  بن
خرين ديدار اين دو در اوائـل  آ ،بر گزارشها

  .انجام گرفت ،1990
نكه پرنس تركي و برخي ديگر از افـراد  آبا    

خانواده سعودي كه مقامهاي دولت عربستان 
ـازمان   آپـس از   ،را در دست دارنـد  نكـه س

تحت رهبري بن الدن دست به حمله هاي 
ـا  ،ت امريكا زدندتروريستي به بناها و مؤسسا   ب

ـا    . بن الدن بريدند ـات ب اما روابط بقيـه مقام
ـاه   . القاعده هنوز روشـن نيسـت   پـس هرگ

ـارس بمـب      ـيج ف عربستان و كشـورهاي خل
اين احتمال كـه يـك    ،ورندآاتمي بدست 

ـته اي    ،اين بار ،گروه تروريستي با سـالح هس
  . قوت مي بخشد ،دست به ترور بزند

  
چند نوبـت خطـر    ،اين نشريه: انقالب اسالمي

مسابقه بر سر مجهز شدن به تسليحات اتمي را 
ـامي  ژر. خاطر نشان كرده است يم مافياهاي نظ ـاني   ،مالي به دنبال مسابقه تسليحاتي – اينك ب

انقـالب  . مسابقه تسليحات اتمـي شـده اسـت   
موقعيتي را به ايران بخشيده بود كه با اسـتفاده  

گردد و مي توانست رشد كند و نيرومند ب ،از آن
ـاني خلـع سـالح عمـومي در      ،در همان حال ب

يم ايران فرصت ژر. منطقه و مهار اسرائيل بگردد
ـابقه    ،را سوزانده و اينك در همان حال كـه مس

ايران را گرفتار جنگـي   ،تسليحاتي را بر انگيخته
ـال   ،»از نوع جديـد « ـان ح ـادي و   ،در هم اقتص

نظامي و سياسي كرده است كه مـي توانـد بـه    
  :امي به ايران سرباز كندهجوم نظ

  
جنگي از نـوع جديـد بـا    
ايران در جريـان اسـت و   
خطر آن وجود دارد كـه  
به هجوم نظامي به ايـران  

  :سر باز كند
  

پيش از آنكه نوشـته سـوماس   : انقالب اسالمي
ميلن را در باره جنگي را بخوانيـد كـه بـر ضـد     

ــان اســت  ــات  ،ايـران در جري فهرســتي از عملي
  :مورشويآجنگي را ياد

ترور فيزيك دانها و اتـم   – 2انفجارها و  – 1
ـادي    – 3شناسان و   9در  - تحريمهاي اقتص

سازمان و شركت و  106اپن ژ ،2011دسامبر 
بانگ و رئيس  شركت كشتي راني ايران را  3

منزوي كردن ايران در  – 4و  –تحريم كرد 
ـان و   ــه و جهـ ــطح منطق ــرانگيختن  – 5س ب
قطعنامه  6(د ايران سازمانهاي بين المللي بر ض

ـين   آژشوراي امنيت و گزارش اخير  انـس ب
ـتن   – 6و ) ي اتميژالمللي انر ربودن و كش

ـاي   – 7افسران سپاه و  مسلح كردن گروه ه
ـاد    – 8قـومي و   ــاتيو و آتقـال بــراي ايج لترن

دعوت كننده امريكا و اسرائيل به حملـه بـه   
ـان بــراي    – 9ايــران و  ـتخدام ايرانيـ اسـ

ـات جاسوســي و  ع – 10جاسوســي و  مليـ
 – 12جنــگ ســيبري و  – 11خرابكــاري و 

ـات     ـاي تأسيس حمله ويروسي بـه كامپيوتره
ـازي   – 13اتمي و  پرونـده تـرور   (پرونده س

بحرينـي   5سفير عربستان در امريكا و پرونده  
ـأمور      ـيخ بحـرين م ـتگاه ش كه به ادعاي دس
ـتي بـوده انـد و     ايران براي عمليات تروريس

ـاختمان   انفجار بمبـي كوچـك در ك   ـار س ن
و حاصـل  ...). سفارت انگلستان در بحـرين و 

جنگ تبليغاتي و رواني شديد كه  –14اينهمه 
از عوامل گريز  سرمايه از سرمايه گـذاري و  

  . نها به خارج از ايران استآوردن آروي 
ـامبر  9و در       ـيلن    ،2011دسـ ــوماس مـ س

Seumas Milne  ــه اي در بــاره ايــن مقال
 ،از امريكا پرسيده اسـت  جنگ انتشار داده و

در جنگ با دنياي مسلمان تا كجا مي خواهد 
  :پيش برود

ن آبر عمليات بر ضد ايران، افزودن خطر  •
ن را دارد آاز سوي امريكا و اسـرائيل خطـر   

 8در . كه به يك جنگ عمومي بـدل شـود  
بعـد از  : گاردين نوشته اسـت  ،2011دسامبر 

ق يك دهه جنگ خونين در افغانستان و عرا
ميز در پاكستان آو ايجاد بي ثباتي بشدت قهر 

اميد  ،ويران كردن لبنان و سپس ليبي ،و يمن
ـتانش دسـت از     ـا و دوس مي رفت كه امريك

ـا  . مداخله در امور دنياي مسلمان بردارنـد  ام
  . به نظر مي رسد چنين قصدي را ندارند

ـا اسـت كـه جنـگ            مسلم است كه ماهه
. شروع شده اسـت  امريكا و اسرائيل با ايران

ـامي    ـان در ايـن   آانگلستان و فرانسه نيـز ح ن
حمايت پوشيده از گروههاي . جنگ هستند

مسلح كه به كشتن دانشمندان ايران گمارده 
جنگ سايبري و حمله با ويروس به  ،شده اند

ـتن   كامپيوترهاي تأسيسات اتمي ايران و كش
بخشـي از ايـن جنـگ     ،سران نظامي ايران

  .هستند
ـا   • ـتقيم قابـل شناساسـي     حمله ه بطـور مس

زيرا با پوشش هاي اطالعاتي پوشانده . نيستند
مي شوند تا كه مسائل ارتباط جمعي نتواننـد  
ــرائيل و     ـا و اس ـتقيم امريكـ ــركت مسـ از ش

اطالع تحصيل و انتشار  ،متحدانشان در جنگ
ـات جنگـي    . دهند در همان حال كـه عملي

ـان   ،خود را مي پوشانند  ،به كشـورهاي جه
فشار وارد مي  ،ديد مجازاتهاي ايرانبراي تش
  . كنند

ـار    • وردن بـه  آتحريم بانكهاي ايـران و فش
اتحاديه اروپا بـراي تحـريم خريـد نفـت از     
ـتان    ايران كه منجر به حمله به سـفارت انگلس
ـاي   در تهران شد و حكومت اين كشور اعض
سفارت خود را از ايران برد و اعضاي سفارت 

تصـميم  . ج كردايران را از كشور خود اخرا
حكومت انگلستان بر عهده دار شدن رهبري 
تحميل تحريم و ابراز آمادگي براي شركت 

معلوم  ،نآدر جنگ بر ضد ايران و پي آمد 
كار مي تواند بـه   ،مي كند كه با چه سرعتي
  . يك جنگ تمام عيار بكشد

ـام اسـرائيلي           ن را آعملياتي كـه يـك مق
ـ  ،مي خواند» نوع جديد جنگ« ت و ظرفي

اسباب الزم براي تبديل شدن بـه جنـگ از   
ـا را   نوع قديمي را دارد و اين جنگ همه م

  . تهديد مي كند
مقامات وزارت دفاع انگلستان به  ،ماه پيش •

گاردين گفتند كه اگر امريكا برآن شود كـه  
كه به ( ،نقشه جنگ با ايران را به اجرا گذارد

 نيازمنـد  ،)نها اين كار را خواهـد كـرد  آباور 
كمك . يك رشته كمك و همكاري مي شود

ـا و   ،نظامي انگلستان از جمله حمايتها در دري
ـازه   . در هوا را طلب مـي كنـد   نيازمنـد اج

 ،انگلستان به استفاده از مستعمره ايـن كشـور  
  . جزيره ديگو گارسيا مي گردد

ـاده كـردن   آمقامات حكومتي نيازمنـد   • م
حال ايـن  . افكار عمومي براي جنگ هستند

فكار عمومي را مي بايـد برضـد جنـگ    كه ا
ماده كردن افكار عمومي آاما كار . برانگيخت

ـائل  آبي  ،پيش مي رود ،براي جنگ نكه وس
ـار      ـار هشـدار دادن بـه افك ارتباط جمعي ك

 ،نآمـدهاي  آعمومي نسبت به جنگ و پي 
ـامي و   . كار بايسته را انجام دهنـد  سـران نظ

سياستمداران انگليسي سخت اميدوارنـد در  
ـان  . له امريكا به ايران شـركت كننـد  حم هم

در جنگ بر ضد عراق  ،سال پيش 8سان كه 
  . شركت كردند

ـترو   ،اين بار        ،جنگ با ايران كه جـك اس
ن را قابل تصور آوزير خارجه اسبق انگلستان 

ـامرون  ،نيز نمـي دانسـت   نخسـت وزيـر    ،ك
گزينه اي مي داند كه نبايد  ،كنوني انگلستان
ـاده اسـت در   آشته شود و از روي ميز بردا م

ـبت  آجنگي كه امريكا وارد  ن مي شود و نس
ن كسي شـك  آبه پي آمدهاي بس ويرانگر 

  . شركت كند ،ندارد
هيچ گونه بحثـي   ،در باره جنگ با ايران  •

ــرد  . در مجلــس انگلســتان انجــام نمــي گي
راي سياسـي روي نمـي   آهيچگونه برخورد 

 كه اينك بعنـوان وزيـر   ،داويد مليبند. دهد
در ايـن   ،جانشين جك استرو است ،خارجه

ـا    آهفته از خطر خواب  لـوده وارد جنـگ ب
قصد او ايـن بـود   . ايران شدن سخن گفت

سخن . ماده اين جنگ كردآكه بايد خود را 
 ،ور است چرا كه جنگ با ايـران آاو شوك 
  . مي تواند روي دهد ،ويزيآبه دست 

ـار     • سندي حاكي از اين كـه ايـران در ك
واپسين . وجود ندارد ،اتمي است توليد بمب

 ،ي اتمـي ژانس بين المللـي انـر  آژگزارش 
يكبار ديگر نتوانست مدركي بر وجود برنامـه  

نكه يوكيا آبا . توليد سالح هسته اي ارائه كند
بنا بر سندي كه ويكيليكس انتشار داده  ،مانوآ

ـترات   ،است ـاي اس بطـور   ،يكژدر تصميم ه
نتوانسـت   ،از امريكا پيروي مـي كنـد   ،كامل

  .سندي ارائه كند
ـا عـراق       • همانطور كـه در مـورد جنـگ ب

ـات  « ،قوي ترين مدعي ،مشاهده شد اطالع
ـاي غـرب مـي     » سري هستند كـه حكومته

ـيمس   . گويند تحصيل كرده اند اما حتـي ج
پذيرفتـه اسـت      James Clapperكالپر   

ـال   آمدارك حاكي از  نند كه ايـران در س
قف كرده و از برنامه اتمي خود را متو ،2003

  .از سر نگرفته است ،ن پس نيزآ
كارزار تبليغاتي و سياسي بر پايه و اساسـي   •

ايران مي گويد سالح هسته اي . مبتني نيست
ـا    ـامي امريك را نمي خواهد و پايگاه هاي نظ

 ،نآدر شرق . ن وجود دارندآدر دورتادور 
ـته اي دارنـد و در    هند و پاكستان سالح هس

رائيل تسليحات اتمـي  اس ،شمال غربي كشور
ـته   ،در شمال ايران. دارد روسيه به سالح هس

  .  اي مجهز است
. البته ايران دولتي مستبد خودكامـه دارد      

متحـد   ،يـم سـعوديها  ژاما بهمان اندازه كه ر
سـركوبگر   ،سـركوبگر اسـت   ،نزديك امريكا

ـيچ كشـوري    ،سال اخير 200در . نيست به ه
 ،1980اي در ساله. حمله نظامي نكرده است

مورد حمله  –با حمايت غرب  –توسط عراق 
نكه امريكا آحال . نظامي نيز قرار گرفته است

كشـور و سـر    10در دهه اخير به  ،و اسرائيل
انگلستان بمدت . زمين حمله نظامي كرده اند

يك قرن بر دولت ايران مسلط بوده و ايران 
چه كسي چـه   ˝واقعا . را استثمار كرده است

  د مي كند؟كسي را تهدي
ـاراك     • ـاع    ،همانور كـه اهـود ب وزيـر دف

اگـر او رهبـر    ،به تازگي گفته است ،اسرائيل
خواهان داشتن بمـب  » ˝محتمال« ،ايران بود

خطر براي «اين ادعا كه ايران . اتمي مي شد
به اين بهانـه كـه   » موجوديت اسرائيل است

ـ  ،رئيس جمهوري ايران اد گفتـه  ژاحمدي ن
ايد از صفحه تاريخ است دولت اسرائيل مي ب

. كمتر ربطي به واقعيت انـدارد  ،حذف شود
همانطور  -  ،حتي اگر ايران بمب اتمي بسازد

كه برخي مدعيند قصد واقعي او همين است 
 300نمي تواند به كشوري حمله كند كـه   –

كالهك اتمـي دارد و از حمايـت نيرومنـد    
  . ترين ارتش جهان نيز برخوردار است

له واقعي كه ايـران بـراي   تنها مسئله و مسئ •
اينست  ،ورده استآامريكا و اسرائيل بوجود 

ـتقل   ـا سـوريه و    ،كه بمثابه يك دولـت مس ب
ـاس فلسـطين متحـد     حزب اهللا لبنان و حم

پس وقتي قواي امريكا خاك عراق را . است
ـالف   ،تخليه مي كنند سعوديها و رهبران مخ

با ايـران و   ،اگر به قدرت برسند ،يم سوريهژر
ـاس خواهنـد بريـد    حزب اهللا ـان و حم .  لبن

 ،خطر جنگي كه ممكن است نزديـك باشـد  
  .ناشي از اين مسئله است

حمله امريكا يا اسرائيل به ايران منطقه را به  •
 ،بـدون ترديـد  . ميدان جنگ بدل مي كند

ايران بطور مستقيم و توسط متحدان خود به 
درصـد از نفـت    20. اسرائيل حمله مي كند

غيـر از  . مز عبور مـي كنـد  جهان از تنگه هر
اثـر   ،وردآمرگ و ويراني كه جنگ ببار مي 

غيـر قابـل    ،ن بر اقتصاد جهاني در بحـران آ

 ،از اين رو است كه مير داگان. محاسبه است
ايـن  : هفته پيش گفـت  ،رئيس پيشين موساد

. اسـت » فاجعـه  «جنگ اگر روي دهد يك 
وزير دفاع امريكا هشـدار داد كـه    ،لئون پانتا
گي روي دهد خاورميانه را در جنگي اگر جن

  . فرو مي برد كه براي ما اسفبار خواهد بود
كمتر شكي وجـود نـدارد كـه حكومـت      •

 ،امريكا عميقا نسبت به حمله نظامي به ايـران 
ـاراك   ،اما در اسرائيل. بدبين است  ،اهـود ب
در كمتر از يك  ،از حمله به ايران ،وزير دفاع

ـاهو  نخسـت   ،سال سخن مي گويد و نتان ي
ـان درخـور  «از  ،وزير » تصميم صحيح در زم

صحبت مي كند و چشم انداز كشيده شـدن  
ـات   ،امريكا به جنگ ـيع در مطبوع  ،بطور وس

  . مورد بحث قرار گرفته است
بسا جنگ روي ندهد، بسا صحبت كـردن   •

يم ايـران  ژاز جنگ بخاطر بي ثبات كردن ر
امــا ترديــد نيســت كــه در امريكــا و . اســت

نگلستان كساني هستند كه جز  بـه  اسرائيل و ا
محاسبه غلط  ،بنا بر اين. جنگ فكر نمي كنند

و منطق تهديد و تهديـد متقابـل و افـزودن    
مي تواند توازن را بسـود   ،مداوم بر تهديدها

ـا بـر   . جنگ طلبان كند و جنگ درگيـرد  بن
ـا    ،اين مخالفت با جنگ است كه مي بايـد ب

ـا مگـر خاورميانـه را ا    آجديت بعمل  ز يـد ت
  .جنگ و ويراني بيشتر برهد

  
در ایــــن جنــــگ : اســــتراتفور ٭

پوشــــیده امریکــــا و اســــرائیل و 
متحدانشــان روشــهای ناشــناخته 

  :بکار می برند
  

اســتراتفور پــس از  ،2011دســامبر  8در  ◀
ـيده را بـر مـي    آ نكه مواردي از جنگ پوش

ـاد  ،شمرد ور مـي شـود كـه هـر يـك از      آي
ـا   –تي عمليات پوشيده نيازمند نيروي اطالع

. ن را به انجام رساندآعملياتي است كه بايد 
اين عمليات پر شمارند و مـدام بـر حجـم و    

  . نها افزوده مي شوندآسرعت 
نشريه الزم مي بيند خاطر نشان كند كه نه     

ـيده را در    تنها دشمنان ايران روشـهاي پوش
حمله به برنامه اتمي و تأسيسات نظامي ايران 

هائي را مـي يابنـد و   بلكه روشـ  ،بكار مي برند
مورد استفاده قرار مي دهند كه پيش از اين 

اين دشمنان عزم خود را بـر  . شناخته نبودند
. شكار كردن اين روشها نيز نشان مي دهنـد آ
ن را غيـر  آشكار كردن اين روشـها  آنكه آبا 

 ،قابل استفاده در حمله هاي بعدي مي كنـد 
  . شكار شوندآباز مي گذارند 

شـكار كـردن   آر بكار بـردن و  اين عزم ب     
روشها، گوياي اهميتي اسـت كـه دشـمنان    

ـيده مـي دهنـد    و . ايران به اين جنگ پوش
ينده آنست كه در ماههاي آهمچنين گوياي 

ـار و    ـيده ابتك اشكال جديدي از جنگ پوش
  . بكار خواهند رفت

ـا     ،در حقيقـت : انقالب اسـالمي  ايـن جنـگ ب
زماني . غاز شده است و ادامه داردآگروگانگيري 

ساله ايـران و عـراق سـرباز كـرد و      8به جنگ 
اينك نيز خطر آن وجـود دارد كـه بـه جنـگ     
. بسيار ويرانگرتر و ايران برباد ده تري سرباز كند

دو معامله پنهاني  ،در جريان جنگ ايران و عراق
  :وردآدو افتضاح ببار  ،مرتبط با يكديگر

  

ــت،  ــران گي افشــاي اي
امريكا را از امپراطوري 

ورد و آجمهوري باز  به
  :در ايران؟

  
سال از بر مالء شدن  25چون : انقالب اسالمي

ن آاسـناد سـري    ،گذشـت  ،افتضاح ايران گيت
رج    افتضاح منتشر شدند و معلوم كردند كـه جـ

از  ،غاز تا پايانآاز  ،برخالف ادعايش) پدر(بوش 
ـا ر   آدست اندر كاران  ـاني ب يـم   ژن معاملـه پنه

نيز روبرت پاري مقالـه اي   و. مالتاريا بوده است
ـار داده اسـت بـر ايـن       در باره ايران گيـت انتش
ـار متحـول      ـا در ك اساس كه قوه مجريـه امريك
شدن از يك قوه مجريـه نماينـدگي كننـده از    

به يك دستگاه امپراطوري بوده  ،حاكميت ملي
ـانع از ايـن تحـول     ،افشاي ايران گيـت . است م

  :بدخيم شده است
  

ز اســناد منتشــره حــاكي ا
آنند كه هم ريگان، رئيس 
جمهوري وقـت امريكـا و   
هم بوش معـاون او دروغ  

  :گفته اند
  
 Peter، پتـر كـرنباله   2011نوامبر  25در     

Kornbluh  حاصل بررسي اسناد سري در
ـين    باره ايران گيت را كه در بيسـت و پنجم
سال افشاي افتضاح ايران گيت منتشر شـده  

ـار داده ا  ايـن  . سـت است، در مقاله اي انتش
  :نكات را از نوشته او، مي آوريم

، 1986نوامبر  25سال پيش از اين، در  25 •
ـا،   رونالد ريگان، رئيس جمهوري وقت امريك

حكومـت او  : در كنفرانس مطبوعاتي، گفت
مقادير كمي اسلحه دفاعي و قطعات يـدكي  

هدف از اين كار، نه . به ايران فرستاده است
مريكا كـه بهبـود   مبادله اسلحه با گروگانهاي ا

بط و حمايت از مالهاي ميانه ابخشيدن به رو
اين اقدام جنبه اي نيـز دارد  . رو بوده است

وزيـر  . كه من از آن آگاه نبوده و نشـده ام 
ـيح داد كـه     ـتري او توض از » افـراد «دادگس

فروش اسلحه به ايران استفاده كرده و پـول  
گروههــاي مســلح (حاصــل را بــه كنتراهــا 

امريكا تشكيل داده بود براي  نيكاراگوائي كه
جنگ مسلحانه با رژيمـي كـه از راه جنـگ    
ـتن رژيـم دسـت      ـان برداش مسلحانه، با از مي

داده ) !!. نشانده امريكا، جانشين آن شده بود
ـائي در ايـن جنبـه از      . اند ـام امريك ـيچ مق ه

  . عمليات شركت نداشته اند
تحقيقــات كنگــره معلــوم كــرد كــه اوال   •

رث، عضو شوراي امنيـت  سرهنگ اوليويه نو
فروش اسلحه به ايـران  (ملي، هر دو عمليات 

ـلحه بـراي       به سه برابـر قيمـت و خريـد اس
ـأمين      كنتراها با بخشـي از پـول آن و نيـز ت

) !!هزينه سياي خصوصي با قسمت سوم پول 
او نيز در خاطراتش . را اداره مي كرده است

نوشت كه رئيس جمهوري و مشاورانش طراز 
ـات   اولش، از جز ء به جزء هر دو جنبـه عملي

  . آگاه مي شدند و آنها را تصويب مي كردند
تحقيقات والش، دادستان مستقل نيز به اين  •

ـير   نتيجه رسيد كه ريگان و بوش، هر دو از س
تا پياز، عمليات آگاه مي شده و تصويب مي 

والش هر دو را مجـرم تشـخيص   . كرده اند
  . داد

له، از اوائـل  باوجود وخامت بار بودن معام •
چه . بدست فراموشي سپرده شد 1990دهه 

ـاي   كسي به ياد مي آورد كه بسياري از اعض
شوراي امنيت ملي و مقامات سيا دسـت آن  

تن را  4تن،  6افتضاح بي مانند داشته اند؟ از 
ـتر   ـاور  (بوش بخشيد و نورث و پويندكس مش

ـاف  ) امنيتي وقت ريگان از تعقيب قضائي مع
ـا از نقـش    چه تعـداد ا . شدند ز مـردم امريك

  ريگان و بوش در ماجرا آگاه شدند؟ 
اينك كه اسناد سري منتشـر مـي شـوند،     •

ـان و بـوش در       روشن مـي گـردد كـه ريگ
ـا  ـانوني كـه      تجريان جزئي ـات غيـر ق عملي

به . افتضاح ايران گيت را ببار آورد، بوده اند
، ريگــان 1986نــوامبر  25ســخن ديگــر، در 
ـانوني    جرم فروش. دروغ گفته است غيـر ق

ـان او در     اسلحه به ايـران را هـم او و نزديك
  .حكومت امريكا مرتكب شده اند

ـاطر ايـن     • ريگان را مشكل ممكن بـود بخ
جرم تحت تعقيب قرار داد زيرا ميـز،  وزيـر   
ـانون را بـه او    دادگستري، شيوه دور زدن ق

ـتين     . آموخته بـود  از ايـن رو بـود كـه نخس
بـه ايـران    محموله اسلحه از طريق اسـرائيل 

  . فرستاده شد
 همانطور كه معامله پنهاني با ايـران ادامـه   •

مي يافت، مقامات ارشد حكومت ريگان بـه  
   يقين بر اين باور بودند كه قانون فروش غير

  ۹ صفحهدر   
  

 انفجارها؟
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اسلحه و نيز اطالع ندادن بـه كنگـره   قانوني 
در باره اين معامله غير قانوني، نقض كـردن  

ـ  . قانون اسـت  ـار  در ديـدار غ ـامبر   7م ب دس
گر، وزير دفاع، به رئيس برينا، كاسپار و1985

فروش اسلحه بـه ايـران از   : جمهوري گفت
ـانوني مـي كنـد    و . طريق اسرائيل، آن را ق

من مي توانم پاسـخ  : چون ريگان پاسخ داد
گوي قانون شكني را بدهم اما نمـي تـوانم   

جمهوري قوي،  ريگان، رئيس: را اين پرسش
اسلحه براي آزاد كردن  چگونه تن به دادن

ـان (گروگانها  داد؟ ) گروگانهاي امريكا در لبن
ـا   : ين برگـر گفـت  او. را پاسخ دهم همـه م

  . راهي زندان خواهيم شد
منش و روش زورمدارها يكـي  : انقالب اسالمي

با آنكه ريگان رئيس جمهـوري كشـوري   : است
با نظام دموكراسي است، با معامله پنهاني بر سر 

ـاال كـه    گروگانها رئيس جمهوري مي شود و ح
نوبت به معامله بر سرگروگانها، اين بار، براي آزاد 
كردن گروگانهاي امريكائي در لبنان، مي رسـد،  
قانون شكني را پاسخ دادني مي داند و شكسته 
شدن اسطوره قدرتمنـدي خـويش را تحمـل    

  . ناكردني مي انگارد
ـا را    ،با آنكه كنگره • دادن اسلحه بـه كنتراه

ع كرده بود، ريگان به شـوراي امنيـت   ممنو
ـا او  . ملي اجازه داد به كنتراها اسلحه دهد ام

ـاه    ـا آگ را از جزئيات دادن اسلحه به كنتراه
نخست از شاه سعودي خواسته شـد  . نكردند

چندين ميليون دالر پول به كنتراها بدهد تا 
ـا قطـع    كمكي جبران شود كه كنگره امريك

  . كرده بود
فروش اسلحه به ايران به سه و : انقالب اسالمي

ـلحه بـه       ـاي اس ـان داد به برابر قيمت نيـز، امك
از باقي، يك سهم صـرف  . سازنده پرداخت شود

خريد اسلحه براي كنتراها شود و يك سهم نيز 
بگـردد كـه در دوره   » سياي خصوصي«بودجه 

ريگان ايجاد شد و كارهائي را كه سياي دولتـي  
   .نمي توانست انجام دهد، تصدي كرد

ـاون    جرجـ اما در آنچه به نقش  • بـوش، مع
ـتر     رئيس جمهوري مربوط مـي شـود، ميكس
ـان، از   گزارش مي كند كه او نيز چون ريگ
ـلحه بـه     آغاز در جريان فروش محرمانـه اس

ــوده اســت ــران ب ــه همــه . اي او نزديــك ب
ـيس جمهـوري     ـا، رئ مقالقاتهائي كه، در آنه
شركت داشته و توجيه مـي شـده، حضـور    

پـس از نزديـك بـه هرآنچـه     .  داشته است
  . ريگان مطلع بوده، او نيز مطلع بوده است

ـان بـه رياسـت     جرج بوش • كه بعد از ريگ
جمهوري رسيد، خود را كسي توصيف كرد 

ــه  ـاجرا « ك ــرون از مـ ــوده و او را در » بي ب
. كنترا دخالت نمي داده اند - ماجراي ايران 

، او 1988در انتخابات رياست جمهوري سال 
در . بي گناه را به خود گرفته بـود قيافه يك 

ـار    89صفحه  ـين ب گزارش ميكستر، براي اول
، بوش رياسـت يـك   1983فاش كردكه در 
را » گروه وضـعيت ويـژه  «گروه سري، بنام 

 تاين گروه انجام عمليا .برعهده داشته است
ـين گـذاري كـردن     ويژه اي را از جمله م

ـيه كـرد    ـاراگوا، توص از . سواحل و بنادر نيك
ــ 1984 ــم در  1986ا تـ ــت كـ  10، او دسـ

ـا،    گردهمĤئي شركت كرد كه موضـوع آنه
اما از آنجا كه او  .كمك رساندن به كنترا بود

معاون رئيس جمهوري و تابع او بود، نقش او 
  .، قابل تعقيب قضائي نبود»مقام دوم«بعنوان 

برغم نظر ميكستر، الورنس والـش، قاضـي    •
 مستقل، ريگان و بوش، هر دو، را مجرم مـي 

در گزارش نهائي خود، عمل ريگان . شناخت
را جرم تشخيص داد و به او واپسين فرصـت  

در . داد» براي اينكـه حقيقـت را بگويـد   «را 
ـا  1992ژوئيه  ، والش به لوس آنجلس رفت ت

ريگــان خــوش . از ريگــان بــازجوئي كنــد
ـاد   برخورد و مهربان بود اما هيچ چيز را به ي

ـاطرات خـود مـي    . نمي آورد  والـش در خ
رئيس جمهوري پيشين عالئم آلزايمر : نويسد

  .را بروز مي داد
والش بوش را نيز بخاطر شركت در جرم و    

ـائي مـي    نگفتن حقيقت، درخور تعقيب قض
، بعد از ايـن  1992اما تنها در دسامبر . دانست

كه او در انتخابات رياست جمهوري شكست 
دفتر يادداشت هاي خود  خورد، حاضر شد

  .قاضي بگذاردرا در اختيار 
، والش از بوش خواست، در باره 1993در  •

ـازجوئي شـود    - ايران  ـا بـوش   . كنتـرا، ب ام
ـايش، در  . نپذيرفت در يكي از آخرين كاره

ـتقل، والـش بـرآن شـد كـه       مقام قاضي مس
دادگاه بوش را ناگزير كند به بازجوئي تـن  

ـارانش ايـن   . دهد در اما حاصل شور با همك
  .شد كه چنين نكند

وجود نقض قانون  و، ريگان و بوش، باهر د •
ـاره   - در ماجراي ايران  كنترا، بسيار كم در ب

فرزند بـوش،  . جرم ريگان گفته و نوشته شد
ـاون    كدي. رئيس جمهوري شد چنـي را مع

همان كسـي كـه عضـو مجلـس     . خود كرد
نمايندگان بود و نقش مهمي در جلـوگيري  
ـا عمـق و معلـوم كـردن       از رفتن تحقيـق ت

ـيس   )پدر(گان و بوش نقشهاي ري ـاون رئ ، مع
نتيجه اين شد كه نقض قانون . جمهوري شد

كردن و از تعقيب مصون مانـدن، بـه بـوش    
ـيش   نيز امكان داد همين روش را در)پسر( پ

