
  

زهر را به دست خمینی دادند، تا امروز،  مجا...) هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و(از زمانی که ایران گیتی ها  :انقالب اسالمی و سرکوبهای خونین، همچنان  ۶۰و کودتای خرداد ...) اکتبر سورپرایز و ایران گیت ها و(شرکت کنندگان در سازشهای پنهانی  قدرت ویرانگری که به دو تقسیم و یکی از دو را حذف می کند، زهر و بدتر از زهر نوشانده اند و حاال نوبت به به قربانیان 
ویاروئیهاشان و سپاه و یم و رژاز خبرهای مهم را گرد آورده ایم که مربوط می شوند به سران رای در فصل اول، مجموعه         . هاشمی رفسنجانی و خامنه ای رسیده است که بدتر از زهر را سرکشند   .نقشش در سوریه و ماجرای خارج کردن گروه رجوی از فهرست دولتها و سازمانهای تروریست

شبکه تارعنکبوتی این  ،در فصل سوم، علی الریجانیبلحاظ نقش الریجانی ها و احتمال نامزد ریاست جمهوری شدن       . دارند، شناسائی شده اند خانواده ها که در این شبکه شبکه های کوچکتر خود رادر فصل دوم، نقش خامنه ای بمثابه عامل تعیین کننده وضعیت کنونی کشور و نیز شبکه روابط شخصی قدرت، مجموعه      
و جنگ پنهان و احتمال جنگ در م، اطالعات پیرامون تهدید ایران به جنگ و دالیل تخفیف پیدا کردن آن چهاردر فصل        .خانواده را با تفصیل بیشتری شناسائی کرده ایم   . ، تا جائی که ممکن است، روشن در دسترس خوانندگان قرار داده شده اند۲۰۱۳سال 

یم تن به ژدرصد و این امور که همواره زمانی ر ۲۰یم برای متوقف کردن غنی سازی اورانیوم تا ژم، آمادگی رپنجدر فصل       یم را ناگزیر می کند به خواستهای دیگر، بازهم وقتی زمان ژدم وارد شده است و رپذیرفتن خواستی می دهد که زیان بزرگ به مر
  .آن گذشت، تن بدهد

   :طاقت فرسا به تورم  ینژاد و جنبش اعتراض یاحمد یدر باره مصاحبه مطبوعات یاز مجموعه، مختصر یشپ. یمگذران یخوانندگان م تجاوزها به حقوق انسان را از نظر  یارزها و در فصل هفتم خبرها یمتهایباال رفتن ق یلدر فصل ششم، دال      
 

 3صفحهدر

 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۶١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  

  

  

  جمال صفری

  ) ١( ماسونری روياروئی مصدق با  فرا
  

   »يرانمعاصر ا يخپژوهشگر فرهنگ و تار« يونهما يلتكم ناصر
 –الف « : يدگو يم يبدرست يدخوان  يبخش از او م ينكه در ا

 بانهبذنامذ ياستفاده ها با سوء  يرانا يملّ نهضت مخالفان 
را  يرانا يفرهنگ –يخيتار يلنهضت اص يشوايتا پ يدندكوش 

عضد  و دربار ي،پهلو رژيم كنند كه   يعرفم يگانگانوابسته به ب
  .توطئه بودند ينا يواقع يشگامپ يت،سازمان امنطان لالس
دلبستگان به (درآن زمان » مثبت ةموازن« وابستگان چپ  – ب

 يرا لكّه دارمعرف يرانا يملّ تا نهضت  يدندكوش)  يشورو يهروس
  .واصالت را فقط متعلّق به جناح خود بدانند كنند 

خود را  يرانا ينهضت ملّ از يدگانبر راهان و يمهن -  ج
  .يندنما يمعرّف صادق  محق و يد،راه و روش جد ينشدرگز

آبرو، دكترمصدق را ازجناح  يبرا سابقه دار يفراماسون ها – د
ساله  يستدو يها يو بدنام هم بكنند  يغشمارآورند و تبلخود به 

  .قرار دهند يخود را دربوته فراموش  يشينپ
راه و  يندانسته با باورمند روزنامه ها، دانسته و يساننو يزچ -  ه

خالف  و غيرمتعهدانه يزآم تعصب  يدتيعق و ياسيس يروش ها
 و يزندبر يراندشمنان ا يابآس دانش پژوهانه، آب در اخالق 

  » . يندجوانان  را مغشوش نما ذهن  يمدت
 يلاسماع خواند كه يدخواه يردرمتن ز ارجمند  خوانندگان

فراموشخانه و ”  كتاب  يگرفتن مجوز از ساواك برا يبرا ينرائ
ه مرحوم  دكتر قسم نام تصوير يرز« با جعل  يراندر ا يفراماسونر 
و او در  »!دكتر مصدق  يفراماسونر ةقسم نام« نوشت  مصدق 
با ناصر  و )قبل ازانقالب( صدر  نيبا ابوالحسن ب يحضور يگفتگو 

اذعان  مهم ينبه ا )انقالب  ياز روزها يكي در( يونهما يلتكم
  : كند  يم 
. يدمرا در لندن د)  ينرائ( او خاطر كه من ينبد  :صدر يبن  - 1 

 يددان يشما كه م: يدمپرس از او . يمدر باره كتابش صحبت كرد
و نقشش را در  يپهلو مصدق فراماسون نبود و شما كه لژ 

   يد،حكومت مصدق شرح كرده ا  يبرانداز
  ۱۲فحه ص  در

 

  مجيد محقق

  ۲ -؟چه می توانستیم بکنیم
  : چکیده 

 193در اين بررسي معلوم شد كه براي تهيه . در بخش نخستين وضعيت برق و انرژي در ايران در حال حاضر را بررسي كرديم 
در نزد مصرف كننده نيز اين اتالف . رود تراوات ساعت انرژي به هدر مي 418تراوات ساعت برق مورد نياز مصرف كننده بيش از 

اين اتالف يا بصورت استفاده از وسايلي است كه اتالف برق در آن بسيار باال است كه اين با استانداردهاي جديد صرفه . ادامه دارد
گرم كردن براي مثال براي . در جاهايي است كه هيچ لزومي به استفاده از آن نيست يا مصرف برق. جويي در برق خوانايي ندارد

و در مجموع معلوم شد كه مصرف سرانه . ها و كارخانه ها لزومي ندارد كه از برق به اين ترتيب استفاده شود و سرد كردن خانه
  . شود انرژي و برق در ايران بسيار باال است و از آن بدتر اين است كه اين استفاده از انرژي نه در جهت توليد بكار گرفته مي

  
  ۱۵ صفحه در     

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
    کنش و واکنش؟

  :دو پرسش ٭
واکنشی دلیل برضعف است یادفاع از حق هم  آیا هر- ۲  ندارند؟ اختیار تشریف دارند یا ابزاری دربیندیشد؟ آیا دانشمندان وروشنفکران و وطن پرستان جاهل چنین امری هست آیا نمی خواهد برای نجات خود چاره ای اگرغرب واقف به  .خود بخود دچار تجزیه وتالشی می شود ،صحیح گشتهنمای اندیشه را وقتی هربلوکی تهی از- ۱  با سالم وعرض ادب. جناب سید ابوالحسن بنی صدر  بنام خدا   می  واکنش نشان ندهی ضرر گاهی جاها اگر یتواند باشد؟م کودتا وجود داشت که اگرواکنش نشان  اموری قبل از .کنی روبرو چه فرهنگی یا با چه اشخاصی  بستگی دارد در .ببریم حق را بکار برخی جاها بجای کلمه واکنش باید دفاع از بنظرم ما در .به کودتا علیه شما نمی انجامید داده می شد کار صاحب  .بمیزانی که ماشناخت داریم عمل می کنیم. هستیم تمام می  کنش هدفی دارد وگاهی واکنش شما به ضرر او   .خداوند همه آزادیخواهان مارا یاری نماید .باسپاس        .البته گاهی هم به نفع او شود و
  :پاسخ به دو پرسش •
  
زادی آو خالی شدن از اندیشه راهنمائی که بیان استقالل  – ۱

بدین معنی نیست که غرب از هر اندیشه راهنمائی خالی  ،باشد
  . است

  ۲صفحه در
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خارج کردن گروه رجوی از  –نقش سپاه در سوریه  -هاشمی رفسنجانی چه می گوید؟◀
  ۳ص   :فهرست تروریستها

  ۵ ص :خامنه ای محور شبکه های  روابط شخصی مافیاهای حاکم بر ایران◀
        چرا نتان یاهو خط قرمز کشید اما دم از جنگ با ایران نزد؟ و چرا جعفری احتمال◀
   ۷ص  :جنگ را قطعی می داند؟قوع و

درصد را رها کند اما اروپا بنا بر تشدید مجازاتها    ۲۰اده است غنی سازی تا ایران آم◀
  ۹ ص :دارد
  ۱۰ ص: »طرحهای عمرانی«دالیل سیاسی و اقتصادی و روانی گرانی ارزها و اثر آن بر ◀
  یم از برخاستن ژروزمره گشته اند به نشان آنکه ر ،اعدام و سانسور◀

 ۱۱ص:موج های اعتراض می ترسد

     بدتر از زهر؟ 
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ــز  ،در غــرب دیــن هســت و لیبرالیســم و سوســیال دموکراســی نی
سـبزهای راسـت و چـپ وجـود دارنـد و انـواع تمایلهـای . هستند

طــرز فکرهــای . هســتند... لنینســتی و –مارکسیســتی و مارکسیســت 
اال این که مسئله ها بـر هـم . چپ و راست افراطی نیز وجود دارند

ند و اندیشه های راهنمای موجود برای مسـائلی کـه افزوده می شو
راه حـل  ،ورد و بـرهم مـی افزایـدآسرمایه داری لیبرال پدیـد مـی 

اندیشمندان نیز وجود دارند و سـعی نیـز مـی کننـد . درخور ندارند
ــرو هســتند ،دســت کــم ،امــا ــا دو مشــکل روب اندیشــه راهنمــای  :ب

شـدن در وسـائل از اقبـال طـرح  ،ناسازگار باسـرمایه داری لیبـرال
گـروه بنـدی هـای جامعـه هـای . برخوردار نیسـت ،ارتباط جمعی

مادگی آن را ندارند که تن به راه حلـی بدهنـد کـه سـبب از آغرب 
پـاالیش  ،بـرای مثـال. دست رفـتن موقعیـت و امتیـاز آنـان بگـردد

هنـوز ممکـن نگشـته  ،لوده کردن آنآمحیط زیست و یا حتی کمتر 
ایی در شیوه تولید و شـیوه مصـرف و نیـز زیرا نیاز به تغییره. است

نهـا آمد و رقابت اقتصادی دارد و جامعه هـای امـروز بـه آکار و در
ســبزها یکچنــد مــی پنداشــتند کــه کــاری بــه کــار . تــن نمــی دهنــد

ی هــا نداشــته باشــند و ســعی کننــد توجــه همگــان را بــه ژایــدئولو
 کیفیت زندگی و خطری که حیات انسان و جانداران و گیاهـان را

گـاه کـرد کـه عـدم آنها را آاما واقعیت . جلب کنند ،تهدید می کند
بـدین  ،مده اندآتوجه به محیط زیست و انبوه مسئله ها که بوجود 

یکی سلطه انسان  ،ی هاژخاطر است که از خمیرمایه های ایدئولو
مسـائلی را کـه  ،بر طبیعت و دیگری اینسـت کـه رشـد علمـی و فنـی

پدیـد مـی ... هـای تولیـد و مصـرف ورشد اقتصادی و تغییر شـیوه 
 :سـه تمایـل شـدند ،گـاهی از واقعیـتآبر اثـر . حل می کند ،ورندآ

ســبزهای چــپ و ســبزهای راســت و ســبزهائی کــه همچنــان مــی 
پندارند مسئله محیط زیست به همگان مربوط می شود و مـی بایـد 

  .وردآاجماع پدید  ،نآبرسر 
. گــانی نیافتــه اســتانســان و حقوقمنــدی او پــذیرش هم ،و نیــز     

ــوق  ــد از حق ــی و یکچن ــوق ذات ــر حق ــوق بش ــانی حق ــه جه اعالمی
 –شــماری از گرایشــهای مارکسیســت . موضــوعه را در بــر مــی گیــرد

ن آوازی می انگارند و بـا ژحقوق بشر را دست پخت بور ،لنینیست
گرایشهای راسـت افراطـی نیـز ایـن حقـوق را نمـی . موافق نیستند

نچـه بـه آدر  ،چـپ و راسـت غـرب» رومیانـه «گرایشهای . پذیرند
راه و روشـی ترجمـان  ،قاره روی زمین مربوط می شود ۵انسانهای 

علــت نیــز اینســت کــه در . حقــوق و کرامــت ذاتــی انســان ندارنــد
حــق بــه قــدرت   - نهــا مانــده اســت آنچــه از آ –یهاشــان ژایــدئولو

توجیـه هـای . تعریف می شود و سـلطه بـر جهـان را مـی خواهنـد
میز خـود مـی آیک و دینی نیز برای رفتار تبعیض ژئولوفلسفی و اید

. لنینیسـتها بیشـتر اسـت - نـاتوانی مارکسیسـت  ،از این نظر. سازند
زیرا بـه تمیـز حقـوق ذاتـی از حقـوق موضـوعه و پـذیرفتن حقـوق 