و ما همچنان با پي آمدهاي اين قانون . گيرد
  .شكني زندگي مي كنيم

ـا هشـداري بـه     –ماجراي ايران  • كنترا تنه
نسل ما و نسلهاي ديگـر   به ،نسل آن روز نبود
ـا يـك گـروه      . نيز هشدار است چـرا كـه بس

ـتراتژيك،    ـاي اس كوچك، با داشتن موقعيته
ممكن است دولت را قبضه كنند بـي آنكـه   
ـندبراي   مردم امريكا فرصت آن را داشته باش

  .اين كه بدانند چه روي داده است
سال از آن روز كه ريگان در كنفرانس  25 •

ـ  بـروز  . ي گـذرد مطبوعاتي دروغ گفت، م
افتضاح ايران گيت امكان داد خطر بـزرگ  
بيــرون رفــتن رئــيس جمهــوري از حــدود 

  .اختيارات خويش را در يابيم
  
امريكائيان و ايرانياني كـه   ٭

در ايران گيت نقش مستقيم 
  :داشته اند

  
  :امريكائيان و اسرائيلي ◀
  
ـاز  آرئيس جمهوري از  ،رونالد ريگان – 1 غ

معاون  جرج بوش – 2 و 1988تا پايان  1981
رئـــيس جمهـــوري در دو دوره رياســـت 

 1988جمهوري ريگان و رئيس جمهوري از 
   1992تا 
مك فارلين كه در راس هيأتي به ايران  – 3
 4مد و مشاور امنيتي رئيس جمهوري بود و آ
ـارلين    -  در  ،پويندكستر كه جانشين مـك ف

 – 5و . مقام مشاور امنيتي رئيس جمهوري شد
ـاون   ،مشاور امنيتـي بـوش   ،گدونالد گر مع

او در اكتبر سـورپرايز نيـز   . رئيس جمهوري
  . نقش مستقيم داشته است

ـان    آاليوت  – 5 ـتگاه ريگ برامس كـه در دس
او حمايـت  . مأمور امور امريكاي التين بـود 

هاي مالي و تسليحاتي از كنتراها را مديريت 
  . مي كرد

داويد ادينگتن كه بعد رئيس دفتر ديك  – 6
ــي  ــوري در دوره  چن معــاون رئــيس جمه

او در . بـود ) پسـر (رياست جمهوري بـوش  
ـتيار چنـي در كميتـه       ـا نيـز دس كنگره امريك

  .تحقيق در باره ايران گيت بود
ـام مبلـغ جنـگ     – 7 جون بولتن كه اين اي

ـان بـوش   . برضد ايران اسـت  ) پسـر (در زم
ــده   ــه و ســپس نماين ـاون وزارت خارج معـ

ـام آدر . امريكا در سازمان ملـل شـد    ،ن هنگ
 ،عضو وزارت دادگستري و دستيار ادوين ميز

وزير دادگستري در پوشاندن جـرم معاملـه   
ـا   پنهاني اسلحه و كمك غير قانوني به كنتراه

  . بود
ـيس       – 8 ـاون رئ ريچارد چنـي كـه بعـد مع

ن زمان آ ،شد) در دوره بوش پسر(جمهوري 
نماينده مجلس بـود و بعنـوان رهبـر گـروه     

يق عامـل بازدارنـده از   اقليت در كميته تحق
ـان و   ( عبور تحقيق از خط قرمز  ـين ريگ تعي

  . بود) مران جرمآبوش بمثابه 
ـاجراي ايـران      – 9 روبرت گيـت كـه در م

نقش  ،در مقام  رئيس دايره عمليات سيا ،گيت
) پسـر (توسط بـوش   ،او بعدها. مستقيم يافت

ـا نيـز    ،وزير دفاع امريكا شد و در دوره اوبام
ـاقي      سال 3نزديك به   ـا ب ـاع امريك وزير دف

  .ماند
كـه اينـك از محافظـه     ،مايكل لودين  -  10

ـان آكاران جديد اسـت و   ـاخ   ،ن زم در ك
ـأت مـك    سفيد خدمت مي كرد و عضو هي

ـابقه   . فارلين در سفر به ايران بـود  او از بـد س
ـاي دو     تشـه  آترين عناصـر و صهيونيسـت ه

  .است
ـا     ،ادوين ميز – 11 ـتري امريك وزيـر دادگس

برمالء شدن افتضاح ايران گيت بود و  بهنگام
راه و چاه قانوني معامله پنهاني را او به ريگان 

  .و بوش نشان مي داد
ـام سـفير   آجون نگروپنت كـه   – 12 ن هنگ

او بود كه دولـت  . امريكا در هندوراس  بود
ـا بـر مـي     هندوراس را به حمايت از كنتراه
انگيخــت و ايــن كشــور را پايگــاه كنتراهــا 

سفير امريكا در عـراق و   2004در  او. گرداند
ــه    ،2005در  ــد ك ـا ش ــت امريكـ ــر امني وزي

سرپرســتي ســازمانهاي اطالعــاتي امريكــا را 
  .برعهده دارد

بيل كيسي از كارگردانان روابط پنهاني  – 13
ـتاد    . يم خميني بـود ژبا ر ـيس س ـام رئ در مق

معامله پنهاني اكتبـر   ،انتخاباتي ريگان و بوش
ـاجراي ايـران   . سورپرايز را ترتيب داد در م

امــا در . گيــت از كارگردانــان اصــلي بــود
به مـرض   ،روزهاي اول بعد از افشاي ماجرا

  . سرطان مرد
سرهنگ اليويه نورث كه عضو شوراي  – 14

ـا واسـطه      امنيت ملي بود و طـرف گفتگـو ب
. يم ايران بـود ژو فرستاده هاي ر) قرباني فر(

او بعنوان عضو هيأت مك فارلين بـه ايـران   
  . ترف

معاون وزير  ،اتو ريچ كه در زمان بوش – 15
 –خارجه شد او بلحاظ نقشي كـه در ايـران   

كنگره با اين امر كه او سياست  ،كنترا داشت
ــد  ـا در امريكــاي التــين را اداره كن  ،امريكـ

  .موافقت نكرد
ن زمان نخست وزيـر  آشيمون پرز كه  – 16

ـيس جمهـوري اسـرائيل     اسرائيل و اينك رئ
كارانش از جمله دو تـن زيـر   او و هم. است

  :كنترا داشتند –نقش مستقيم در ايران 
نير مدير كل وزارت خارجه اسرائيل و  – 17

مشاور شيمون پرز كه عضو هيأت مك فارلين 
او در اكتبر سورپرايز نيز نقش داشـت و  . بود

  .بطور اسرار آميزي كشته شد
داويد كميچي كه نقش واسطه را بازي  – 18

ـاي   او بو. مي كرد د كه پيام ايران گيتـي ه
... ) هاشمي رفسنجاني و خامنـه اي و (ايراني 

اينان در پيام خود به . را به مك فارلين رساند
امريكا قول داده بودند در صورت حمايـت  

  .حاضرند خميني را نيز بكشند ،نهاآامريكا از 
نيمرودي كه تاجر اسلحه و اسرائيلي و  – 19

غير از . شتدر ايران گيت شركت مستقيم دا
تاجران اسرائيلي ديگري دست انـدركار   ،او

ـاح   معامله پنهاني اسلحه بودند كه سر به افتض
  .ايران گيت باز كرد

  
  :ايرانيان◀
  
منوچهر قرباني فر كـه نقـش واسـطه را     – 1

ـاي نـو  . بازي مي كرد ه نقـش  ژاو در كودت
از ايران گريخت و چند نوبت سيا را . داشت

ـتگاه دروغ  . فريفـت  ـنج را نيــز   حتـي دس س
از  ،يـت اهللا منتظـري  آسرانجام بـه  . فريفت

ـادي نامـه نوشـت و       طريق اميـد نجـف آب
شكايت كرد كه حكومت طلـب او را بابـت   

اميـد،  . خريد اسلحه براي ايران نمي پردازد
ـاجراي ايـران گيـت     ـاه  آمنتظري را از م گ

نزديكان به منتظـري از دو طريـق در   . كرد
ز طريـق  ا: افشاي ايران گيت عمل كردنـد 

سوريه و انتشار خبر در هفته نامه الشراع چاپ 
ـاره     ـات در ب ـاندن اطالع بيروت و از راه رس
ـار ايـن      جزئيات ماجرا به بنـي صـدر و انتش

  .جزئيات در مطبوعات جهان
رهبــر جمهــوري   ،روح اهللا خمينــي – 2

ـأت    . اسالمي ايران وقتي معلوم شـد كـه هي
 8مــده اســت و آمــك فــارلين بــه ايــران 

ـاره » هنمايند« خارجـه  » وزيـر «از  ،در اين ب
خمينـي   ،سئوال كردنـد ) علي اكبر واليتي(
با . را پوچ خواند» نمايندگان«ن آشفت و آبر

آنكه از ماجرائي آگاه بود كه افتضاح ايـران  
ـا   ،مدهآعده اي : به دروغ گفت ،گيت شد ب

ـا را در  آايـران   ،مـده آپاسپورت عوضـي   نه
  ...جائي قرار داده و

ـيس مجلـس كـه     ،سنجانيهاشمي رف – 3 رئ
كارگردان اصلي هم در اكتبـر سـورپرايز و   

  .هم در ايران گيت بود
ـيس جمهـوري    ،سيد علي خامنه اي – 4 رئ

ـتقيم       كه در اكتبـر سـورپرايز نيـز نقـش مس
  .داشت

بعد از  ،احمد خميني كه فرزندش حسن – 5
. او را گنجينه اسرار نظام خواند ،كشته شدنش

ز و هـم در ايـران   او هم در اكتبـر سـورپراي  
  .گيت نقش مستقيم داشت

ـام آمحسن رضائي كه  – 6 فرمانـده   ،ن هنگ

ـا   سپاه پاسداران بود و افراد او طرف گفتگو ب
  .اوليويه نورث بودند

او . مير حسين موسوي نخست وزير بـود  – 7
ـا   : در نامه اي به خميني نوشت از مجرايـي ب

ـيچ چيـز    امريكا ارتباط برقرار است و او از ه
در تحقيق كنگـره   ،باوجود اين. نيست گاهآ

بعنـوان   ،نام دو تن از افراد دفتر نخست وزير
  .طرفهاي گفتگو برده شده است

درگزارشها مهدي اما حسن نيـز  (كروبي  – 8
) حسن برادر مهدي اسـت . گفته شده است

ـا نـورث ديـدار كـرد و      كه در هامبورگ ب
ميانه رو در اختيار او  1000فهرستي از اسامي 

ـاري كنـد   . تگذاش او از امريكا خواست ك
كه ايران در جنگ شكست بخورد تا كه ميانه 

  .روها بر سر كار آيند
در ايران  ،البته تني چند تحت امر افراد باال    

  .گيت نقش يافتند
  

افتضاح ايران گيت از پـرده  
بيرون افتاد و سبب شد كـه  
ــه امپراطــوري  جمهــوري ب

  :بدل نشود
  
بمناســبت  بيســت و   ،2011دســامبر  1در      

 ،پنجمين سالگرد برمالء شـدن ايـران گيـت   
. روبرت پاري مقاله مفصلي انتشار داده است

ـان مـي    آنكاتي از  ـار ايراني ينـد  آن كه به ك
  عبارتند از

كنتـرا از پـرده    –سال پيش كه ايران  25 •
امريكا اين اقبال را يافت كـه از   ،بيرون افتاد

ايستد و از كاخ رفتن به بيراهه امپراطوري باز 
 ،بابت جرمي كه مرتكـب شـده بـود    ،سفيد

  .حساب بخواهد
امريكائيــان فرصــت  ،2011نــوامبر  25در  •

يافتند حساب و كتاب مقامات ارشدكاخ سفيد 
در تاريخ . و حكومت ريگان را وارسي كنند

در . اين فرصـت مهمـي بـود    ،معاصر امريكا
ـا قـدمهاي      ،حقيقت ـا ب زماني بود كـه امريك
رويدادي  ،در راه امپراطور شدن بوداستوار 

سبب شـد   ،كه برمالء شدن ايران گيت بود
  .ن راه باز ايستدآكه امريكا از 

دولت امريكا از جنگ دوم جهاني بـدين   •
اين . در تحول به دولت امپراطوري شد ،سو

ـاط   كار را با استقرار پايگاه هاي نظامي در نق
ـام     ـيا در انج مختلف جهان و بكار گـرفتن س

دتاها و خريـدن رهبـران و شـركت در    كو
  .  غاز كردآ ،)جنگ كره و ويتنام (جنگها 

ـالهاي       ــگ   ،1970در سـ ــت در جن شكس
به امريكا فرصتي داد با ايـن انحـراف    ،ويتنام

دولت امريكا برخورد كند و از بيراهه بـه راه  
به همان نظامي بازگردد .  جمهوري بازگردد

  .دندورده بوآكه بانيان جمهوري پديد 
ـالهاي  • ـات   ،1970در سـ ــره و مطبوعـ كنگ

امريكا بطور جدي به تحقيقات در باره تاريخ 
 ،سري امريكا از جنگ دوم جهاني بدين سو

پرداختند و جرائم مرتكبه هـم در داخـل و   
.  هم در خارج از امريكا را بـر مـالء كردنـد   

دروغها كه حكومت براي توجيه جنگ ها و 
ي گفتند را كشتن رهبران كشورهاي ديگر م

  . شكار كردندآ
مـد  آبراي مدتي كوتاه اين اميد بوجـود      

كه  فراگرد امپراطوري گشتن متوقف گشته 
اما در اواخر . و جمهوري استقرار جسته است

ـان بـه     ،1970دهه  ـيدن ريگ بخصوص با رس
از محافظه كاران حـزب   ،رياست جمهوري

امريكا به  ،دوباره ،جمهوري خواه امريكا بود
  .ه امپراطوري گشتن افتادبيراه

هم پيش و هم بعد از به رياست جمهوري  •
ـان در نـوامبر    او  ارزش  ،1980رسيدن ريگ

ـاد    راستگوئي را رها كرد و كار خـود را انتق
ـارتر و     ـارجي حكومـت ك ن را آسياست خ

ـيف كـرد    ـتي توص او . ناسازگار با وطن دوس
ـالي «جنگ ويتنام را  » جنگ براي هدفي ع
  .توصيف مي كرد

جان كيرك پاتريك كه سـفير   ،1984در  •
بطـور   ،كبير بود و مطبوعات و كنگره  امريكا

ــزون ــه   ،روز اف ـائي را ك ــهروندان امريكـ ش
مردمي  ،سياست حكومت را انتقاد مي كردند

ـا      ـارخود را سـرزنش امريك خواندند كـه ك
  .گردانده اند

كنتـرا كـه در نـوامبر     –اما افتضاح ايران  •
ـار ديگـر بـه     ،افتاداز پرده بيرون  ،1986 يكب

ملت امريكا اين فرصت را داد كـه رياسـت   
جمهوري را طرد كند كـه بـه خـود نقـش     

ايـران   ،بطور عمده. امپراطور را بخشيده بود
فروش اسلحه به دولـت ايـران كـه     –گيت 

تروريست خوانده شده بود و حمايت مالي و 
عبارت بود از  –تسليحاتي محرمانه از كنتراها 

ـا اين كه ريگا مـي   ،ن رئيس جمهوري امريك
ـا   : گفت ـادي امريك قانون اساسي و قوانين ع

او مي تواند (در باره شخص او مجري نيستند 
  ). هركار را الزم بداند بكند

ـاني بـود كـه     –ايران        ،نآدر  ،كنتـرا زم
مطبوعات و كنگره مي بايد قدم به پيش مي 
ـاي     ـيس جمهـوري و اعض گذاشتند و از رئ

ـت  ـار حقيقـت مـي    حكومت او خواس ار اظه
يعني همان كار را مي كردند كـه در  . شدند

ـارد نيكسـون بـر سـر       ،1970سالهاي  ـا ريچ ب
افتضاح واتر گيت و با وزارت دفاع امريكا بر 

نها اين فرصـت را  آ. سر جنگ ويتنام كردند
ـا را بـه      ـيس جمهـوري امريك داشتند كه رئ
ـار      ـانون بازگرداننـد و بـه او اخط مرزهاي ق

  . اند هركار كه مي خواهد بكندكنند نمي تو
نكــه دروغ ريگــان را خــرواري از آبــا ...  •

ن آنكه زمان آواقعيت ها تكذيب كردند و با 
شد كه امريكا مي توانست از رفتن در بيراهه 
ــه راه    ـتد و ب ـاز ايسـ ـتن بـ ــوري گشـ امپراط

ـازگردد  كنگــره نتوانســت   ،جمهــوري بـ
ـان و    اختيارات خويش را بكار بـرد و از ريگ

مطبوعــات . همكــاران او حســاب بخواهــد
ـاي    ،و پر نفوذ امريكا نيز ژامريكا پر تيرا بـه ج

ـان   آ نكه نقش خويش را بمثابه ركنـي از ارك
كار خود  را سرپوش  ،جمهوريت بازي كنند

  .گذاشتن بر افتضاح ايران گيت كردند
مستقل رسيدگي كننده بـه  قاضي  ،والش     

ــت  ــران گي ــود ،افتضــاح اي   ،در كتــاب خ
Firewall،   ـيف وضعيت را اين سان توص
در ديــدار  ،1986نــوامبر  24در : مــي كنــد

ـئله موضـوع    ،ريگان و مشاوران ارشدش مس
ـام    بحث دستور غير قانوني ريگان بـراي انج

بلكـه راه و روش   ،يك جـرم نبـوده اسـت   
ـيوه    ـاذ ش ـاجمي  پوشاندن حقيقت و اتخ ته

بقصــد بازداشــتن كنگــره و وســائل ارتبــاط 
جمعي از تحقيق در باره حقيقت امـر بـوده   

ن جلسـه همـه   آشركت كنندگان در . است
ـات      ـتور عملي ـان دس مي دانسته اند كـه ريگ

  .محرمانه را داده است
: وزير دادگستري به حاضران گفـت  ،ميز     

ـان    ،روبرت مك فارلين ـاور امنيتـي ريگ  ،مش
وزيـر خارجـه را از فـروش     ،لتزبگويد او شو

ـا    آموشكهاي هاك به ايـران   ـاه كـرده ام گ
مـدير  . گاه نكرده استآرئيس جمهوري را 

دونالد ريگان كه حاضر بوده  ،كل كاخ سفيد
است وقتي مك فارلين رئيس جمهـوري را  

ـيس      آ ـنيده بـود كـه رئ گاه كرده بـود و ش
جمهوري به شولتز گفته بود او مي دانـد بـه   

سكوت مـي   ،روخته مي شودايران موشك ف
  .  كند
ـارلين او را از     ،بوش نيز       ـبال مـك ف كه ق

ـاه كـرده   آفروش محرمانه اسلحه به ايران  گ
كيسي نيز كـه از  . نيز سخني نمي گويد ،بود

ريگان خواسته بود دستور اقدام به عمليات را 
ـتور كتبـي    ،صادر كند و بعـد از وقـوع   دس

ـي . نيز سكوت مي كند ،بدهد ـا  آ: دميز پرس ي
شكار نشـده  آكسي چيز ديگري مي داند كه 

  . است؟ هيچكس سخني نمي گويد
خـورده خـورده    ،تيم ريگان ،بدين سان •

وزير خارجه  ،حتي شولتز ،همه. دروغ گفتند
رئـــيس . شـــهادت دروغ داد ،در كنگـــره

جمهوري و معاون او و مقامات سيا و وزارت 
 بار را. همه گفتند بي اطالع بوده اند ،خارجه

نورث نيز . بر دوش سرهنگ نورث گذاشتند
. همــان كــرد كــه كــاخ ســفيد خواســت 

دموكراتها نيز زير حمله متقابل جمهوريخواه 
ـيش  . ها جا زدند مطبوعات نيز گفتند مسئله ب

ن آن پيچيده است كه افكار عمـومي از  آاز 
ـاره ايـران   . سر دربياورند  –پس تحقيق در ب

  . كنترا را رها كردند
كنگره تحقيق خود را به  ،1987در اواخر  •

 ،بـه رهبـري چنـي    ،اقليت كميته. پايان برد
گزارش متقابلي انتشار داد حاكي از اين كـه  

ـارجي   ،رئيس جمهوري در تعيين سياست خ
ن مستقل از امـر و نهـي كنگـره    آو هدايت 

ـان كـرد كـه       ،بعدها. است ـاطر نش چنـي خ
  ) پسر(جرج بوشهمين گزارش مبناي كار 

  ۱۰ صفحهر د    
  

 انفجارها؟
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ـاي  ــد از ترورهـ ـپتامبر  11بع ــرو  ،سـ در قلم
  . سياست خارجي امريكا شد

خط قرمز ديگري كه كميته تحقيق كنگره  •
غاز فـروش  آ ،ن عبور مي كردآنمي بايد از 

ـارات   . اسلحه محرمانه به ايران بود ـابر اظه بن
دســتور فــروش اســلحه از طريــق  ،رســمي

صادر شده است و در سال 1985اسرائيل در 
ـال  . اسلحه ادامه يافته اسـت فروش 1986 ح

اين كه سندها حاكي از اينند كه تيم ريگان 
را در  ،از راه اسـرائيل ،فروش اسلحه به ايران

يعني بالفاصله بعـد از  . داده است 1981سال 
ـيس جمهـوري   . شروع بكار ريگان بعنوان رئ

ن را آپرسشي كه تحقيـق مـي بايـد پاسـخ     
ر يا معاملـه بـر سـ   آ: اين بود ،بدست مي داد

ـأخير   (فروش اسلحه به ايـران   در ازاي بـه ت
اكتبر سـورپرايز  = زادي گروگانها آانداختن 

ـارزات    ،) در ايامي انجام گرفته است كـه مب
ـارتر و     ـان ك انتخاباتي رياست جمهـوري مي

  جريان داشته است يا خير؟  ،ريگان
ـا افـزوده   آشاهداني كه مرتب بر شمار       نه

اي گفتــه انــد كــه فرســتاده هــ ،مــي شــد
ـان و بـوش بـوده انـد       ،نامزدهائي كـه ريگ

سرانجام رهبران ايران را متقاعد مـي كننـد   
كه گروگانها را تا انتخابات رياست جمهوري 

و گروگانها رها . زاد نكنندآ ،1980نوامبر  4در 
نشدند مگر بهنگام اداي سوگند ريگان بمثابـه  

  .1981انويه ژ 20رئيس جمهوري در 
رپرايز نيز رويه تهاجمي در مورد اكتبر سو      

ـالي و خجوالنـه    جمهوريخواه ها و رويه انفع
دموكراتها و همكاري وسائل ارتباط جمعي با 

ـا  گـزارش كميتـه تحقيـق     ،جمهوريخواه ه
  . نتوانست بيانگر حقيقت باشد

ـام    ،قاضي مستقل ،والش ،سرانجام • ـا مق تنه
ـا   شـكار  آرسمي شد كه خواست تحقيق را ت

اما به او نيـز  . بال كنددن ،كردن تمام حقيقت
  . اعالن جنگ داده شد

امــا والــش كــه خــود نيــز زمــاني دراز        
  با خرابكاري  ،در كار خود ،جمهوريخواه بود

از جمله اين خرابكاري . كاخ سفيد روبرو شد
. بـه او بـود  » اسناد سري«ها امتناع از دادن 

ـاه نتوانـد    نبود اين اسناد سبب شد كه دادگ
جمله نورث و ديگـران را   مجرمان اصلي از

بعد از اين كه بوش . تحت تعقيب قرار دهد
كاخ سفيد  ،به رياست جمهوري انتخاب شد

  .به همين رويه ادامه داد
والش نه تنها هدف  ،بخاطر ايستادگي خود •

ـاط جمعـي     ـائل ارتب حمله هاي تبليغاتي وس
ـايمز و    ،راست گرايان ـنگتن ت بخصوص واش

ــ ،وال اســتريت ژورنــال شــد ه دســت بلك
انداختن و مسخره كردن او در ايـن گونـه   
مطبوعات رواج گرفت تا مگر او را از ادامـه  

ـائي بازدارنـد   سـرمقاله  . دادن به تحقيق قض
نويسان نيويورك تايمز و واشنگتن پست نيـز  

  . مي گرفتند» انتقاد«او را به بباد 
والش مي بايد تحقيق  ،در اين جو خصمانه  

 ،براي مثال. داد را در خطوط مهم ادامه مي
تيم والش ظن قوي پيـدا كـرد كـه جـرج     

معاون رئيس جمهوري و مشاور امنيتي  ،بوش
دروغ گفته  ،بهنگام شهادت ،دونالد گرگ ،او

  اند 
كه از  كار نورث در پول و اسلحه دادن بـه  

 آدوست گرگ . بي اطالع بوده اند ،كنتراها
ـاندن پـول و      ـار رس فليكس رودريگـز در ك

راها بود و پـس از هـر يـك از    اسلحه به كنت
والـش  . به گرگ گزارش مـي داد  ،عمليات

. معلوم كرد كه گـرگ دروغ گفتـه اسـت   
مشاور نظامي ارتش  ،سرهنگ جيمس استيل

وقتــي نقــش خــود را در دادن  ،الســالوادور
ـا تكـذيب مـي كـرد      ـا   ،اسلحه بـه كنتراه ب

مدارك و يادداشتهاي نورث روبـرو شـد و   
ـا در دادن   ناگزير اعتراف كـرد  كـه نـه     تنه

بلكـه   ،اسلحه به كنتراها شركت داشته اسـت 
ـا دونالـد گـرگ     گفت در باره اين فعاليتها ب

ــت  ــرده اس ــو ك ــر  . گفتگ ــرگ در اكتب گ
  . سورپرايز نيز نقش مهمي بازي كرده بود

ورد آوالش سندي را بدسـت   ،1991در       
ـا     ،كه مي گفت واينبرگر ـاع امريك وزيـر دف

حقيــق كننــدگان يادداشــتهاي خــود را از ت
ـاكي از   . پنهان كرده است ـتها ح اين يادداش

كنتـرا بـوده    –شركت داشتن او در ايـران  
ـات   ،1992اما در . است وقتي بوش در انتخاب

 ،رياست جمهوري از كلينتون شكست خورد
او نيز يادداشتهاي . تن از متهمان را بخشيد 6

والـش  . خود را از قاضي مستقل پنهان كـرد 
زجوئي كند و اين كار را خواست از بوش با

بعد از پايان رياست جمهوري او انجام دهد 
ن شـد كـه از   آوالش بر . اما بوش نپذيرفت

ـاگزير كنـد بـه       دادگاه بخواهـد بـوش را ن
  .سئوالهاي او پاسخ گويد

زير فشارهاي سياسي و حمله هائي كه به       
والـش و   ،شخص او و همكاران او مـي شـد  

ـا  .  را كوتاه كـرد همكاران او دامنه تحقيق  ب
ـا وجـود     ،وجود اين كار او ثابت كرد كـه ب

ـتگاه    حكومتي كه كارشكني مي كـرد و دس
سپر  ،تبليغاتي كه مي بايد يار و همكار مي بود

مي تـوان تحقيـق    ،بالي مجرمان گشته بود
ـاند  ـناد    . قضائي را به نتيجه رس امـروز كـه اس

محرمانه منتشره گواهي مي دهند كه همان 
قيق قضائي مجرميتشان را ثابت كسان كه تح

  .ورده اندآكنترا را ببار  –افتضاح ايران  ،كرد
 ،ســال 25بعــد از گذشــت : انقــالب اســالمي

اكتبر سورپرايز و ايران (حاصل معامالت پنهاني 
در ايـران و  ) گيت كه دومي دنباله اولـي اسـت  

حاكميـــت ريگانيســـم در امريكـــا و  ،امريكـــا
پسـر  (بوش  جنگي كه. خمينيسم در ايران شد

يـك   ،به راه انـداخت  ،برضد عراق و افغانستان) 
ميليــارد دالر خــرج روي دســت  4000 ،قلــم

ـا قرضـه   . دولت امريكا گذاشته است  15000ام
ارثي اسـت كـه او    ،ميليارد دالري دولت امريكا

ـاي   . برجا گذاشته است قوت گرفتن گـرايش ه
ـاي   افراطي در امريكا نيز ره آورد اين افتضاح ه

  .مللي هستندبين ال
ـاي خـرداد    8جنگ  ،در ايران      ساله و كودت
و نفله شدن يك نسـل و  اسـتقرار واليـت     60

مطلقــه فقيــه كــه عامــل گســترش خيانــت و 
جنايت و فساد است و فرار مغزها و  سرمايه ها 

تش و آاز كشور و زيستن مردم كشور در حلقه 
ـاد    ـاط اقتص بحرانهاي داخلي و خارجي و انحط

حاصل گروگانگيري و معامالت پنهاني  ...ايران و
 ،در اين رويدادهاي جنايت و خيانت بار. هستند

  . هر سه رأس مثلث زورپرست شركت داشته اند
رها نكـردن تجربـه انقـالب و     ،باوجود اين      

زورپرسـتان را بـه    ،اصول و انديشه راهنماي آن
اقليت ناچيز بدل كرده است و راه را بر اسـتقرار  

ـاي  . در ايران گشوده استدموكراسي  و داده ه
ـاد ايـران در چـه      ـاط اقتص زير مي گويند انحط

  :مرحله است
  

اله وفا توضيح مي دهد ژاينك : انقالب اسالمي
  :يم اقتصاد ايران را ناتوان مي كندژكه چسان ر

  
  ژاله وفا

  

ــم    ــت چش ــنعت نف ص
  اسفنديار  ايران 

  
  

ـيح دادم كــه          ـتار قبلــي توضـ در نوشـ
ـام واليـت    سياستهاي بح ران ساز سياسـي نظ

فقيه، بار ديگر  زمينه  تشديد تحريمهاي جامعه 
جهاني را عليه  اقتصاد نحيف كشـور فـراهم   
آورده است و مسئوالن نظام واليت فقيه، تنها 

خوانـدن   "بـي اثـر  "به دروغگويي از نوع 
ـا "مفيد  "تحريمها و حتي كـه  ! خواندن آنه

، خود جنايتي بزرگ است، بسنده نمي كنند
ـتهاي     ـاذ سياس ـا اتخ بلكه بطور سيستماتيك ب
ـاد    ـابودي اقتص موازنه مثبت كمر همت به ن
ايران بسته اند و عزم خود را جزم كرده اند 
كه عالوه بر منـزوي كـردن ايـران در بعـد     
سياسي، مقاومت اقتصاد ايران را در قبال هر 
حمله خارجي كه استقالل كشور را تهديـد  