نیک تـر از دیگـران بـه ایـن  ،باوجود این. ذاتی نیز توانا نگشته اند
الــی مســئله ســاز اســت و امــر توجــه دارنــد کــه ســرمایه داری لیبر

  .وردآورده است و می آمجموعه بغرنج مسئله ها را پدید 
نیروهای محرکه و بکار افتادنشان در اقتصـادهای تولیـد  ،و باز      

مدیریت جهـان بـه ترتیبـی کـه  ،بنا بر این ،محور در سطح جهان
نیروهـای محرکـه  ،در سـطح جهـان ،یند وآماوراء ملی ها به مهار 

ــون ــب نش ــدتخری ــار افتن ــد بک ــدئولو ،د و در رش ــن ای ــای ژدر ای یه
بخش بزرگ تـری از  ،راه حل نمی جوید و زمان به زمان ،مندرس

  .این نیروهای محرکه تخریب می شوند
یا نبود اندیشه راهنمائی که مسئله ها را حـل کنـد و بشـر را آاما  – ۲

سبب تالشی جامعـه هـا مـی شـود؟ پاسـخ  ،وارد عصر جدید بسازد
زمـان بـه  ،جامعـه هـای دارای موقعیـت مسـلط ،امـروز اینست کـه

زمان کمتر با اندیشه راهنما و فرهنـگ و بیشـتر بـا قـدرت انسـجام 
قدرت هم تجزیه می کنـد  ،راست بخواهی. خود را حفظ می کنند

   :تجزیه پایدار و انسجام موقتی است. و هم منسجم می گرداند
ــاه غــرب موقعیــت مســلط خــویش را از دســت ب. ۲/۱  ،دهــدهرگ

نه تنها غرب کـه  ،راست بخواهی. گرفتار تجزیه و تالشی می گردد
ن بخش از جهان که یا موقعیت اقتصادی مسلط دارد و یا در پـی آ

قدرت را انسجام بخش تصور می کنند و بر  ،)چین(نست آتحصیل 
مـی تواننــد  ،ننـد کـه تـا وقتـی موقـع مســلط دارنـد و یـا مـی یابنـدآ

 ،د و با شرکت دادن اعضـای جامعـهنیروهای محرکه را جذب کنن
انسـجام  ،در حاصل  بکار بردن نیروهای محرکه ،ولو بسیار نابرابر

» قـدرت منسـجم کننـده اسـت«. جامعه خـود را حفـظ مـی کننـد
از . ورد زبـان قدرتمـدارها بـوده اسـت ،سخنی است که از دیرگـاه

قـوای  ،نها که خـود را صـاحب قـدرت مـی داننـدآاین رو است که 
ویش را بزرگ و بزرگ تر می کنند و درقرنـی کـه گذشـت نظامی خ

قاره روی زمـین بسـاط جنـگ  ۵در  ،و در سالهای اول قرن جدید
نقـش اول را جامعـه هـای در  ،از ایـن رو ،بدین قـرار. گسترده اند

هرگاه این جامعه ها استقالل و . موقعیت زیر سلطه بازی می کنند
شوند میان بازکردن  جامعه های مسلط ناگزیر می ،زادی بجویندآ

ن و آیافتن اندیشه راهنمـای سـازگار بـا  ،بنا بر این ،نظام اجتماعی
  اال اینکه. یکی را انتخاب کنند ،یا تالشی

تقـدم فـرد  :دو کار را انجام داده است ،سرمایه داری لیبرال. ۲٫۲
انســان . و تنهــا کــردن او و ســپردن انســان بــه فراگــرد شــئی گشــتن

فـردی  ،داد فراگیر سرمایه داری و نیـز دولـتدر برابر استب ،امروز
است محکوم به زندگی در چرخه تولید و مصرفی که سرمایه داری 

به میزانی که تحـت ایـن  ،جامعه ها ،به این اعتبار. تصدی می کند

ــد ــه ان ــرار گرفت ــد ،اســتبداد ق ــه شــده ان ــراد تجزی ــه اف بحــران . ب
ایه داری که سبب شد سخن از تغییر نظـام سـرم –اقتصادی کنونی 

بحرانهـا همـواره . دنباله یک رشـته بحرانهـا اسـت ،- ید آبه میان 
یـا انسـانها در آ. برخی کوچـک و شـماری بـزرگ. وجود داشته اند

می یابند که بحران ساز بحران حل نمی کند؟ هرگاه پاسخ به این 
پرسش آری باشد و انسانها خویشـتن را از جبـر فـرد و شـئی گشـتن 

ی زمـین از بنـد مـرگ مـی رهـد و زنـدگی در زندگی بر رو ،برهانند
  . زادی میسر می شودآاستقالل و 

نیازمند اندیشه راهنمائی است کـه او  ،انسان امروز ،بدین قرار        
او انسان حقوقمند و کرامتمند و جامع . را از بندگی قدرت برهاند

به او امکان بدهد نظامهای اجتماعی خود را بـاز و تحـول . بگردد
. گرداند تا که نیروهای محرکـه در رشـد انسـانها بکـار افتنـدپذیر ب

در ســطح هــر . جامعــه هــا را از رابطــه تضــاد و خصــومت برهانــد
زاد اندیشـه هـا و آجریـان هـای  ،جامعه و در سطح جامعه جهـانی

مسئله ها را حل کند و رشـد رشـد قـدرت . اطالع ها را برقرار کند
  . بس ویرانگر و مرگبار نشود

  
  :سش دومپاسخ پر• 
  
پرسش کننده گرامی به این امـر توجـه کـرده اسـت کـه، در برخـی    

راستی اینست کـه در همـه جاهـا مـی . جاها،  عمل به حق باید کرد
  :باید عمل به حق کرد

دیگـری  یـا دیگـران در  هرگاه کنش کسی حق باشد، از سـه کـار – ۱
  : دنواکنش می شو دو کار، قبال کار او

میـان ایـن دو، حـق رابطـه . کنـدمی ق عمل دیگری نیز به ح. ۱٫۱ 
زیـرا . یکدیگر نیسـتند کنشهای  این دو واکنش های. برقرار می کند

رابطه هاشان نیز رابطه حـق بـا حـق . هریک به حق عمل می کنند
  می شود

. واکنش مـی شـود ،بکار برنده زور. وردآدیگری زور درکار می . ۱/۲
بـدین خـاطر کـه . بـدزیرا عمل  عمـل کننـده بـه حـق را بـر نمـی تا
دارد و یـا مـی خواهـد  ،مزاحم قدرتی می انگارد که گمان مـی کنـد

  .پیدا کند
 ،هرگاه این دیگری. دیگری هیچ کار نکند و بی تفاوت بماند. ۳/ ۱

بـی تفـاوت  ،در شمار کسانی بود که به حقوق خویش عمل می کنند
ی وقتی معنی پیدا مـی کنـد کـه کسـ ،بی تفاوت ،بدین قرار. نمی شد

یکی عمل کننده بـه حـق و دیگـری  ،میان دو کس قرار گرفته باشد
دوبـار  ،کار بی تفـاوت. بی تفاوتی واکنش است ،بدین قرار. زورگو

او به حقوق خویش عمل نمی کند و با عمـل نکـردن  :واکنش است
 ،به حقوق و دفاع نکردن از حق کسی که به حق عمـل کـرده اسـت

است کـه بیشـترین زیـان را بـی بدین خاطر . دستیار زورگو می شود
ــد ــی کنن ــا م ــاه  ،در حقیقــت. تفاوته ــا«هرگ ــی تفاوته ــد» ب  ،نبودن

هرگز بر دولت دست نمی . زورگوها اقلیت کوچکی بیش نمی شدند
  .  یافتند و بسا از بیماری زورگوئی درمان می شدند

که به ضرورت واکنش یـک کنشـی  - هرگاه کنش کسی زور باشد – ۲
مقام واکنش نشـان دادن اسـت کـه نیـرو را در است چرا که تنها در 

یکـی  ،»کـنش«دیگری نسبت به این  ،-  زور از خود بیگانه می کنیم
   :از سه کار را می کند

او یکـی از دو . کار اول را کسی می کند که بر حق عمل می کند.۲/۱
بـدین . عمل به حـق بـدون نقـد عمـل نـاحق :روش را بکار می برد

نقد عمل  ،و یا. شدن را کافی می داند خاطر که الگوی عمل به حق
ناحق به قصـد تشـخیص چنـد و چـون نـاحق و پیشـنهاد روش بـاز 

  . گشتن به حق به مرتکب عمل ناحق
 ،واکـنش مـی شـود و زور را بـا زور :کاردوم را زورمدار می کند. ۲٫۲

میزان تخریـب بسـتگی بـه شـمار  . پاسخ می دهد ،ناحق را با ناحق
  . واکنشهای دو طرف دارد

بنا بر  ،به حق عمل نمی کند :می کند» بی تفاوت«کار سوم را . ۲/۳
. منفعـل مـی مانـد ،در برابـر زور زورگـو. به ناحق عمل می کند ،ین

دسـت کـم در حـد میـدان . یعنی خود را در اختیار او قرار می دهـد
  .دادن به او

در یکچند از رویـدادهای مهـم از انقـالب  ،در پرتو این توضیح -  ۳
  :بنگریم ،سوبدین 

بنـابر اثـر  - گروگانگیری که تا امروز ایران و امریکـا و منطقـه .۳/۱
گرفتار پـی  ،و بسا بقیت جهان - سیاست امریکا بر زندگی مردم دنیا

طـرح گروگـانگیری . شاه سابق را به نیویورک بردند. نندآمدهای آ
ــود ــه شــده ب ــران ،کــه در امریکــا تهی ــه یــک  ،در ای واکــنش «بمنزل

قای خمینی واکنش این واکنش شد آ. ه اجرا گذاشته شدب» انقالبی
 ،ن پـسآاز . خواند» بزرگ تر از انقالب اول ،انقالب دوم«ن را آو 

کـار را بـه تجـاوز عـراق بـه ایـران و  ،یک رشـته واکنشـهای متقابـل
دیکتــاتوری «معاملــه پنهــانی بــر ســر گروگانهــا و کودتــا و اســتقرار 

مـالی  –ت بـه مافیاهـای نظـامی و تحویل دادن دولـ... و » مالتاریا
  . کشاند

 ،بلکـه کـنش بگـردیم ،هرگاه بنا بر این می شد که واکنش نشـویم    
. می توانستیم فرصت را برای احقاق حقوق خویش مغتنم بشـماریم

  :به این  ترتیب
بردن شاه به امریکا را فرصتی بشماریم برای بیرون بـردن دارائـی  - 

هیـه صـورت مطالبـات خـویش از های خـود از بانکهـای امریکـا و ت

  .نهاآامریکا و استرداد 
مـرداد و  ۲۸ورد زیانهـای وارده بـه ایـران از رهگـذر کودتـای آبـر –

  . نها از امریکا و انگلستانآدولت دست نشانده و مطالبه 
پرکردن خالء از راه اجرای برنامه اسـتقالل اقتصـادی و سیاسـی  - 
بودجه و سازماندهی بخصوص رهاندن دولت از وابستگیهایش در (

  و. و فرهنگی و نیز اجتماعی) به قدرت خارجی
برگشت ناپذیر کردن وضعیت نـه از راه ایجـاد سـتون پایـه هـای  - 

ــر ســاخت ارتــش و ) » نهادهــای انقــالب«(قــدرت  کــه از راه تغیی
  و) . دموکراتیزه کردن این دو(دستگاه اداری 

زاد آیــان زادیهــا و برقــرار کــردن دو جرآگســترش هرچــه بیشــتر  - 
و مبنای کار گرداندن حقوق انسان و حقوق . اندیشه ها و اطالع ها

برخـورداری هـر انسـان از (و باال بردن میزان خودانگیختگی . ملی
زادی و آرشــد فرهنــگ اســتقالل و  ،بنــا بــر ایــن) زادیآاســتقالل و 
  . دانش و فن

بکـار  :جانشین کردن اقتصاد مصرف محور با اقتصاد تولید محور - 
  ...داختن نیروهای محرکه در اقتصاد ملی وان
  .باز و تحول پذیر کردن تدریجی نظامی اجتماعی  - 
 ،اما به این دلیل کـه گروگـانگیری روی داد. برنامه وجود داشت    

زادی برجـا بـود و خـالء آخـالء اسـتقالل و . برنامه اجرا نشده بـود
یکـا مـی تـوی دهـن امر«با این ادعا کـه  ،با گروگانگیری ،استقالل

  !پر شد ،»زنیم
هرگاه واکنش بردن شاه بـه نیویـورک نمـی شـدیم  و کـنش مـی      

شـروع . شدیم و شروع به انجام کارهائی می کردیم  کـه برشـمردم
از  ،مدهای گروگـانگیریآما را از گروگانگیری و پی  ،به این کارها

جنگ و معامله پنهانی بـا امریکـا و کودتـا و اسـتقرار دولـت  ،جمله
تاریا و نفله شدن یک نسـل و وارد شـدن خسـارتی بـس عظـیم و مال

  . مصون می کرد ،اینک بحرانی چنین خطرناک
صدور اندیشه راهنما و روش  ،صدور انقالب :»صدور انقالب«.۳/۲

یک  ،صدوری از این نوع. است که بطور خودجوش انجام می گیرد
توضیح .  رهم ایرانیان بدان نیاز دارند و هم ملتهای دیگ. نیاز است

این که به درست گفته اند ایرانیان این اقبـال و بـد اقبـالی را دارنـد 
هم در انقالب مشروطیت و هم در ملی کردن نفت . که اولی هستند

پس این اقبال راداشته انـد کـه . اولی بوده اند ،۵۷و هم در انقالب 
 ،ر اینبنا ب ،اما این بداقبالی را نیز داشته اند که اولی. اولی بوده اند

دولت  ،»ایرانی«تنها بوده و سلطه گران همدست با سلطه پذیران 
  . استبدادی وابسته را باز ساخته اند

بـه تـاریخ  ،به شاهنامه رجـوع کنـیم ،اینک به اوستا رجوع کنیم     
کوشـش مـردم بـرای  :هرسـه بـه مـا مـی گوینـد ،ایران رجوع کنـیم

زیر هجوم  ،رون و بیروناز د ،نآبر اثر  ،زادی وآبازیافت استقالل و 
راه حلـی بـرای ایـن مشـکل . یک امر واقع مستمر است ،قرارگرفتن

زمـون شـده آبـا موفقیـت  ،ن فرصت تاریخیآیافته شده و در این و 
یکـی  :دو راه کـار دارد ،ایران برای گریز از انـزوا ،در حقیقت. است

توانمندی نظامی و تشکیل امپراطوری و دیگری توانمندی بلحـاظ 
و اندیشه راهنمـا و فرهنـگ و ارتبـاط بـا انیـران از راه اندیشـه  دین

 ،در سـلطنت فریـدون ،بنـا بـر اوسـتا و شـاهنامه. راهنما و فرهنگ
فرهنگ ایـران و دیـن بهـی دامـن مـی . مرزها از میان بر می خیزند

از زمانی که فریدون جهان را میـان سـه  ،بنا بر شاهنامه ،اما. گسترد
تقسـیم مـی ) تـوران(و تـور ) روم(و سـلم ) نایـرا(ایرج  ،فرزند خود

بنـا . ایران در بند جنگهای دیرپا می شود با روم و چـین ،از نو ،کند
امپراطـوری همـراه بـا  :کورش دو راه حـل را جمـع کـرد ،بر تاریخ

. زادی دین و باور و تقویت عناصر جهان شمول فرهنگ ایرانیـانآ
 ،رفتـه مـی شـودموقعیت ایران ایجاب می کرده است دینـی کـه پذی

و  ،از سـوئی ،بدون ایـن دیـن. زادی انسان را باز شناسدآاستقالل و 
پذیرفتن حق مردمی که تحت سلطه مـی شـدند بـه داشـتن دیـن و 

  ،و عدم دخالت دولت در کار دیـن ،از سوی دیگر ،فرهنگ خویش
دورانهـای انحطـاط  ،بـدین قـرار. این راه حل نـاممکن مـی گشـت

دورانهای  ،ز هر سو تحت هجوم قرار گرفتندوران انزوا و ا ،ایران
. بوده است ،از خود بیگانگی دینی تا حد جانشین اختیار شدن جبر

نادر نیز کوشید سران سه دین اسالم و مسیحیت و یهودیت  ،دیر تر
ن دارد که سه کتاب را یک کتـاب کننـد و دیـن جهانیـان یـک آرا بر

  .ن نیز ایران بگرددالبته او شاه باشد و مرکز این جها. دین بگردد
زادی را پیـام آن شد که استقالل و آمصدق بر ،در دوران معاصر        

اهمیت این سان  ،او در پیامی به مردم ایران. نهضت ملی ایران کند
 ،در درون ایران ،با این وجود. را خاطر نشان کرد» صدور انقالب«

. فته نبودپذیر ،زادی و حقوقمندی ایرانآاستقالل و  ،در بیان دینی
دو مــانع  ،گــروه بنــدیهای صــاحب امتیــاز دســتیار قــدرت خــارجی

بزرگ بر سر راه مصدق شدند و تضمین پیروزی نهضت ملـی از راه 
زادی در مقیـاس منطقـه و آهمگانی کردن جنبش برای اسـتقالل و 

  .ناممکن گشت ،جهان
اســالم  ،نآبــدین خــاطر کــه اندیشــه راهنمــای  ،انقــالب ایــران       

زادی و رشد بـر میـزان عـدالت بـود و نیـز بـدین آاستقالل و  بمثابه
شرکت خود انگیخته مردم ایران در جنبش بود  ،نآلحاظ که روش 

و از این نظر که سلطنت برافتـاد و گـروه بنـدیهای دسـتیار قـدرت 
مــدن از آفرصــتی بــی ماننــد بــرای بیــرون  ،زبــون شــدند ،خــارجی

  رهبری  ،این فرصت با استفاده از. وردآتنگنای تاریخی پدید 
   ۱۶در صفحه

 کنش و واکنش؟
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ــد٭  ــژاد،  یاحم ــین ــر  یک در براب

در  یــــانهمــــه و جنــــبش بازار
  :اعتراض به تورم طاقت فرسا

 
ــــر  ۱۱در   ◀   ــــد۹۱مه ــــژاد  ی، احم ن

داد و در  یـبترت یکنفـرانس مطبوعـات
ــر«آن،  ــردن  - » رهب ــام ب ــدون ن و  - ب

را  ینبودجــه ســنگ قــم کــه  یــانروحان
ضــد فرهنــگ و  کننــد و بــر  یخــرج مــ

در  یدکنند و سپاه که نبا یم یغتبل یند
 ینا مطبوعات  –دخالت کند  یاستس

و بـرادران  –قسمت را سانسور کردنـد 
و قـوه  و مجلس و قوه مقننه  ریجانیال

ن که مـانع کـار تهرا یشهردار یهقضائ
کـه ارز را  یتن ۲۲هستند و  حکومت او 

. سـخن  گفــت... در انحصـار دارنـد و
مردم کرد که ارز قابـل عرضـه  یاو حال
  . یستن  یاردر اخت یشب یاندک ، اربباز

مصـاحبه، او آگـاه شـده  یناز ا یشپ ◀ 
  معاون  یمیرح یفبود که قرار بر توق

بـــه  یـــداو تهد. اول او بـــوده اســـت
  .استعفاء کرده بود

، بازار تهران در مقام ۹۱مهر  ۱۲در  ◀ 
 یـلاعتراض به تورم طاقت شـکن تعط

 یمغازه ها به مغـازه هـا یلیتعط. کرد
و استانبول  یبوذرجمهور    یابانهایخ

 یتو الله زار سـرا یو فردوس  یو سعد
و  یرازاصـفهان و شـ یدر شهرها. کرد

انجــــام  اعتراضـــها  یـــزن... مشـــهد و
نژاد و   دیشعارها برضد احم. گرفتند 
 »یهســته ا  یژانــر«و از جملــه  یــمژر

 یرو دســـتگ یدســـرکوب شـــد. بودنـــد
  . بودند  یارشدگان بس

ـــ      ـــها یمعن ـــا ینهم ـــنا یرا خبره  ی
 : مجموعـــــه بدســـــت خواهنـــــد داد

ــرا ــه  ینکارشناســان ب ــتند ک نظــر هس
 ینمــاب یفــه جنــگ بــ یــرانو ا یکــاامر
   .هستند یکنزد  یاربس
  

هاشمي رفسنجاني چـه  
نقش سپاه  - مي گويد؟

خـــارج  –در ســـوريه 
كردن گروه رجوي از 

  :فهرست تروريستها
  
  

هاشــمی چســان خمینــی را 
روابـط سـپاه بـا  - خام کرد؟

و خـــارج  ســـوریه و لبنـــان
کردن گروه رجوی از لیست 
ســــــازمانهای تروریســــــت 

  :وزارت خارجه امریکا
  
بـرغم هشـدار سـفیر روسـیه  ،یاآ ٭

هاشــــــمی  ،شــــــوروی ســــــابق
رفسنجانی خمینـی را قـانع کـرده 
بــود عــراق بــه ایــران حملــه نمــی 

  کند؟
  
ـــخنان  ◀ ـــمت از س ـــن قس ـــت ای نخس

  :هاشمی رفسنجانی را با دقت بخوانید
ـاز «      ـا از آغـ ـاهی مـ طــرح موضــوع آگـ

ـا  جنـــگ موضـــوع درســـتی نیســـت، مــ

ــوانیم بگــوئیم در آنزمــان می حــدس » ت
ـاز جنـگ،  »سیاسی شـد  زده می بـرای آغ

ولی آگاهی کامل از ایـن موضـوع منتفـی 
که درمقابل وجود شواهدی از  چرا. بود

ــز در  ــی نی ــه صــدام، قرائن ـال حمل احتمـ
ـال  داخل عراق وجـود داشـت کـه احتم

جنــگ را از ســوی صــدام کمرنــگ  آغــاز
ـائف بـودن  می ـال خ کرد ولی قطعاً احتم

 انقـالب اسـالمی بـر همـه اینهـا صـدام از
  .چربید که جنگ را آغاز کرد

بــه  حــدس قریــب«اطــالع واثــق بــا      
. اورات سیاسی تفاوت داردحدر م» واقع

 ، آقای کیانوری یکبار بـه۵۸مثالً در سال 
دفتر امام گفت باید امام را جهت اطالع 
ـام  ــه امـ ــد ک ــم ببین ــی مه ــری خیل از خب

به من ارجاع دادند و یا بعـد  نپذیرفتند و
ــین از آن ســفیر وقــت شــ وروی هــم هم

هم حضـرت  درخواست را کردند که باز
هـر . امام موضوع را به من ارجاع دادنـد

ـای  دوی اینها خبر می دادنـد کـه نیروه
ـازماندهی شـده  شاه دوسـت در ترکیـه س

بعدا معلوم شـد  .اند برای حمله به ایران
واثـق نداشـتند و حامـل یـک  اطالع آنها

  »بودند» حدس سیاسی«
قسمت از سخنان هاشـمی در باره این       

  :رفسنجانی باید دانست که
ـاه دوسـت«این  – ۱ نـه در » نیروهای ش

. ترکیه که در عـراق متمرکـز شـده بودنـد
کــه هاشــمی  –در طــرح حملــه بــه ایــران 

رفســنجانی از آن اطــالع کامــل داشــت و 
ـا بایـد نقـش پوشـش را  ،- دارد این نیروه

سـفیر . برای قوای عراق بازی می کردنـد
ــه  ــوروی ن ــه ش ـاه «از حمل ـای شـ نیروهـ

که به ضربتی تار و مار شدند و  - » دوست
ـازی  نتوانســتند نقــش پوشــش را هــم بـ

که از حمله عـراق بـه ایـران خبـر  - کنند
ن اطـالع را بـه آچرا که عین . داده است

بـدین . رئیس جمهـوری نیـز داده بودنـد
ـا پـیش از  ۵۸در سال  ،ترتیب یعنی ماه ه

ــو«کشــف  ســفیر شــوروی » هژکوتــای ن
سابق به هاشمی رفسـنجانی اطـالع داده 

  . است که قرار بر حمله به ایران است
با تصویب شـورای  ،بعد از این تاریخ – ۲

قطب زاده گزارش محرمانـه ای  ،انقالب
ــغ  ــه مبل ــداری  ۲۰۰را ب ــزار دالر خری ه

محورهای حمله عراق  ،در آن سند. کرد
بعـد از . به ایران نیـز مشـخص شـده بـود

مکـری سـفیر وقـت  ،خرید ایـن گـزارش
ـان گـزارش را  ،ایران در روسیه مشابه هم

روشن بود که گزارش را روسها . ارائه کرد
  .در اختیار او گذاشته بودند

ــد از گذشــت  – ۳ ــک بع ـال از  ۳۲این سـ
هاشمی رفسـنجانی  ،حمله عراق به ایران
دبیر کل وقت حـزب  ،می گوید کیانوری

توده و سفیر روسـیه بـه خمینـی مراجعـه 
د و او از هاشـــمی رفســـنجانی کـــرده انـــ

و . خواسته ببیند ایـن دو چـه مـی گوینـد
 ،در گزارش مأموریت خود به خمینی ،او

حمله به ایـران حـدس و (الجرم سخنی 
را به خمینی گفته اسـت کـه ) گمان است

  .امروز می گوید
ـاوز عـراق بـه  – ۴ بیشتر از یک ماه بـه تج

اداره  ،۱۳۵۹شـــــهریور  ۳۱در  ،ایـــــران
ـات ارتـــ ش گزارشـــی بـــه رئـــیس اطالعــ

عـراق  ،جمهوری تسلیم کرد که برابـر آن
ــه آقــوای نظــامی خــود را  ــه ب مــاده حمل

رئیس جمهـوری از رئـیس . ایران می کند
ـات ارتـش خواسـت  ستاد و رئـیس اطالع
نزد خمینـی برونـد و گـزارش را بـرای او 

چند روز . نها چنین کردندآ. تشریح کنند
ـا خمینـی دیـدار  ،بعد رئـیس جمهـوری ب
و از گــزارش ارتــش ســخن بمیــان  کــرد

من بـه ایـن گـزارش  :خمینی گفت. وردآ
هیچ کس به ایران حمله نمی . باور ندارم

ـا دروغ اسـت. کند ـا . اینه ن را آارتشـی ه
خوند را از ارتش قطـع آساخته اند تا پای 

  .کنند
خمینی بـه اسـتناد گـزارش  ،بدین قرار     

 -  ،هاشمی رفسـنجانی از مأموریـت خـود
ــر ــه ب ــزود اطالعــات دروغ ن آک ــد اف بای