ــ. كنــد، بشــكنند ه داده هــاي و بــا اشــاره ب
اقتصادي ايران از قبيل بودجه و نقـدينگي و  
توليد ناخالص داخلي و نسبت اين داده ها به 
ـاز بودجـه     ـته س يكديگر و ويژه گيهاي وابس
كشور به فروش نفت و گاز، به نقش مخـرب  
نظام واليت فقيه در آسيب پذير كردن روز 

ـين امـر   . افزون اقتصاد ايران پرداختم و هم
كه صنعت نفت ايران بعنوان  معلوم ميگرداند

صنعت مادر كشور  بدل به چشم اسـفنديار و  
نقطه آسيب پـذير ايـران شـده اسـت و در     
ـين المللـي قـرار      معرض تهاجم و تحـريم ب

قدرتهاي غربي نيـز  از  اطـالع   . گرفته است
خــود از ايــن ضــعف شــديد در معــادالت  

  . تجاري خود بهره كافي مي برند - سياسي

تصادي بين المللي، هزينـه  مجازات هاي اق   
هاي بسيار سنگيني را هم بر مردم ايران و هم 
بر اقتصاد مصرف محور ايـران تحميـل مـي    

  .نمايند
در فاصـــله نوشـــتار قبلـــي بـــا نوشـــتار     

حاضر،كوشش دول غربي براي تحريم بانك 
مركزي ايران و نيز صنعت نفت متمركـز تـر   

ـا در  . شده است نشست رهبران اتحاديه اروپ
در بروكســل و  1390آذر 18و  17زهــاي رو

صدور قطعنامـه اي كـه در آن بـه وزيـران     
خارجه كشورهاي عضـو ماموريـت دادنـد    

ـال     11( 2012حداكثر تا پايان ماه ژانويـه س
ـازه ) 1390بهمن  ـترش    طرح ت اي بـراي گس
ـين     تحريم ها عليه ايران تهيـه نماينـد، همچن

تصميم جمهوري خلق چين مبني برسـرمايه  
ميليــارد دالر از ذخــاير ارزي  300گــذاري 

ـا و نقشـي كـه     خود در اقتصاد آمريكا و اروپ
اعالم اين تصـميم در تنـگ كـردن دايـره     
مشتريان نفتي ايران  در صورت تحريم نفت 
ـارات تلـويحي    كشور ايفا مي كند  و نيز اظه
وزير امور خارجه ژاپن درهمراهي كـردن  
اروپا و امريكا در تحريم نفت ايـران، ژاپنـي   

هزار  260كه  در حال حاضر با خريد روزانه
ـبت بـه     بشكه نفت، ميزان خريد خـود را نس

ـاهش داده    30سال قبل حـدود   درصـد ك
همه و همه نشانه هايي هستند دال ...است و 

بر تنگ تر شدن دامنه تحريمها حول صنعت 
 .نفت ايران

ـاي   بنا بـر داده  ـات انـرژي   "ه اداره اطالع
، هند، ايتاليا و كشورهاي چين، ژاپن "آمريكا

ـام    كره جنوبي اصلي ترين مشتريان نفـت خ
ــه گــزارش . ايــران هســتند آژانــس "بنــا ب

   "المللي انرژي بين
 450ايران در حال حاضـر روزانـه حـدود    

اتحاديـه  "هزار بشكه نفت خام به كشورهاي 
نظام واليـت فقيـه در   . كند صادر مي "اروپا

ـالم     ـاز خـود در ع ادامه سياستهاي بحران س
ـايي    خيا ل بر اين آرزو سـت كـه دول اروپ

 14بعلت اينكه ايتاليا، اسپانيا و فرانسـه حـدود   
درصد از صادرات نفت ايـران بـه اتحاديـه    

كنند و نيـز بـه دليـل     اروپا را خريداري مي
هاي اين كشـورها، از   بحران فزاينده بدهي

تصميم يكپارچه بر تحريم نفت ايران اجتناب 
ايــران  و در صــورت تحــريم نفــت. ورزنــد

ـين بـه مثابـه     توسط اتحاديه اروپا، دولت چ
يكي از مهمترين كشورهاي سرمايه گذار در 

در اســتخراج نفــت حــوزه پــارس ( ايــران 
و نيز بـدين علـت كـه ايـران     ... ) جنوبي و

سومين كشور صادر كننده نفت به آن كشور 
است و از طرفي عالقه روسيه به حفظ روابط 

ـاه بوشـه  (مالي با ايـران   بـدين  ... )ر و نيروگ
  .تحريم نپيوندند

نظام مافيايي واليـت فقيـه كـه بـه دليـل         
ـاذ   ماهيت استبداديش روز بروز بيشتر به اتخ
سياستهاي بحران ساز روي مي آورد و همـه  
ـا حملـه و     نوع خطر اعم از تحريم گرفتـه ت
ـان     بمباران و جنگ را براي ايـران بـه ارمغ

، پارامتر آورده است، نابينا و بريده از واقعيات
هــايي چــون تــالش اروپــا را در افــزايش  
واردات نفت خـود از  عـراق و ليبـي پـس     
ازســرگيري و افــزايش توليــد نفــت در آن 
كشور در پي سرنگوني معمر قذافي، ناديـده  
مي گيرد و قاسمي سردار سپاهي كه بـدون  
ـام    كمترين تخصصي در صنعت نفت بـر مق
وزارت نفــت تكيــه زده اســت، در رد ايــن 

با بازگشـت نفـت    ":ال اظهار مي دارداحتم
 "بايـد "ليبي و افزايش توليد نفـت عـراق،   

ظرفيت توليد نفت در برخي از كشـورهاي  
و فرامـوش مـي    "!عضو اوپك كاهش يابد

نمايد كه بيشترين ميزان  افزايش توليد نفـت  
ـا   مربوط به عربستان است و سعوديها بكرات ب
درخواست كاهش توليد و رسيدن به سطح 

از طرفـي  .د به اوپك اجتناب ورزيده اندتعه
كاهش شمار متقاضيان نفت ايـران و اصـوال   
هر نوع وابستگي، ايران را ناچار از باج دهي 
و ارائه  تخفيفهايي كالن در قيمت نفت پيش 

ـار  . فروش شده بدين كشورها مي نمايد زنه

ـاج   كه ضرر مالي بالفصل و دراز مدت اين ب
ـ  ـلهاي  دهي باز تنها متوجه مردم اي ران و نس

ـاكنون    . آينده ايران خواهد شد چـرا كـه ت
مسئوالن نظام واليت فقيه در اتخاذ سياسـت  
ـارز آنـرا    باج دهي ابايي نداشته اند و نمونه ب
ـاهش   در قبال روسيه در رضايت دادن به ك

درصد از منابع نفتي درياي  11سهم ايران به 
  .خزر از ياد نبرده ايم

اك تحـريم بـر   اما خطر ضربه هاي دهشتن    
پيكر نحيف اقتصاد ايران بحدي آشكار است 

ـيس "كه محمـود بهمنـي    كـل بانـك    "رئ
ـار   ) 90اذر  21در (مركزي نيز  ـين ب براي اول

اعتراف كرد كه وضعيت اقتصادي كشور در 
نتيجه  تحريم هاي بين المللي غيرعادي شده 

بايد خود را براي رويارويي ": است و گفت
اده كنيم، به طـوري  با چنين احتمالي نيز آم

بتوان يكي دو سال يا بيشتر كشور را حفظ كه 
 ".كرد

ـار       ـيچ فش اين امر شايان توجه است كـه ه
خارجي قادر به در هم شكستن توان و بنيـه  
ـادي فرهنگـي ملتـي مبتكـر و      سياسي اقتص
باورمند و توانا نخواهد بود اگر بنيه آن ملت 
. از داخل دچار ضعف و ناتواني نشده باشـد 

ظام مافيايي واليت فقيه به مثابه عامل تحليل ن
برنده، از داخل زمينه ضعف مفرط ايـران را  
ــل تجــاوز   ــراي در هــم شكســتن در مقاب ب
خارجي فـراهم مـي آورد، بـر ماسـت كـه      
پادزهر اين عامل مخرب را تا تمامي فرصتها 

ـا تامـل و   . همه سوخته نشده اند بيايم چه بس
ـيش ر   ـا  تعمق كافي در واقعياتي كـه پ وي م

  .  ميباشند ما را در يافتن آن پادزهر مدد رساند
ـيم كـه       ـتي از خـود بپرس ماملت ايـران بايس

ـال از عمـرش    100صنعت نفت ايران كه  س
  :ميگذرد

چگونه است كه اين صنعت تا بدين حد  -  1
  آسيب پذيرگشته است؟

ـا گذشـت    - 2 ـال   100چگونه است كه ب س
به  هنوز دولتمردان ايران به نفت و گاز كشور
  مثابه منبع در آمد صرف نگاه مي نمايند؟

ـاي    30چگونه است كه طي - 3 ـال دولته س
خامنه اي، رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد 
ـان     همه و همه محور برنامه ريـزي نفتـي ش
ـاده   افزايش صدور و فروش نفت بصورت م
خام و نه صيانت از آن براي نسلهاي آينده و 

صاد داخلي نيز ادغام اين ماده حياتي در اقت
  بوده است؟

ـا در    - 4 ـاب نمونـه تنه چگونه است كه من ب
ساله حكومت احمدي نژاد در آمد  7دوران

ـالغ بـر      ـام ب  505دولت از صادرات نفـت خ
ـنعت نفـت     ميليارد دالر بوده است ولـي ص
  ايران از فقدان سرمايه گذاري رنج مي برد؟

چگونه است كه صنعت پتروشيمي كشور -  5
كـه درصـد سـهم    تا به حدي ضعيف اسـت  

پتروشيمي در توليد ناخالص داخلي ايران به 
عنوان دومين دارنده بزرگ گاز و سـومين  
ـيم درصـد    دارنده نفت جهان فقط يك و ن

 !است
ـته كـردن    - 6 نقش نظام واليت فقيه در وابس

اقتصاد كشور به در آمـد حاصـل از حـراج    
ـنعت نفـت     ـابودي ص نفت خام و همچنين ن

  ايران به چه ميزان است ؟
نقش ما مردم در وابسته كردن خـود در   - 7

ـايي     ـام مافي امور مالي و معيشتي خود بـه نظ
ـاهده ايـن     حاكم و نيز نقش ما مـردم در مش
ـان دادن    نقش نظام و پذيرش آن بـدون نش

  واكنشي موثر تا چه ميزان است؟
ـتار نقطـه      ـنم در ايـن نوش نگارنده سعي ميك

سـوال اول در   6نظرات خود را در رابطه با 
ـا  . رض قضاوت خوانندگان قـرار دهـم  مع ام

ـتي   سوال آخر را هر كدام از ما ايرانيان بايس
در خلوت وجدان خـود از خـود كـرده و    

  .نسبت به نتايج آن احساس مسئوليت كنيم
ـام واليـت فقيـه در         براي درك نقـش نظ

نابودي صنعت نفـت ايـران بهتـر اسـت بـه      
اتخــاذ شــده آنهــا در زمينــه  "سياســتهاي"

  .مبرم اين صنعت نگاهي بيندازيم نيازهاي
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك 

مركزي و وزارت نفت كـل درآمـد نفتـي    
ـتم   ـا هش ـالهاي  (دولتهاي اول ت ـا   1360س ت

ميليارد دالر بوده است و  433معادل ) 1383
كل درآمد صادرات نفت  90در پايان سال 

. ميليارد دالر مي رسد 505خام دو دولت به 
ــر( ــن  خب ـاه  19انالي ــع ).  90آذر مـ در واق

مجموع در آمد هاي حاصل از فروش نفت 
در نظام واليت فقيه  1390الي  1360از سال 
ميليارد دالر ميشود كه با احتساب  938بالغ بر 

در آمد حاصل از ماليات كـه آن نيـز بطـور    
مستقيم و غير مستقيم ناشي از در آمـد نفـت   

ـا  . راتر ميـرود ميليارد دالر ف1000ميباشد، از  ب
اين وجود مالحظه مي كنيم كه صنعت نفت 
و گاز كشور بشدت  از فقدان سرمايه گذاري 
رنج مي برد ومسئوالن اين نظام همه درآمد 
ـاري و   ها را صرف واردات و هزينه هاي ج

  .خورد و برد مافياي حاكم كرده اند
ـنعت       وضعيت اسفبار سرمايه گذاري در ص

ـالي    نفت از سه جنبـه، يكـي    ـامين م عـدم ت
داخلي و خارجي ايـن سـرمايه گـذاريها و    
ديگري وابستگي تكنولوژيك نفتي ايران در 
ـارج، و نيـز عـدم       ـا بـه خ بسياري از زمينه ه
صيانت چاههاي نفتي بعلـت ضـعف سـرمايه    

بي شك تحـريم  . گذاري قابل بررسي است
ها در عقب افتادگي پروژه هاي نفتـي بـي   

ـام  واليـت   تاثير نبوده اما مسووالن نف تي نظ
ـايتي   فقيه نقصهاي متعدد مديريتي و نيز بيكف

 .خود را در پشت واژه تحريم مي پوشانند
در زمينه فقدان منابع مالي سرمايه گذاري    

 "وزير"و ميزان نياز اين صنعت نفت قاسمي 
ـته       ـار داش نفت دولـت احمـدي نـژاد اظه

  ):90آبان  18دنياي اقتصاد (است
واقعي برنامه پنجم  براي رسيدن به اهداف"

گـذاري الزم   ميليارد دالرسـرمايه  300باالي
ميليــارد دالر بايســتي در  143مبلــغ  . اســت

بخش باالدستي صنعت نفت سرمايه گذاري 
گذاري  ميليارد دالر از اين سرمايه 53و. شود

ـارد دالر از   90از محل منابع داخلـي و   ميلي
ـامين    محل منابع غير  داخلي شركت نفـت ت

د و ايـن برنامـه ريـزي بـه طـور      خواهد ش
گذاري  ميليارد دالر سرمايه 30ميانگين ساالنه 

ـنعت نفـت را گريـز      ـتي ص در بخش باالدس
  ".سازد ناپذير مي

ـاون   از طرفي اذعان هاشميان قائم مقام    مع
 89خـرداد   24خبرگزاري مهـر  ( وزير نفت 

ـنعت  درصد اهـداف   44 ":مبني بر اينكه) ص
ـارم مح   ــه چهـ ــت در برنام ــده  نف ــق نش ق

برنامه ريزي "برمعدود  كساني كه به ".است
معلـوم مـي   نظام حاكم باورمند بودنـد نيز  "

گرداند كه هم برنامه ريزي هاي به اصطالح 
اين نظام خالي از محتـوا اسـت و    "توسعه"

ـايي   بر مبناي داده ها و آمار و ظرفيت و توان
واقعــي شــكل نگرفتــه انــد و هــم نيازهــاي 

ـا  ـالهاي بعـد و    برآورده نشده بدينس ن بـه س
 .  نسلهاي بعدي انتقال داده ميشود

هر چند شش سال قبل مجمـع تشـخيص      
مصلحت نظام راه را براي استفاده از فاينانس 
ـنايع   خارجي در زمينه سرمايه گذاري درص
ـار    نفت، گاز و پتروشيمي باز كرد، اما ايـن ب
ـارجي      موانع از سـوي سـرمايه گـذاران خ

بين المللي دست  وجود دارد و تحريم هاي
. اين شركت ها را از ايران كوتاه كرده است

) 2011اوت  4برابر با (90مرداد  13در تاريخ 
سازمان بازرسي كنگره آمريكا اعالم كرد كه 
تعداد كمپاني هاي خارجي سرمايه گذار در 

ـيمي ايـران از     ـاز و پتروش  43صنايع نفت، گ
شركت در سال 16به  2010شركت در سال 

ده است كه شامل كشورهاي نظير رسي 2011
چــين، بــالروس، ونــزوئال، كــره جنــوبي و 

 .آفريقاي جنوبي مي شوند
عالوه بر علت تحريم هاي خارجي در عدم   

رقبــت شــركتهاي خــارجي بــراي ســرمايه 
ـنعت نفـت و حـوزه انـرژي       گـذاري درص
ـاي فرهنگـي      ايران، عـواملي همچـون فض

ـايي،   –نامناسب، فقدان امنيـت سياسـي    قض
  كراسي پيچيده و ناكارآمد، فعال نبودن بورو

ـارجي، عـدم    بانك ها و مؤسسه هاي بيمه خ
بـه   عضويت در مجامع بين المللـي مربـوط   
  ۱۱ صفحهر د    سرمايه گذاري، فقدان ثبات و استمرار در

 انفجارها؟
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ـاري،    ـالي، ارزي و تج سياست هاي پولي، م
نوســان هــاي قيمــت نفــت، نبــود قــدرت 

جي و بازپرداخت به هنگام بدهي هاي خار
ـاي دولتـي و اداري و   نيـز  ... فساد دستگاه ه

  .مزيد بر علتند
و اما قاسمي با علم به ناتواني وزارت نفت      

ـالي   در جلب سرمايه گذاري خارجي در ح
كه خود زماني بعنوان فرمانده قرارگاه خاتم 
ـاي نفتـي     االنبياء سپاه در تسخير قـرارداد ه
، بدون طي تشريفات مناقصه تبحر يافته است

نفت بر مسندي  "وزير "اكنون نيزكه بعنوان 
تكيه زده است كه سهم شير را از آن مافياي 

نظامي مي گرداند، از ساير شـركتهاي  - مالي 
نيمه دولتي نيـز مـي خواهـد بـدون طـي      
تشريفات و مراحل مناقصه در سرمايه گذاريها 

ـاد   (شركت كننـد   ـاي اقتص ـان   18دني  90آب
اشتمان بـه  در ميادين مشترك، وضع برد"):

نسبت رقبا كمتر است و بايد در زمينه افزايش 
ـتري بـه    برداشت از اين ميادين سرعت بيش
ـيدن بـه رونـد      خرج دهيم اما سـرعت بخش
ـاراتي اســت كــه      فعلــي، نيازمنــد اختيـ

هاي موجود تحريمي، بخشي از اين  سياست
بايد . اختيارات را تحت تاثير قرار داده است

ـيم هاي خاصي  به دنبال مكانيزم ـاني  .باش كس
گذاري هستند در صـورت   كه آماده سرمايه

ـافي، مـي   تواننـد   در اختيار داشتن سرمايه ك
بدون طي كردن مراحـل مناقصـه در ايـن    

  "گذاري كنند بخش سرمايه
در همين رابطه، احمد قلعه باني، مدير عامل   

شركت ملي نفت ايـران هـم اخيـرا اعـالم     
ـاري   كرده است كه اين شركت در سال ج

ميليـــارد دالر اوراق مشـــاركت منتشـــر  15
اما جالب توجه اسـت كـه بـه    . خواهد كرد

ـارد   500گزارش خبرنگار مهـر، عرضـه    ميلي
  تومان اوراق مشاركت ريالي طرح توسعه 

ـنجم آذر    ـنبه پ پارس جنوبي از صبح روز ش
ـاز   262ماه در  شعبه منتخب بانك تجارت آغ

ـار    6شده بود، با گذشت  ـاري از انتش روز ك
ـالي   مرحله نخست عرضه اوراق مشاركت ري

درصد  80طرح توسعه پارس جنوبي، حدود 
و مردم از آن   اين اوراق بدون خريدار ماند

  . استقبالي نكردند
علت اين عدم استقبال مردم را باز بايستي     

در بيكفــايتي و فقــدان برنامــه ريــزي و نيــز 
اغتشاش در تصميم گيريهاي اقتصادي دولت 

ي دولت احمدي نژاد همه وقت. سراغ گرفت
بخشهاي اقتصاد كشور را آلـوده بـه نفـت و    
وابسته به در آمد آن كرده است، و حتي بـر  
ـبات كشـور      ( اساس گـزارش ديـوان محاس

ـارد  2,9ميـزان ،  ) 89مهر  7روزنامه ابتكار  ميلي
از محل صادرات نفـت بـه    89دالر در سال 
هاي مردم ريخته شده و اين امر  حساب يارانه

هاست  رخالف قانون هدفمندي يارانهحتي ب
كــه محــل پرداخــت را از واقعــي كــردن 

ها تعيين كرده  بود، ميتوان حدس زد  قيمت
كه سياستهاي دولت احمدي نژاد مبنـي بـر   
پايين بودن نرخ سود اوراق مشاركت ريالي 
( در كنار بازار پر طرفدار خريد و فروش سكه
 و مغشوش كردن بازار سكه و ارز با تصميمات

از داليل عمده عدم ) متضاد در سال جاري 
استقبال مردم از انتشار اوراق مشاركت پارس 

  . جنوبي مي باشند
 

و اما وضعيت صنعت پتروشيمي نيز از فقدان 
  :سرمايه و تكنولوژي رنج مي برد

طبــق گــزارش وزارت صــنايع و معــادن    
ـيمي   ايران، ارزش صادرات توليدات پتروش

با ارزش كل فـروش  (ايران در سال گذشته 
ـارد    11حدود ) ميليارد دالري 18 ـيم ميلي و ن

ـيمي    دالر بوده است، اما درصد سـهم پتروش
در توليد ناخالص داخلي ايـران بـه عنـوان    
دومين دارنده بزرگ گاز و سومين دارنـده  
ـيم درصـد بـوده      نفت جهان فقط يـك و ن

  .است
همچنين طبق همين گزارش، ميزان توليد    

پتروشــــيمي در كنــــوني محصــــوالت 
هــاي توليــدي كشــور در حــدود  مجتمــع
هزار تن اسـت كـه از ايـن ميـزان      42952
ـان   15033 هزار تن تحت ليسانس كشور آلم
ـا سـهم      . است ـان در واقـع ب  35كشـور آلم

ـيمي     درصدي در توليـد محصـوالت پتروش

هاي توليدي كشور بيشترين سـهم را   مجتمع
ـ . در اين حوزه دارد ا پس از آلمان، برتيانيا ب

ـا   12درصد، فرانسه با  18  11درصد و هلند ب
از . هاي بعـدي قـرار دارنـد     درصد در رتبه

اينرو حوزه تكنولوژي در صنعت پتروشيمي 
ـته     ـارجي وابس ايران كامال به كشـورهاي خ

 .است
ـيش از نيمـي از    اين گزارش مي افزايد كه ب

ـال   بـه   1393محصوالت توليدي كشور تا س
 .ودكشور وابسته خواهد ب 4اين 

از طرف ديگرشركتهاي پتروشيمي ايران از     
. بــدهكارترين شــركتهاي داخلــي ميباشــند

 90مهـر   16طبق گزارش خبرگزاري موج (
مجتمـع   15در حال حاضر ميـزان بـدهي   )

پتروشيمي حاضر در هلدينگ خليج فارس به 
ـيمي،     ـنايع پتروش هـزار   45شركت ملـي ص

ميليــارد دالر  44,5ميليــارد تومــان معــادل  
و معادل همين مقدار نيز شركت ملـي  !تاس

ـيمي بـراي گـرفتن وام ايـن      صنايع پتروش
ـاري و     ـالي و اعتب ـات م شركت ها از موسس
ـايق   بانكهاي داخلي و خارجي تضامين و وث

ـاكنون     .داده است و يكي از داليلـي كـه ت
ـاس    واگذاري هلدينگ خليج فارس بـر اس

ـال   ـايي   88مصوبه هيئت واگذاري در س نه
م تعيــين تكليــف همــين نشــده اســت، عــد

مطالبات دولت است كه شركت ملي صنايع 
ـا طلـب دارد و    پتروشيمي از اين شركت ه
خودش نيز به باال دستي اش كه وزارت نفت 

 .است بدهكار است
ـازي         ـان خصوصـي س در گذشته در جري

ـيمي كـه جداگانـه بـه      شركت هاي پتروش
بخش خصوصي واگذار شدند به دليل عدم 

از اين شركت ها مبني بر  اخذ تعهد حقوقي
ـايي كـه در دوران     ـاط وام ه پرداخت اقس
ـاي داخلـي و      مديريت دولتـي از بانـك ه
ـا بازپرداخـت پـول      خارجي گرفته انـد و ي
فاينانس هاي خارجي و از آنجا كه طلبكاران 
ـار   خارجي و داخلي تمامي وثايق را به اعتب
ـنايع     وزارت نفت ايران و شـركت ملـي ص

شركت ملـي  (ند، دولت پتروشيمي پذيرفته ا
ـار برنـد   ) صنايع پتروشيمي  براي حفـظ اعتب

NPC  در سطح بين المللي و همچنين حفظ
اعتبار وزارت نفت ايران مجبور به پرداخت 
بدهي اين شركت هاي خصوصي از جيب 

ـاكنون نيـز بـراي    . بيت المال شده اسـت  ت
جبران اين نقيصـه اقـدام جـدي از سـوي     

  .مسئولين انجام نگرفته است
خوانندگان گرامي مالحظه مي نمايند كـه    

هنگامي كه نظام واليت فقيه با وجود در آمـد  
ـال، از   7ميليارد دالري تنها در عـرض   505 س

سرمايه گذاري در صنعت نفت تا بـدين حـد   
ـاب بـي     عاجز است، نميتوان آنرا تنها بـه حس
ـااليقي آن گذاشـت، بلكـه بطـور      كفايتي و ن

امي واليت مطلقه نظ- آشكار تعمد مافياي مالي 
فقيه در ضربه پذير ساختن صنعت مادر كشـور  
ـاد كشـور مالحظـه      و شكستن مقاومـت اقتص

  .ميشود
ـاد ايـران      ضربه هاي اساسي كه بر پيكـر اقتص

توسط اين نظام استبدادي و ضـد رشـد وارد   
 2010-11آمده را ميتوان در آينـه گـزارش   
ـاره كـرد   روزنامـه  .( (مجمع جهاني اقتصاد نظ

كشور از  7در اين گزارش كه ) 89مهر  7ابتكار 
جمله ايران براي نخستين بار در آن وارد شده 

كشور محاسبه شـده   139اند رتبه توان رقابت 
بر اساس اين گزارش توان رقابت يك . است

  :اقتصاد در مجموع برگرفته از سه ركن است
كه كليد رقابت (هاي اساسي  نيازمندي - الف 

  ). بع استاقتصادهاي مبتني بر منا
ـارايي    كننده تقويت- ب ـاي ك كـه كليـد   (ه

  ).اند رقابت اقتصادهاي مبتني بر كارآيي
ـادهاي     (نوآوري  - 3 كـه كليـد رقابـت اقتص

  ).اند مبتني بر خالقيت
ـاخص     ـايي   هر يك از سه ركـن نيـز زيرش ه

زيرشاخص در مجموع و بر  12دارند كه اين 
ـاخص  ) ضريب اهميـت (اساس وزن خود  ش

ـا  نهايي را مي ـال   . زندس  2010در گـزارش س
رتبه جهاني اقتصاد ايران در هـر يـك از سـه    

 :ركن به شرح زير است
هاي اساسي رقابت پذيري، رتبـه   نيازمندي. 1

 7از  4,58، امتياز 63
ـاز  90تقويت كنندگان كارايي، رتبـه   .2 ، امتي

 7از 3,76
ـاز  82عوامل خالقيت و انعطاف، رتبـه   .3 ، امتي

 7از  3,34
اين رتبه بندي وضع اقتصاد ايـران   بر اساس    

ـهايي   در ركن اول بهتر است يعني زير شاخص
مانند محيط اقتصاد كالن، آموزش و بهداشت 

اين مساله . تري دارد و زيرساختها امتياز مناسب
دهد اقتصاد ما بيش از همه با تكيه بـر   مينشان 

ـال   ) طبيعي(وفور و ارزاني منابع  خـود در ح
از . س كارايي يا نوآوريرقابت است نه بر اسا

ـان      ـها نيـز نش سوي ديگر دقـت در زيرشاخص
ترين رتبـه ايـران مربـوط بـه      دهد پايين مي

ـعه  ) 135رتبـه  (كارايي بازار نيروي كار  و توس
، كارايي بازار محصوالت )120رتبه (بازار مالي 

رتبـه  (هاي تكنولوژيـك   و آمادگي) 98رتبه (
ـاف . است) 98 ـار و   ناپـذيري كسـب   انعط  وك

هاي بعد قـرار   ضعف نهادهاي رسمي در رده
  . دارند

ـعفهاي          بنا بر اين يكـي از داليـل عمـده ض
ـامي    ـلطه نظـ ــران، سـ ـاد اي ـاختاري اقتصـ سـ
استبدادي و ضد رشد است كه اقتصاد ايـران  
ــرده    ــده اقتصــاد مســلط ك ــه زائ ــدل ب را ب

ادامه عمر چنين نظامي نتيجه محتومش .است
جوان وطن بي چشم انداز كردن آينده نسل 

زنهار كه فرصتهاي حساس در خاموش . است
ماندن جنبش مردمي از دسـت مـي رونـد و    
ـال درنـده و    وطن را طعمه اي اسير در چنگ
ـاكم    ـام ح حريص قدرتهاي خارجي و نيز نظ

  . مافيايي مي سازد
اما سخن بگزاف نگفته ايم اگـر بگـوييم كـه        

تمامي ضعفها و نارسائي ها را نميتوان در سطح 
مرحوم دكتر مصدق در . لت جستجو كرددو

ـاطره   خاطرات خود به مثابه درسي از يك خ
براي هر كار كه با منافع افراد تماس : مينويسد

چناچــه غــذاي . دارد معلومــات الزم اســت
خوبي تهيه نشـود مصـرف كننـدگان از نظـر     

ولـي اگـر   . منافع شخصـي اعتـراض ميكننـد   
وزارتي خوب اداره نشد هيچ فردي از افـراد  
از نظر مصالح اجتماعي اعتراض نخواهد نمود 
و تا مردم به امور اجتماعي عالقه پيدا نكننـد و  

ــد ــرين  آن را از آن خــود ندانن چنانچــه بهت
تحصــيالت را هــم اشخاصــي كــرده باشــند 

  "!كوچكترين استفاده اي از آن نخواهند برد
ـان         ـان چن اميد كه وجدان جمعي ما ايراني

ده وطن خـود را از  قوت گيرد كه حال و آين
آن خود بدانيم و به تواناييها و حقوق خود در 
پي گيري جنبش خود و رفع خطر از وطـن  

  .خود بيش از اين باور بياوريم عزيز
  

ـان در  و : انقالب اسالمی تجاوزها به حقوق انس
  :ايران

  

ــدانها ــمرژ يزنــ در  يــ
كـــه زنـــدان  يكشـــور

   :است گشته يرانيانا
  

ـاهو    ، به گزارش دا90آذر 8در ◀ نشـجو نيـوز، ش
ـاه   4حـدود    كـه   ساله 18احمدي جوان  م

ــه  ــراه عثمــان صــالحي، ناصــر   پــيش ب هم
گالويژي، اقبال ايزدي، عثمان گالويـژي و  

اتهام هواداري از يكـي از    محمد صالحي به
شـده   احزاب اپوزيسيون كردي بازداشـت  

سال زندان  7  بود، از سوي دادگاه انقالب به
  .محكوم شد

، به گزارش ايران، نيروهاي 90 آذر 8در ◀
ساماندهي هنگام جمع آوري كارتن خواب 

در دسـت  . ها، اين افراد را كتك مي زننـد 
داشتن باتوم و كابل نشان از اين موضوع مي 

اين كار شهرداري وقتي عجيب تر بـه  . دهد
ـا     ـا نـه تنه نظر مي رسد كه كارتن خواب ه

 توان فرار، بلكه فرصت و ناي مقاومت ندارند
.  