مــأموران اطالعــاتی ســپاه را کــه محــس 
بــه ایــن نتیجــه  - رضــائی رئیسشــان بــود 

رســیده بــود کــه عــراق بــه ایــران حملــه 
دانسـتنی اسـت کـه بعـد از . نخواهد کرد
ـا وجـود نزدیـک شـدن  ،هژکودتای نـو ب

زمان حملـه عـراق بـه ایـران و هشـدارها 
بـه بهانـه  ،ن به شخص خمینیآنسبت به 

ـاندند  ،هژدتای نوکو شیرازه ارتـش را پاش
و حتی گروه بهشتی و هاشمی رفسـنجانی 

ـاهنر ــ ـــه ای و ب ـــزب  ،و خامن ـان ح ــ بانی
طرح انحـالل ارتـش  ،جمهوری اسالمی

این طرح بـر . وردندآرا به شورای امنیت 
ـا . تصویب نشد ،اثر استقامت بنی صدر ام

ـات ســـپاه و  ،در عمـــل ـاه «اطالعــ دادگــ
ـا» انقـــالب ن ارتشـــیان ارتـــش را بـــه جــ
  .انداختند

ــی خدشــه اســت – ۵  :شــهادت زمــان ب
امروز از زبان یکی از عوامل بـس مـؤثر در 

ـال ۸ایجاد و ادامـه جنـگ بـه مـدت   ،س
ـار مــــی شــــود روش . واقعیــــت اظهـــ

زورپرستان همـواره ایـن بـوده اسـت کـه 
خود کرده را به کسی نسبت می دهند کـه 

نها بخاطر جرم یا جنآیت و یا خیانتی آاز 
بازخواســت مــی  ،کــب شــده انــدکــه مرت
ـاوز عـراق بـه آ. کند نها هم از مسببان تج

ســال  ۸ایــران و ادامــه جنــگ بــه مــدت 
عــراق بــه ایــران (خــود کــرده را  ،هســتند

به بنـی صـدر نسـبت مـی ) حمله نمی کند
واقعیت را بطور کامل وارونـه مـی . دادند
ما به بنی صـدر مـی گفتـیم عـراق  :گفتند

د و او مـی ماده حملـه بـه ایـران مـی شـوآ
عــراق بــه ایــران حملــه نخواهــد  :گفــت
  . کرد

جنگ قابل پیشـگیری بـود  ،بدین قرار     
ــد  ــی را متقاعــد نمــی کردن ـاه خمین هرگـ

ـا . عراق به ایران حملـه نخواهـد کـرد ام
ـاطر بـود کـه  ،اگر او متقاعد شد بـدین خ

ـا  اصرار بر استقرار دیکتاتوری مالتاریا و ی
  .   والیت مطلقه فقیه داشت

      
ــری ٭ ــی جعف ــده کــل  ،وقت فرمان

سپاه گفـت افـراد سـپاه قـدس در 
ســـوریه بعنـــوان مشـــاور حضـــور 

  :دارند که
  
دانسته بـود کـه افـراد سـپاه قـدس در  ◀

اما ایـن اول . لبنان و سوریه حضور دارند
نهــم آ ،بــار اســت کــه یــک مقــام رســمی

سپاه می گوید افراد سـپاه » فرمانده کل«
ــ ــه بعن ــتند البت ــوریه هس ــدس در س وان ق

ــی جعفــری ایــن . مشــاور ـا محمــد عل امـ
ورد که کمتـر از آواقعیت را وقتی بر زبان 

یک ماه از کشته شدن تصادفی چنـد تـن 
از افراد سپاه قدس در جنـوب لبنـان مـی 

اینها بهنگام کندن زمـین بـرای . گذشت
ـای زیــر  ـاد اســتحکامات و راه روهـ ایجـ

  .زمینی کشته شدند
ــدهی      ــراد ســپاه قــدس تحــت فرمان اف

محمد رضا زاهدی در سوریه بکار تعلـیم 
ـای ســـوریه  ـامی هــ و تـــدریب شـــبه نظــ

اینها . بخصوص میلیشیای شبیحه هستند
شبیه همان لباس شخصی ها هسـتند کـه 

یم والیـت ژهمانند لباس شخصی های ر
ـاز  ــت بـ ـان در جنآی ــه دستشـ ــه فقی مطلق

ـای شـــبیحه. اســـت ــ موضـــوع  ،جنآیته
ـای روزانــه وســائل ارتبــاط جمعــی  خبره

یـم ژیم بعثی عراق و هـم رژهم ر. هستند
ـان کـه آ. بعثی عراق شبیحه داشـتند ن زم

بـه  ،یـم مالتاریـا مـی خواندنـدژیم را رژر
یــم انــواع ژایــن ر ،یــم ســوریهژتقلیــد از ر

در دوره خامنــه . وردآگشــت هــا را پدیــد 
ـا ،ای ســازمان جســتند و  ،ایــن گشــت هـ

ـاس شخصــی«عنــوان  ـا را پیــدا » لبـ هـ
ـا بــه . کردنــد ســپاه لبــاس شخصــی هـ

پاسداران تعلق دارنـد و چـون مرتـب در 
از  ،شهرهای ایران بکار گرفتـه شـده انـد

ـای سـوری در  ،در دسـتگیری ،شبیحه ه
در کشتن به ترتیبی که  ،در ترور ،شکنجه

جلو زدند و اینک مربـی  ،وحشت افزاید
  .نها شده اندآ

  
  :جنگ دوایر سری بر سر ایران ٭
  
 اداره اطالعات پلیس ترکیه که مسئول◀

ــم و پ ـا تروریس ـارزه بـ ــز .ک.مبـ ک و نی
کـه مخفـف  –تشکیالت ملی استخبارات 

ـــت و آ ـازمان امنی ــ ـان س ــ ـــت و هم ن می
ـا  ،در باره ایـران –اطالعات ترکیه است  ب

ــد گــاهی آکار. یکــدیگر سرشــاخ شــده ان
شــهربانی ترکیــه ســخت مخــالف ایــران 

ــدان ــیس میــت را  ،اســت و حکــان فی رئ
یـک متهم می کند که به ایـران بسـیار نزد

  .است
ـاری      ـال جـــ ـاه اوت ســـ ـان مـــ  ،در پایـــ

شهربانی ترکیه افراد شبکه ای را دستگیر 
ایـن . کرد که برای واواک کار می کردند

ـامی  ـای نظ ـاه ه عده مأمور بودنـد از پایگ
  . ترکیه اطالعات کسب کنند

ـا پ ،از قرار      ک .ک.افراد ایـن شـبکه ب
علـت مقابلـه بـه . نیز همکاری داشته اند

ـان . ترکیـه اسـتمثل با  ترکیـه بـه مخالف
 ،مسلح اسـد کمـک مـی کنـد و بـه تالفـی

ک کمک .ک.یم والیت فقیه نیز به پژر
تـش آیم با پژاک قـرار بـر ژاین ر. می کند

افـراد ایـن  ،بس گذاشـته اسـت و از قـرار
. ک همکاری مـی کنـد.ک.سازمان با پ

شمار عملیات کردها در شـرق  ،در نتیجه
ــه ـا ،ترکی ــرز بـ ــم م ـاطق ه ــران در منـ  ،ای

  .افزایش یافته است
 ،با توجه بـه ایـن وضـعیت و موقعیـت      

ـار  ،سال پیش ،حکان فیدان یک گـروه ک
ـا ایـــران ،مشـــترک ـا  ،بــ ـارزه بــ بـــرای مبــ
ـار. تشکیل داد ،تروریسم امـروز  ،همین ک

  .ویز شده استآبر ضد او  دست 
  
شبکه مخابرات مسـتقل حـزب  ٭

یـم والیـت فقیـه ایجـاد ژالله که ر
  :کرده است

  
بــه خــرج ایــران و  ،ســال ۵در طــول  ◀

ــران  ،بدســت مهندســان و فــن دانــان ای
ـابراتی مســتقلی  حــزب اللــه شــبکه مخـ

شـبکه تلفـن حـزب اللـه از . ساخته است
اینـک صـحبت از . بهار بکار افتاده است

حسـین . خورد و بردهای کالن می شـود
ـاسآعلی فحاس  بـه  ،متصـدی طـرح ،لی

ـاره خـورد و بر ـاتهران احضار و در ب  ،ده
  . بازجوئی شده است

 ،با داشتن این شبکه مخـابراتی ،اینک     
جنــوب لبنــان نیــاز بــه اســتفاده از شــبکه 

بنــا بــر ایــن . مخــابرات دولتــی را ندارنــد
  . تحت شنود نیز قرار نمی گیرند

یــم در لبنــان بــیش از پــیش ژمداخلــه ر    
ــت ــترده اس ــن گس ــزان . دام ــه می چنانک

ـای مختلــــف تســــلیحاتی و  هزینــــه هـــ
ـای  ـــه هــ ـاختمانی و بهداشـــتی و بیم ســ
ـاطق جنـگ زده  اجتماعی و باز سازی من

ـارد  ۵یم در لبنـان مـی کننـد را ژکه ر میلی
  .ورد می کنندآدالر بر

 یاف و بهـا یالهام  عل یتقالها٭  
در آنچه به رابطه بـا  یه،به روس یازن

 یمربـوط مـ »یشمال یجانآذربا«
 ینبــس ســنگ یــران،ا یشــود، بــرا 

   :است
  
ـام افتبهــن ◀ ـای گـ ـاح بخــش هنرهـ تـ

 ،توسط فرانسوا هالند ،اسالمی موزه لوور
ـام  ،رئیس جمهـوری فرانسـه اف علـی اله

تنها رئیس دولت کشـور مسـلمان بـود کـه 
ـاریآاز . حضور یافت ـال ج ـام  ،غاز س  اله

ذربایجــان آ«رئــیس جمهــوری  ،افعلــی 
در کار دلبری از حکومت فرانسـه » شمالی

او برای . و دیگر حکومتهای اروپائی است
ـاد ــن بخــش ایجـ ــرو ۹۸ ،ای ــون اوی  ،میلی

  . پرداخته بود
ـام ژر     ــم الهـ ــع ی ــه ی ل ــه ســخت ب اف ک

اینک می کوشد به  ،اسرائیل نزدیک است
ـا  اروپا نیـز نزدیـک شـود و وزنـه خـود را ب

او . دست کم متعادل کند ،وزنه  ارمنستان
بتواند  ،بر اینست که با ایجاد تعادل جدید

 ،ایـن منطقـه. قره باغ علیا را مطالبه کنـد
مورد نزاع با ارمنستان است و ارمنستان از 

  .سوی روسیه و ایران حمایت می شود
ـبت بـه  :انقالب اسالمی ـای ژر. هشدار داده ایمآذربایجان و ارمنستان مربوط می شود، آســیای میانــه، بخصــوص در آنچــه بــه یـم در ژسیاست یکسره خیانـت آمیـز ربطور مستمر نس یم چون نه به بق آذربایجــان «نتیجــه اینســت کــه . شــودتــا مگــر از حمایــت روســیه برخــوردار دهد، جانب ارمنسـتان را گرفتـه اسـت خود تقدم مطلـق مـی  ایران که به بقای   .پایگاه اسرائیل شده است» شمالی

  
مـذاکره بـا بیماری خامنـه ای و ٭ 

بایـد مـذاکره امریکا می شود و یـا 
  :کرد یا نباید کرد؟

  
ســـپتامبر، احمـــدی نـــژاد در  ۲۶در  ◀

بعـد . سازمان ملل متحـد سـخنرانی کـرد
. هم در کنفرانس مطبوعاتی شـرکت کـرد

او در دیــدار  بــا دانشــجویان ایرانــی گفتــه 
  :است

امکان تداوم این شرایط بین ایـران و «     
ایـن وضـعیت    آمریکا وجود نـدارد و بایـد 

ـاز  اگر آنها گام  . بهبود یابد ـاد س ـای اعتم ه
ــه ــدهایی کــه علی ــران  برداشــته و تهدی ای

ـازه  صورت می    گیرد را محکـوم کننـد و اج
ای بــا تفــاهم حــل و  دهنــد مســئله هســته
ـالی دو کشـور  فصل شود و پرونـده های م

ـان بهبـود روابـط وجـود     مرتفع شـود امک
  ». دارد

بـه  ،نماینده مجلس ۲۶ ،در همان روز ◀ 
سـخن  :احمدی نژاد اخطار کتبی دادند

ـا را خـــالف ـا امریکــ  گفـــتن از گفتگـــو بــ
. خواندنـد» راهبرد جمهـوری اسـالمی«

علی اکبر والیتی نیز گفته  ،شهریور ۲۹در 
ـا را  :است ـا امریک تصمیم در باره گفتگـو ب

  ،با وجود این. رهبر می گیرد
هم خامنه  ،رابطه پشت پرده با امریکا را •

بدیهی . ای و هم گروه احمدی نژاد دارند
است رابطه داشتن بدان معنی نیسـت کـه 

در بیـت . به نتیجه رسیده باشندگفتگوها 
ـــده ای مســـئول سیاســـت  ـــه ای ع خامن

بطــور عمــده رابطــه بــا امریکــا  ،خــارجی
 ،در دســتگاه احمــدی نــژاد نیــز. هســتند