ـاب، هشـت   90آذر  8در ◀ ، به گزارش آفت
ـتور     ـاه بـه دس تن از زندانيان زندان كرمانش

ـام  . مراجع قضايي به دار آويخته شدند  6اته
ـايي      تن از اين افـراد از سـوي مراجـع قض
قاچاق مواد مخدر و ديك اتهام دو تن ديگر 
كه در مالءعام به دار آويخته شدند تجاوز به 

  .عنف اعالم شده است
ــرد  90آذر  8در  ◀ ــه گــزارش ايســنا، م ، ب

كه اقدام بـه  » س. م«جواني در ساوه به نام 
تجاوز به عنف كرده بود، سحرگاه در ميدان 
ـام بـه دار    خليج فارس اين شهر و در مالء ع

  .آويخته شد
، به گزارش خراسان، حكم 90آذر  8در  ◀

جواني به نام ياشار كه عامل اصلي سرقت از 
ـا    راي قاضـي   يك قنادي كه مـدتي قبـل ب

دادگاه جزايي تهران به قطع دست محكوم 
شده بود، در دادگاه تجديدنظر، تاييد شد و 

  .به زودي اجرا مي شود
، به گزارش ايسنا، جمعى از 90آذر  8در  ◀

ــتگى فــوالد در  ــندوق بازنشس ــتگان ص بازنشس
اعتراض به عدم دريافت بـه موقـع حقـوق    

  .خود مقابل مجلس تجمع كردند
، سيد احمد رضا احمد پور 90آذر  9در  ◀

زنداني سياسي، روحاني منتقد، عضـو جبهـه   
ـات      ـتاد انتخاب ـيس س مشاركت شاخه قـم، رئ
آقاي كروبي در قم و بالگ نويس پـژواك  
خاموش بعد از انتقال به زندان اهواز جهت 
ادامــه اجــراي محكوميــت خــود از حكــم 
ـافه   شفاهي دادسراي ويژه اهواز مبني بر اض

  . وميت خود مطلع شدسال به محك 2شدن 
، به گزارش هرانا، ماموران 90آذر  11در  ◀

امنيتي با مراجعه به منازل پنج شهروند بهايي 
ـار و بازداشـت     ـان را احض ساكن شيراز، ايش

  .نمودند
ــجويان  90آذر12در◀ ــزارش دانش ــه گ ، ب

ـارهاي    ــه  فشـ ــدران، در ادام ــگاه مازن دانش
فزاينده بر دانشجويان دانشگاه مازندران،علي 
عباسي و رحمان يعقوبي دو فعال دانشجويي 

ـالين    .اين دانشگاه بازداشت شـدند  ايـن فع
دانشگاه مازندران كه براي پيگيـري پرونـده    
خود به دادستاني بابلسر مراجعه كرده بودند 

  .توسط ماموران امنيتي بازداشت شدند
، به گزارش فعالين حقوق 90آذر  12در  ◀

ي سياسـي  بشر و دمكراسي در ايـران، زنـدان  
ـنگين و غيـر     صالح مصطفي پور به حكـم س

سال زنـدان و تبعيـد بـه زنـدان      20انساني 
ـان      ـتان هرمزگ ـاب در اس مركزي شـهر مين

وي متاهل و داراي فرزنـد  . محكوم گرديد
. مي باشد و از اهالي شهرستان سقز مي باشـد 

او در دادگاه انقالب شهرستان سقز محاكمه و 
ـاب  سال زندان و تبعيد به  20به  شهرستان مين

حكم تبعيـد  . در استان هرمزگان محكوم شد
ـته شـد و او را بـه      وي اخيرا به اجـرا گذاش

  .زندان مركزي ميناب تبعيد كردند
، به گزارش جرس، حسين 90آذر  14در  ◀

ـاع مقـدس و    زريني، رزمنده هشت سال دف
عضو ستاد ايثارگران مير حسين موسوي، در 

در بنـد  حالي كه در شرايط جسماني وخيم 
ـار   350 بسر مي برد، در دادگاه بدوي به چه

سال حبس تعزيري به اتهام تبليغ عليه نظام و 
  .توهين به رهبري محكوم شد

نامه  ، به گزارش ايسنا، هفته90آذر  15در  ◀
كه در شهرستان سيرجان منتشر » سخن تازه«

اتهامات  .شد، با دستور قضايي توقيف شد مي
مطالب خالف امنيت اين نشريه، نشر و تحرير 

ـان     ملي، نشر اكاذيب به قصـد تشـويش اذه
ـا از طريـق    عمومي و تشويق به فساد و فحش
انتشار تصاوير مبتذل و خالف عفت عمـومي  
از اتهامات اين نشريه است كـه توقيـف آن   
توسط بازپرس شعبه هفتم دادسراي عمومي 

  .و انقالب كرمان را در پي داشته است
رش فعالين حقوق ، به گزا90آذر  16در  ◀

بشر و دمكراسي در ايران، اعـدام مخفيانـه و   
ـاد      5گروهي  زنـداني در زنـدان وكيـل آب

اسامي زندانياني كه اعدام شـدند بـه   . مشهد
رمضان ضميري فرزند  - 1:قرار زير مي باشد 

ـاني فرزنـد محمـد     - 2علي   - 3محمد رمض
ـين   - 4محسن خياباني فرزنـد محمـود    حس
مســعود  - 5ي اصــغر يعقــوبي فرزنــد رجبعلــ

  مصراج فرزند علي

ــزارش  90آذر  16در  ◀ ــه گ ـالين "، ب فعـ
حقوق بشر و دمكراسي در ايران، نائب رئيس 
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبـوس  
راني تهران و حومه  ابراهيم مددي به زندان 

  .اوين بازگردانده شد
، به گزارش جرس، طبـق  90آذر  16در  ◀

يه چشـم  دادگاه انقـالب نشـر   15حكم شعبه 
هم چنين بر اساس  .انداز ايران لغو امتياز شد

همين حكم مهندس لطف اهللا ميثمي مـدير  
ـال   5مسئول چشم انداز ايران بـه مـدت    س

ــه فعاليــت مطبوعــاتي و   محــروم از هرگون
  . عضويت در سازمان ها و گروه هاست

، به گزارش هرانا، در پـي  90آذر  17در  ◀
موران تشديد بيماري كاظميني بروجردي ما

امنيتي صبح امروز اين زنداني را با دست بند 
و پا بند به بيمارستان مـدرس تهـران منتقـل    

  .كردند
ـا، محمـد   90آذر  17در ◀ ، به گزارش هران

كريمــي، از فعــالين دانشــجويي شهرســتان  
الهيجان، امروز چهارشنبه، شانزدهم آذرماه، 
  .توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده است

به گزارش كميته حمايت  ،90آذر  17در ◀
ـازه تـرين گـزارش     از روزنامه نگاران، در ت

ــران را   ــود اي ــزرگ«خ ــدان   ب ــرين زن ت
در  .توصيف كـرد » نگاران در جهان روزنامه

اين گزارش همچنين آمده است كه شـمار  
ـاالترين   روزنامه نگاران زنداني در جهان به ب

ـيده     ـته رس ـال گذش حد خود طي پانزده س
ـار در    روزنامـه  179در حال حاضر  .است نگ

نفـر   34انـد كـه    كشورهاي مختلف زنداني
اين   به نوشته .بيشتر از آمار سال گذشته است

سازمان غير دولتي مستقر در نيويورك، ايران 
ـال   روزنامه 42با  نگار زنداني، براي دومين س

پياپي در مقام اول اين فهرست قـرار دارد و  
ار و پس از آن، كشورهاي اريتره، چين، ميانم

  .ويتنام هستند
، به گزارش كانون مدافعان 90آذر  17در ◀

حقوق كارگر، عليرضا ثقفي براي گذرانـدن  
مدت محكوميت خود به زندان فرا خوانده 

  . شد
، به گـزارش دانشـجونيوز،   90آذر 20در ◀

ـال دانشـجويي دانشـگاه     مازيار يزدان نيا فع
ـبس،   مازندران جهت گذراندن شش ماه ح

ـتان بابلسـر    خود را به دادگ اه انقـالب شهرس
مازيار يزدان نيا از سـوي شـعبه    .معرفي كرد

ضربه شالق و  14دادگاه انقالب بابلسر به  101
ـا در       6 ـبس تعزيـري محكـوم شـد ام ماه ح

دادگاه تجديد نظر بـه وي اعـالم شـد كـه     
حكم در دادگاه تجديد نظـر تعليقـي شـده    

  .است
، به گزارش سحام نيوز، بـر  90آذر  20در ◀
اس راي شعبه سوم دادگاه تجديـد نظـر   اس

استان مازندران، احمد ميري به دوازده ماه، 
ـا آرام نـژاد،      ـاه، آري عليرضا شهيري به نـه م
عليرضا فالحتي، محمد رضا ملكـي، محمـد   
معصوميان، و مصطفي ابراهيم تبار هر يك به 
ـاه     ـار م شش ماه و علي اكبر سروش بـه چه

  .حبس تعزيري محكوم شدند
،  به گزارش ايسنا، به نقل از 90ذر آ 20در  ◀

روابط عمومي دادگستري استان فارس، حد 
هاي شيراز كه در  قطع پاي سارق مسلح بانك

ـادر   دادگاه انقالب اسالمي اين شهرستان ص
ـتور علـي القاصـي      ـا دس ـ    شده بـود، ب مهـر 

ـ در محل زندان عادل  ـاد   دادستان شيراز  آب
  .به مرحله اجرا درآمد

: ، به گزارش عصـر ايـران  90آذر  21در  ◀
گروهي از فرهنگيان ميناب در پـي حادثـه   

ــر خــودروي حامــل قاچــاق    آفرينــي   اخي
سوخت و مرگ پنج معلم در اين شهرستان با 
تجمع در برابر فرمانداري خواستار رسيدگي 

   .به وضعيت موجود شدند
ـا،  90آذر 18در  ◀ ــزارش هرانــ ــه گـ ، بـ

هاي  محمدعلي طاهري، از موسسان طريقت
ـاه   26عرفاني در كشور، از سوي شعبه  دادگ

انقالب تهران به رياست قاضي پيرعباسي، بـه  
ضربه شـالق و نهصـد و ده    74سال حبس  7

نقـدي   ٔميليون و پانصد هراز تومان جريمـه 
  .محكوم شده است

  
  
  
  

 انفجارها؟
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
اء را  پـس ازنطـق این بخش، دفاعیۀ سید ضیدر 

ـاع از .  نقابت  می خوانید  ـیاء  کـه بـه دف ـید ض س
خود پرداخت و با حملـه و تـوهین  بـه شـخص 
ـا سفســطه ،  ــی، بـ مصــدق و رجــال خوشــنام مل
ـارۀ  ـتن حقیقـت در ب هوچی گری  و دروغ از گف

  .سرباز زد ۱۲۹۹کودتا 
ـام رجـال « : مصدق  در این باره گفت  ـا بـه تم آق

ـا  وطن پرست که دوله ها و سلطنه ها و ملـک ه
ـا  ـرای آنه ـرد و ب ـا را ب بودند بد گفت و آبروی آنه

مجلس جای این نیسـت ! چیزی باقی نگذاشت
کــه کســی برخیــزد و بــه اشخاصــی کــه ســالهای 

  .متمادی با صداقت رفتارکرده اند توهین کند
ـرا ایـن   اگر شما به آن اشخاص معتقد نبودید چ

ـای  ـر آق مـؤتمن اندازه آنها را دعوت کردیـد؟  اگ
الملــک بــرای ریاســت مجلــس بــد اســت چــرا 
ـرا بـه  ـرد و چ ازایشان مکدر شـدید کـه قبـول نک
آقائی که در مجلس تشریف دارند و به شخصیت 
ــد،  پیشــنهاد ریاســت  ــوهین میکنن هــای مهــم ت
ـین شخصـی را در مجلـس  نکردید؟  شما که چن
ـرا  دارید چرا عقـب مـؤتمن الملـک رفتیـد ؟  چ

ــد ــت نمودی ـنهاد ریاس ــن پیشـ ــک !  ؟بم ـا ی اینهـ
ـرای مجلـس شـورای ملـی  چیزهائی اسـت کـه ب

ــد بــا . بســیاربد اســت ــی بای مجلــس شــورای مل
مملکت یکـی باشـد، مجلـس شـورای ملـی بایـد 
ـین خـود وملـت نگـذارد و مجلـس بایـد  فرقی ب
خود را از ملت بداند،  مجلس باید با ملـت یکـی 
باشــد و بــه جامعــه خــدمت نمایــد،  آن مجلــس 

جــدا باشــد و بــه ایــن  شــورای ملــی کــه از ملــت
ـران  اباطیل معتقد شود،  مجلس شـورای ملـی ای

  ».نیست
  

ـتوارنامه ٭    دنباله مذاکره راجع بـه اس
آقــای ســید ضــیاءالدین طباطبــائی در  
ــی در  ــورای مل ـاردهم ش ــس چهـ مجل

ــه ـنبه  جلس ــه شـ ــفندماه  ۱۶روز س اس
۱۳۲۲   

  
  . آقای نقابت - رئیس
 بنده بایـد مقدمـه یـک مطلـب را اعـالم - نقابت

کــنم و آن ایــن اســت کــه بــین تیــپ آقــای ســید 
ضیاءالدین و تیپ آقای دکتر مصـدق یـک تیـپ 
ثالثی وجود دارد و آن تیپ ما هستیم ما هستیم و 
ــان تیــپ جــوان و تحصــیل کــرده و  تیــپ خودم

و تیــپ وطــن  - تیپــی کــه دارای دیــپلم هســتند
ـان میـدهیم . پرست ما نه حق خودمان را به ایش

آقــای دکتــر  - ینــدگانبعضــی از نما. نــه بــه شــما
  . مصدق هم خودشان تحصیل کرده هستند

اجازه بفرمائیـد وقتـی کـه بنـده عـرض ¬ نقابت 
میکــنم ســه تیــپ موجــود اســت و بــرای یکــی 
ـرای  اوصافی ذکر میکنم، این دلیل نمیشود کـه ب
آن دو تیپ اوصافی وجـود نـدارد ولـی اختالفـی 
کــه بنــده بیــان میکــنم اخــتالف زمــانی اســت، 

نـه اینکـه دراصـل . فکـری اسـتمسلکی اسـت، 
ــدق  ـر مص ـای دکتـ ـتی حضــرت آقـ ــن پرسـ وط
ـیاءالدین مـن تردیـدی  ـید ض ـای س السلطنه و آق

  . داشته باشم
  . وطن پرست پیرهم پیدا میشود - فرمند

بهرصــــورت ایــــن مملکــــت یــــک  - نقابــــت
ـروز  روزگارهائی دیده و مراحلی را طی کرده و ام
ـام  مایه خوشوقتی است کـه یـک مجلسـی بـه تم

یک مجلسی اسـت . آزاد ما مشاهده میکنیممعنی 
که همه کس میتواند عقاید و افکار خود را بگوید 
. و هر نظری نسبت به اصالحات دارد، بیان کنـد

ــاریخ  ـر مصــدق بعنـوان ت ــای دکت در ادواریکـه آق
. بیان فرمودنـد، بنـده درآن ادوار محصـل بـودم

بــاین جهــت داخــل درهیچیــک ازاجتماعــات 
ـرده باشـمنبودم که بتوانم با  . زمان طی طریـق ک

ولی مطالعه میکردم بعد از بیست سال که سوابق 
و احترامات آقای دکتر مصدق در ایـن مملکـت 
ـان عالقـه  محفوظ بود و همـه کـس نسـبت بایش
داشت و یکی از عالقه مندان به ایشان خـود مـن 

ـألیف ) درواکنس توسینل(بودم برای اینکه من  ت
ـان را ایشان را میخواندم و استفاده م یکردم و ایش

ـا مؤلـف آن  ـتم و از طریـق علـم ب دوست میداش
کتاب ارتباط داشتم، ولی اینطورفکرمیکردم کـه 
ـام  ـتی تم یک روزی ایـن مملکـت بـدبخت بایس
افرادی را که درهر جای کشور دارد، تمام قـوائی 
ـائری را  را که درهرجا میتواند تهیـه کنـد، آن ذخ
ـتبرد حــوادث برکنارمانــده انــد، آن  کــه از دسـ

شخصیت ها که سیل حوادث خردشان نکرده، 
ـا هـم دورعلـم  اینها همه بایستی جمع شـوند و م
ـا  آنها جمع شویم و بگوئیم آقایان شما هستید و م

و ) صــحیح اســت(هــم هســتیم و ایــران هســت 
ـائیم بـه درد ایـن کشـور  ـیم بی بیائیم با هم کار کن

ـتم ـا . بخوریم، ایـن فکـر را داش بنـده یکـی از آنه
ـانی کـه هستم که  ـا اززم به شهادت چند نفرازرفق

کابینــه مرحــوم فروغــی متزلــزل شــد، ازآقایــان 
خواهش کردم، تمنا کردم که آقا شما و آقای قوام 
ـاعی کنیـد و  ـریک مس ـا هـم تش وغیرذلک همـه ب
ـزی نگوئیـد و قـوای  وارد شوید و برعلیه هم چی
یکدیگر را فلـج نکنیـد، ایـن قـوا بضـرر مملکـت 

ـیم از  تمام میشود و حاال هم ـتفاده کن ـا بایـد اس م
ــار شــما شخصــیت دکتــر مصــدق . مجمــوع افک

میلیونها خرج الزم است برای یـک . نایاب است
همینطور . مملکتی یک دکتر مصدق ترتیب کند

ـرام را بایـد حفـظ  ـا احت ـای ب دیگر شخصـیت ه
ـار قحـط الرجـال شـده ایـم، . کنیم امروز ما دچ

امروز آقای دکتر مصدق از دخالت آقای سـهیلی 
درانتخابات اظهارفرمودند، همه گفتند صـحیح 

ـرای . است چرا این دولـت هنوزسرکاراسـت؟ ب
ـرا ! (اینکه کسی را نـداریم بعضـی ازنماینـدگان چ

ـر ) داریــم ـام اگـ ـارو ایـ ـه درآن اعصـ ـرای اینکـ بـ
میدانســتند یــک جــوانی خــوب حــرف میزنــد، 
خوب فکر میکنـد، خـوب مطالعـه میکنـد، او را 

اگــر . یانداختنــدخفــه میکردنــد، تــوی زنــدان م
ـلوک  کسی هم از این بلیات فرار کرده است، بس
. بمالیمت بیک وضعیتی خودش را نجـات داده
ـاز بیایـد ـالی ب . این بود کـه ادوار نمیگذاشـت رج

رجل در زندگانی مبارزه در زنـدگانی زد و خـورد 
ــانی پیــدا میشــود، نــه در زنــدگانی  ــای طوف در دنی

ـتیم درهرصورت ما امیدوار. آسایش و راحتی هس
ـا بعـد  ـتیم ی ـته داش ـالی کـه درگذش که ازتمام رج
ـیم . میتوانیم تهیه کنیم، بنفع مملکت استفاده کن

ـیاء  ـید ض بنده اعالم موافقتم با اعتبارنامه آقای س
الدین مبنی بریـک اصـلی اسـت کـه بـدان اصـل 
ـران و  عالقه دارم و آن ایـن اسـت کـه قـرارداد ای

 ۲۳شوروی مصوبه مجلس شورای ملی مورخـه 
ـای  ۱۳۰۰وس ق البته این قرارداد بعد از رفتن آق

سیدضیاءالدین است از ایران و مجلس تصـویب 
کرد، زیرا آن تاریخ که ایشان آمدند مجلس بود و 
وکالء انتخاب شده بودنـد، ولـی وکـالء جـرأت 
. تجمع را نداشتند و تنها شاه تشکیل کابینه میداد

ایشــان وارد شــدند، مــذاکرات ایشــان بــا دولــت 
د جمــاهیر شــوروی توافــق حاصــل کــرد اتحــا

برروی این قرارداد و ایـن قـرارداد بـدون اینکـه 
ـا  ـاراتش تغییـر بکنـد، ب ـات و عب یک کلمه از کلم
ـتن  امضای آقای سید ضیاءالدین مبادله شـد و م

ایــن قــرارداد بزرگتــرین . آن هـم موجــود اســت
ــه مملکــت، امــروز هــم دارای  خــدمتی اســت ب

  . قدرت و اثر تاریخی است
  . در کابینه سردارمنصور بود –ر مصدق دکت

ـا امضـای  - نقابت ـردم، ایـن قـرارداد ب عـرض ک
رئیس دولتی که سید ضیاء بود امضا شد و مبادلـه 

آنـروزمجلس . شد، بعد هم مجلس تصویب کرد
کـه دولـت : مینویسد ۱نبود، این قرارداد درماده 

ــه ای کــه دولتهــای  شــوروی از سیاســت جابران
ه ارادۀ کارگران و دهاقین مستعمراتی روسیه که ب

ـران  ـرنگون شـدند، نسـبت بـه ای این مملکـت س
ـاً صـرف نظرمـی نمایـد. تعقیب مینمودنـد . قطع

ـتیاق بـه اینکـه ملـت  ـا اش نظر بآنچه گفته شد و ب
ایران مستقل وسعادتمند شده و بتواند آزادانه در 

دولــت . دارائــی خــود تصــرفات الزمــه را بنمایــد
مقــاوالت و  شــوروی روســیه تمــام معاهــدات و

ـران  ـا ای ـیه ب ـزاری روس ـا را کـه دولـت ت قرارداده
ـران را تضـییع و  منعقد نمـوده و حقـوق ملـت ای
ملغی مینمود و از درجه اعتبارساقط شده اعـالن 

دولت شـوروی : درفصل هشت میگوید. مینماید
انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصـادی کـه 
حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب مینمود و 

لت ایران نه ازنقطه نظر توسـعه اقتصـادی و بدو
ـران  ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ای

بنــابراین دولــت . پــول میــداد، اعــالن مینمایــد
شوروی از هر نوع حقوق خود نسـبت بقروضـی 
کــه دولــت تــزاری بــه ایــران داده اســت، صــرف 

  . نظرکرده
  .خارج ازموضوع است - دکترمصدق

ــا مــوقعی کــه ب - نقابــت  ــا را آق یانیــه دولــت آمریک
ـازه  ــت؟ اجـ ـارج ازموضــوع نیس ــد، خـ میخوانی
ـته  ـته، یـک دس ـین دودس ـنم ب بفرمائید عـرض ک

ـازه . دیگری وجود دارد، استقالل فکـرداریم اج
  . بفرمائید حرف بزنیم

پس شما بگذارید آن دسته حـرف  - دکتر مصدق
  . خودشان را بزنند، بعد وسطش را بگیرید

کاپیتوالسیون ملغی در این بین است که  - نقابت
ـران  ـائی ای میشود، کاپیتوالسیون یعنی قدرت قض
ـاربرای  ـران میافتـد و ایـن افتخ در دست خود ای
ــد و  ــوظ مان ــک مملکــت محف ــه بــرای ی همیش
.  خدمات دیگری که برای ایران پیش آمده است

ـافعی بـوده  ـله من مجموع این قرارداد، یک سلس
لعـه است، برای کشورما،  البته تقاضا میکنیم مطا

پس چون امضای بدوی او بـه امضـای . بفرمائید
آقای سید ضیاءالدین است، حکایت میکنـد کـه 
امضــا کننــده دارای روح موافــق بــوده و نســبت 
بخدماتی کـه در ایـن قـرارداد، نسـبت بمملکـت 
ــده بهمــین  میشــده موافقــت داشــته اســت و بن
ـیاءالدین  ـای سیدضــ ـا وکالـــت آقــ ــ ـتدالل ب اســ

که بیان کردند، این  اما جهات مخالفتی. مخالفم
مخالفـــت را مـــن ازدو جهـــت مـــورد مطالعـــه 
قرارمیدهم؛ یکی ازجهت سیاسی و یکی از جهت 

فرمودید که اشخاص را گرفتنـد، حـبس . قضائی
کــدام رئــیس .  کردنــد، چنــین و چنــان کردنــد

ـاله اشـخاص را  دولت است که در ایـن بیسـت س
  ؟ …بی جهت نگرفتند و حبس نکردند

آقا ایـن کـه دلیـل نمیشـود،  - بعضی از نمایندگان
  !این صحیح نیست

ـنم،  - نقابت  اجازه بفرمائیـد و بنـده عـرض میک
برفرض که این یک نفر کارها را هم کرده است، 

  !بنده تعجب میکنم
  .فعال به این یک نفر دسترسی هست - رئیس 
این را هم کـه میخواهنـد وکیـل  - دکتر مصدق 

  . نکند
ـان حضرتعالی استاد قضائی هست - نقابت ید، ایش

حـاال . را در بیست و سه سال قبل مجرم میدانید
اساساً این شخص مجرم هست یا نیست بنده در 
این قضیه وارد نمیشوم، شما میفرمائید در بیست 
و دو سال قبل فالن زید را توقیف کرده یا حبس 
ـرای آن قائـل  کرده، آنوقت مرور زمان جزائـی ب

ـال نیستید، در صورتیکه مرور زمان جزائـی  ده س
ـالفتی کـه درایـن قسـمت . است پـس عنـوان مخ

ـری ! فرمودید، قابل توجه نیست یـک نکتـه دیگ
ـیس «فرمودند  ـری نبـود کـه رئ که مگـرکس دیگ

» .بشـود" مدیر روزنامـه"الوزراء بشود که یک نفر
میتواند همـه " مدیر روزنامه"بنده عرض میکنم، 

آدم کوچکی نیسـت، " مدیر روزنامه"کاره بشود، 
ـا  آدمی است که تمام هستی خودش را میگذارد ت

ـیچ  جوهر ذاتی خودش را بروز بدهـد و بنـده ه
ــه" ای  را نمــی شناســم کــه دارای " مدیرروزنام

ـتگاهی باشـد پـس حیـث مـدیریت . ثروت و دس
ازاینکه میفرمایند، . روزنامه بحثی برایشان نیست

من همین مطلـب را بهـش اعتـراض . آدمی نبود
وده اســت کــه یــک دارم و همیشــه قراربــر ایــن بــ

ــیره،  ــا بـه س ـابقه، بن ـا بــه س اشـخاص بزرگــی را بن
ـرای  ـرای ریاسـت وزرائـی، ب انتخاب میکردنـد ب

ـاغل ـایر مشــ ـرای ســ ـا بــ در صـــورتیکه . وزارت یــ
ـند، میتواننـد  ـته باش اشخاصی هم کـه ارزش داش
تمام مشاغل را طی کنند و کافی است کـه لیاقـت 
خودشان را ابراز کنند و رنـگ سیاسـی مخـالف 

ـندبا  ـر . آن کار هم نداشته باش ـای دکت ـرحی آق ش
راجع بخوبی و بدی مأمورین خارجی فرمودنـد 
ـا  ـام جاه ـا نیسـت، البتـه درتم که مـورد بحـث م
ـا  ـأمورین بـد هسـت، م مأمورین خوب هست، م
ــد  ــه خودمــان را تعقیــب کنــیم و بای ــد وظیف بای
ـر برخـورد ببـد  ـیم و اگ تعقیب از یک اصـولی کن

. او مقاومــت کنــیمکــردیم، تســلیم نشــویم و بــا 
. فرمودند که قرارداد، یک عقد دو طرفـی اسـت

ـر  چطور شد که از یک طرف مُلغا شد، آقای دکت
البته تصدیق میفرمایند که قرارداد وقتی در یـک 
کشـوری رســمیت دارد کــه بــه تصــویب مجلــس 
شورای ملی برسد و آن قرارداد کذا را که مجلس 
تصویب نکرد، فقط مانده بـود یـک عملـی یـک 

عهد اخالقی از طرف دولت، یک تعهد اخالقی ت
که به تعهد قضائی تلقی میشود، زیرا دولت غیراز 

ـادی اسـت ـرد ع ـتگاهی . یک ف دولـت یـک دس
ـاراتی دارد  است که تعهدش، امضایش، یک اعتب
ـروی  ـر داشـت کـه آب و تاحدی این را باید در نظ

ـاری . امضا کننده از بین نرود و باالخره این گرفت
لــت دارد و بایــد طــوری کــرد کــه اخالقــی را دو

ـرود معـذلک ایـن قـرارداد . آبروی امضا کننـده ن
ــود، مجلــس هــم  ــت شــده ب کــه از طــرف دول
تصــویب نکــرد، آنوقــت آن کســی کــه پایــه ایــن 
قرارداد را لغو میکند و بعد یک همچو قراردادی 
ـا میکنـد، حـق  ـران و شـوروی امض هم که بین ای

ـردم یشـود، ایـن را هـم نم. دارد بگوید من لغو ک
فرمودند کـه .  بحثی کرد که چرا ایشان کرده اند

آقا با چه سرمایه رفتند به اروپا و زنـدگی کردنـد؟ 
خیلی تعجب است این فرمایش ایشان در ظرف 
این بیست سال دراین مملکت و در سایر ممالک 
. در اثر آزادی تجارت و کورانهائی که بوده اسـت

ـا  ـیچ ب ـا ه ـفر ی فکـر و اشخاصی بوده اند که با ص
عمل شروع کرده اند و میلیونها هم ثروت جمع 

این هیچ مربوط به بحث ما نیست که . کرده اند
چرا توانسته است یـک کسـی در خارجـه بمانـد، 
فقط این ایراد را باید بکنند که چرا یک کسی کـه 
در خــارج زنــدگی کــرده اســت، زیــر دســت و پــا 
نیفتاده است و چرا به اعمال پست وادار نشـده و 

ـته . ا توانسته است زندگی کندچر ـا توانس خیلی ه
اند زندگی میکنند، بسیاری از خانواده ها در ایـن 

ـته انـد و  مملکت بوده اند که میلیونها ثروت داش
حاال به فقر افتاده اند و اشخاصی هـم بـوده انـد 
ـتند . که هیچ نداشته اند و حاال دارای ثروت هس

ـان نی ـر ایش ـرادی ب . سـتبنابراین از این جهت ای
ـا آورده انـد  فرمودند یزدی ها این تمول را ازکج
ــده  ــد؟ بن ـا هــم در امورمــالی کمــک بکنن ــه بـ ک
تصورنمیکنم که اینها محتاج بجواب باشد، فقط 
ـا  ـان ی این را باید عرض کنم، البته شـهریزد و کرم
جای دیگربا داشتن زراعت و تجارت مخصوصاً 
ـاوت و پشـت  یزدیها که فوق العاده درهوش وذک

البتــه میتواننــد . مــه چیزمعــروف هســتندکاروه
نسبت بیک کسی که عقیده دارنـد، ثروتـی جمـع 

ــد ــد کــه در جریــان حــبس و . آوری کنن فرمودن
تبعید بیرجند آقای دکتر چند بارقصد خودکشی 

ـیش آمـد . داشتند البته همانوقت که این ترتیب پ
ـرا ) صحیح است(ما خیلی متأسف بودیم  کـه چ

ـام م ـال عالیمقــ ـر ازرجــ ـا را یـــک نفــ ملکـــت مــ
ولــی همینقــدر کــه فرمودنــد . اینطورآزارمیکننــد

ـرای مـن  قصد خودکشی داشتم، یک خلجانی ب
تولید شد، زیرا قصد خودکشی یک قصد طبیعی 
ــدا  ــن حــال پی نیســت و دروقــت مخصــوص ای

ـر وکیـل آزاد نباشـد کـه . میشود فرمودنـد کـه اگ
عقاید و افکار خودش را بگوید، چرا بایـد قبـول 

لبته این تشخیص است که ممکـن ا. وکالت بکند
ـان  ـتند در بی است آقای دکتر بدهند کـه آزاد نیس
ــان عقایــد و حــرف  ــا آزادیــم در بی عقایــد، ولــی م
. خودمــان را میــزنیم ولــو بــه ضــررما تمــام شــود

فرمودند که در شب ششم حوت که تلگراف شاه 
به شیرازمخابره شد و اعالم شد ریاسـت وزرائـی 

ن تصمیم گرفتند کـه آقای سید ضیاءالدین، ایشا
اگر این سید ضیاء همان سید ضیاء مدیر روزنامه 

مخالفـت بکننـد و تلگـراف کردنـد بـدون . باشد
ـاش  ــرود و اغتشـ ـار نمی ـارس زیربـ ــه فـ ـله ک فاصـ

این بیان قابل اعتراض است، زیرا . خواهند کرد
یک والی یا یک رئیس اداره، ولو هر سمتی داشته 

گرافـی باشد، وقتی که یـک حکومـت مرکـزی تل
حاال فرمودند کـه ! میکند، باید آقا اطاعت بکنند

ـاری در  در فارس اغتشاشاتی میشـد و بعـد هـم آث
ـیس . این خصوص پیدا شد کاغـذی منجملـه رئ

نظمیــه بــوالی نوشــت کــه آقــا اقــداماتی بکنیــد و 
ـادت . عملیاتی بکنید ـا مـی فهمانـد کـه ع ایـن ه

والت سابق، یک قدری بر این بوده است کـه در 
ــد  ــراف تولی ــد، تلگ ـرده ان اغتشــاش انگشــت کـ

ـیس دولـت وقـت را خطـاب بـه  اعتراض آمیز رئ
خودشان قرائت کردند، در صورتیکه آن تلگراف 
ـا صـمیمیت  خیلی عبارات جالب توجه و بسیار ب

بنده درآن عبارات سوئی نمی فهمـم . بوده است
ـتیبانی  که شما اصالحات را شروع کنیـد و بـه پش

نید، این را ما دلیـل من امیدوار باشید و همچو ک
ـاحب ایـــن  ـادقانه صــ ـات صــ میگیـــریم برنظریــ
ـتفاده عکسـی از یـک  تلگراف، نـه اینکـه یـک اس
ـایز نیسـت ـاً ج . مطلبی در نظر بگیریم کـه منطق

ـرد و  فرمودند که یک سید یزدی اقرار بـدزدی ک
ـتحکام خـودش را  ـرد و اس اقرار بـدروغگوئی نک
ـازاتی هـم  نشان داد، ایکاش میگفت که یـک مج

ـیم کـه گوشـش را ببرنـدبرا . ی دروغگو معین کن
ـیح دارد و  ـارت تلم بنده خیال میکنم که ایـن عب
یکی از صنایع بدیعی است که گـوش دروغگـو را 

ــد خــوب مــا موافقــت میکنــیم کــه گــوش . ببرن
ـا  ـا آن مطلبـی کـه منظـور آق دروغگو را ببرند، ام

ـا ! است، خارج از موضوع ماست فرمودند که آق
اخالقی میخواهند کار بکننـد بفرمایند که با قوه 

ـتند در ایـن   یا با قوۀ مالی؟ آقا هم یک وکیلی هس
ـان یـک  ـر فکـر ایش ـایر وکـال، اگ مملکت مثـل س

صــحیحی پیــدا کــرد، (direction) دیرکســیون 
اگر فکر ایشان یکطوری تنظیم شد که با اوضاع 
ـر پیـدا  امروز متناسـب بـود و یکعـده هـم همفک

ند میکننـد، واال کردند که پیروی از فکرشان بکن
ـای  ـاره بنـده و هـم آق فال و این مطلـب هـم درب
دکتر و همه آقایان جاری است، زیرا امروز غیر از 
ـیله  ـروز مملکـت بوس بیست سال قبـل اسـت، ام
بــرق و رادیــو مســافرت آمــدن و رفــتن بطــوری 
ـرده کـه دارد هـم  ارتباط با دنیای متمدن پیـدا ک

ـیش . سطح میشود ـال پ آن افکاری کـه بیسـت س
بــود، مــثالً شــاید یــک روزی آقــای دکتــر اینجــا 
تشریف میآوردند و قسم بکالم الله میخوردند که 
ـروز  ـر ام راست میگویند خیلی تأثیر میکرد، اما اگ
ـیچ تغییـری حاصـل نمیشـود . این کار را بکنند ه

یعنی همان فکری که هست برای اینکه این بیان 
ـاقی بمانـد، وضـعیت  راست است یا غیر راست ب

ـروز اینطــور اســتاخالقــ ـای ! ی امـ ـا جوانهـ مـ
ـا رفتـه انـد و  تحصیل کرده داریم که اینها به اروپ
هرکدام دارای قدرت اراده هستند و دارای رشد 
ـرده بـودیم و  و بلوغ و نبوغی هستند، منتها گم ک
ـروز پیـدا میشـوند و  حاال در حکومـت روشـن ام
ـال میکننـد  ـرد، و خی ایشان بمن ایراد خواهند ک

ـان را که بنده بعنو ان طرفداری یک تیپی این بی
بلکه منظورم بیان یـک حقیقتـی اسـت و ! میکنم

بعنوان اینکه میل ندارم که یـک عنصـری کـه در 

بیســت و دو ســال قبــل کنــار رفتــه امــروز بعــد از 
ـا را  بیست و شش سال بیاید دعـوا کننـد، وقـت م

ما هم کار داریم، ما هم میگـوئیم ! هم تلف کنند
هر دو پدرما هستید، اگرخـوب  . بیائید کار بکنید

ــه بیــرون  ــداریم واگرن ــد، نگاهتــان می کارکردی
شرحی درمعایب دیکتاتورفرمودنـد کـه . میکنیم

ـرد، همــه  ـاتور آمـد، همچـو کرد،همچـو ک دیکت
اینها صحیح است و این یک بحث علمی اسـت 

بایــد ! کــه جــایش مجلــس شــورای ملــی نیســت
خــدمت آقــای دکتــر برســم ســند و کتــاب آن را 

بدهم که در مملکت چطوردیکتاتوربوجود  ارائه
اگرهوای یک درخت و اسبابش مقتضـی !  میآید

بوجود آوردن کرم باشد، یک کرمی از آن درخت 
. تولیــد میشــود کــه آن درخــت را خشــک میکنــد

همینطــور دریــک مملکتــی کــه غــرض و مــرض 
حکمفرما شود، خیانت در یک ملتی بروز بکنـد، 

ـیچک ـار باشـد، ه س بوظیفـه دروغ و رشوه در ک
ـبانی  خودش عمل نکند، آنوقت افـراد همـه عص
ـان هــــم میافتنــــد و آنوقــــت  میشــــوند و بجـــ

بنابراین این دیکتاتور مولود . دیکتاتورپیدا میشود
ـاتورمولود  آقای سید ضیاءالدین نبـود، ایـن دیکت
ـاده بـود ـرم بجـانش افت !. این درخت است که ک

ـیم و حملـه  واقعاً باید از روی انصاف صحبت کن
مدیگر نکنیم، زیرا همین حمالت است کـه به ه

االن ایــن مملکــت در !. ایجــاد دیکتــاتور میکنــد
ـارگی دارد میسـوزد و دولـت  آتش بدبختی و بیچ
ـتاندار  ـتاندار نـدارد، اس ندارد، فرماندارندارد، اس

مثــل آن .  شــما مثــل اســتاندار مازنــدران اســت
استانداری است که معروف بـه فسـق و متجـاهر 

ز هم نگاهش داشته اند، انواع و به فسق است، با
ـاز . اقسام بدبختیهای دیگر هست در این موقـع ب

اینها . ما بیائیم با هم معاوضه کنیم، خوب نیست
اســت کــه ایجــاد دیکتــاتور میکنــد و اال در بــدی 

ایشان میگویند سید . دیکتاتور ما اختالفی نداریم
ـا بایـد  ـرد و م ـتگاه ک ـا میگـوئیم دس ضیاء کرد، م

ت این معایب و مفاسد را بکنیم، حاال امروز رعای
ـاد اخـتالف  ایشان اختالف کاله گرفتند کـه ایج

ـادت . کاله میشود من هم با آن مـوافقم یعنـی ع
است،  یعنی لباس پوشیدن در یک جامعه عادت 
ـراد  ـتیانی ای ـای آش ـا بـه آق است، یـک کسـی اینج
ـا،   میکرد که شما در روز افتتاح آمـده بودیـد اینج

ده بودیــد وحــال آنکــه ژاکــت ولــی کــراوات نــز
ـراد را میکرنــد ـیده بودیـد وهمــه ایـن ای در .  پوش

ـالبی  ـادات اسـت و یـک مط صورتی که این ها ع
ـالب آزادی بشـود و مرتفـع میشـود و  نیست که س
اتهام سیاسی هم ندارد و اینکه فرمودند، ایشان با 
یک نهری متصل هستند، این را بنده نمیدانم که 

ـر ! حقیقت این است یا نه ـنم کـه اگ و تصـور میک
ـان  آقای دکتر دلیلی دارنـد بفرماینـد و اال ایـن بی
ـات قبـل  ایشان را هم بنده محمول به همان بیان
ـات و  ـارس و آن تلگراف ـات ف میدانم که آن جریان

ـر«آن جریانات به  ـر صـدمه » آمورپر پ ـای دکت آق
زده است،  بنده با این استداللی که کردم مستقال 

ین باشم، یا آنطرف،  آرزوی بدون اینکه طرفدار ا
  . استدالل با ایشان موافقم

  
  . آقای سید ضیاءالدین - رئیس٭ 
  

خدا را شکر که زنده  - سیدضیاءالدین طباطبائی
ـای محنــت وطـــن نـــدای  ـا در روزهــ مانــدم تــ
هموطنان را شنیده، جان بی مقـدار خـود را در 

پس از بیست و . طبق اخالص نهاده تقدیم نمایم
ـال سه سال غربت از  ایران، پس از بیست و سه س

غزلت و انزوا و آوارگی، امروز افتخار دارم در این 
محوطــه ای کــه خــاطره هــای شــیرین و تلــخ و 
. فرامــوش نشــدنی از آن دارم حضــور پیــدا کــنم

امروز اگر تیرهای تهمت، بدنامی، افترا، ناسزا به 
من پرتاب میشود افسرده نیستم، زیرا سی و هفت 

ـین اسـعد سال پیش با پدر ه ـیس (م ـاره بـه رئ اش
ــس ـا هــزاران ) مجل ـا بــرادر همــین اســعد و بـ بـ

آزادیخواهــان دیگــر در همــین محــل از دهانــه 
ـا تحمـل  های توپ گلوله بر سـرما مـی باریـد و م
.  کردیم و امید خود را از آتیه ایران سلب نکردیم

بطوریکه آقایان میدانند، بیست و سه سال بـود از 
پس . اجعت را نداشتمایران دور بودم و خیال مر

ــات  ــتانم از تهــران و والی ــایع شــهریور، دوس از وق
ـران  بمن مراجعه کردند و تقاضا نمودند که به ای

ـال دو .  برگردم ـاه یکس خودداری کردم، شـش م
سال گذشت، باالخره چون که همیشه جوانمرد 
بودم و جوانمردی را صفت خود و آباء و اجـداد 

ـرا تربیـت خود میدانستم، دیـدم سـرزمینی کـه  م
ـتم و در  ـرض داش ـاو ق کرده، بزرگ کرده، مـن ب

این بـود . حداقل دعوت دوستانم را باید بپذیرم
پس از مراجعـت بـه . که به ایران مراجعت کردم

ـر  ـا وزی ایران در خیال این نبودم که وکیل شوم ی
  شوم یا رئیس الوزراء شوم یا رئیس مجلس شوم، 

  ۱۳ ر صفحهد  
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینیست و ب  تولـد س

  »مصدق  دکتر
  

 ســال قبــل کــه  ۲۳در . هیچکــدام از اینهــا نبــود
ـر  ـران بـودم، اگ ـاء ای ـال مایش رئیس الـوزراء و فع

  میخواستم، اگر مایل بودم، این درجه فهم و 
ادراک در مــن بــود کــه بــا ایــن و آن بســازم و در 
ـتم بـه  ـاقی باشـم، ولـی مـن نخواس همان مسند ب

ران بـه قیمـت محـو یـک ملتـی قیمت خرابی ای
زمامدار شماها باشم، این بود که طالـب نبـودم و 

ـران در . ترک کردم و رفتم پس از ورود مـن بـه ای
ــالی یــزد مــرا بســمت وکالــت  ــنیدم، اه تهــران ش
ـرده انـد، تعجـب  مجلس شورای ملی انتخاب ک

ـردم، قصـد اشـغال ! کردم زیرا چنانچه عـرض ک
ـتم بعـد از . مقامی را نداشتم ـال میـروم  ۲۳گف س

ـر  ـنم، اگ ایران، مملکت محنـت زده خـود را ببی
ـتم خـدمتی  ـر نتوانس ـنم، اگ توانستم خدمتی میک

ـا چنانچـه  ـانم ی ـال از  ۲۳بکنم یا در ایران میم س
ـنم،  این مملکت دور بودم باز هم مراجعـت میک
ـان داد و  ـرا تکــ ـزد مــ ــ ـر وکالـــت بنـــده از ی ــ خب
نمیخواستم قبول کنم، زیرا به کسی ننوشته بـودم 

ـالی  و ـا اه ـتان خـودم ی از هیچیک از رفقا و دوس
ـار !  یزد تقاضا نکـرده بـودم ـین حـال دچ در هم

ـال  ۳۲یک محظوری شدم و آن ایـن بـود کـه  س
ـرا بسـمت وکالـت مجلـس  قبل اهالی یزد پـدر م

ـیش هـم  ۲۴شورای ملی انتخاب کردند،  ـال پ س
ـیش آمـد ـا پ . خود من وکیل شدم که وقایع کودت

ـالی این مرتبه سوم بود،  اخ ـتم باه القا نمی توانس
یزد بگویم که من شانه خود را از زیر بار مسئولیت 

اصرار اهالی یزد و تلگـراف متـوالی . خالی میکنم
ـتانم باعـث  ـرار دوس که بمن مخابره کردند و اص

ـردم بعـالوه یـک . شد که من وکالت را قبـول ک
ســال پــیش  ۲۴در . دلیــل دیگــری هــم داشــت

خود را مؤثردر  روزی که از خود گذشتم و وجود
نجــات و اســتقالل ایــران قــرار دادم، روز خطــر 
ـر را  ـر بـود، چونکـه خط بود، امروز هم روز خط

برای اینکه اگر بتـوانم . دیدم، آمدم اینجا بایستم
بملــت خــودم، بــوطن خــودم، بــه ایــران عزیــز 
ــنم و چنانچــه عــرض کــردم، مــدعی  خـدمت بک
ـتقالل  هستم وجـود مـن مـؤثر در سیاسـت و اس

ـان ایران ب ود و عنقریب به فاصله چند دقیقه آقای
ـر مصـدق(خواهند شنید   - )خطاب به آقای دکت

ـرای  اگر صـدای بنـده یـک قـدری بلنـد اسـت ب
از دو مــاه بــاینطرف . اینکــه حضــرتعالی بشــنوید

ـتند،   شنیده شد که با اعتبارنامه من مخـالف هس
دوستان من نگران بوده و من هم نگران بـودم، 

ـا ولی نگرانی من از ای ن بـود کـه اعتبارنامـه مـن ب
سکوت و خاموشی بگذرد و مجبور شـدم از یکـی 
ــن  ــه م ـا اعتبارنام ـنم بـ ــواهش کـ ـتانم خ از دوسـ
موافقت کند، زیرا اگر مخالفت  نمـی شـد، یـک 

ممنونم از صـمیم . حقایقی را نمی توانستم بگویم
ـرتعالی و بعضـی از  قلب کـه ایـن زحمـت را حض

ــان دیگــر ازمــن رفــع فرمودیــد را منتظــر چــ. آقای
ـردم،   ۲۳چنین روزی بودم ؟ زیرا  سال سکوت ک

هردشنامی، هرناسزائی، هرتهمتی و هرافترائی را 
ـرای وجاهـت خـود  قبول کردم وحاضرنشـدم ب
برای تبرئه خود اسراری را فاش کنم کـه مصـالح 

 ۲۴سال تحمـل  ۲۴! عالیه ایران را بخطر اندازم
ـلطنه . سال صبر کافی بود آقای دکتر مصدق الس

ـرین فـداکاری مــن در دوره زنـدگانی مــن ب زرگت
ـتم  ـردم و آنچـه را میدانس این بـود کـه سـکوت ک
نگفــتم و پــرده حقــایق را پــاره نکــردم و آقایــان 
ـال  بعضی میگویند چرا در عرض مدت بیسـت س
ـردم؟ در  ــ ـــودم ســـکوت ک ـران دور ب ــ ـــه از ای ک
ـرا  ــدم، چـ ـران را دی ــدبختیهای ایـ ــه ب روزهائیک

کنــون دلــیلش را صــدای خــود را در نیــاوردم؟ ا
ـال .  بجنابعالی و آقایان عرض میکنم ـار س ـا چه ت

ــد، مجلــس  پنجســال بعــد از کودتــا تمــام جرای
شــورای ملــی و جوانهــا، پیرهــا، روشــن فکرهــا، 
ــد  تاریــک فکرهــا، همــه از اوضــاع راضــی بودن

پیش آمد کودتا سبب خوشبختی و . شکایتی نبود
اصــالحاتی کــه در مملکــت شــده بــود،  مایــه 

من در مملکت خارجه بودم، . آتیه بودامیدواری 
ـردش  ـا گ جز ایرانیانی که به اروپا برای تحصیل ی

همه اظهار مسرت از . می آمدند، کسی را نمیدیدم
ـا  ـا راسـت ی پیش آمدها میکردنـد و بعضـی هـم ی
دروغ اظهار تأسف میکردنـد کـه دسـت شـما از 

ــد ـاه ش ـران کوتـ ـازیگری در بازیهــای ایـ ــن . بـ ای
بود، این ترتیب باقی بود  احساسات مردم و ملت

ـلطنت ـاریخ دلیـل . تا زمان رژیم تغییـر س ـا آن ت ت
نداشت که من در ممالک خارجه بـوده از وطـن 

ـا  ۱۳۰۵از. خودم و اوضاع خارجه حرفی بزنم  ت
باز آثار ظاهریه خوب بود و اگر درمعنی و  ۱۳۱۰

ـیها ناراضـی بودنـد، لکـن بطـور کلـی  باطن بعض
ـــه راضـــی  ـــت اجتماعی ـات هیئ ــ ـــد و طبق بودن

مخصوصاً سالی در حدود دویست نفر محصل و 
آمدن این جوانها نتیجه . جوانها باروپا می آمدند

ـته بـودم میدیـدم . ثمره نخلـی بـود کـه مـن کاش
ـا میآینـد تحصـیل  ـال جوانه ـر س خیلی خوب ه
میکنند، هر سال چند صد نفر جوان میآینـد چـه 

ـنه ! میکنند ـا س شـکایتی  ۱۰پس دلیـل نداشـت ت
ـا. بشـــود ـنه  امــ بـــه بعـــد کـــه ) ۱۳۱۰(۱۰از ســ

دیکتاتوری در ایران تشکیل شـد وضـع مملکـت 
بجائی رسیده بود که اگر در پاریس یـک روزنامـه 
فرانسوی دوسطر بر ضد شهریار ایران مینوشت، 
فردا دولت مناسبات خود را با ملت فرانسه قطع 

ـار میکـرد و . میکرد ـاریس احض سفیر ایران را از پ
آن رعبـی . ران بیرون میکـردسفیر فرانسه را از ای

که طهران را گرفته بود، در نیتجه یک وضـعیاتی 
ـرا  ـران را هـم ف که حاال نمیخـواهم بگـویم دیگ

ــود ــه ب در یــک همچــو موقــع مــن کجــا . گرفت
ـا صـدای خـود را در  ـزی بگـویم ی میتوانستم چی
ـیله  بیاورم یا بنویسم و وقتی که نوشتم بـه چـه وس

ـتادم، چنـد ای به ایران بفرستم و یا وقتی ک ه فرس
صــد نفــر کــه کاغــذهای مــن میرســد بــه آن هــا 

ــد پــس مــن اگــر ایــن کارهــا را . بمحــبس نیفتن
ـا راجـع بـه . نکردم،  خدمتی کرده ام به ایران ام

آقای دکتر مصدق و اظهاراتی کـه فرمودنـد مـن 
انتظار نداشتم که ایشان در ضمن صحبت از یک 
حــدودی کــه محــاورات رجــال سیاســی آنهــا را 

ـر نبـودم قبول کر ده اند خارج شوند و مـن منتظ
ـائی را بمـن بگوینـد کـه مـن یـک  که یک چیزه
ـنم و  چیزهائی را بر خالف میل خـودم عـرض ک
بجناب آقای رئیس مجلس اطمینان میـدهم کـه 
ـائه ادب نیسـت و  آنچه را عرض میکنم بقصـد اس
اگــر یــک حقــایقی بخــودی خــود وقــیح اســت 

ـررا بنـده میـدا. تقصیر من نیسـت ـای دکت نم و آق
ـتند ! سابقه هم دارم با مـن غـرض شخصـی داش

این غرض ! جز غرض شخصی چیز دیگری نبود
ـاقی اسـت ولـی  ـان در جـای خـود ب شخصی ایش

ــان یــک نکتــه را فرامــوش کردنــد فرمودنــد . ایش
ـریف آوردنـد، فرمودنـد کـه   ۲۰وقتیکه اینجا تش

ایــن هــم . ســال بــود از ملــت ایــران دور بودنــد
ل میکنند که هنـوز صحیح است به این معنا خیا

ـرد . مردم ایران را با عوام فریبی میشود،  اغفال ک
غافــل بودنــد کــه در ایــن مجلــس شــورای ملــی 
عناصــر مشــخص و ممیــزی هســتند کــه اعمــال 
ـه جــدا  ـارات عــوام فریبانـ فداکارانــه را از اظهـ

ایــن یــک حقیقتــی اســت آقــای دکتــر . میکننــد
مصدق السلطنه یک اختالف اساسی اسـت و آن 

کــه مــن از بــدو زنــدگی خــودم عــوام  ایــن اســت
ـرین  فریــب نبــوده ام و عــوام فریبــی را بزرگتـ

ـای . خیانتی به هیئـت اجتماعیـه میـدانم ـر آق اگ
دکتر مصدق السلطنه و امثال ایشان عوام فریـب 
ـران  ـردم میگفتنـــد، ایــ ـایق را بمــ نبودنـــد و حقــ

ـری پیـدا میکـرد ـین . سرنوشت دیگ در جنـگ ب
ی متوجه ایران که مخاطرات ۱۹۱۴المللی در سنه 

ـا  شد، فقط سید ضیاءالدین بود که در روزنامـه ه
ـیس جنـگ  اعالم کرد نباید ایران با روس و انگل

بی عدالتی های آنها را . بکند و از در ستیزه درآید
تحمــل کنــد و صــبر کننــد و منتظــر روز بهتــری 

ـر مصـدق . شوند ـای دکت شما و امثال شـما ای آق
ـرای ـان، ب ـرای وجاهـت خودت امـوال  السلطنه ب

ـتوفی  ـان کـه از مس خودتان، برای منفعت خودت
گری و خرید خالصه و از کاغذ سازی و از چـه و 
از چــه جمــع کردیــد و نتوانســتید آنهــا را حفــظ 

ـردم . بکنید، صدایتان را در نیاورید حقیقت را بم
نگفتیــد مــردم را گمــراه کردیــد وایــران را بــه آن 

! یـدجنگ، به آن ویرانی و فالکت و ادبار انداخت
روزهــائی کــه جنــگ تمــام شــد، آقــای مصــدق 
ـران  ـرگردان، ای ـران س ـران ویـران، ای ـلطنه ای الس
ـاالیق چیـز  ـای ن ـر وجه گرسنه، جز شما چند نف

ـلطنه در . دیگری نداشت ـای مصـدق الس بلـی آق
دوره های پیش هیچکس جز مـن از همـه چیـز 

ــل هوچیهــا و نادانــان  ــی (نگذشــت، در مقاب ول
ـــی دور ـــوام فریب ـروز دوره ع ــ ـال دوره ام ــ ه اغف

ـتند ) سکوت گذشته است آنروز در نتیجـه نتوانس
ـام . مرا یاری بکننـد ـر کـس آزاد اسـت تم ـه ه البت

اهــالی مملکــت تمــام بــرادران مــن از دوســت و 
ـتند،  ـانیکه بـی غـرض هس دشمن همـه آزاد، کس
ـاذ  کسانیکه مدعی هدایت افکارنـد،  قبـل از اتخ
تصمیم از من توضیح بخواهنـد، از مـن علـت و 

ـنیدند موجب ات اصول را بپرسند، پـس از آنکـه ش
ـانع نشـدند  ـر ق اگر قانع شـدند واضـح میشـد اگ
آنوقــت حــق دارنــد کــه فحــش بدهنــد، ناســزا 

ـای . بگویند، هر نسبتی کـه میخواهنـد بدهنـد آق
دکتر مصدق السلطنه یکی از افتخارات مـن ایـن 
بود که مقدماتی را فراهم آوردم که روزنامه نویس 

ـلطنه  رئیس الوزراء بشود و ایران از دست شـما س
ـای مصـدق  ها و دوله ها نجات پیدا کند، بلـی آق
ـیاءالدین بـود کـه  السلطنه بلی قربان این سید ض

ــه چنــگ آورد ــود از . شــما هــا را ب چنــد ســال ب
استبداد نمیگویم در همین دوره مشروطه همین 
ـا  مردم بدبخت اسیر چند تا سلطنه ها و دولـه ه

ن نداشتند، کوچـک، بودند؟ دیگر سایر مردم وز
ـتم ایـن . روزنامه نویس بودنـد، ایـن را مـن شکس

خدمت را من به ایران کردم و شما ها را لرزانـدم 
ـا  ـیس الـوزراء ی که چطور یک روزنامـه نـویس رئ

ــده شــما صــدر اعظــم ایــران میشــود؟ ای ! بعقی
ـیکه ایـن فرصـت را دادنـد و  ـر اشخاص خاک بس

راجـع  اما. این بی قابلیتی خود را فراهم آوردند
آقای مصدق ! به محبوسین، اوال کسی حبس نشد

ـرفتن و حـبس شـدن  ـرار گ السلطنه تحت نظر ق
ـر ! دو مطلب است کسی حـبس نشـد، تحـت نظ

دکتـر !! (حاال فرض کنیم حبس شد! قرار گرفت
ـتغفرالله ) استغفرالله - مصدق شما میفرمائیـد اس

یک نمکی هـم در مجـاورت باشـد (دعوا نداریم 
ـروطه و  در مملکت) بد نیست ایران از قبـل از مش

ـردم یکـی از امـور  پس از مشروطه حبس کردن م
ـا وزراء . عادی بود در دوره سابق حکام والیات ی

در طهــران، مــردم بیچــاره را حــبس میکردنــد، 
خــود حــبس کــردن بخــودی خــود بــا آنکــه بــر 
ـابقه  ـری بـی س خالف قانون بود و غلط بـود، ام

که سلطنه  چیزی که بی سابقه بود، این بود. نبود
ـا را بگیرنـد،  ها و دوله ها و ملک ها و ممالـک ه

ـار.  (این را تصدیق میکنم پیـدایش ) خنـده حض
ـرا هـم  این سابقه با بنده است وتمام مسئولیت آن
بــه عهــده میگیــرم واگــر چنــد صــد نفــر از مــن 
ـا ایرانـی  ـرده شـدند هزاره رنجیده شـدند و افس
بدبخت که قرون متوالیـه در محـبس ایـن دولـه 

سلطنه ها، ممالک ها با هزار ذلـت و . مله ها. ها
ــه  ــد ک ــد فهمیدن ـار میگذرانیدن ــدبختی روزگـ ب
ـا را هـم  ـلطنه ه ـا و س ـا و ملـک ه میشود دوله ه

آقــای دکتــر مصــدق ! گرفــت، ملتفــت شــدید؟
الســلطنه و امــا اینکــه اینهــا چــرا حــبس شــدند؟ 
ــین تشــخیص داد کــه  ــیس الــوزرای وقــت چن رئ

ـیاتی کـه  برای مصالح عالیه مملکت و یک مقتض
ـنید، یـک عـده ای بـدون اینکـه  بعد خواهید ش
ـا تعـرض  ـال آنه ـا، بـه م ـات آنه بجان آن ها، بحی

ـر ! شود، در یک نقاطی تحت نظر قرار گیرنـد اگ
جنابعالی میفرمائید بد و خوب را با هم گرفتنـد، 
ـال  ـتم م مقصود دشمنی و عداوت نبـود، نخواس

ـرم ــی را ببـ ــده از . کس ـز یکع ـردم جـ ــه نبـ چنانچ
انیکه سیاســت مملکــت را فلــج میکردنــد و کســ

کارها را اداره نمیکردند و جز منفی بافی و عـوام 
ـتگیر  ـا را دس فریبی کار دیگری نمی نمودنـد، آنه

ـیش بـود . کردم در آنموقع دو موضوع مهم در پ
ـفانه حافظـه ام (آقای مصدق السلطنه  بنده متأس

ـان  خوب نیست از این جهت اسـت شـما را بهم
دو موضوع مهـم بـود ) میکنم اسم سابق خطاب