  . رحیم مشائی همین کار را می کند
گروه احمدی نژاد براینست که بیماری  •

ـا در مـی  اگـر او . وردآخامنه ای وی را از پ
ند نامزد ریاست بسا مشائی بتوا ،زود بمیرد

ـا رابطـه برقـرار  ،جمهوری شود و با امریک
  . کند

   ۴در صفحه

 بدتر از زهر؟
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هزینـــه ســـنگین خـــارج 
ــوی از  ــروه رج ــردن گ ک
فهرســـــت ســـــازمانهای 

تروریســت وزارت خارجــه 
ــی  ــائی سیاس ــا و گوی امریک

  :نآ
  

ـا بـر      وزارت خارجه امریکا می گویـد بن
حکم دادگاه، می باید سازمان مجاهدین 

، از ۲۰۱۲ خلــق را تــا پــیش از اول اکتبــر
ـازمانهای تروریسـت  ـا و س فهرست دولته

باوجود این، تحلیل گران . خارج می کرد
  :امریکائی جز این نظر دارند

نخست چکیـده مقالـه ای را بخوانیـد  ◀
 ۲۰۱۲سپتامبر  ۲۲که تونی کارتالوچی در 

  :نوشته و گلوبال ریسرچ انتشار داده است
ـا تصـدیق   • همانطور که حکومت امریک

روریستهائی که در بنغازی لیبـی ت ،می کند
به کنسولگری امریکا حمله کـرده و سـفیر 

امریکائی دیگر را کشته  ۳امریکا در لیبی و 
ـال  ،در حقیقت ،اند کسانی بوده اند که س
نها را مبارز مـی خوانـد و بـه آامریکا  ،پیش

یم قذافی ژنها پول و اسلحه می داد تا با رآ
 سازمان مجاهدین خلق ،اینک. بجنگند

را وزارت خارجه امریکا از فهرست دولتها 
و ســازمانهای تروریســت خــارج مــی کنــد 
برای این که موانع را از سر راه پول دادن 
بــه ایــن ســازمان و  تعلــیم دادن و مســلح 

ن بــرای جنــگ پنهــان بــا آکــردن افــراد 
  .  بردارد ،ایران

ـات را  ،تایمز در گزارش خود     این اطالع
  :ی دهددر اختیار همگان قرار م

ـاغل و بازنشســـته  • برخـــی از افســـران شــ
  امریکا مأمور شده اند سازمان مجاهـدین
ـــران  ـــه ای ـا ب ــ ـــه ه ـــرای حمل ـــق را ب خل

نظر هستند  ینکارشناسان برا. کنندمجهز
ـاکه امر ـاب یبـه جنـگ فـ یـرانو ا یک  ینم

   .هستند یکنزد یاربس
ـازمان  • ــ ـــردن س ـــرون ب ـــه بی ـانی ک ــ کس

ـازمانهای  مجاهدین خلـق از فهرسـت س
عبارتند  ،تروریست را  البی گری کرده اند

هــووارد دیــن و تــوم  ،از رودی جیولیــانی
ریچ نخستین مدیر امنیت داخلی امریکا و 
ــه ــوئی فری ــدل و ل ــوئیس و اد رن  ،جــون ل

 ،ی و واسلی کالرکآرئیس پیشین اف بی 
ـامیلتون  ،نرال بازنشسـتهژ ـان (و لـی ه هم

ه کسی که رئیس کمیسـیون تحقیـق کنگـر
ـانع از بـه  در باره اکتبـر سـورپرایز بـود و م

نـرال ژو . !!) نتیجه رسـیدن تحقیـق شـد
مشــاور امنیتــی پیشــین  ،جــیمس جــونس

اعضائی از مجلـس . لن درشویتزآو  ،اوباما
عضــو  ،مــسآاز جملــه داویــد  ،انگلســتان

نیـز در  ،زادی ایـرانآکمیته مجلس برای 
  .این البی گری شرکت داشته اند

ال است که افراد سازمان امریکا چند س •
   :مجاهدین را تعلیم و مسلح می کند

ــدین از        ـازمان مجاه ــردن سـ ــرون ب بی
فهرست سازمانهای تروریست یک اقـدام 

مقصود اینسـت کـه پـول . فنی بیش نیست
دادن بــه ایــن ســازمان و تعلــیم دادن بــه 

ن و مســلح کردنشــان بــی اشــکال آافــراد 
ـا  ،در حقیقــت. شــود نکــه حکومــت آبـ

ـازمان را تروریســت مــی ام ـا ایــن سـ ریکـ
دانست و می گفـت بـر دسـتهای اعضـای 

در  ،خون امریکائیان و ایرانیان اسـت ،نآ
ـا) پسر(دوره بوش   ،و اینـک در دوره اوبام

امریکا افراد این سازمان را تعلیم می دهد 
حمایـت . و به این سازمان پول مـی دهـد

ـال  پنهان از سازمان مجاهدین خلق از س
شـروع شـده  ،کومت بـوشدر ح ،۲۰۰۸
ــت ــرش. اس ــیمور ه ـار و  ،س ــه نگـ روزنام

ـائی در مقالـه ای زیرعنـوان  ،محقق امریک
 ،۲۰۰۸کــه در ســال  ،»تــدارک جنــگ«

گزارش کـرده  ،مجله نیویورکر منتشر کرد
اســت کــه نــه تنهــا ســازمان مجاهــدین را 
امریکا سازمانی می شمارد کـه نزدیـک بـه 

بلکه شروع کرده اسـت بـه  ،خود می داند
ن بـرای آن و پول دادن بـه آسلح کردن م

   :جنگ در ایران
سازمان مجاهدین بمدت یک دهه در       

ـازمانهای تروریســـت بـــود . فهرســـت ســ
 ،گــروه ،در ســالهای اخیــر ،بــاوجود ایــن

ــر مســتقیم ـا ،مســتقیم و غی هــم  ،از امریکـ
. اسلحه و اطالعات دریافـت کـرده اسـت

برخـی از  :مشاور وزارت دفاع به من گفت
ـــ ـــرا از بودجـــه ســـری پوله ائی کـــه اخی

پرداخــت شــده انــد بــه حســاب ســازمان 
ــد ــه شــده ان  :او افــزود. مجاهــدین ریخت

ـار  گروه کار جدید با سازمان مجاهدین ک
مــی کنــد و حکومــت امریکــا بــی صــبرانه 

سازمان حساب بانکی . منتظر نتیجه است
ـالها . مشخصی قابـل رسـیدگی نـدارد و س

ــران  ـا را  خــود آاســت کــه رهب در ن پولهـ
وردن آاختیار دارند و کوشش برای سـردر

  .  از کارشان بجائی نمی رسد
 :گفته است  NPRدر مصاحبه با   ،هرش •

ـا  افراد نخبه سازمان مجاهـدین در امریک
  . تعلیم داده شده اند

 ،روزنامه انگلیسـی ،دیلی میل ،و بتازگی •
اسرائیل  :از قول مقامات امریکائی نوشت

ـازمان مج اهـدین پـول بطور مرتب بـه س
ن را تعلـیم و بـه اسـلحه آافـراد . می دهـد

تجهیــز مــی کنــد و بطــور مســتقیم بــا ایــن 
بنا بر گـزارش . همکاری می کند ،سازمان

ـائی تصـدیق  ،این روزنامـه ـات امریک مقام
ـازمان را  می کنند که اسرائیل افراد این س
برای کشتن دانشمندان اتمی ایران تعلـیم 

ـان م. می دهد و مجهز می کند ـاد و می وس
ـاری بسـیار  سازمان مجاهدین خلق همک

   .نزدیک وجود دارد
ـال  • ـاق فکــر مؤسســه  ،۲۰۰۹در سـ اطـ

 ،نآبروکینگس گزارشی تهیه کرد که بنا بر
می باید اعضای سازمان مجاهدین خلـق 

بطورکامـل   ،را که نزدیک به امریکا اسـت
نها در جنـگ آتعلیم داد و مسلح کرد و از 

  .سود جستیم ایران ژپنهان بر ضد ر
ـــراد گـــروه  • ـانتر یکـــی از اف ــ ـــد ت ریمون

 ،امریکائی حامی سازمان مجاهدین خلق
ــد ســازمان مجاهــدین خلــق و  :مــی گوی

ـا در  شورای ملی مقاومت دستیاران امریک
مهمتــرین . فعالیتهــای جاسوســی هســتند

افشای فعالیتهای  ،کار اطالعاتی این گروه
  .بود ۲۰۰۲یم ایران در سال ژاتمی ر

ـات اصـلیش را نقـل مقاله دو ◀ می که نک
تحلیـل گـر پیشـین  ،می کنیم را پل پیالرد

 ،به نظر او. نوشته و انتشار داده است ،سیا
ـا و  ،عمل وزارت خارجه امریکا ن را آخط

  :به دالیل زیر انجام داده است
ایــن گــروه کمتــرین اعتبــار را در ایــران  •

از حمایت نزدیک به صـفر درصـد . ندارد
پـس . وردار نیسـتمردم ایران بـیش برخـ

ـازمانهای  ــردنش از فهرســت سـ ــرون ب بی
یــم را خوشــحال نمــی ژجــز ر ،تروریســت

ایـن اقـدام  ،یم گرچه در علنژاین ر. کند
ن سخت راضی آامریکا را افشا کرده  اما از 

زیــرا هــم بــه او امکــان مــی دهــد . اســت
ـار کنـد  از جملـه  –اپوزیسیون را بـی اعتب

ـاری بـه ایـ ن جنبش سبز را کـه کمتـر اعتب
ـا را  –سازمان ندارد  و هـم سیاسـت امریک

بــی اعتبــار کنــد بــه ایــن خــاطر کــه وارد 
فهرســت ســازمانهای تروریســت کــردن و 

ـا  ،نآخارج کردن از  جز از سیاست امریک
از هــیچ ضــابطه دیگــری  ،در قبــال ایــران
  .پیروی نمی کند

ـازمان • ـا  ،یک دلیل اینسـت کـه ایـن س ب
ران در ترور دانشمندان اتمـی ایـ ،اسرائیل

 ،امــا بــه دو دلیــل. همکــاری کــرده اســت
وزارت خارجه امریکا نمی توانـد در علـن 
ـازمان  ـــ ـاری س ـــ ـاطر همک ــــد بخـــ بگوی
ــرور  ــرائیل در ت ـا اس ــق بـ ــدین خل مجاه

ـازمان را از  ،دانشمندان اتمی ایران ایـن س
یکی . فهرست تروریست ها خارج می کنم

به این دلیل که اعتراف به تروریست بدون 
ف ضوابط بودن خارج این سازمان و خال

دیگری به ایـن . کردنش از فهرست است
دلیل که قبول دولت اسرائیل بمثابه یـک 

  .دولت تروریست است
ـازمان  • ــ ـــه س ـــت ک ـــر اینس ـــل دیگ دلی

مجاهدین اردوگاه اشرف را تخلیـه کـرده 
زادی بــرده آو افــراد خــود را بــه اردوگــاه 

ماهیــت ایــن  ،امــا تغییــر اردوگــاه. اســت
ـازمان . نمی دهـدسازمان را تغییر  یـک س
ـــــز  ،تروریســـــت ـاه آزادی نی در اردوگــــ

  .تروریست است
به سـخن . کشورهای دنیا پذیرفته شودبتواننــــد بعنــــوان پناهنــــده از ســــوی فهرست بدین خاطر است که افـرادش رهــا کــرده اســت و خــارج کــردنش از ایــن ســازمان فعالیتهــای تروریســتی را توجیه امریکا اینست که  :انقالب اسالمی   .از عراق استگر، هدف بیرون بردن افراد این گروه دی

ـات دو حـــــــزب  • برخـــــــی از مقامــــــ
ـــت  جمهوریخـــواه و دمـــوکرات کـــه باب
حضــور در اجتماعــاتی کــه ایــن ســازمان 

 ،پول دریافـت مـی کننـد ،ترتیب می دهد
اینطور استدالل مـی کننـد کـه ایـن گـروه 

ـال . یدآیم ایران می ژبکار تغییر ر نکـه آح
کا نیک مـی دانـد ایـن وزارت خارجه امری

گروه به درد این کار نمی خورد زیـرا نـزد 
  . مردم ایران سخت بی اعتبار است

این گروه یک فرقه شده  ،افزون بر این     
ـار  یـد کـه ایـران از آن مـی آاست و تنها بک

ـا  ،آن ــردن سیاســت امریکـ ـا ک ــرای افشـ ب
ـارج کـردن ایـن  :استفاده کند و بگویـد خ

دلیـل بـر ایـن گروه تروریستی از فهرست 
ن را نــدارد مشــکلهای آکــه امریکــا قصــد 

 ،موجود در روابـط دو کشـور را حـل کنـد
ـار  قصد دارد به زور و خشونت با ایران رفت

  . کند
مقاله سومی که باز نکات عمـده اش را  ◀

نقل می کنیم را فلینـت لـورت و هـیالری 
ســپتامبر انتشــار  ۲۱مــان لــورت در تــاریخ 

  :داده اند
ـارج اقدام وزارت  • ـا در خ خارجـه امریک

کــه  –کــردن ســازمان مجاهــدین خلــق 
ـانونی  ـاه بطـور آانجام مراحل ق ن چنـد م

ـای سیاسـی کـه  - می انجامد نـه یـک خط
ـا در  ورشکست استراتژیک سیاست امریک

ــال ایــران اســت زیــرا روشــن و واضــح . قب
ـا بـه هـیچ  گفت که وزارت خارجـه امریک

  .ارزش و معیاری پایبند نیست
بنــا بــر  ،ومــت امریکــابــدیهی اســت حک •

سازمان و  ،اقتضای  سیاست خارجی خود
ـا  یا دولتی را وارد این فهرست می کنـد و ی

ـار . ن خارج می کندآاز  ـار ایـن ک چندین ب
ــه. کــرده اســت ــم صــدام در ژر ،از جمل ی

ـازمانهای تروریسـت  فهرست کشورها و س
 ،۱۹۸۰سپتامبر  ۲۲نکه در آاما بعد از . بود

ــد ــگ ش ــران وارد جن ـا ای ــد از  ،بـ الزم ش
ـان و . فهرســت بیــرون بــرده شــود ریگـ

یــم صــدام را از ژحکومــت او بــود کــه ر
ـارج کــــرد در  ،۱۹۹۰در  . فهرســــت خـــ

امریکا و متحدانش به  ،بوش ژرژحکومت 
جنــگ اول خلــیج (عــراق حملــه کردنــد 

یم ژحکومت بوش ر ،باوجود این). فارس
 . صدام را وارد فهرست نکرد

ـاری • ــ ـال ج ــ ـــین س ـای  ،در هم ــ مقامه
اطالعاتی امریکا به وسائل ارتباط جمعـی 

ـازمان مجاهـدین خلـق  :امریکا گفتنـد س
فعاالنه با اسـرائیل در کشـتن دانشـمندان 

ــاری مــی کنــد مقامــات . اتمــی ایــران همک
این ترورها . رسمی ایران نیز چنین گفتند

ــام گرفتــه  در شـهر پرجمعیــت تهـران انج
کسانی ترور شده اند که بدون سـالح . اند

تعریف از ترور و تروریسم هرچه . بوده اند
سازمان و دولتـی کـه مرتکـب ایـن  ،باشد

ـا شــده انــد . تروریســت هســتند ،ترورهـ
وزارت خارجــه امریکــا چگونــه بــه خــود 
ـا تروریسـم  اجازه می دهد مدعی جنگ ب

ـان یـک  ،در مقیاس جهان بشود و ایـن س
ـــــت  ـــــت را از فهرس ـازمان تروریس ــــ س

  سازمانهای تروریست خارج کند؟
ــــتدر حق • ـات  ،یق ـــ ـاپیش انتخاب ـــ پیش

ـار  ،ریاست اوباما و حکومـت او تسـلیم فش
 . البی ها شده است

 ،ن نقل می کنیمآچهارمین مقاله که از  ◀
 ۲۱اســـــت و در  Danny Schechterاز 

ـــپتامبر  ـــت ،۲۰۱۲س ـــه اس ـار یافت ــ . انتش
نویسنده به بهائی پرداخته است که گـروه 
ــرای خــارج شــدن از فهرســت  رجــوی ب

ــرور و ســازمانهای دولتهــای تروریســ ت پ
  :تروریست پرداخته است

تروریســت  ،چــه وقــت یــک تروریســت •
است؟ وقتی که حکومت امریکا بگویـد او 

ـالهای . تروریســـت اســـت چنانکـــه در ســ
ـات دولـت  ،۱۹۸۰ مجاهدین افغان مقام

کمونیستی این کشور را ترور می کردند اما 

ـاطر آامریکا  نها را کسانی می شمرد کـه بخ
ـا اینـــک . دزادی مـــی جنگنـــآ ـان هــ همــ

مقامات دولت و افراد قشون امریکا را مـی 
ـان مـی  کشند و حکومت امریکا تروریستش

  . خواند
وقتی گروه های مسلح  ،۲۰۱۱در سال      

از  ،یم او می جنگیدنـدژبا معمر قذافی و ر
ـاتو برخـــوردار مـــی شـــدند و  حمایـــت نــ

. زادی خوانده مـی شـدندآمجاهدان راه 
ـاه ـا ،در همـین م ـان ه ـا  ،هم برضـد امریک

کشتن سفیر امریکا و سه تن (اقدام کردند 
و .  درجا تروریست خوانده شـدند ،)دیگر

ـازمان مجاهـدین  ـا س اینک همان کار را ب
  .خلق می کند

نیویورک تایمز می نویسد بیرون بـردن  •
ـازمانهای  ــدین از فهرســت سـ ـام مجاه نـ

ـا دالر خــــرج  ،تروریســــت میلیــــون هـــ
. رج شـداین پول طی سالها خـ. برداشت

ـایمز مــی نویســد ـازمان  :نیویــورک تـ سـ
ـالهای  و  ۱۹۷۰مجاهـــدین خلـــق در ســ

ـای تروریسـتی مـی  ۱۹۸۰سالهای  فعالیته
نخست بر ضد دولت شاه و سپس . داشت

چندین امریکائی . بر ضد روحانیان حاکم
متحد  ،۱۹۸۰در سالهای . را نیز ترور کرد

قرارگــاه  ،عــراق شــد و در اردوگــاه اشــرف
ندین سال است که فعالیت او چ. پیدا کرد

فرقـه ای شـده اسـت . تروریستی نمی کند
ـارج از کشـور  که نزد ایرانیان داخـل و خ

ــالها. مغضــوب اســت ــا و  ،طــی س در امریک
اروپا  فعالیت می کند از راه جلب موافقت 

نها آورد تا آشخصیتهای سیاسی  را بدست 
ــروه از  ــن گ ـام ای ــردن نـ ـارج ک ــرای خـ ب

ـار بیاورنـد ،فهرست ها ایـن گـروه در  .فش
ـال  ـــ ـا و  ،۱۹۹۷س ـــ ــــت دولته در فهرس

ـازمانهای تروریســـت وزارت خارجـــه  ســ
  . امریکا قرار گرفت

ـا درسـت  • تصمیم وزارت خارجـه امریک
ـاریخ مقـرر از سـوی  ،پیش از یـک اکتبـر ت

ــدرال ــر ف ــد نظ ـاه تجدی ــه و  ،دادگـ گرفت
ن را آ ،کلینتون در نامه ای یک صفحه ای

 ۲۴در بطور رسـمی (به کنگره اطالع داد 
جدید ترین گـزارش در ) . ۲۰۱۲سپتامبر 

گـزارش وزارت خارجـه  ،باره این سازمان
ـا در ســال  ـابر . اســت ۲۰۰۷امریکـ  ،نآبنـ

ـازمان مجاهـــدین خلـــق  قابلیـــت و «ســ
ـا و ) تروریســـتی(حملـــه » میـــل بـــه اروپــ

  .خاورمیانه و امریکا و کانادا را دارد
دموکرات  –عضو کنگره  ۹۹دست کم  •

قطعنامــه ای را امضــاء  –و جمهوریخــواه 
کردنــد کــه خواســتار خــارج کــردن ایــن 
سازمان از فهرست سازمانهای تروریسـت 

 ،رئیس پیشـین مجلـس نماینـدگان. است
گــین گیــرچ و نــامزد ریاســت جمهــوری 
ســخت محافظــه کــار حــزب جمهــوری 
ـاطر حمایـت از  خواه به پاریس رفـت بخ

او و شهردار پیشین نیویورک و . این گروه
ـاتی بخاط ،دیگران ر سخنرانی در اجتماع

پـول  ،که این سازمان ترتیـب داده اسـت
  . گرفته اند

ـا  :یواس نیوز توضیح مـی دهـد • ویکتوری
 & DiGenovaعضــــو  ،نســــینگآتو

Toensing،  ـا  –در افتضاح کلینتون مونیک
 ،۲۰۱۱در ســال  ،نقــش یافــت ،لویســنکی

ــازمان مجاهــدین  بــرای ایــن کــه بســود س
دالر پول  هزار ۱۱۰ ،خلق البی گری کند

ـــت ـــرکتهای . گرف ـــپ و آش ـــین و گام ک
ـاطر گـرفتن  ،اشتراوس و هـوئر و بلـد بخ

ـال –امضا ها زیر قطعنامـه  –امضاها  در س
ــغ  ،۲۰۱۱ هــزار دالر و در ســال  ۲۹۰مبل
ـازمان  ۱۰۰ ،۲۰۱۲ ـــــ ــــــزار دالر از س ه

پـل . پـول گرفتـه اسـت ،مجاهدین خلق
ـارآمارکون اند  ـان ک  ،سوسییشن بابت هم

 ۲۰۱۱و در ســال  ۵۰۰۰ ،۲۰۱۰در ســال 
ـازمان پـول  ۵۰۰۰نیز  هزار دالر از ایـن س

  .گرفته است
ـاران  ،برن شتین • یکی از نادر روزنامه نگ

که به سخنرانی در اجتماع تشـکیل یافتـه 
 ،نآبابـت  ،توسط سازمان تن داده اسـت

  .دالر گرفته است ۱۲۰۰۰
ــده  :انقــالب اســالمی ــواره بکاربرن ــق، ضــد . می رساند که روز نخست در سـر داشـتعکس هـدفی  خود را زورمدار می کند و بهزور هم ــدین خل ـازمان مجاه ــه سـ ـانده و . سازمانی شده است که روز نخسـت، بـودچنانک ـا دسـت نش از مبارزه با امپریالیسـم ت

ـانده صـدام و . کرده استمزدور امپریالیسـم، بیراهـه ایسـت کـه طـی  ـانده . وجه المصالحه بوددیروز دست نش امروز، دسـت نش ـاوجود ایـن، ر. استیکــا و اســرائیل و بــاز وجــه المصــالحه امر   .و در لبه جنگ قرار داده استرا در پرتگاه جنگ اقتصادی و جنگ پنهان همان استحاله را کرده است و اینـک ایـران یــم نیــز، ژایــن ر. دیگــر، بــی نقــش نیســتفقیــه در اســتحاله ایــن گــروه و گــروه هــای یـم والیـت مطلقـه ژب
  

باشـد  اگر واقعیت داشته
  :...که خامنه ای 

  
اگــر واقعیــت داشــته باشــد کــه  ٭

ــق دارد و  ــار مطل ــه ای اختی خامن
بهیچ کس پاسخگو نیست و قابـل 

  :عزل نیست؟
  
خامنه ای را به هـیچ وجـه نمـی تـوان  ◀

ـــزدی در  ـباح ی ـــرا مصــ ـــرد زی ـار ک ــ برکن
چنــین  والئاســتفتائات خــود در برابــر ســ

 : پاسخ داده است
ما توسط مـردم آیا والیت فقیه مستقی: س 

 انتخاب می شود؟
بدلیل اینکه عقل مـردم قاصـر از پـی : ج 

بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی می 
باشد، ولی فقیه بصورت غیـر مسـتقیم و از 
طریــق مجتهــدین تاییــد شــده از طــرف 

لــذا  .شــورای نگهبــان انتخــاب مــی شــود
بصورت انتخاب غیـر مسـتقیم مـردم مـی 

ظواهر امراست و اال البته اینها همه .باشد
ـارک و  انتخاب مستقیما توسط خداوند تب
ـای  تعالی انجام می شود و اوسـت کـه دله
مجتهدین مجلس خبرگان را بسوی ولـی 

 .فقیه می گرداند
آیــا والیــت فقیــه محــدودیت زمــانی : س 

ـال(دارد  ـا پـنج س ـار ی ـادام ) مثال چه ـا م ی
 العمر است؟

ــه نایــب امــام : ج  ــدلیل اینکــه ولــی فقی ب
ــ ــرف معص ــوب از ط وم ومنتخــب و منص

خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و 
 .مادام العمر است

ـایرین : س  ـا ولـــی فقیـــه در مقابـــل ســ آیــ
 پاسخگوست؟ 

خیر، ایشان فقـط در مقابـل خداونـد : ج 
ـالی پاسخگوسـت و در مقابـل  تبارک و تع

 .سایر افراد غیر پاسخگوست
مردم عادی نقـد  از سویآیا ولی فقیه  :س
 ی است؟شدن

خیر همانگونـه کـه عنـوان شـد عقـل : ج 
ـائل  مردم عادی قاصر از ورود بـه ایـن مس

ـادی حـق ورود بـه  است و اساسا مـردم ع
 .سیاست را به این معنا ندارند

ـا نقـد : س   آیا ولی فقیه از طرف سایر فقه
 شدنی است؟ 

ــت در : ج  ـا حــق دخال ـایر فقهـ ــر، سـ خی
حکومـت را از حیـث اینکـه فقیـه هســتند 

ند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندار
ــد ــذا موضــع ســایر فقهــا و حتــی  .ندارن ل

مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای 
فقهــا نیزمثــل ســایرمردم غیــر قابــل نقــد 

 .است
ـا : س  ـان رهبـری ی آیا اعضا مجلس خبرگ

رئـــیس آن میتواننـــد از رهبـــری ســـئوال 
 نمایند؟

ــرای : ج  ــری مج ـان رهب ــس خبرگـ مجل
مقام عظمای والیت اسـت  تجلی و ظهور

ـارت بـه هـر  ولی در ادامه کار هر گونه نظ
صورت باطل است و حتی نوشتن نامه بـه 
 .ایشان حرمت شکنی محسـوب مـی شـود

چــون همانگونــه کــه گفتــه شــد از ایشــان 
   .کردنباید در مورد اعمالشان سئوال 

  
   ۵در صفحه

  