ـتقالل مملکـت  که برای حیات ایران و برای اس
ـا : ایران تأثیر مهمی داشـت ـاط ب ـئله ارتب یکـی مس

ـئله قـرارداد  ممالک متحـده شـوروی و یکـی مس
ـئله، . ایران وانگلیس این دو موضوع، این دو مس

ـران از  این دو نکته، آلت بازی دسائس رجـال ته
ـلطنه شـده بـو ـال بـود دوله و ملک و س د، سـه س

نماینـدگان مجلــس شـورای ملــی متعاقـب عقــد 
ـان هـم در  قرارداد انتخـاب شـده بودنـد، غالبش

ــد ــن وکــالء جــرأت نداشــتند . طهــران بودن ای
مجلس شورای ملی را باز کنند، سیاسیون تهران 
ـرا؟ گفتنـد  ـتند حـرف بزننـد چ هم جرأت نداش
خوب، اگر مجلس شورای ملی باز شد، قـرارداد 

کو آن مردی که قبول ! م یا رد کنیم؟را قبول کنی
پـس بهتـر ایـن ! کو آن مردی که رد کند؟! کند؟

ـا دولـت  است که مجلس شـورای ملـی نباشـد، ب
ـنهاد  ـا پیش ـال اسـت بم سویت شوروی که سـه س
کــرده اســت کــه مــا همســایه هســتیم، دوســت 

کو مردی که جرئـت . هستیم، عهدنامه به بندیم
ـردی کـه داشته باشد بگوید بـه بنـدیم و کـو آ ن م

ـیچ ! بگوید ما نمی بندیم پس بهتر این است که ه
ــد ــه . نشــنویم و صــدامان در نیای ــن آقایــانی ک ای

ــدند ـر ! توقیــف شــدند، حــبس نش و تحــت نظـ
بودند، بطوریکه میدانند، قبل از ریاسـت وزرائـی 

ولی مسئولیت آن واقعه را من بـه عهـده . من بود
ـنم ـالی نمیک ـانه خ ـالی . میگیرم، ش ـانه خ ـرا ش چ

ـپه کـه بعـد نم ـردار س ـای س ـرا آنموقـع آق یکنم زی
ـا هـم  ـا ب ـا م اعلیحضرت پهلوی شدند، در کاره
مشــاوره میکــردیم و آنچــه مــن میگفــتم، ایشــان 

حاال که ایشان دور هستند، من سزاوار . میکردند
ـئول بـدانم نـه ـان را مس ! اخالقیم نیسـت کـه ایش

ـرم وخـودم را  مسئولیت را خود من بعهـده میگی
ـرا؟ . عالی تبرئه نمیکنمبرای خاطر جناب حـاال چ

ـتم  ـه میخواسـ ـا اینکـ ـنم وامـ ــد صــحبت میکـ بع
ـنم   - دکتـر مصـدق(جنابعالی را بگیرم، حـبس ک
ـالی را ) تحت نظر میخواستید بگذارید نـه جنابع

ـنم ! بواسطه خیانتی که کردید، میبایستی حبس ک
ـتید  برای اینکه شما مجرم هستید، شـما میخواس

ــورانید  ـایر فــارس را بش ــه تمــام عشـ ـرار را ب و اشـ
شما خواستید اردوکشی . شورش تحریک کردید

شـما مجـرم . بکنید، خواستید برادر کشـی بکنیـد
ـر  ـرا ترتیـب اث بودید،  شما جانی بودیـد، ولـی چ
ندادم؟ برای این که روحیه و قدرت فکری شـما 

میدانستم با تمام ! را میدانستم، فکر شما فلج بود

کنید و یـک فعالیت تان هیچ کاری نمی توانید، ب
ـار را  ـتم ایـن افتخ چیز دیگـرهم بـود کـه نخواس
ـیتی  بشما بدهم که بواسـطه حـبس شـما، شخص

ــل شــوم پــس  - دکتــر مصــدق! (بــرای شــما قائ
تلگرافات را برای ایـن ) تلگرافات برای چه بود؟

ـا  ـال م ـلطنه مـن فع کردم آقای دکتر مصدق الس
ـــودم ـاء ب ــ ـــما . یش ـران از ش ــ ـــع در ای درآن موق

لفت ترها را گرفتم به حـبس گردن ک - بزرگترها
ـنم، شـما را  انداختم، شما را نخواستم حـبس بک

ـتم ـتید - دکتـر مصـدق. (هم میتوانس نـه !) نتوانس
ـرای  اشتباه میکنید، بشما تلگراف کردم کـه مـن ب
ایران کار میکنم،  دست بدست هم بدهیم و این 
مملکت بدبخت را نجات بدهیم و منتظر بـودم 

و »  نامـه رعـدروز« اول بجای اینکـه شخصـیت
ـر بیاوریـد،  ـیاء را در نظ ـید ض کوچکی جسمی س
ـام  عرایض او را، تمنای او را، التمـاس او را، کـه بن
ـــد،  ـنوید و او را هـــدایت کنی ــ ـران اســـت بش ــ ای

ـردم ! راهنمائی کنید باین جهت آن تلگـراف را ک
ـاً در عـرض ایـن  ـال ایـن تلگـراف  ۲۲که اتفاق س

تید برای جنابعالی یک سندی شد،  شما میخواس
این است که تلگراف سید . کسب وجاهت بکنید
ــیاءالدین را پــس از  ــال در ایــن مملکــت  ۲۰ض س

ـر  - دکتر مصـدق. (نشان داده اید ـات دیگ تلگراف
ــت ــد) هــم هس ــی اش را نشــان بدهی ـر (یک دکتـ

بین خودمان باشد پس خالصه پـس از  - مصدق
ــد، آن  ــن تلگرافــات را کردی ـالی ای ـه جنابعـ اینکـ

ن مــن نمــی خواســتم چــو.) اقــدامات را کردیــد
ـالی جـای  برادرکشی بشود و این هم برای جنابع
ـا مـن  ـا ب مسرت است که تمام اهل ایران هیچ ج

ـرکار ـران ! مخالفت نکردند، جز س ـام اهـل ای تم
سکنه این مملکـت از . هیچ جا مخالفت نکردند

ـرا و  والیات، دهات، ایالت، عشایر همـه اقـدام م
  .حکومت مرا تبریک گفتند

ـر رادمــنش(  ـان و گــیالن - دکتـ ـز آذربایجـ ) بجـ
آنوقت گیالن در تحت تشکیالت مختلط اشغال 
ـیالن در  شده بود آقای دکتر رادمنش، قسـمت گ
ـر  ـای دکتــ ـار فکـــر خـــودش آزاد نبـــود آقــ اظهــ

ـا مجلـس روضـه  - دکتر رادمنش. (رادمنش اینج
زنگ رئیس ایشان حق ندارند بـه . خوانی نیست

زنــگ )(دکتــر مصــدق حملــه بکننــد یعنــی چــه
اینجــا صــحبت بــین االثنــین  - رئــیس. ()رئــیس

ـا ) نکنید، هر کسی حرفی دارد بعد حرف بزند ام
ـایا را  مسئله کودتا آقای دکتر مصدق السلطنه قض

یکی صورت ظاهر امـر اسـت، . باید تفکیک کرد
ـاهر امـر . یکی صورت باطن امر است صـورت ظ

این است که دسته ای از قوای قزاق بتهران وارد 
ــنبه شــهر تهــران را اشــغال  شــدند، در شــب دوش

ـران  ـیس الـوزرای ای کردند و سه روزبعـد مـن رئ
یعنی اعلیحضرت مرحوم احمدشاه معین . شدم

ـرد و  الملک را فرستاد بمنزل من و مرا دعـوت ک
مــن رفــتم بقصــر فــرح آبــاد و پــس از دو ســاعت 
ـارات  ـا اختی مذاکره دسـتخط ریاسـت وزراء را ب

  !تامه بمن تفویض کرد
اعت ریاسـت وزرائـی مـن، راجع بقضایای تا سـ 

ســال  ۲۰شــما فرصــت داشــتید در عــرض ایــن 
ـیح بخواهیـــد از مرحـــوم  ـئوال کنیـــد،  توضــ سـ

ـاه ــراد ! احمدشـ ـزاق و از اف ــوای قـ ــده ق از فرمان
ـئوال ! صاحبمنصبان قزاق سئوال کنید و شـما س

نکردیــد و در مجلــس شــورای ملــی هــم وکیــل 
ـپه و  ـردار س بودید، از اعلیحضرت پهلـوی کـه س

ـان وزیر جنـگ  بودنـد و شـما هـم در ایـن پارلم
ـان را  بودید و بدفعات هم نطق فرمودید و نطقت
ـیدید؟  ـرا نپرس من خواندم،  میبایستی بپرسید چ
ـاهرش  آنچه من مطلعـم ایـن اسـت، صـورت ظ
این است که میفرمائید،  من مسبب ایـن اوضـاع 
هســتم و مــن ایــن اوضــاع را فــراهم کــرده ام و 

در آخر مـذاکرات یعنی . چنانچه اخیراً فرمودید
ـران  ـا تحریـک و دسـت دیگ خودتان فرمودید ب

بــرخالف اظهــار شــما و . مــن ایــن کــار را کــردم
ـا وقتـی کـه  ـاه بعـد از کودت بسیاری با آنکه چند م
ـا بودنـد، اعالمیـه  آقای سردار سپه وزیر جنگ م
ـا را بعهـده خـود  ـئولیت کودت منتشر کردند و مس

را در گرفتند و چون در آنموقع شـما آن اعالمیـه 
ـر از مـن  تهران دیدید و خواندید نمیبایست دیگ

ـردم آن ! سؤال بکنید ولی بعلت آن اظهاری که ک
ـرای اینکـه بدانیـد  مسئولیت را بعهده میگیـرم، ب
ـئولیت را بعهـده میگیـرم، وضـعیات  چرا من مس
قبــل از کودتــا را بایــد درنظــر بیاوریــد، مملکــت 
ایــران در تحــت اشــغال قشــون اجنبــی بــود، در 

از ایــاالت مــا یــک تشــکیالتی بــود کــه بــا  بعضــی
حکومت مرکزی مشغول جنگ و ستیز بود و در 
ـالی بـــود،  در  ـانموقع خزانـــه مملکـــت خــ همــ
همانموقع عده افراد قشونی و ژاندارمری و امنیه 
و نظمیه در ایران چهل هزار نفر بود، حقوق آنها 
هشت ماه وده ماه عقب افتاده بود، چندین صد 

ـزار ــدین هـ ـر و چن ـیالن و  نفـ ـاجر از گـ ـر مهـ نفـ
مازندران آمـده بودنـد کـه مـی بایسـت از خزانـه 
دولت زنـدگانی کننـد و چـون در خزانـه دولـت 
ـای  ـیس الوزراه پولی نبود، همه ماهـه وزراء و رئ

ایران باید به سفارت انگلیس ملتجی شده، برای 
ـان ماهیانـه باسـم موراتـوریم ـزار توم ( دویست ه

moratorium(ــن ــد و ای ــدائی بکنن دویســت  گ
عدلیه و ! هزار تومان را بین این و آن تقسیم کنند

نظمیه و امنیه و ژاندارمری هشت ماه مواجبشان 
ـام تشـــکیالت هیئـــت  ـاده بـــود، تمــ عقـــب افتــ
ـازه از  ـاه مملکـت ت اجتماعیه مختل شده بود، ش
ــعیات و  ــن وض ــطه ای ــود، بواس ـته ب ـا برگشـ اروپـ
بواســطه خبــر رفــتن قشــون انگلــیس از ایــران 

ــان بــو ــاه میخواســت هراس د، و مرحــوم احمدش
ایران را ترک کند و مراجعت کنـد و وقتـی گفتـه 
ـان  شد که چرا مراجعت میکنید گفت من در ام

ــتم ــیس بــرود چگونــه مــی !. نیس اگــر قشــون انگل
تــوانم در پایتخــت خــودم کــه قشــون و پلــیس و 
ـنم و  ژاندارم ده ماه مواجـب نگرفتـه زنـدگانی ک
ــ ــد، چک ــوم کنن ــن هج ـرین بم ـر متجاسـ نم اگـ

مرحــوم بســفارت انگلــیس ملتجــی !! احمدشــاه
ـرای  ـرد کـه ب شد، از وزیر مختار انگلیس تقاضا ک
ـیس  ـران بمانـد،  قشـون انگل اینکه او بتواند در ای
. حرکــت خــودش را از ایــران بــه تعویــق انــدازد

مستر نرمان وزیر مختار انگلیس پس از مخابره با 
لندن بشهریار ایران جواب داد که چون مجلس 

ان انگلستان بودجه این قشون را تصـویب مبعوث
ـــد ـران بمان ــ ـــد در ای ـــد، قشـــون نمیتوان . نمیکن

احمدشاه گفت حاال که قشون نمیتواند در ایران 
گفتند نباید بروی گفت، حـاال . بماند، من میروم

ـران  ـنه، طه ـران گرس ـروم پـس در طه که نباید ب
ـا و  ـا و ملکه بیچاره، تهران خواب آلـود، دولـه ه

ـادان همـه سلطنه های غفل ـیون ن ت کار و سیاس
ــد و سرنوشــت ایــران در اقیــانوس  خــواب بودن

آنوقـت بـود کـه . تالطم و بدبختی واژگـون بـود
ـیاءالدینی کـه در  ـید ض سید ضیاءالدین، همان س

ـالگی خـون خـود را وقـف  ۱۸بهار جوانی در  س
سال زیادی زندگانی  ۳۸ایران کرده بود و اکنون 

ـیاءالدین آن روز ـر شـماها  میکند، آن سید ض بفک
بود، بفکر زن و بچه شماها به فکر شهر طهران، 
به فکر مملکت بفکر ایران افتاد، از خود گذشت 

ـا را !! باالخره رئیس الوزراء شد ـرار کودت تمام اس
ـر  ــویم، ادراک آقــای دکتـ ــماها بگ ــوانم بش نمیت

ـر . بزرگتر از آنست که حقایق دیگری را بفهمد ه
ل شـد، اول روز محکمه علیای عدالت ملی تشکی

کســی کــه بــرای محاکمــه حاضــر شــود،  ســید 
ضیاءالدین است، آنچه مـی گـویم مـدرک دارم، 

ـیس الـوزراء شـدم ـین اقـدام مـن . خالصه رئ اول
تلگرافی بود به مرحوم مشاورالممالک سفیر کبیر 
ایران در مسکو که بدون تأمل عهدنامـه شـوروی 
ــود ــن ب ــن ای ــدام م ـین اق ــد،  اولـ ـاء کن . را امضـ

دومــین اقــدام مــن الغــای ) آه آه - دکترمصــدق(
میفرمائیــد ایــن .  قــرارداد ایــران و انگلــیس بــود

ـا  ـنم عمـال ملغ قرارداد ملغی بود، تصـدیق مـی ک
ولی یک وضعیت بغرنجی ایجاد کرده بـود . بود

ـا . که افراد را خسته و وضعیت را فلج کرده بود م
هزار لیره پول داشتیم در بانک شاهنشاهی  ۶۰۰

ب افتاده کمپانی نفت جنوب و از بابت منافع عق
ـاید دو ملیـون  ـره آنوقـت ش ـزار لی این ششصـد ه

ـرای صـد .  تومان میشد ـران ب درحالیکه دولت ای
. هزار تومان باید از سفارت انگلیس گدائی بکنـد

بانک شاهی این پـول را نمیـداد، در خزانـه هـم 
ـزی  ـتیم چی پول نداشتیم، از گمـرک نمـی توانس

ـیله ای نبـ ـا هـم دولـت بگیریم، چونکه وس ود، ت
ـین  حرف میزد میگفتند آقا تکلیف قرارداد را مع

قرارداد اگر عملی نشده . کنید یا بگیرید یا بدهید
ـانعی بـود کـه  بود، ولی یک بغرنجی بـود، یـک م
ـیچکس  ـزل داشـت، ه اوال افکار عمومی را متزل

وکالء نمیدانستند . نمیدانست قرارداد هست یا نه
ـا قـرارداد را  به مجلس شورای ملی که میرونـد آق

ـردم و ! قبول کنند یا رد کنند ـا ک من آمدم اینرا الغ
ـردم و  اما اینکه فرمودید آیا از لرد کرزن مشاوره ک

ایـن . استیذان کردم این نکته بین خود ما اسـت
ــا نمــی  ــلطنه ه ــا و س ــا و ملــک ه نکتــه را دولــه ه

» مــدیر روزنامــه«فهمنــد، ایــن نکتــه را یــک 
ـیس بـدون بدون مشاوره با دو. میفهمد لـت انگل

ــا  ـرد کــرزن، مــن ب ــیس و ل ــا ســفیر انگل ـار ب استیش
یعنی !! مسئولیت خودم، این قرارداد را الغا کردم

ـردم کـه معلـوم شـود،  ـا ک من مـدیر روزنامـه ملغ
بهمــین جهــت لــرد کــرزن از مــن . میشــود کــرد

ـاه و سـه وز  ـا هفـت حمـل یعنـی یـک م رنجید ت
حکومت مرا نشناخت و خدا میداند چـه انـدازه 

مین رنجش لردکرزن تأثیری داشت در بـودن ه
و نبودن من در ایران، این را من نمیـدانم، خـدا 

اما اینکه این چه نوع کودتائی بود، آقای . میداند
حکومت ملـی یعنـی چـه؟ حکومـت ملـی . دکتر

ـائیه و قـوه  ـه و قـوه قض مرکب اسـت از قـوه مقنن
ـانی نبـود، . مجریه قوه مقننه وجود نداشت پارلم

  . وطیتی نبودسیاست مشر
مستشارمالیه را که آوردید  - دکتر مصدق السلطنه

  ۱۴صفحهر د    .نفرمودید
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـبر کنیـد جـوابش را عـرض  - سید ضیاءالدین ص

مجلس شورای ملی وجود نداشت، پـس . میکنم
   از تعطیل دورۀ سوم، وکالء کرسی خودشان را 

ــه پــیش آمــد واگــذار و ــد و مملکــت را ب ل کردن
ـران  ـیس الـوزرای ای کردند تا آن روزی که من رئ

تمام رئیس الوزراءها و دولت های شـما را . شدم
ـیس تصـــویب و تشـــکیل  ـفارت روس و انگلــ ســ

تنها رئیس الـوزراء و دولتـی کـه بشـهادت . میداد
ــال بــدون مداخلــه ســفارت اجنبــی  خــدای متع

بله دوله ها و ملـک  !!تشکیل شد، دولت من بود
ـر  ها و سلطنه ها نمـی فهمنـد، ایـن نکتـه را یکنف

ـاری . مدیر روزنامه می فهمد ـر ک ـر کسـی را به ه
ـــد ـرش انداختن ـر ســ ــ ـــل آن را ب ـاختند، می ــ . س

اعلیحضرت مرحوم احمدشاه مرا احضار فرمود 
و دستخط هم بمن داد و اختیارات تام هم بمن 

حــاال داخــل ایــن بحــث نمیشــوم کــه ایــن ! داد
! قدمه را من چیده بودم یا دیگران چیده بودندم

ـا غلـط نتیجـه  بعقیده حضرتعالی صحیح بـود ی
ـیم چـه بـود؟  ـرار  - دکتـر مصـدق(اش را به بین ق

ـر ضـد مـن شـوراندید،  قـوم ) بود شما فارس را ب
خویش های مرا فرار دادند، شما و امثال شما در 
ـئولید در پیشـگاه  طهران دسائس کردید، شما مس

ـرانخدا، در پ ـاریخ، در پیشـگاه ملـت ای . یشگاه ت
من جز اینکه جان بـدهم چـه میکـردم، نتیجـۀ 
ـر قشـون پراکنـده  ـزار نف کودتا چه بود؟ چهل ه
ایــران از ژانــدارمری و قــزاق و پلــیس و امنیــه در 
تحت ادارۀ یک سرباز الیق که اسمش رضـاخان 
میرپنج بود جمع شدند، اداره شدند، امنیـت در 

ـر ـر گذشـت، مملکت فراهم شـد، طه ان از خط
بماند خود شاه هـم کـه مرعـوب ! شاه راضی شد

ـران  بود، دید در طهران هم قـوه هسـت، در طه
ـا  هم کسانی هستند که جرأت دارند بگویند که م
ـا  ـیم، مـ ــده باشـ ــواهیم زن ـتیم و میخ ــده هسـ زن
نمیخــواهیم تســلیم شــویم، بــا ایــن ارادۀ مــا و از 
. جان گذشتگی ما، شاه ایران هم جرأت گرفـت

قط وقتی که دستخط ریاست وزراء را بمن داد، ف
ــت در  ـه امنی ــس از اینکـ ــت، پ ــول گرف ــن ق از م
ـا  مملکت مستقر شد وسائل مسافرت او را بـه اروپ

من هم وعده دادم و بعد نتوانستم و . فراهم کنم
ـین بنـده و آن مرحـوم بهـم  ـتم، ب همانکه نتوانس

ـاه در نتیجـۀ بـی . خورد بیچاره مرحوم احمدش
دم لیاقت دوله ها و ملک ها و سلطنه قابلیتی و ع

ها قبل از تشکیل کابینۀ اینجانب و پس از آنکـه از 
ــأیوس شــد، تلگرافــی بــدربار  ــیس م ســفارت انگل
ـر  انگلستان و بمقامات عالیه مخابره نمود کـه اگ
ممکن است احضار قشون انگلیس را از ایران بـه 

پس . جوابی نیامد، کودتا بپا شد. تعویق بیندازند
که امنیت برطرف شده  تجدید شـد، پـس از از آن

ـئلۀ  آنکه امضای عهدنامۀ شـوروی شـد، یـک مس
ـایه ای کـــه  ـا و همســ ـین مــ ـرنج و غامضـــی بــ بغـ
مناسبات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و  اقتصادی 
ـزار کیلـومتر  ما را بیکدیگر مربوط ساخته و سه ه
ـتیم، حـل شـده و روابـط  ـرحد هس با هم هـم س

ـر. حسنه ایجاد گردید ان و مملکـت یـک در طه
ـار  ـاد شـد، یـک ک ـرای همـه ایج آسایش فکری ب
ـرده بـودم و  دیگری هم کردم که آنرا فرامـوش ک
ـادم آمـد و از  ـر ی ـای دکت حاال در نتیجـه تـذکر آق
تذکر آقای دکتر خیلی خوشحال شدم، زیرا مـن 
آنرا فراموش کرده بودم و آن مسئله پلیس جنوب 

سال بطوریکه میدانید پلیس جنوب را چند . بود
ـیس  قبل از من داده بودند و پـس از آنکـه مـن رئ
ـر  الوزراء شدم، یکی از اقداماتم این بود که به وزی
ــار کــردم، مــن نمــی تــوانم  ــار انگلــیس اظه مخت
پلیس جنوب را در تحت ادارۀ افسران انگلیسـی 
قبول کنم و باید منحل بشود و منضم ژاندارمری 

ژنــرال فریــزر را بطهــران احضــار . ایــران گــردد
و جلســۀ در ) آنوقــت مــاژور فریــزر بــود(کــردم، 

هیئـت وزراء تشـکیل دادیـم و مـذاکره کــردیم و 
ـیس جنـوب  اصولی را با هم موافق شـدیم کـه پل
تسلیم ایران بشود و از بابت مخارج گذشته قبول 
ـائی  کردند که دولت انگلستان از ایران فعال ادع
ـزر گفتنـد کـی ایـن اردو را  ـرال فری نکند، ولـی ژن

ـرهای طهرانـی تحویل  ـا افس خواهـد گرفـت، آی
. شما که دیروز همدست آلمانها بودند؟ گفتم نـه

من از دولت سوئد پنجاه نفر صاحبمنصب برای 
ایران احضار کرده ام کـه تشـکیالت ژانـدارمری 
ـان  ایران را منظم کنند و به آقای عالء کـه در هم
موقع در لندن بودند، در این بابت تلگرافاً دستور 

ـا دولـت سـوئد دادیم کـه  ـتکهلم و ب ـرود بـه اس ب
ـا وقتـی . داخل مذاکره بشود گفت خوب حاال ت

ـین  ـیم؟، ب که صاحبمنصب ها بیایند، ما چـه بکن
ــاژرفریزر،  موافقــت حاصــل شــد عــدۀ . بنــده و م

صاحبمنصبان انگلیسی که دویست نفر بودند بـه 
چهل نفر تنزل یابد و تا مدت یکسال درخـدمت 

ـند و مطیـع ا ـران باش ـر کشـور دولـت ای وامـر وزی
باشند و بمجرد اینکه صاحبمنصبان سـوئدی بـه 
ــوازم  ــی ل ـبان انگلیس ــد، صاحبمنصـ ایــران آمدن
ـر هـم خـود  خودشان را بگیرند و بروند، زیرا اگ
ـرد، مـن  ـزر آن تکلیـف را بمـن نمـی ک ژنرال فری

ـتم ـرز . نمیدانسـ ـا طـ ــکیالت آنهـ ــون تش ــی چ ول
یک قوۀ کـه در . مخصوصی بود،  من نمیتوانستم

ـر آن م وقع امنیت جنـوب را عهـده دار بـود و اگ
ـا نمیکردیـد،  ـا آنه چه جنابعالی مالقات رسـمی ب
ـارس بـه تکیـۀ  ولی تشریف داشتن جنابعالی در ف

  . پس من پلیس جنوب را منحل کردم. آنها بود
  .احضار فرمودید - دکتر مصدق

ـا نصـف  - سیدضیاءالدین  منحل کردم و ثلـث ی
در اصـفهان  آن را هم به اصفهان احضار کردم و

ــد ــدق. ماندن ـر مص ـار  - دکتـ ـران احضـ ــه طهـ ب
  .فرمودید

خیــر بــه اصــفهان احضــار کــردم و  - سیدضــیاء 
ــۀ مــن در انحــالل پلــیس  چنانچــه گفــتم عالق
ـتقالل و  ـته از اینکـه بـه اس جنوب چه بود؟ گذش

در بدو امر . سالمت مملکت ما لطمه وارد میاورد
ـبات  که ما با دولت همجوار شوروی دارای مناس

ه شده بودیم، نمیخواستیم در ایران دولـت حسن
یک تشکیالتی را داشته باشد کـه در تحـت ادارۀ 
افسران یک مملکتی باشد که در آنموقع با دولت 
ـنه نبودنــــد و  ـبات حســـ شــــوروی دارای مناســـ

  . همدیگر را نشاخته بودند
پــس چــرا بــه طهــران  - دکتــر مصــدق الســلطنه
  ! احضار کرده بودید؟

کـی آمدنـد بـه طهـران، عرض کردم  - سید ضیاء
ـرده  ـار ک ـران احض عرض میکنم تازه هم بـه طه

ـیس . باشم از وظایف من است وقتی کـه شـما رئ
ـردم، ! الوزراء شدید، احضار نکنیـد مـن بـودم ک

بشما هم مجبور نیستم توضیح بدهم، بشـما هـم 
ـیس الـوزرائی مـن  اجازه نمیدهم که در شئون رئ
داخل بحث شوید و از مـن استیضـاح کنیـد کـه 
ـیلم  ـار را کردیـد؟ م ـرا آن ک چرا آنرا خوردید؟ چ

جنابعالی از !! بود بجنابعالی هم توضیح نمیدهم
ـرپیچی کردیـد، مـن بشـما  ـران س اوامر شهریار ای
ــت مرکــزی را دور  ــم دول ـتم، حک چیــزی نگفـ

من چیزی ) پاره کردم - دکتر مصدق(انداختید، 
ـتم خالصــه موفقیــت حکومــت مــن در . نگفـ

ـایانی بـود و از انحالل پلیس جنوب، موف قیت ش
مــاژور فریــزر کــه در آن قضــیه بــا مــن کمــک و 
ـیس و  مساعدت کرد، امتنان دارم و از دولت انگل
ـیس  ـتان کــه در انحــالل پلـ حکومــت هندوسـ
ــاعدت کردنــد و حتــی وعــده  ــا مــن مس جنــوب ب
دادند از بابت مصارف گذشته چیزی در آنموقـع 

ـان دارم ـر مـن در . مطالبه نکنند، امتن اقـدام دیگ
موقع شروع به اصالحات داخلی و جلـوگیری آن

از دزدی و افراط مالیه برای مـن نهایـت مسـرت 
است که ایرانیها میتوانند بگوینـد کـه یـک روزی 
ـرد . یک دولتی داشتیم کـه دزد نبـود و دزدی نک

ـال ملـت اسـت،  این افتخار مال شماها است، م
ـتم چونکـه فرمودیـد، . زیرا من فرزند ایـن مملک

بایـد ایـن را بگـویم، .  بودند دیگران محرک من
روزی نمایندۀ کمپانی نفت جنوب آمد پیش مـن 
ـتاریا  و از من تقاضا کرد که امتیاز نفت شمال خش

ـتم مـن نمیتـوانم. را باو بدهم ـرا؟ . گف گفـت چ
ـابق  ـه مطـ ـتم بــدو دلیــل، دلیــل اول اینکـ گفـ

ـازاتی را   عهدنامۀ  ایران با حکومت شـوروی امتی
ـا  که حکومت شوروی به ایران ـته، م ـترد داش مس

. حق نداریم بهیچ دولت اجنبی دیگری بدهیم
دیگر اینکه دادن امتیاز از حقوق مـن نیسـت و از 
مختصات مجلس شورای ملـی اسـت، صـحبت 
هائی شد، حرفهائی زد، پس از آنکه دید نمیتواند 
مرا قانع کند زبانی گشود کـه بمـذاق مـن خـوش 

ـترفالن مـن حاضـر . نیامد جواب دادم آقای مس
ـافع  هستم برای مصالح عالیه ایران و انگلیس من
ـین هـم  ـنم و چن کمپانی های انگلیسـی را فـدا ک
کردم و اینجا هم خدا میداند تا چـه انـدازه ایـن 
ـأثیر  ـران ت اظهار من در بودن و نبـودن مـن در ای

ـران بـه قـم را کـه یـک . کرد امتیاز راه شوسه طه
ـرده بـود،  ـالها بـود اشـغال ک کمپانی انگلیسـی س

ـای الغ اء کردم و ژنرال های انگلیسـی و کلنـل ه
انگلیسی که برای قرارداد به طهران آمده بودند، 

  . از طهران بیرون کردم
  . شما انگلیسی ها را عاجز کردید - دکتر مصدق
ـر  - سیدضیاء ـای دکت اگر عاجز نکـرده بـودم، آق

مصــدق الســلطنه مســتر نرمــان شــریفترین وزیــر 
ـران از خـــدمت  ـیس در ایــ ـار انگلــ وزارت مختــ

بلــه کــردم، . خارجــه انگلــیس خــارج نمــی شــد
حاال کـه . خالصه تا بوده ام خیلی کارها کرده ام

ـا اینکـه  نمیخواهم تمام آنها را اینجا عرض کنم ب
ـارج از موضـوع منسـت . هر چه عرض میکنم خ
ـرده ام، بـس اسـت . ولی هر چه تاکنون عرض ک

ـا بـودم بـه  کوتاه کنیم، من این کارها را کردم و ت
ـال وداد  آقای ـا کم سردار سپه وزیر جنگ وقت ب

ـان گلـه  ـاً از ایش با هم کار میکـردیم و مـن شخص
ـاتی هسـت در  ـر اختالف های شخصی نـدارم، اگ

ـران . نظریات سیاسی است من پـس از آنکـه از ای
ـردم ـیش آمـد کـه … حرکت ک ـیاتی پ یـک مقتض

آنهم از اسرار کودتا است که من بودن خود را در 
ان مقتضی ندیدم با طیـب ایران برای مصالح ایر

! خاطر ایران را ترک کردم، کسی مرا بیرون نکرد
اگر اطالعی ندارید بشما میگویم، روزی که من از 
طهــران حرکــت کــردم، شــش هــزار ژانــدارم در 

ـزاق نبـود، .  تحت امر من بود ـران قـوه ق در طه
ــل مراجعــت داده  ــه قــزوین و منجی قزاقهــا را ب

ـز ـپه ه ار و هشتصـد بودیم، در تحت امر سردارس
ـان  ـر افـراد مرکـزی بودنـد، در هم ـزار نف یا دو ه
ـنم،  ـتم بک موقع من قادر بودم، هر چـه میخواس
کسی مرا بیرون نکرد و طرد نکرد و این هم یک 
اسراری است که من فقط میدانم و مجبـور هـم 

ـتم، ! نیستم بشما توضـیح بـدهم ـران رف مـن از ای
 ولی اقدامات سه ماهه من روحی در ایران دمیـد
که تا ده سال بعد از من ایران در عداد ملل زنده 

ـران امـروزه دیـده . دنیا بشمار آمـد ـر چـه در ای ه
اگر در طـرح اساسـی . میشود، مولود کودتا است

ــاگوار نــه  ــایع ن ــا در وق ــانی بــودم، ام ــا مــن ب کودت
ــات دوره  ــتم، در انتخاب حاضــر و نــه شــرکت داش
پنجم اهالی طهران مرا بوکالت انتخاب کردنـد، 

پس از اینکه دیدند من وکیل میشوم، . أی دادندر
ـا  ـالی را باینج ـروز جنابع همین آراء حومـۀ کـه ام
ــن  ــه و نگذاشــت م ــد در آراء انتخابی آورد آوردن

ـر . اکثریتی حاصل کنم ـای دکت ـالی آق پس جنابع
ـلطنت  فعال موضوع را بمیان آوردید، موضوع س

ـال از مرحـوم  ۲۳را بمیان آوردید، شما بعـد از  س
ــد، در صــورتیکه شــما احمدشــ اه مدافعــه میکنی

ـین تریبـون آنچـه  همان کسـی بودیـد کـه در هم
ـاه  فحش و ناسزا و بی احترامی بود بـه احمـد ش

) کـی؟ - دکتر مصدق(کردید، در نطقتان کردید 
ــه  ـا آنچ ــد اینجـ ــدم و بع ـان دی دیشــب در نطقتـ
ـتید، مــــدح و تملــــق و چاپلوســــی از  توانســـ

ــد  - دکتــر مصــدق. (واالحضــرت پهلــوی کردی
در صورتی کـه عـالء و تقـی زاده مخالفـت ) کی؟

خودشان را اظهار کردنـد، بـدون اینکـه تملقـی 
ــد ــه . (بگوین ــد چکم ــما رفتی ــس ش ــس از مجل پ

پوشیدید و نتیجۀ همین چکمه پوشـی شـما ایـن 
بود، که داماد شما برادر زادۀ شما که مجرم ترین 

ــود دکتــر . (رئــیس الوزراءهــای ایــن مملکــت ب
میخواســتید دختــر  شــما) بمــن چــه؟ - مصــدق

ــه او  ـان ب ـیلۀ دخترتـ ـتید بوسـ ـان را بفرسـ خودتـ
ــد ـیحت کنی ــه . نصـ ــما ک ـاد ش ـان دامـ ــی همـ بل

ـید، قـوۀ  جوانهای این مملکت را به محـبس کش
 - دکتر مصدق. (قضائیه این مملکت را محو کرد

ـائیه را در اجرائیـه ) هوچی گری نکنیـد قـوه قض
ـایقی اسـت کـه بایـد . مداخله داد ـا یـک حق اینه

ـاقی گفته ش ود، اینها را کسی فرامـوش نمیکنـد، ب
ــاقی بمانــد ــالوده ســعادت . میمانــد بگذاریــد، ب ش

ـپه  ایران طرح ریزی شده بود،  ولی من سردار س
ــوزراء نکــردم، مــن ریاســت وزراء را  را رئــیس ال
ـاهی  ـان را بـــه پادشــ ـان نـــدادم، مـــن ایشــ بایشــ

تمام ملت تمام مملکت خدمات او را . برنگزیدم
ـال بعـد از حرکـت مـن تقـدیر میکـرد و  تا پنجس

امروز هم مقتضیات مملکت را مناسب نمیـدانم 
ـیش در غیبـت مـن  ـال پ که یک قضیه که چند س
پیش آمده و امروز شما برای دشـمنی مـن وعـوام 

امــروز مــا در . فریبــی خودتــان تجدیــد میکنیــد
ـا  ـتیم، ب ـا یـک بـدبختیهائی هس مملکت مواجه ب
یــک بیچــارگی هــائی هســتیم، بــا یــک مصــائبی 

ســتیم و فقــط سزاواراســت از قضــایائی بحــث ه
نـه اینکـه کـی . کنیم که مجرمیت مرا ثابـت کنـد

شــاه بــود و چطــور بــود و چطــور رفــت، اینکــه 
ـرا مسـبب  مصائب بیست ساله را ذکر میکنیـد و م
بدبختی های ایران میدانید، مثل ایـن اسـت کـه 
ـین ابـن علـی در صـحرای  مسئول شـهادت حس

ـه  کربال حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیـه و آل
ـاورده بـود بنـی . باشد زیرا اگر پیغمبر اسـالم را نی

. امیه هم پیـدا نمیشـد، معاویـه هـم پیـدا نمیشـد
حسین ابن علی هم کشته نمیشد به همان انـدازه 
کــه جــد اکــرمم پیغمبــر مســئول فجــایع کــربال 
. است، من هم مسئول فجایع بیست ساله هستم

د و جرأت مطلبی را فرمودید ولی جرأت نداشتی
ـاره کردیـد  نکردید وقایع را روشـن بگوئیـد و اش

دکتـر (ولی من جرأت دارم و با جرأت می گـویم 
ـای انگلیسـی بـود و !) البته - مصدق گفتید کودت

ــی  ــد، قضــیه خیل ــها کردن ـا را انگلیس ــن کودتـ ای
انگلستان برای اجـرای قـرارداد ! مضحک است

ـا میکنـد ـرا کودت ـای آن چ . کودتا نکرد، برای الغ
ـا بشن وید مردم تعجب کنید سه سال قرارداد امض

شد آنچه من مطلعـم آنچـه مـن اطـالع دارم در 
هــیچ تــاریخی هــیچ ســفارت انگلــیس بــدولت 
ـرا بکنـد . ایران فشار نیاورد که این قـرارداد را اج

ـرا نکنـد،  میخواست اجرا بکنـد، میخواسـت اج
ـرای آن  ـرای اجـ ـیس بـ وقتــی کــه دولــت انگلـ

ـا نمیخواهد کودتا کند، برای  ـرا کودت ـایش چ الغ

بکند؟ پس مطلب چیسـت؟ بایـد مـدیر روزنامـه 
ـا  ـردم بـود ت بود تا این مسائل را فهمید، بایـد از م
این حقایق را دانست، باید از طبقه اشراف ملـک 
ـام  و دوله و سلطنه نبود، باید کسـی باشـد کـه تم
ـال  دورۀ زندگانی خودش فکرش صرف جمع م

لصــه از طــرق غیــر مشــروعۀ مســتوفی گــری و خا
ـا بتوانـد بفهمـد چگونـه یـک از  خوری نباشد، ت
جان گذشته میتواند بیک مملکت خدمت بکند 
ــات  ــاری بکنــد کــه عقــول ناقصــه ادراک و یــک ک

ایـن ! خیر آقا. ناقصه از قوۀ درک آن عاجز است
ـین ! کودتای انگلیسی نبـود ـیش ب ـا پ انگلیسـی ه

هستند، انگلیس ها سیاست سه ماهه ندارند، اگر 
ـته انگلستان می خواست سیاسـت سـه ماهـه داش

ـار  ـیش مثـل ک ـرن پ ـتان چنـد ق ـار انگلس باشد، ک
نخیــر ایــن یــک کودتــای . امــروز مــا شــده بــود

) پـس چـه بـود؟ - دکتـر مصـدق(انگلیسی نبـود 
ــن  ـاال ای ــود،  حـ ـیاءالدین ب ـید ضـ ــداکاری سـ ف
ـری  ـایق دیگ اظهارات من شما را قانع نکرد، حق
ـر میخواهیـد  هست که من نگفتم و نمیگـویم اگ
بدانیــد محکمــۀ علیــای عــدالت ملــی را تشــکیل 

ـتم دکتـر . (دهید، من برای محاکمه حاضـر هس
ــد - مصــدق مــن ) تعلیــق بــامر محــال میفرمائی

مســئولیت مســبب بــودن وقــایع ســوم حــوت را 
بعهده میگیرم، در مقابل خدا در مقابل تاریخ در 
پیشگاه ملت ایران از این کودتا برای خودم بهره 

نه دزدی کردم نـه . علیل ای نبردم جز یک مزاج
کسی را کشتم، دستم بخون کسی آلوده نشد، مال 
کسی را نبردم، خانۀ کسی را خراب نکردم، فقـط 
ـاریخ  ــد، در تـ ـاد نبودن ـانیکه معتـ ــده کسـ ــک ع ی
زنــدگانی خودشــان حــبس بشــوند، تحــت نظــر 

در آن روزهای تاریک، تنها مـن و فقـط .  گرفتم
ازخرابی و من بودم که از خود گذشتم و ایران را 

ــه نجــات دادم ــن اظهــارات قصــدم . تجزی از ای
برای تصـویب . تحریک آقایان نمایندگان نیست

اعتبارنامۀ من عالقۀ شخص من محرک بودن و 
نبودن در مجلس نیست و کسانیکه بمـن محبـت 
یا بی لطفی دارنـد، فقـط بایـد وجـدان خـود را 
. حاکم عرایض من و وقایع تاریخی قرار بدهنـد

ـا ـتممن طالب مق ـتم! م نیس ! طالـب شـهرت نیس
ـتم ـال نیس ـیش . طالب راحتی و جمع م ـاه پ دو م

بمن تکلیف شد سفارت امریکا و ریاست هیئـت 
اعزامیــه را بــه ممالــک خارجــه قبــول کــنم، مــن 

ــه واشــنگتن . نکــردم ــول میخواســتم، ب ـر پ اگـ
ـنگتن . میرفتم ـتم، بـه واش ـر شـهرت میخواس اگ
ک و اگر مقام و عیش و راحتی و ذوق مل. میرفتم

ــه واشــنگتن  ــه و ســلطنه داشــتم، ب ملــک و دول
من اینجا ماندم و اینجا هم میمانم برای . میرفتم
خالصه من چه باشم چه نباشم امیـدوارم . ایران

آقایان وکالی ملت وضعیات بـدبخت مملکـت 
کوشــش مــن در . خودمــان را تشــخیص بدهنــد

افتتاح مجلس برای من یک حقیقتی بود، فقـط 
ـا قص را، از نبـودنش بهتـر این بـود کـه مجلـس ن

ـتم ــاد و . میدانس از لحظــۀ اول مصــمم شــدم اتح
  با هیچ اعتبارنامه ای. اتفاق خودم را نشان بدهم

ـا و  ـه اعتبارنامــه هـ ــت نکــردم، نــه اینکـ مخالف
انتخابات تمام مراحل قانونی و حقیقـی خـود را 

برای این بود که ! طی کرده بود نه برای این نبود
ا تعویق افتتاح مجلس موقع مملکت را مناسب ب

ــدم ــه . ندی ــه برداشــتند ب ــن دو روزه در روزنام ای
ـار  ـرا اعتب آقایان وکالی ملت حمله کردند که چ
نامه ها را اینطـور تصـویب کردیـد و یـک نسـبت 
های ناسزائی با کثریت دادند، خواهش میکنم از 

شــما یــک . فحــش روزنامــه هــا افســرده نشــوید
لــس مــن چــه در مج. وظیفــۀ نماینــدگی داریــد

ـان مجلـس  باشم، چه در مجلـس نباشـم، خواه
هستم و کوشش خواهم کرد، شماها را در مقابل 

مــن عظمــت و . دشــمنان مجلــس مدافعــه کــنم
ـرا  ـتم، زی ـان هس استقالل فکـر مجلـس را خواه
ـا ایـن مجلـس اسـت ـر قـدرت ملـی ب . تمام مظه

ـاریخ  ـام ت ـام بـدترین ای آقایان نماینـدگان ایـن ای
ـام بهتـر ـران ایران است، این ای ـاریخ ای ـام ت ین ای

است، این دورۀ ایمان است، این دوره دورۀ بـی 
ایمانی است، این عصر عصر دانش و خردمنـدی 
است،  این عصر عصر نادانی و بی خردی است، 
این فصل فصل روشن اسـت، ایـن فصـل فصـل 
ـتان  ـیش اسـت، زمس تاریکی است،  بهار امید در پ

ـت ی را ناامیدی در برابر عفریت بدبختی دامن نیس
ــود را  ـال خ ـرو بـ ــعادت پـ ـتۀ س ـترده و فرشـ گسـ
گشــوده، چــرا؟ زیــرا همــه چیــز داریــم و هــیچ 

از آنچـه . نداریم، هیچ نداریم و همه چیز داریـم
گفتم و شنیدید و گوش هم داده اید شاید تباین 
ـاینی  ـر تب ـر مـن اگ و تناقص تشخیص دهید، بنظ
باشد،  در عقول و افهام است اگر تناقضـی باشـد 

ادراک است و اگر اختالفـی باشـد  در سنجش و
ـام . در تشخیصات است همه میدانید چرا ایـن ای

بدترین ایام تاریخی ایران است، اکنون به بینیـد 
. چگونه این ایام بهترین ایام تاریخی ایران است

اگر ماها، اگر ایرانیان، اگر کسانی کـه سرنوشـت 
ایــن مــردم بــدبخت را در دســت گرفتــه انــد، بــا 

ود، بــا از خودگذشــتگی هــای فــداکاریهای خــ
خــود، بــا خداشناســی و مــردم دوســتی خــود و 
ـائی  ـای خـود، قـدم ه اخالص و چشم پوشـی ه
بردارند، آنوقت است که ما میتوانیم بگوئیم ایـن 

ـران اسـت ـر مفهـوم . ایام بهترین ایام تاریخ ای اگ
ـاریکی کـه  ـای ت ـر روزه اضمحالل را بـدانیم، اگ

نسلی . آوریم برای نسل آتیه در پیش است را بنظر
که هنوز از کتم عدم بـه عرصـۀ وجـود نیامـده و 
جز ذلت و ادبار و فالکت میراثی برای وی تهیـه 
ـان خـود  نشده با دیدۀ عبرت بنگریم و با یک تک
ـا  ـر ب را از لعنت و سرزنش ابدی رهائی بدهیم، اگ
اخالص و ایمان به خدا قرض خـود را بـه ملتـی 

نوقت است کـه آ.  که ما را پرورش داده، ادا کنیم
ـار سـعادت  ـنی و به ـرین وجهـی روش ـیرین ت با ش
ــوه تــرین  ــده بــا جل ایــران را در پــیش خــود دی

پـس . صفحات تاریخ ایران را بوجـود آورده ایـم
آقایــان اگــر شــماها . هــر چــه هســت در ماســت

ـای اشـکبار در  فداکاری بکنید،  بجـای چشـم ه
ـای  ـانی ه ـای خنـدان پیش ـا لـب ه آتیۀ نزدیکی ب

متبســم ایرانیــان را نگریســته، گشــوده، ســیمای 
ـادباش خواهیـد گفـت . همدیگر را یکدیگر را ش

آنوقت است که آثار اهتزازات فکر روشن ایرانی، 
شعشــه الهامــات الهــی جلــوۀ تجلیــات معرفــت 
انســانی، شــعله عشــق خــدا پرســتی، یعنــی مــردم 
ـا تقـوای  دوستی نتیجۀ اخالص خـدمتگزاران ب

ـرا ـتان صـمیمی ای ن را ملت و ارزش واقعـی دوس
ـا رب  ـین ی ـرد، آم مالحظه و مشاهده خـواهیم ک

  . العالمین
ــی ــر معظم ــذاکرات  - دکت ــت م ـا کفای ــده بـ بن

  . مخالفم، من پیشنهاد تنفس میکنم
صحبتی که در مجلس است راجع بـه  - فاطمی

اعتبارنامۀ آقای سید ضیاءالدین بود، مخالف با 
ـای دکتـر مصـدق بـوده و  اعتبارنامه شخص آق

ـنش و ـــر رادمــ ـای دکت ـــداکار مخالفـــت  آقــ ف
ـابراین بایـد یکنفـر . خودشان را پس گرفتنـد بن

ـالفی نیسـت  مخالف صحبت کنـد و چـون مخ
  .توضیحی که ایشان دارند باید بدهند

پیشنهاد کفایت مذاکرات  - یکنفر از نمایندگان 
  . شده است
ـای  - فاطمی ـازه بفرمائیـد مطلبـی را کـه آق اج

  . دکتر مصدق میخواهند بفرمایند
یـک کلمـه میخـواهم توضـیح  - دکتر مصـدق

  .بدهم
  . بفرمائید - رئیس 

بنـــده خیلـــی متأســـفم کـــه  - دکتـــر مصـــدق
ـبیه  ـتر ش فرمایشات آقا بیک حماسه سـرائی بیش
ـائی کـه بایـد در مجلـس  بود تا بیک صحبت ه

ایشــان نســبت بــه رجــال بــزرگ ایــران . بشــود
در ایـن موقـع (… نسبت به رجال وطن پرست

ز طــرف بعلــت بــروز احساســات و تظــاهراتی ا
تماشاچیان که مخالف نظم مجلس بود، آقای 
ـاً در ایــن وقــت  رئــیس جلســه را تــرک و موقتـ

جلســه بعنــوان ) یکســاعت و نــیم بعــد از ظهــر(
تنفس تعطیل وپس از نیمساعت مجدداً تشکیل 

  ) گردید
ــوی - رئــیس ــوی. آقــای نب آقایــان  - حســن نب

ــت  ــدتی از وق ــه االن م ــد ک ــدیق میفرمائی تص
ت هم در این موضوع معمول گذشته و مذاکرا

ناتمام مانده است، اگر اجازه میفرمائید امـروز 
جلسه ختم شـود و جلسـه موکـول بفـردا شـود 

موقــع و دســتور جلســه  - ۳) ] صــحیح اســت(
ـان تصـویب  - رئیس[ ختم جلسه - بعد اگر آقای

ـیم  ـتم میکنـ ــه را خـ ــد جلس صــحیح (میفرماین
سه ساعت ) چهارشنبه(جلسه آینده فردا ) است

دستور هـم بقیـه مـذاکرات امـروز قبل از ظهر 
ـتم [ مجلس دو ساعت و ده دقیقه بعدازظهر خ

 ]شد 
  )  ۲( اسعد  - رئیس مجلس شورای ملی

  :توضیحات و مآخذ٭   
  
 ۱۲۸۲ضیاءالدین نقابـت، متولـد اهـوازدر -  ۱

سال ،  حقوقـدان و نماینـده  مجلـس  شـورای 
ـیزده  ،  ملـــی  درادوار ـازده، دوازده وســ ده ،  یــ

ــ ـارده و هیج ــتچهـ ــوده اس ـال . ده ب او در سـ
ـاده  ۱۳۵۱ ــل در جـ ـا اتومبی ـاد ف بـ ــر تصـ دراث

  .چلوس جان سپرد 
  
سیاســت موازنــۀ «  - اســتوان  حســین کــی  -  ۲

ــد اول - » مجلــس چهــاردهم  رمنفــی د  –جل
  ۳۶ -  ۵۲صص

نگاه کنید به گزارش صورت مشروح  مجلـس * 
 ۱۶روز ســه شــنبه  چهــاردهم شــورای ملــی در

   ۱۳۲۲اسفندماه 
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باره بازهم در
 استقالل

 : »استقالل«واژه 
   

در فرهنـــگ عميـــد ميخـــوانيم كـــه 
ــه آزادی «عبارتســت از » اســتقالل« ب

بدون مداخله کسـی «، »کاری کردن
بـه عبـارت . »کار خود را اداره کردن

دیگــر بــروی پــای خــود ایســتادن یــا 
متکی به خود بودن همـان اسـتقالل 

قابـل توجـه اینکـه در تعریـف . است
» آزادی«از کلمـه » اسـتقالل«کلمه 

ــود ــتفاده میش ــتقالل را !. اس ــر اس اگ
در نظـر » اندپانـدانس«معادل کلمـه 

بگیریم، در لغت نامه های فرانسـوی 
آزاد از هـر «: آنرا چنین معنی میکنند

بـه عبـارت . »و وابسـتگی سـلطهنوع 
» مســتقل«دیگــر کســی یــا پدیــده ای 

غیــر خــود آزاد  ســلطهاســت کــه از 
اینجا بـه در » وابستگی«کلمه . باشد

عنوان شرط حیات، یا عنصـر تعیـین 
عنصری که در تصمیم گیـری (کننده 

ــد ــرود و ) حــرف اول را میزن بکــار می
ــان ــه  بایــد می ــا » وابســتگی«اینگون ب

» رابطـه«وابستگی عادی که ناشی از 
ای متقابل است تفاوت اساسی قایـل 

زیراکــه بــدیهی اســت کــه هــیچ . شــد
پدیده ای نمیتواند فـارغ از هـر نـوع 

بـه معنـای عـادی (ابطه و وابسـتگی ر
بــا پدیــده هــای اطــراف خــویش ) آن

  . تصور شود
اگــر ایــن تعریــف را بــه مقولــه هــای 
سیاسی بسط دهیم، میتوان گفت کـه 
ـــاد  ـــک نه ـــدنی، ی ـــازمان م ـــک س ی
حکــومتی، یــک حــزب سیاســی، و یــا 

) استیت، اتـا(یک کشور یا یک دولت 
ــه  ــی ب ــه متک ــت ک ــتقل اس ــی مس وقت

طه غیــر خــودش باشــد، تحــت ســل
نباشد و بدون مداخله تعیـین کننـده 
ســازمان، نهــاد، حــزب، و یــا کشــور و 
ــه  ــدون آنک ــه، ب ــر آزادان ــی دیگ دولت
ــار و  ــد، وظــائف، ک ــس ده حســاب پ

بــه . مســئولیت خــود را انجــام بدهــد
عنوان نتیجه گیـری در مـورد معنـای 

ــوی« ــا » لغ ــوان ادع ــی ت ــتقالل م اس
نمود که این کلمه رابطه تنگاتنگی با 

  .دارد» آزادی«
    

 : »استقالل دولت«
    

ــای  ــه معن ــدتاً ب ــا عم اســتقالل دولته
بــه معنــای عــام (اســتقالل سیاســی 

نـه اینکـه فقـط در امـر . اسـت) کلمه
سیاسی استقالل دارد، خیر، بلکـه بـه 
ایــن معنــا کــه سیاســتهای مــورد نظــر 
ــم از  ــا اع ــه ه ــامی زمین ــت در تم دول
ــاتی، گمرکــی،  اقتصــادی، مــالی، مالی

ــــــی، فره ــــــائی، سیاس ــــــی، قض نگ
دیپلماتیک و غیـره، همگـی از طـرف 

ــین میشــوند اگــر در هــر . دولــت تعی
کدام از این مـوارد، دولتـی بخواهـد 
از صالحیت خویش به نفع مثال یـک 

) اتحادیــه اروپــا(ســازمان منطقــه ای 
ــن تصــمیم را آن  ــد، ای صــرفنظر نمای
دولت باید بگیرد و نه دولت دیگـری 

بجای که نقش قیم او را بازی بکند و 
بــدین ترتیــب، در . او تصــمیم بگیــرد

مثال اروپا، اگر دولت عضو اتحادیـه 
اروپــــا موافــــق تفــــویض برخــــی از 
صالحیت هـای خـویش در امـر مـثال 

بانـک (پولی به یک نهـاد منطقـه ای 

ــا باشــد، آن تصــمیم را ) مرکــزی اروپ
مانند آلمـان (خود راسا اتخاذ میکند 

و فرانســه و ســایر کشــورهای عضــو 
الحیت خـویش را در امـر یورو که صـ

پولی به بانک مرکـزی اروپـا تفـویض 
و اگـر مخـالف باشـد، آن ) کرده انـد

تصــمیم را نیــز خــود راســا رد میکنــد 
ــایر  ــارک و س ــتان، دانم ــد انگلس مانن
کشورهای اتحادیه اروپا کـه بـه یـورو 

   .نپیوستند
پس اجماال میتـوان گفـت کـه دولـتِ 

مستقل، دولتی است که ) استیت، اتا(
ــت تحــت  ــت دول ــا قیمومی ــلطه ی س

ــد ــری نباش ــتقالل . دیگ ــابراین اس بن
ــه ایــن معنــی نیســت کــه آن  دولــت ب
دولــت در روابــط متقابــل سیاســی، 
اقتصــادی یــا نظیــر آن، رابطــه ای بــا 

دیگـری نداشـته ) یا دولتهای(دولت 
ـــه و  ـــوع رابط ـــر ن ـــد ه ـــد و فاق باش

ــد ــل باش ــتگی متقاب ــای . وابس در دنی
اء کنونی کشوری که به نحوی از انحـ

وابستگی به غیر خود نداشته باشـد و 
جزیـــره ای در میــــان اقیانوســــهای 
ـــزوی باشـــد وجـــود  دوردســـت و من

هر کشوری به نحـوی . خارجی ندارد
ــه کشــور دیگــر وابســته اســت، ایــن  ب
وابســتگی ممکــن اســت کــم یــا زیــاد 
ــادل  ــا صــرف وابســتگی مع باشــد، ام

وابسـتگی بایـد . عدم استقالل نیسـت
رسـلطه قـرار در رابطه سلطه گـر و زی

ــا بــه عنــوان عــدم اســتقالل  بگیــرد ت
برای مثال کشور ژاپـن . ارزیابی شود

در زمینه انرژی وابستگی شدیدی بـه 
واردات نفت و گـاز کشـورهای نفـت 
خیز دارد اما ایـن باعـث نمیشـود کـه 
بگوئیم ژاپن فاقد استقالل و کشوری 

لذا وابستگی هـای ! غیر مستقل است
افی متقابـــل دولتهـــا بـــه یکـــدیگر نـــ

   .استقالل آنها نمی باشد
بر خالف تصور آنهائی که بدون ارائه 
پشتوانه هـای محکـم نظـری و بعضـا 
ــر تعــاریف مــن درآوردی،  ــه ب ــا تکی ب
اصل استقالل دولت ها را بزیر سوال 
میبرند، تاریخ مصرف اصل اسـتقالل 
ـــــــده اســـــــت و  ـــــــه ســـــــر نیآم ب

بهــم وابســتگی یــا (» انتردپانــدانس«
اســـتقالل نـــافی ) وابســـتگی متقابـــل
طبیعتـا دولتهـا در . دولت هـا نیسـت

  زمینـــه هـــای مختلـــف، از جملـــه
اقتصـــــــادی، مـــــــالی، سیاســـــــی، 
دیپلماتیــک، فرهنگــی، روابــط کــم و 
. بــیش گســترده ای بــا یکــدیگر دارنــد

ـــین روابطـــی، حتـــی در  داشـــتن چن
ســطح بســیار گســترده کــه منجــر بــه 

وابســتگی متقابــل (» انتردپانــدانس«
بــر نفــی نیــز میشــود، دلیلــی ) آنهــا

  !استقالل کشورها نیست
    

  :برخی از مستندات اصل استقالل
   

اصل استقالل، اصـلی حقـوقی اسـت 
که دارای دو جنبه داخلی و خـارجی 

ـــت ـــل . اس ـــتندات اص ـــورد مس در م
ـــل،  ـــین المل ـــوق ب اســـتقالل در حق
ــه آقــای رضــا  ــه مقال ــدگان را ب خوانن

ــوان  ــری تحــت عن ــاع از «نص در دف
ــتقالل ــی از» اس ــه در برخ ــایتها  ک س

در مورد . مندرج است ارجاع میدهم
ــه  ــوط ب ســایر مســتندات، عمــدتا مرب
حقوق اساسـی، بـه مـوارد زیـر اکتفـا 

  .میکنیم
اعالمیـــه جهـــانی حقـــوق بشـــر کـــه 
بوسیله مجمع عمـومی سـازمان ملـل 

ــــه  ۱۹۴۸دســــامبر  ۱۰متحــــد در  ب

ــق  ــت، و از طری ــیده اس ــویب رس تص
ــی وارد  ــوانین اساس ــیله ق ــد بوس تائی

ــ ــوق داخل ــورها حق ــیاری از کش ی بس
شده است، در همان اصـل دوم، بنـد 

  .به استقالل کشورها اشاره دارد دو، 
مــاده دوم اعالمیــه، مربــوط بــه حــق 
ــوق و  ــا از حق ــان ه ــورداری انس برخ
آزادیهای مصرحه در اعالمیه جهـانی 

بند دو همین مـاده . حقوق بشر است
بــه عــالوه، هــیچ «مقــرر میــدارد کــه 
بنـی بـر موقعیـت تفاوتی میان افراد م

سیاسی، قضائی یا بـین المللـی کشـور 
یا سرزمینی که تبعـه آن هسـتند نبایـد 

کــه آن کشــور یــا ســرزمین قائــل شــد 
ــت،  ــا تحــت قیمومی ــتقل باشــد ی مس
خــود کفــا باشــد یــا دارای حــاکمیتی 