 بدتر از زهر؟
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ـای  نمونه این حرمت شکنی نامه اخیر آق
ـان (رفســـنجانی  ـــیس مجلـــس خبرگــ رئ

به مقام معظم رهبری بـود ، کـه ) یرهبر
شاهد بی پاسـخ گذاشـتن نامـه از طـرف 
مقام والیت بـوده ایـم کـه خـود بهتـرین 

 .جواب است
ــت : س   ـای والی ــام عظمـ ـارات مق اختیـ

 .محدود است یا نامحدود
ـــــت دارای : ج  ـای والی ــــ ـام عظم ــــ مق

اختیــارات نامحــدود اســت و مــی تواننــد 
ـات  درزمانی که الزم می بینند حتـی واجب
ــدت  ــرای م ــز ب ــج را نی ــل ح ــرعی مث ش
ــه  محــدود تعطیــل کننــد تــا چــه رســد ب

از قبیل عزل و نصب  تصمیمات جزئی تر
 ...مقامات و 

ـانون اساســـی قیـــدی بـــرای : س  ـا قــ آیــ
ــی  ــوب م ــت محس ــام والی ـارات مق اختیـ

 شود؟ 
خیرآنچه در قانون اساسـی در رابطـه : ج 

ـای والیـت آمـده  ـام عظم با اختیارات مق
ـارات اسـت و نـه صرفا نمونه و کف  اختی

ـــوان  ـــه از عن ـــه ک ســـقف آن و همانگون
والیـــت مطلقـــه مشـــخص اســـت، ایـــن 
والیت مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی 

 .نمی گنجد و اال مطلقه نبود
ـای والیـت : س  ـام عظم آیا اختیارات مق

) مثال یک کشور خـاص( به مکان خاصی 
 محدود می شود؟

خیر، اختیارات مقام عظمای والیت : ج 
ـان ولـی امـر هی چ قید مکانی نـدارد و ایش

 .مسلمین جهان هستند
بــا توجــه بــه دســتور و تاکیــد قــرآن : س 

ـا  ـا شـورای فقه کریم مبنی بر مشـورت، آی
  میتواند گزینه دیگری باشد؟ 

ـالت و : ج  ـــت درادامـــه رســ ـــر، والی خی
امامت بوده و در هر زمان مجرای فـیض 
ای و عنآیت الهی واحد اسـت و لـذا شـور

 .فقها باطل است
ـان چـه : س  موضع ما در مقابل اوامر ایش

 باید باشد؟
ـان : ج  ـام زم ) عـج(چون ایشان نایـب ام

می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال 
والیت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشـد 
ـان  و تفکر و سئوال در مورد عملکـرد ایش
ــه  ــد ب ــه بای از وســاوس شــیطان اســت ک

 .دخداوند متعال پناه بر
ـای مصـباح یـزدی،     ـا  پاسخ ه دانسـته ی

همان تعریـف  ،بی کم و کاست ،ندانسته
ن از فرعــون بدســت مــی آاســت کــه قــر

ـار در . دهد ـان تعریـف اسـت کـه جب هم
ــد  ــدیم و جدی ــر ق ـای فراگی ــتبداد هـ اس

یک گزینـه بیشـتر  ،بنا بر این. داشته است
ـــده اســـت و  ـا نمان ـــه جنـــبش آبرجــ ن ب

ین از شـر مدن برای آسودن کشور و دآدر
 . این جبار است

   
باشــد کــه  اگــر واقعیــت داشــته ٭

هـر طـور خامنه ای پول کشـور را 
و بـرای  خرج می کنـدمی خواهد

  :کشور دشمن می خرد؟
  
بله واقعیـت دارد و برابـر قـول مصـباح    

ـار را بکنـد و مـردم  یزدی حق دارد این ک
نیز حق ندارنـد از او بپرسـند چـرا خـرج 

  :می خورانی می کنی و چرا  به دشمن
ـارج از  – ۱ بودجه دولت و پولی که در خ

یـک هـدف دارد و  ،ایران خرج مـی کنـد
ــه آ ــی » اوجــب واجبــات«ن عمــل ب یعن

ــظ  ــه«حف ــه فقی ــت مطلق . اســت» والی
محــور  ،تابعیــت مطلــق انســان از قــدرت

بودجــه نویســی و هزینــه کــردن پولهــای 
بدین خاطر است کـه رانـت . کشور است

کـن شـده بلکـه خواری و فساد نه تنها مم
 . اندازه نمی شناسد

پــول و  ســاالنه بــه حــزب اللــه لبنــان - ۲
مدعی شود که قـدرت تا  .می دهد اسلحه

هـدف پـولی  ،در لبنان نیـز. منطقه ایست
نشــاندن قــدرت بــه  ،کــه خــرج مــی کنــد

جــای انســان و مجبــور کــردن انســان بــه 
هــدف صــوری . اطاعــت از قــدرت اســت

یل ایجاد جبهـه مقاومـت در برابـر اسـرائ
بــرغم مقاومــت دلیرانــه و  ،یکبــار. اســت

موفق نیروی مسلح حـزب اللـه در برابـر 
بهای سـنگینش را مـردم لبنـان  ،اسرائیل
ـای . پرداختند هزینه باز سازی ویرانـی ه

شیخ حسـن  –را  روزه ۳۳جنگ ناشی از 
نصــر اللــه گفــت اگــر مــی دانســتم حملــه 
اسرائیل به لبنـان ایـن مـرگ و ویرانـی را 

ـات در خـاک  ،وردآببار می  دسـتور عملی
اسرائیل و ربودن سرباز اسـرائیلی را نمـی 

ــران  –دادم  ــردم ای ــول م ــه ای از پ خامن
ـا هزینـه حـزب  .است پرداخته این روزه

الله به دلیل گسـیل نیـرو بـرای کمـک بـه 
 .بشار اسد در سوریه بیشتر هم شده است

به حماس و جهاد اسـالمی فلسـطین  - ۳
 ،یــن کــارو بــا ا. پــول و اســلحه مــی دهــد

ـای مســلح را جانشــین مــردم  گــروه هـ
ـــد مـــردم فلســـطین . فلســـطین مـــی کن

ـان از حــــق حاکمیــــت خــــود  همچنـــ
سازمانهای مسلح فلسطینی نه . محرومند

ــدیگر  ــد یک ــه ض ــتند ک ــد نیس ـا متح تنهـ
در نتیجه هم فلسطین از مطالبـه . هستند

حــق اش نــاتوان اســت و هــم عــاملی از 
عوامل موفقیت راست و راسـت افراطـی 

  .نتخابات اسرائیل استدر ا
ساالنه چند میلیارد دالر ا به سوریه -  ۴ 

نفت و تسلیحات می دهـد تـا همچنـان 
، بـا از قرار. باقی بماند »در خط مقدم«

ــد، ــار اس ــی بش ــت فعل ــه موقعی  توجــه ب
ــا بناســت  ــران ت ــه او  ۵ای ــارد دالر ب میلی

. کمک کند تـا اقتصـاد آن کشـور بگـردد
یج را ســپاه و بســ افــرادن، یــعــالوه بــر ا

یــم بشــار اســد فرســتاده ژربــرای یــاری 
حـدود  گرفتـه شـدنبه گروگـان . است
نفر کـه گفتـه مـی شـود از نیروهـای  ۴۰

ــد، ــوده ان ــه اطالعــاتی در ســوریه ب  نخب
برهان قاطع بر حضور نظامی در سوریه 

لو رفـتن حسـن شمشـادی  در پی. است
کــه بــه نــام خبرنگــار بــه  مــأمور واواک

خبرنگاران سوریه رفته بود، حال گروه 
 وابسته به سپاه را بـه آن کشـور فرسـتاده

تـا گزارشـات جعلـی را بـرای فریـب  اند
ایـن واقعیتهـا  .ایران تهیه نماینـد مردم

جعفری را ناگزیر کرد بگوید افراد سپاه 
امریکـا نیـز مـی . قدس در سوریه هستند

ــوریه  ــه س ــران ب ــای ای ــد هواپیماه گوی
  . اسلحه می برند

ی براینســت کــه چــون بنــای خامنــه ا     
 ،مردم جز اطاعت از قدرت نباید بکننـد

بـرای مـردم نقشـی قائـل  ،در سوریه نیـز
نـه تنهـا  ،بـادادن پـول و اسـلحه. نیست

 ،مردم سوریه را با ایران دشمن می کنـد
یمهــای ژویــز در اختیــار رآبلکــه دســت 

منطقــه و غــرب مــی نهــد تــا دشــمنی بــا 
خـــورد و بـــرد . ایـــران را توجیـــه کنـــد

ب از منابع مشـترک نفـت کشورهای عر
یک قلم از زیانهـای  ،و گاز خلیج فارس

عظیم سیاسـت و پـول خـرج کردنهـای 
ـــور اســـت ـــه کش ـــه ای ب ـــا و . خامن تنه

زیــان بــزرگ  ،باجگــذار همــه گشــتن
 .دیگری است

ی دیگــر و بــه بــه برخــی کشــورها  - ۵
در عراق (در خاورمیانه گروههای دیگر 

 ،و بقیـه جهـان...) و افغانستان و یمن و
پـول و اسـلحه  ،ول و اگر مسلح باشـندپ

ن دارد کـه آمی دهد تا مگر امریکـا را بـر
یـم والیـت مطلقـه فقیـه را نـه ژوجود ر

 .تنها تصدیق که بقایش را تضمین کند
ــاالنه  - ۶ ــا س ــیاری را در امریک ــول بس پ

 –از جمله ونـزوئال . التین خرج می کند
پول خـرج بولیوی  –نیکاراگوئه  –کوبا 

ین که به امریکا بگوید نه برای ا. می کند
تنهــا در انــزوا نیســت بلکــه بغــل گــوش 

 !می سازد» متحد« ،امریکا
روسـیه پول زیادی بابـت معاملـه بـا  - ۶

بابـت خریـد . به جیب روسها مـی ریـزد
این باج سنگین را از ایـن . اسلحه و کاال

ــردازد کــه جانــب امریکــا را  بــاب مــی پ
 ،پولی که در چین خرج می کنـد. نگیرد
مـی  ،در ایـران. هنگفت تر اسـت بازهم

گوینــد بهــای اســلحه ای کــه روســیه بــه 
 ،سوریه می دهـد و خـرج فرسـتادنش را

  .ایران می پردازد
بودجـــه و تـــرکیبش عامـــل گرانـــی و     

بیکاری و فقر و اقتصاد مصرف محوری 
مد نفت و کسر بزرگ آاست بر محور در

بودجه که با وام از نظام بانکی داخلی و 
 ،اینهمــه. أمین مــی شــودوام خــارجی تــ

برای این اینکه کسی بر کشور حکومـت 
کنــد کــه بــی دانــش امــا دارای اختیــار 
مطلـــق اســـت و مـــردم مـــی بایـــد از او 

   .مطلق کنند اطاعت
  
اگر راست باشد کـه خامنـه ای  ٭

در ظاهر با امریکا ستیز می کنـد و 
ــاطن ــو  ،در ب ــا در گفتگ ــا امریک ب
  :است؟

 
سید علی  اگر واقعیت داشته باشد که •

خامنه ای در حالیکه همـه را از گفتگـو 
با امریکا منع می کنـد و حتـی دادسـتان 
کـــل کشـــور کســـانی را کـــه صـــحبت از 
مذاکره با امریکـا  بکننـد بـه زنـدان مـی 
افکند در حالیکه خود او با اوباما تلفنـی 
گفتگو می کند و برای یکدیگر نامـه مـی 
 فرستند و مذاکرات محرمانه دارندچه؟ 

ــواره از ا    ــه هم ــت ک ــالی اس یــن در ح
سیاست خارجی تهـاجمی صـحبت مـی 

ــد و  ــا کن ــخن را ب ــمن آس ــادش ــاز و ب  غ
و ادعا می کنـد ا. به پایان می برددشمن 

ــا  ــه ب ــوری اســت ک ــا کش ــان تنه در جه
بـا وجـود .  اسـتامریکا در حال جنگ 

، در پس پرده همانگونه که بهشتی و این
موسوی اردبیلی قبل ازانقالب و خمینی 

بعـد ... و خامنه ای و بهشتی وهاشمی  و
از انقالب با امریکاییان رابطـه داشـتند، 

مخفیانــه  . نیــز مخفیانــه رابطــه دارد وا
ایجـاب مـی کنـد » نظـاممصـالح «زیرا 

  .باشدمحرمانه ارتباط همواره 
معاملـه  ،یکبار گفتند میان او و اوباما      

قـرار اسـت امریکـا . انجام گرفتـه اسـت
درصـد را بپـذیرد و  ۵و  ۴غنی سازی تـا 

در . ایران نیز تن به بازرسی کامل بدهـد
گفتگوهــــا بــــی نتیجــــه و  ،عــــوض

ـــد و ســـخت وضـــع  مجازاتهـــای جدی
ــران . شــدند ــد ای ــی گوین ــا م ــن روزه ای

درصــد را  ۲۰حاضــر اســت غنــی ســازی 
 ،نآاگــــــر در ازای . متوقــــــف کنــــــد

ـــوند و  ـــد وضـــع نش ـــای جدی مجازاته
ــز لغــو̋ احتمــاال  بخشــی از مجازاتهــا نی
در ســازمان   ،۹۱مهــر  ۴در  ،امــا. شــوند