در نتیجه نمی تـوان گفـت ! »محدود
که تاریخ مصـرف اصـل اسـتقالل بـه 

    .سرآمده است
ـــه در قـــانون اساســـی ف رانســـه، مقول

استقالل صراحتا در دو اصل کلیـدی 
اصـل . این قانون مطـرح شـده اسـت

ــور  ــیس جمه ــائف رئ ــه وظ ــنجم ک پ
فرانسه را برمیشمارد مقرر میدارد کـه 

رئیس جمهور ضامن استقالل ملـی، «
تمامیت ارضی و احترام بـه تعهـدات 

ســـپس اصـــل . »بـــین المللـــی اســـت
شانزدهم همان قانون که اختیـارات 

اده ای در حاالت اضـطراری فوق الع
برای رئیس جمهور در نظـر میگیـرد، 

در صــورتی کــه «مقــرر میــدارد کــه 
نهادهای جمهوری، استقالل کشـور، 
تمامیــت ارضــی و یــا انجــام تعهــدات 
بین المللی مورد تهدیـد جـدی قـرار 

 ! »...گیرند
قابــل توجــه آنکــه آخــرین بــاری کــه 
قانون اساسی فرانسه بـازنگری شـده 

یعنی قریب سـه  ۲۰۰۸ن است تابستا
این قانون قبل . سال پیش بوده است

از آن نیز بارها بـازنگری شـده اسـت 
اما در تمامی این بازنگری ها، هرگـز 
هیچ حقوقدانی یا هـیچ نماینـده ای 
از لزوم حذف یا تغییـر عبـارات فـوق 

» استقالل ملی«الذکر که صراحتا به 
اشـــاره دارنـــد » اســـتقالل کشـــور«و 

!. آورده اســــتســــخنی بمیــــان نیــــ
باالخره آنکه در هـر دو ایـن مـواد از 

اســـتقالل «قـــانون اساســـی فرانســـه 
همتـراز و » اسـتقالل کشـور«و » ملی

و » تمامیـــت ارضـــی«همردیـــف بـــا 
بکـار » عملکرد منظم قوای اساسـی«

گرفته شده است که نشان از اهمیـت 
    .فوق العاده این مقوالت دارد

حتــی همــاکنون کــه بحــران مــالی 
کشـورهای اروپـائی را گرفتـه گریبان 

اســت بســیاری از سیاســتمداران بــا 
اســتناد بــه اصــل حاکمیــت ملــی و 
استقالل کشور خواهان تغییـر برخـی 
از سیاســـتهای حکومتهـــای خـــویش 

   .میباشند
در پیش نویس قـانون اساسـی بعـد از 

در ایران مقولـه اسـتقالل  ۵۷انقالب 
چندین بار مورد استفاده قرار گرفته 

ترین اصل در ایـن مـورد  صریح. بود
در «مطابق این اصل . اصل ششم بود

ـــران آزادی و  جمهـــوری اســـالمی ای
اســــــتقالل از یکــــــدیگر تفکیــــــک 

هیچ فـرد یـا گـروه و هـیچ . ناپذیرند
مقـــام و مرجعـــی حـــق نـــدارد بنـــام 
اســــتفاده از آزادی بــــر اســــتقالل و 
تمامیت ارضی ایران کمترین خدشـه 
ل ای وارد کند یا به نام حفظ اسـتقال

ــــران، آزادی  ــــی ای ــــت ارض و تمامی
عقیـــده، بیـــان، قلـــم و آزادی هـــای 

مشروع دیگر را از کسی سلب کنـد یـا 
قوانین و مقرراتی بدین منظور وضـع 

  .»نماید مگر در حالت جنگ
قــانون اساســی فعلــی نیــز قریــب بــه  

ــا اضــافه کــردن  همــین مضــمون را ب
تمامیت ارضی «و » وحدت«عبارات 
جانیـده در اصل نهم خـود گن» کشور
    . است

مقولـــه اســـتقالل از چنـــان اهمیتـــی 
برخوردار است کـه حتـی کشـورهائی 
ــرار  ــز ق کــه تحــت اشــغال نظــامی نی

برای . دارند از آن صرفنظر نمی کنند
مثــال در قــانون اساســی جمهــوری 

بـه تصـویب  ۲۰۰۵عراق که در اکتبر 
ملت عراق رسـیده اسـت، اصـل یکـم 

جمهوری عـراق «آن مقرر میدارد که 
ــور ــت کش ــتقل و دارای حاکمی ی مس

است و نظام حکـومتی آن جمهـوری 
ــــدرال  ــــک و ف ــــانی دموکراتی پارلم

در مــاده اول قــانون اساســی . »اســت
افعانســتان نیــز مقــرر شــده اســت کــه 

افغانســــتان، دولــــت جمهــــوری «
اسالمی، مسـتقل، واحـد و غیـر قابـل 

اصــل پــنجم نیــز . »تجزیــه مــی باشــد
دفــاع از اســتقالل، حاکمیــت ملــی و 

یـــت ارضـــی و تـــامین امنیـــت و تمام
ـــاعی کشـــور را برعهـــده  قابلیـــت دف

   . دولت میگذارد
    

 : تاریخ مختصر مقوله استقالل
   

برخالف برخی از مقوالت نزدیک بـه 
حاکمیت «استقالل، همچون مقوله 

، مقولــه اســتقالل، مقولــه تــازه »ملــی
ای نیســت و از همــان دوران باســتان 

در أن زمـان . نیز مطـرح بـوده اسـت
و » اســتقالل«مــردم امپراطــوری هــا 

خــویش را بــه معنــای عــدم » آزادی«
انقیاد شان بوسیله امپراطوری دیگـر 

هر کدام خود را . تعریف می نمودند
تا زمانی آزاد و مسـتقل میدانسـت کـه 
به اسـارت و انقیـاد قـدرت رقیـب در 

در چنین تعریفی اسـتقالل و . نمیآمد
آزادی یک امپراطوری در رابطـه اش 

مپراطوری دیگر که معموال رقیب با ا
. او در کشورگشائی بود مطـرح میشـد

ــا  ــن اســتقالل و آزادی در رابطــه ب ای
غلبـه . مطـرح میشـد» دشمن عمده«

یکــی بــر دیگــری باعــث اســیر شــدن 
سربازان و مردم طرف مقابل میشد و 

    .آنها به بردگی بُرده میشدند
» دولـت«پس از آن، مقوله اسـتقالل 

میالدی در اروپـا و در قرن شانزدهم 
باالخص در فرانسـه بـه نـوع دیگـری 

در آنزمـــان جوامـــع . مطـــرح شـــد
ــدار ســروکار  ــا دو نــوع اقت ــائی ب اروپ

و » دولـت«اقتـدار ناشـی از : داشتند
ایــن دو . »کلیســا«اقتــدار ناشــی از 

اقتدار که ظـاهرا مسـتقل از یکـدیگر 
ـــــع در رابطـــــه ای  ـــــد، در واق بودن

لی دوجانبه بـر یکـدیگر اثـرات متقـاب
شــاه قــدرت خــود را از . میگذاشــتند

ــا دریافــت میکــرد و  » تقــدس«کلیس
اش مدیون پاپ بود و در همان حال 
ــد  ــاپ و روحــانیون بلن در انتصــاب پ

  .پایه نقش موثری ایفا مینمود
این دو اقتدار که در قرون گذشته بـا 
یکدیگر رقابت و همزیستی کم و بیش 

داشـــتند، در قـــرن » دوســـتانه ای«
دی دچار تحـول شـده و شانزده میال

ـــی  ـــت(یک ـــتقالل و ) دول ـــی اس در پ
ـــری  ـــلطه دیگ ـــائی خـــویش از س ره

، بــر »اســتقالل«ایــن . بــود) کلیســا(

دوره باسـتان، نـه » استقالل«خالف 
کــه در » امپراطــور دشــمن«در قبــال 

مطرح میشد و » اقتدار دوست«برابر 
ــرده  ــه بردگــی ب ــز ب ــوب نی ســپاه مغل
نمیشد، اقتدارش کم شـده یـا از بـین 

ایــن رودرروئــی بــا تفــوق . میرفــت
ــر » دولــت« ــدایش » کلیســا«ب ــه پی ب

 -دولـت«(مفهوم تـازه ای از دولـت 
منجــر ) »ملــت -دولــت«یــا » کشــور
  .شد

جالب آنکه چگـونگی تنظـیم رابطـه 
ــز در  ــون نی ــم اکن ــدار ه ــن دو اقت ای
قــانون اساســی ایتالیــا کــامال مشــهود 

ــــت ــــل . اس ــــی  ۷اص ــــانون اساس ق
ــدا ــرر می ــا مق ــوری ایتالی ــه جمه رد ک

دولت و کلیسـای کاتولیـک هریـک «
به سبب مقـررات مربـوط بـه خـود از 
حاکمیــــت و اســــتقالل برخــــوردار 

   .»میباشند
پس از آن، مقوله استقالل بار دیگر از 
اواخر قرن هیجدهم تا پس از پایـان 
جنگ دوم جهانی امـا اینبـار بوسـیله 
ملــت هــائی مطــرح شــد کــه در پــی 
رهــــــائی از قیمومیــــــت و ســــــلطه 

قـــــرار » اســـــتعمارگر«ای کشـــــوره
این ملت ها در پی استقالل . داشتند

اولــــین . و آزادی خــــویش بودنــــد
جنگهــای اســتقالل طلبانــه در ســال 

از طرف سیزده ایالت متحـده  ۱۷۷۵
آمریکا برعلیـه امپراطـوری بریتانیـا و 

بوســـیله اســـتقالل  ۱۸۱۰در ســـال 
طلبان مکزیـک برعلیـه اسـپانیا آغـاز 

  . شدند
از شکســـت ســـپس در اروپـــا، پـــس 

ناپلئون، کشورهای پیروز، در جریان 
کنگره ویـن، بـه تقسـیم سـرزمینهای 

امـا . اروپائی در میان خود پرداختنـد
مردم این سرزمینها در ایتالیا، آلمان، 
لهستان، چک و مجارستان نسبت بـه 
تعلــق خــود بــه اتــریش و پــروس و 

در نتیجـــه . روســیه معتــرض بودنــد
ـــی کـــه خواهـــان  نهضـــت هـــای مل

ــتقال ــن اس ــیاری از ای ــد در بس ل بودن
ایـــن . کشــورها رو بـــه اوج گذاشــت

نهضت ها بر آن بودند که یک ملت، 
با یک زبـان، بـا یـک دیـن، بـا تـاریخ 
واحد و با امیدهای مشترک به آینـده 
باید برای خود یـک کشـور مسـتقل را 

در همان سـالها، کشـور . تشکیل دهد
یونــان از ترکیــه عثمــانی و بلژیــک از 

در نهایـت ایـن . دندهلند مسـتقل شـ
بهـار «نهضت ها منجر به فرارسیدن 

  . شدند ۱۸۴۸در سال » ملل اروپا
ـــــــورهای  ـــــــاالخره آنکـــــــه، کش ب

که با تکیه بر امکانـات » استعمارگر«
خویش موفق به تسلط بـر بسـیاری از 
کشــورهای آســیائی و آفریقــائی شــده 
بودند، با جنبش هـای رهـائی بخـش 
آن کشورها، بخصـوص پـس از پایـان 

بـا   .گ دوم جهانی مواجه شـدندجن
ـــتقالل  ـــای اس ـــبش ه ـــترش جن گس

» مســــتعمره«طلبانــــه، کشــــورهای 
همچون هنـد، انـدونزی، فیلیپـین و 
الجزایر پس از مبـارزات و مجاهـدت 
های فراوان به تدریج و تا پایان دهه 
شصت مـیالدی بـه اسـتقالل خـویش 

  . دست یافتند
 ادامه در شماره بعد
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  تقابل حق با قدرت
  

به (ارائه كنيد؟  مستندياين ادعاي خود 
جز اين كه آقاي خميني به آقاي هاشمي 

) گفت برويد مجلس را در دسـت بگيريـد  
داليل آن هيئت بـراي تقلـب چـه بـود و     

  داليل شما چيست؟
   

هرگــاه حافظــه : پاســخ بنــی صــدر• 
یاری مـی کـرد و یـا اسـناد در اختیـار 
ـــی  ـــار شـــما م ـــد، در اختی مـــن بودن

ــتم ــا. گذاش ــابقه و  ب ــود، س ــن وج ای
را » نماینـدگان«تن از آن  ۹۰الحقه 

ـــپاه  ـــون س ـــی پیرام ـــتن گزارش در م
ممکــن نبــود در . پاســداران خوانــدم

یک انتخابـات آزاد، چنـین کسـانی را 
مردم به نمایندگی خود انتخـاب مـی 

ــد شــارکت مــردم در میــزان م. کردن
نیز به شما می ) درصد ۲۸(دادن رأی 

و باز، . گوید انتخابات آزاد نبوده اند
چگونه ممکن است ملتـی بـا نزدیـک 

میلیون رأی کسی را به ریاسـت  ۱۱به 
جمهوری انتخاب کننـد و بـه برنامـه 

ــد و . پیشــنهادی او رأی موافــق بدهن
... نامزد، حزب جمهـوری اسـالمی و

و اکثریت مطلق درصد رأی بیاورد  ۴
درصـدی  ۴مجلس متعلـق بـه حـزب 

بشود که با رئیس جمهـوری و برنامـه 
ـــــدگان  او مخـــــالف و برقـــــرار کنن
ــه آنهــا از نــوع مطلقــه،  اســتبداد فقی

  بگردد؟ 
فرض کنیم هیأتی نیز معین نکرده      

بودم، واقعیت، مجلس اول که برجـا 
مجلسی کـه : است و شهادت می دهد

ممکـن  مردم بـر مـی گزیننـد چگونـه
اســت بــر ضــد حــق حاکمیــت مــردم 
کودتــا کنــد و ماشــین اعــدام بکــار 
انــدازد و رئــیس آن، بــرخالف قــانون 
اساســـی، فرمانـــده جنـــگ شـــد و از 
ــــود  ــــگ در س ــــه جن ــــل ادام عوام
انگلستان و امریکـا و اسـرائیل شـد و 
شرکت کنندگان در کودتـا، در شـمار 

  فاسد ترین ها شدند؟ 
شـتباه در خیانت به امید، یکـی از ا     

های خود را پذیرفتن مجلس دانسته 
بــا ایــن وجــود، هرگــاه بــه کتــاب . ام

نامـه هـا از نامـه (نامه و نیـز کارنامـه 
از  ۱تیـــر ببعـــد و کارنامـــه جلـــد  ۲۹

ــه  ــل کــردن ) ۲۷کارنام ــاره مقاب در ب
مجلس با رئیس جمهوری و کودتـای 

مرتـب » نـوار آیـت«خزنده بر طبـق 
بـدیهی اسـت اگـر مجلـس . نوشته ام

بــی نبــود، شــروع کــار خــود را بــا قال
ضدیت با رئیس جمهـوری آغـاز نمـی 

  . کرد
  

  :پرسش هفتم و پاسخ آن٭ 
  
و اختيارات رهبري  110در مورد اصل . 7

در حوزه نيروهاي مسلح، مـن نقـل قـول    
شما را آوردم، آن جا كه بـه صـراحت در   
پاسخ آقاي آيت كه خواهان حذف كلمـه  

مـي  در اين اصل اسـت،  » به ترتيب زير«
براي فرمانده ( اگر وظيفه ديگري«: گوييد

هســت، همــين جــا بشــماريد ) كــل قــوا

در نامه قبـل تاكيـدم از آن رو    »!بفهميم
بـا گفـتن ايـن جملـه در آن      شمابود كه 
ــه  ــه    جلس ــد ك ــي كني ــان م ــماً اذع رس

فرماندهي كل قوا منحصر است به همين 
يعنــي وظــايف مشــروح  .مــوارد و الغيــر

كـل قـوا را و    ايجاب مي كند فرمانـدهي 
فرمانــدهي كــل قــوا نيــز همــان وظــايف 

بنــابراين چيــزي از . مطــرح شــده اســت
فرماندهي كل قوا باقي نمي ماند كه اصل 

. آن را بــه رئــيس جمهــور واگــذارد 113
بنابراين آقاي خميني به همان ترتيب كه 
اين اختيار را به شما تفويض مي كند، به 
همان ترتيب و به قول آقـاي فالحـي آن   

تاكيـد و  !. را از شما مسترد مـي كنـد   ها
اگـر شـما ايـن    : سوال دوباره ام اين است

عــزل را غيرقــانوني ميدانســتيد، چــرا آن 
زمان نگفتيد كه اساساً آقاي خميني حق 
چنين كاري را ندارد و من طبق قـانون و  

  !فرماندهي را بر عهده دارم؟ 113اصل 
دوبـاره در جملـه : پاسخ بنی صـدر٭ 

مطمـئن شـوید، بـه آن تأمل کنیـد تـا 
وارونه معنائی را می دهید کـه جملـه 

توضیح این که مـوارد پیشـنهاد . دارد
می شدند و آقای آیـت اصـرار داشـت 

» فرماندهی کل قـوا بـا رهبـر اسـت«
در پاسخ او گفته ام اگـر . کافی است

وظیفــه دیگــری هســت همــین جــا 
ـــیم ـــمارید بفهم ـــنهاد . بش ـــازه پیش ت

خالف گنجاندن فرماندهی کل قوا بر
ــر ســر اصــل  ــود کــه ب ــوافقی ب  ۱۱۰ت

پس هـم مـن مـی . بعمل آورده بودیم
دانستم کـه او نمـی توانـد مـواردی را 
ذکر کند که جنبه اجرائی دارد و هم 

اینسـت کـه اصـرار مـی . او می دانست
ــدون ذکــر  ــدون توضــیح و ب کــرد، ب
موارد، مجلس رأی بدهد فرمانـدهی 

طرفـه ایـن کـه . کل قوا با رهبر است
گفته شد امام «: نیز می گفتخود او 

یــا رهبــر نبایــد در تمــام امــور ارتــش 
هیچوقـت فرمانـدهی . دخالت بکنـد

مــن . کــل قــوا مفهــومش ایــن نیســت
فرماندهی کـل قـوا ... صبح هم گفتم

یعنــی ایــن کــه اوال مقامــات خیلــی 
حســاس و بــاالی ارتــش نصبشــان بــه 
امضــای او اســت و اوهــم خودســرانه 

د می کنند پیشنها. این کار را نمی کند
اما تا او امضـای آخـر را نگـذارد کـار 

جلـد  ۱۱۱۲صفحه (» تمام نمی شود
دوم کتاب صورت مـذاکرات مجلـس 

ــان ــای ) خبرگ ــفحه ه و  ۱۱۳۳در ص
همان کتاب، پاسـخ مـرا بـه او  ۱۳۳۴

بــدین حســاب . مــی توانیــد بخوانیــد
قرار بـر ایـن نبـوده اسـت کـه اختیـار 

. باشـد» رهبـر«تمامی امور ارتـش بـا 
تفاده از سخن آقای آیت، اصرار با اس

برای اینکـه . شد که موارد ذکر شوند
، در معلوم باشد آنچه ذکر نمـی شـود

از ایــن رو گفتــه ام . اختیــار او نباشــد
اگــر وظیفــه دیگــری هســت بگوئیــد 

ـــدانیم ـــرا او نمـــی توانســـت در . ب زی
همــان مجلــس، قــول خــود را نقــض 

هرگاه به خـود زحمـت مقایسـه . کند
ی در قانون اساسـی ، یک۱۱۰دو اصل 

ــــان اول و  ــــس خبرگ مصــــوب مجل
ــازنگری  ــأت ب را دیگــری مصــوب هی

بدهید و آنها را با هم  مقایسـه کنیـد، 
کامال مطمئن می شوید که قـول مـن 
بی کم و کاست و تغییری که در مـتن 

اند، سندی بی خدشه بر کودتا  هداد
فرمانـدهی کـل قـوا «زیرا اگـر . است

کـل یعنـی فرمانـدهی » به ترتیب زیر
ــق، دیگــر چــرا آن را  ــوا بطــور مطل ق
تغییــر مــی دادنــد؟ در اصــل تجدیــد 

: اینســـــت ۴نظـــــر شـــــده اختیـــــار 
عـزل . فرماندهی کل نیروهای مسلح

و نصـــب هـــا و قبـــول اســـتعفاء هـــا 
) ۶شــماره (موضــوع اختیــار دیگــری 

تجدیــد نظــر  ۱۱۰در اصــل . هســتند
ــامل و  ــوا ش ــدهی کــل ق شــده، فرمان

  . کامل است
می گوئیـد اگـر خـالف اما این که       

قانون اساسی می دانستم چـرا همـان 
موقع نگفته ام، پاسخ اینست که باید 
به آقای خمینی می گفـتم کـه گفـتم و 
ــد ــل ش ــی عم ــانون اساس ــق ق . برطب

ــویب او  ــا تص ــدهان ب ــه فرمان چنانک
نصــــــب شــــــدند و دو مشــــــاور در 
شورایعالی دفاع را نیز خود او معـین 

ا نیز عزل از فرماندهی کل قوا ر. کرد
ــان  ــتم و از زم ــی دانس ــانونی م ــر ق غی
وقوع تا امروز می گویم خالف قانون 

طرفــه ایــن کــه . اساســی بــوده اســت
آقای هاشمی رفسنجانی پاسخ پرسش 
ــور از  ــی در عب ــد وقت ــی ده ــما را م ش

 ۶۰خـــرداد  ۲۰بحـــران، یادداشـــت 
: ، مــی نویســد)کتــاب ۱۴۹صــفحه (
ستاد ارتش هم قبل از عـزل، ضـمن «

ــه  ــی ، ت۵۳۰اعالمی ــان را ب ــا ایش قریب
بیشتر اعتمـاد . سمت اعالم کرده بود

گویـا . بنی صـدر بـه سـتاد ارتـش بـود
ایشان این اعالن را غیر قانونی اعالم 

البــد عــزل امــام را هــم . داشــته انــد
  ! »قانونی نمی دانند

اما امـر مهـم اینسـت کـه در موقـع      
خود گفتن و نگفتن مـن تغییـری در 
ــ ــه ح ــد ک ــی ده ــت نم ــن واقعی ق ای

ـــــت و  ـــــت اس ـــــت از آن مل حاکمی
نیروهـــای مســـلح مـــی بایـــد تحـــت 
فرماندهی ملت، بنا بر این، برگزیـده 

پـــیش از ایـــن، نیروهـــای . او باشـــند
ــور صــفت  ــلح کش ــاهی«مس » شاهنش

ـــک صـــفت  ـــت «داشـــتند و این والی
نــه شــما و نــه مــردم . دارنــد» فقیهــی

ایران و نه هیچ عضو نیروهای مسلح 
زمـان، نباید از یاد ببریـد کـه تـا ایـن 

ـــوری  ـــا در دوران ریاســـت جمه تنه
ــران  ــران، ارتــش ای منتخــب ملــت ای
صـــفت ملـــی یافتـــه اســـت و تحـــت 
. فرماندهی منتخب ملت بوده اسـت

پس اگـر مـن سـکوت مـی کـردم و یـا 
کشته می شدم، پـیش از آنکـه حـق را 
بر زبان آورم، یک ملـت نمـی بایـد از 
حق خود می گذشت و اجازه می داد 

ایــد تحــت نیروهــای مســلح کــه مــی ب
ـــرات  ـــتون فق ـــند، س ـــان او باش فرم

  .   استبداد جباران برآنها بگردند

   
ــوق، درخواســتي       ــه جــز ســواالت ف ب

داشتم و آن اين كه شـما در نوشـتارها و   
گفتارهاي خود به برخي مواردي اشـاره و  
استناد مي كنيد كه اكنـون در دسـترس   

به لطف اينترنت البته تـاكنون  . ما نيست
شـما روي سـايت قـرار     عمده كتاب هاي

اما اگـر  . گرفته و امكان مطالعه آن هست
مقدور است برخي كتاب هايي كه اكنون 
  :موجود نيست را نيز اضافه كنيد از جمله

اصــول راهنمــا و ضــابطه هــاي حكومــت 
بعثت دائمي  -زور عليه عقيده  -اسالمي 

 -توطئه آيـت اهللا هـا    -و بعثت فرهنگي 
و كـارگر   كار -بني صدر سخن مي گويد 

  در اسالم 
مصـاحبه مفصـل    4از شما , عالوه بر اين
در » لحظات خطير انقـالب «تحت عنوان 

سايت انقـالب اسـالمي منتشـر شـد كـه      
البته گويا اين مصاحبه هـا ادامـه داشـته    
ولي ادامه آن ها در ايـن سـايت موجـود    

با توجه به اين كه مصـاحبه هـاي   . نيست
 حاوي نكات بسـيار ارزنـده و دسـت   فوق 

، لطفا در صـورت امكـان ادامـه    اولي است
  .آن را تا پايان منتشر نماييد

ــديمي از    ــوان نســخ ق ــر بت ــين اگ همچن
خميني در ايـام  ... روزنامه هايي كه آيت ا

تبعيد در پاريس مصاحباتي را بـا آن هـا   
مـثال مصـاحبه   . (صورت داد منتشر كنيد

ــت را از آن   ــه در آن والي ــپيگل ك ــا اش ب
يا روزنامه اي كه او جمهور مردم دانست، 

همين طور شما ) را آيت اهللا ليبرتر خواند
گفته ايـد كـه پـس از انتقـاد از نوشـتن      

خواستم فـتح  : كتاب واليت فقيه، او گفت
بابي بشود تا امثال شما و آقـاي مطهـري   

و بعد آقاي خميني به . طرحي تهيه كنيد
درخواست شما ايـن موضـوع را مكتـوب    

كن اسـت و  اگر مم. كرد و منتشر ساخت
دسترسي داريد متن دست خطـي كـه او   

بـه  . در اين باره نوشـت را منتشـر كنيـد   
نظرم مي آيد با توجه بـه نقـش شـما در    

ــالب  ــايت و    57انق ــه س ــاهي ك و جايگ
روزنامه شما در بازخواني تاريخ مي توانـد  
داشته باشد، تهيه و انتشار اسنادي مشابه 

برگي از «به عنوان نمونه در قالب بخش (
ــا ــاهي در  » ريخت ــر از گ ــه ه ــالب «ك انق

مي تواند بسـيار  ) بروز مي شود» اسالمي
  .كارآمد باشد

در نهايت الزم مي دانم نكته اي را يادآور 
  :شوم

ــرمقاله    ــرين س ــاي آخ ــه در انته ــن ك اي
يافتن اين فرهنگ، ايجـاب مـي   : فرموديد

كند پرسش كنندگان ايراني، بـا اسـتفاده   
ن و از حـــق اطـــالع يـــافتن، از مـــدعيا
و يـا  . سازندگان دروغها نيز پرسش كنند

بنـابر رويـه   «: در جايي ديگـر گفتـه ايـد   
ايرانيان، پرسش كنندگان از مدعي نمـي  
پرسند دليل صحت ادعاي خـود را ارائـه   

از بني صدر مي خواهند ثابت كنـد،  . كند
نيـاز بـه يـك     ».ادعاي مدعي دروغ است

اين كه ما از : توضيح را در من ايجاد كرد
ان و دروغ ها پرسـش نمـي كنـيم،    مدعي

از كوزه همان برون : يك دليل ساده دارد
پـس از سـازندگان   ! تراود كـه در اوسـت  

دروغ جز دروغ چه ميتوان انتظار داشت؟ 
اگر هدف از پرسش يافتن حقيقت باشـد،  
گمان نمي كنم دروغگو جـز آن كـه بـار    
ديگر دروغي تازه بسازد، دست به انتشـار  

قرار بود چنين كند، حقيقت بزند كه اگر 
سي سال در باره بني صـدر چنـين نمـي    

نبايد انتظـار داشـت كـه مـا بـراي      !. كرد
يافتن حقيقت و بررسي صحت ادعاهـاي  
مدعيان، بار ديگـر از خـود آن هـا سـوال     

ــيم ــل  ! كن ــدعي بخــواهيم دالي ــر از م اگ
صحت ادعاي خود را بگويد، اگـر تـازه از   
ــاي    ــويم، در فض ــا ش ــات ره ــواع اتهام ان

ــه   انح ــاتي چ ــانه اي و اطالع ــاري رس ص
چيــزي جــز دروغ هــاي تــازه نصــيب مــا 

اين است كـه خوشـحالم در   ! خواهد شد؟
پاسخ هر سوالي كه از شما پرسيده شـد،  

اميد آن كه ايـن  . حقايقي ديگر فاش شد
روند چون گذشته ادامه يابـد و اميـد آن   
كه تكرار سواالت و لحـن آن هـا شـما را    

  .آزرده خاطر نساخته باشد
ــما آرزوي صــحت و   ــراي ش ــه ب در خاتم
سالمت داشته و بر روان پاك تمام شـهدا  
ــن،   ــتقالل و آزادي وط ــارزان راه اس و مب
آنان كه بر اين راه با ملت عهـد بسـتند و   
بر ميثاق خود ماندند، صميمانه درود مي 

  .فرستيم
  . شاد و پيروز باشيد

  
توضــیح در بــاره قســمت پایــانی ٭

  :نوشته پرسش کنندگان گرامی
  
قراردادن کتابهـا و نشـریه هـا در  – ۱

امـا تقـدم . سایت در دستور کار است
با کارهائی است که به کار نسل امروز 

در حــال حاضــر چنــد کــار . مــی آینــد
دارند آماده می شوند تا که در سـایت 

  .قرار گیرند
این واقعیـت کـه از کـوزه مـدعی  – ۲

دروغ زن همان برون تراود که در او 
پرسش از او را منتفی است، مسئولیت 

جامعه مـی بایـد بـر حقـوق . نمی کند
جمعی و حقوق انسان، وجدانی غنـی 
ــی اعضــای  ــد و وجــدان اخالق بجوی
جامعه را به عمـل بـه ایـن حقـوق بـر 

  .انگیزد
پــس هرگــاه وجــدان همگــانی بــر       

حقوق غنی باشـد و وجـدان اخالقـی 
کار خود را نیک انجـام دهـد، دروغ 

بند کـه از آنهـا در سازان نیز در می یا
. باره ادعاهاشان پرسیده خواهد شد

جامعه نیز همواره می داند کـه اصـل 
بر برائت است و این مدعی است کـه 

در .  می باید ادعای خود را ثابت کند
نتیجه، میزان تولیـد و مصـرف دروغ 
در جامعــه بســیار کــاهش مــی یابــد و 
دروغ و تــــرس و بهتــــان جامعــــه را 

ــی  ــدنی اخالق ــار ت ــدگرفت ــی کنن . نم
ــی حســاس و مراقــب  وجــدان اخالق

فـرآورده (ضد اخالق و ضد فرهنـگ 
بـا زدوده . را می زدایـد)  های قدرت

شــدن ضــد اخــالق و ضــد فرهنــگ، 
تولید و مصرف زور در جامعه کـاهش 
می یابد و این کاهش اسـتبداد زدائـی 

انسان مسـتقل و آزاد . را میسر می کند
و جامعـه مســتقل و آزاد پدیـد آمــدنی 

  .گردند می
  .شاد و پیروز باشید
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