رئــیس جمهــوری فرانســه  ،ملــل متحــد
خبر از وضع مجازاتهای جدیـد توسـط 

  .شورای امنیت داد
ــه ای بــر تعــداد  ،ایــن روزهــا       خامن

بـا . سخنرانی هـای خـود افـزوده اسـت
از بیماری او  ،بیشتر از گذشته ،این حال

گـروه هـای مختلـف . صحبت می شود
ــمژر ــدا ،ی ــد از هرک ــرای بع ــود را ب م خ

هرکدام خـود . ماده می کنندآخامنه ای 
را تواناتر به برقرار کردن رابطه نزدیک 

تحـول مهمـی . با امریکا معرفی می کنـد
ــه اســتژدر درون ر ــوع یافت ــم وق در  :ی

بدگوئی از امریکا که تابع وضعیت  ،علن
گـروه  ،یـمژدر درون ر ،بکنـار ،روز است

تـن در مـی  ها لباس ضـد امریکـائی را از
  . ورندآ

ــری        ــد  ،جعف ــی گوی ــپاه م ــده س فرمان
البتـــه از . وقـــوع جنـــگ حتمـــی اســـت

سپاهی که هرچه دارد از جنگ و حالـت 
ــه در  ــد ک ــی کن جنگــی دارد و پنهــان نم

جنـــگ  ،جنـــگ ســـوریه شـــرکت دارد
اما اصرار بر این کـه . همواره نعمت است

جنگ حتمی است برای حفظ موقعیـت 
. ت و اقتصاد استسپاه و تسلطش بر دول

ـاط شـرکت ملـی  اما باوجود ایـن کـه ارتب
ـا ســپاه را امریکـا بســا بهانـه وضــع  نفـت ب

کسی حق نـدارد  ،مجازاتهای جدید کند
ــیش  ــی درپ ــد راه و روش ــرا بای ــد چ بپرس

تحـریم اقتصـادی  گرفت که به بن بست
  و جنگ انجامیده است؟ 

  
  

خامنه اي محور شـبكه  
هاي  روابـط شخصـي   

ــاكم بــ  ــاي ح ر مافياه
  :ايران

  
 
اگــر واقعیــت داشــته باشــد کــه  ٭

ــــر  ــــه ای اکث ــــی خامن ســــید عل
تکاران و خیانتکاران موجود یانج

در حاکمیـــــت را بـــــه انـــــواع 
پیوندهای نسبی و سببی به خـود 
دور هم جمع کـرده و کشـور را در 
اختیــار وابســتگان بــه خــود قــرار 

  :است؟داده 
 
ـای خامنـــه ای  ◀ ـانواده هــ ـان خــ  –میــ

هاشـمیان   - نجانی هاشمی رفس –خمینی 
ـانی  -  ــ ـــتغیب  –الریج ـــدوقی  –دس  –ص

ـایی  –ناطق نوری   –بروجـردی  –طباطب
 –معین  –حداد عادل  –روحانی  –توکلی 

باقری  –مهدوی کنی –جاسبی  –خرازی 
ـــی  - کنـــی   –خزعلـــی  –عباســـپور تهران

جوادی آملی –نجابت  –حائری شیرازی 
ـاهرودی  – ــ ـــمی ش ـــوقت  –هاش  –خوش

ـانی  ــ ـــدی گلپایگ ـاهچراغی  –محم ــ  - ش
ـایی  ــی  –رضـ ــوی اردبیل ــوی  –موس موس

... سیســتانی و –شهرســتانی  –بجنــوردی 
ـامیلی وجـــود دارد ــ ـــدهای ف ـــن . پیون ای

خانواده ها شـبکه تراعنکبـوتی را بوجـود 
ورده و بــر جــان و مــال و نــاموس مــردم آ

  . مسلط گشته اند
سید علی خامنه ای فکر می کند به دلیل     

را می توانـد در  مطلقه بودن هر تروریستی
راس کار قرار دهد زیرا با همه انها فامیـل 

نها ندارد و بـه آاست و بنابراین وحشتی از 
ـات آهمین دلیل بسیاری از  ـا را در مقام نه

ـا ... و –سازمانها  –مختلف نهادها  جابج
 .زموده شوندآمی کند تا 

علی خامنه ای از تـرس از دسـت دادن       
فرمانـدهان قدرت بـه جـرات بسـیاری از 

ـات ! نهاد مقدس سپاه و بسـیج، را در مقام
قضاییه و  –مقننه  –مختلف قوای مجریه 

ـا همـه  ـارده ت دیگر سازمانها و پست ها گم
ـان در  با هم دستشان در یک کاسه و سرش
یک آخور باشد تا مبادا کسی به او خیانـت 

نها را در خیانت به آدر عوض دست . کند
نـت همـه خیا ازو  مردم بازگذاشته اسـت

ـاهیآاز ایـن  .گاه اسـتآنها نیز آ یعنـی  ،گ
ـای ـان پرونده ه ـا و جنآیتهاش در  ،خیانته

. نها استفاده می کنـدآوابسته نگاه داشتن 
در موارد مختلف  جماعت این  ،از این رو

، از جنآیتچپاول و  با وجود پرونده های
ــی  ــه ای حمایــت م ســوی شــخص خامن

پرونده  ۱۰در حال حاضر بیش از  . شوند
، در قوه قضاییه خاک وبا حکم حکومتی ا

از جملــه، پرونــده بــرادران  .دنــمــی خور
ـا رحیمـی  –الریجانی  سـعید  –محمد رض
ـایی  –مرتضوی   –ملـک زاده  –حمیـد بق

نــاطق  –محمــد یــزدی  –رحــیم مشــایی 
ـانواده  – نــوری ـالی خـ ـای مـ پرونــده هـ

ـنجانی ـانواده عســـگر  و هاشـــمی رفســ خــ
ی دختـــر هاشـــم ،در عـــوض ...اوالدی و

از خانــه اش بــه  ،رفســنجانی را نیمــه شــب
پسـر او بـه ایـران  ،زندان بردنـد و مهـدی

معنی اول ایـن . بازگشت و روانه اوین شد

کار اینست که صاحب اختیار مطلق نمـی 
ـای عضـو  ـانواده ه ـانی از خ پذیرد کـه کس

 .خودسری شیوه کنند ،شبکه
در طول سالهای بعد از قدرت گیری او      

 آلوده به خون و خیانتحدود هزار مهره 
را می توان دیـد  کـه در طـول ایـن  و فساد

ــتادها و  ــوا و س ـایی در ق ـا جابجـ ـالها بـ سـ
ســازمانها بــه مکیــدن جــان و مــال مــردم 
مشغول هستند و در نهآیت با وجود اینکه 

دزدی و خیانت انها آگاه است،  ازرهبری 
ـــرای حفـــظ  ـار خـــود و ب ــ ـا را در کن ــ آنه

 .تموقعیت خود نگاه داشته اس
این افراد در بخش های  جا به جا شدن    

 گویای ،والیت مطلقه فقیه مختلف نظام
ـای آناتوانی مطلق خامنه ای از کار با  دمه
ـاک اسـت اگـر در . بادانش و با کفآیت و پ
ـای تعیـین کننـده کسـی از  ،یکی از مقام ه
دلیلـی جـز  ،این قماش مردم برکار نیست

با  این ندارد که دانش و کفآیت و پاکدستی
. مطلقا ناسازگار است ،والیت مطلقه فقیه

یــم ژاز صــاحب مقامهــا در رچنــد نمونــه 
  : والیت مطلقه فقیه

 
روضه خـوان در  :سید علی خامنه ای -  ۱

 ۵یکی از  ،عضو شورای انقالب ،دوره شاه
روحانی تشکیل دهنده حـزب جمهـوری 

از دســتیاران  .نماینــده مجلــس . اســالمی
ــــی  ـای خمین ـــ ــــرداد در کودت از . ۶۰خ

ـا  ــه پنهــانی بـ ــی در معامل دســتیاران خمین
 ). اکتبــر ســورپرایز و ایــران گیــت(امریکــا 

ـاعنماینــده خمینــی در  . شــورایعالی دفــ
ـال یرییس جمهـور . بـه مـدت هشـت س

ـا جعـل نامـه از  ـام رهبـری ب رسیدن به مق
 ۲۳رهبری مطلقه به مـدت . قول خمینی

کلیه جنآیت ها او در  ،در این مقامها. سال
خیانــت ســازش ( فســادها  او خیانــت هــ

سال و قرار  ۸پنهانی و ادامه جنگ بمدت 
تش و اینـک تحـت آدادن ایران در حلقه 

و اعدام محاصره اقتصادی و خطر جنگ 
ــا در  ،نآپــیش از . بــدین ســو ۶۰دهــه  ازه

او  ،بنــابر نامــه قابــل بــه او ،اوائــل انقــالب
ـادر کـرده بـود تشـکیل . دستور قتل نیز ص

ــه ــرور ک ـازمان ت ــ سـ ــی و تروره ای داخل
نـه . را ترتیب داده است می دهدخارجی 

ثروتـی بـزرگ تـر » امـوال رهبـری«تنها 
ـار دارد ـای  ،بنیاد مستضعفان در اختی مافی

ـــط  ـارعنکبوت رواب ــ ـــه از ت ـــه ای ک خامن
بـه  ،مـده اسـتآشخصی خامنه ایها پدید 
  ) .خورد و برد مشغول است

  
باوجود اتصال خانواده هاشمی  ٭

 ،خصــیبــه تــارعنکبوت روابــط ش
فرزنــــدش مهــــدی در دســــت 

  :اطالعات سپاه است
 
ـاز آدر  هاشمی رفسـنجانی،علی اکبر  - ۲ غ

 ۵عضو شورای انقـالب و یکـی از  ،انقالب
روحانی تشکیل دهنده حـزب جمهـوری 

ــالمی ــر . اس ــسئ ــتیار اول  یس مجل و دس
و عامــل  ۶۰خمینــی در کودتــای خــرداد 

ـام  ۸ادامه جنگ بمـدت  ـال و کسـی ج س
 .ینـی داد و او نوشـیدزهر را به دسـت خم

فرمانــدهی قــوای خمینــی در جانشــین 
ـا در. مســلح ــوا و پایــان آاز پـ ــن ق ــدن ای م

ـآیتی او  ،جنگ در شکست حاصل بـی کف
ـا . است ـا کـه ب عضو جمـع ایـران گیتـی ه

 ،کودتــای دومــی بــر ضــد قــانون اساســی
، یس جمهـورئر. خامنه ای را رهبر کردند

، یس ســابق مجلــس خبرگــان رهبــریئــر
از . نظام شخیص مصلحتیس مجمع تئر

 ،ســازمان دهنــدگان اعــدامها و تــرور هــا
ایـن . بـدین سـو  ۶۰ بخصوص از خـرداد

ــه ای و  ،روزهــا ــه انتظــار شکســت خامن ب
ـابی  نوشاندن جام زهر به او و موقعیـت ی

از  با خامنـه ای، با وجود این که او . است
ـا وجـود راوبط  راه  سببی متصل است و ب

د و معـروف این که مافیای نیرومنـدی دار
ـال ایـن  ،است» پدرخوانده«به  اما احتم

 ،موقعیـت متفـوق پیـدا کنـد ،که در نظام
  . ناچیز است

   ۶در صفحه  
  

 بدتر از زهر؟
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بـه زنـدان بـردن دختـرش و  ،در باره     
در ایـن  ،بازگشت و زندانی شدن پسرش

  :چهار برداشت می شود) تهران(جا 
یم توصـیه ژنکه مقامات اول رآبا  –الف 

ران مــی کــرده انــد مهــدی هاشــمی بــه ایــ
ـازنگردد ــن  ،بـ ــه ای ـنجانی ب هاشــمی رفسـ

یم ژنتیجه رسیده است که ضعف درونی ر
به حدی است که بهتـرین فرصـت بـرای 

ــت ــونی. بازگشــت او اس  ،در وضــعیت کن
ـا  ممکن است مهدی یا مجازات نشـود و ی

  .مجازات خفیف بشود
ـنجانی بخواهـد  –ب  هرگاه هاشـمی رفس

ـام برعهـــده گیـــرد  نقـــش مهمـــی در نظــ
ـان صحبت رئـیس ( جمهـوری او نیـز بمی

ـابقه سـوء خـود  ،)است پـدر (مـی بایـد س
خوانــده ای کــه کشــور را تیــول فرزنــدان 

زندانی شدن . را پاک کند) خود کرده بود
ـاوردن نظـر  ،دو فرزند را بـه روی خـود نی

ــردم را نســبت بــه او تغییــر مــی دهــد  م
بخصــوص کــه ایرانــی هــا مظلــوم پســند 

 ،نـدنها که این برداشت را مـی کنآ. هستند
دلیل می  ،سخن او را در باره دو فرزندش

فرزنــدان مــن بــا  :او گفتــه اســت. ورنــدآ
  .فرزندان دیگر مردم فرقی ندارند

باتوجه به این که پشمهای خامنـه ای  –ج 
ـان او  ،زار شده اسـتآریخته و بی  مخالف

نرم شده اند و اصرار بر مجازات  ،یمژدر ر
از ایـن . سخت شدن فرزنـدان او ندارنـد

  .مهدی هاشمی به ایران بازگشته است ،رو
باتوجه به این امر که مهـدی هاشـمی  –د 

ـاز نمـی  بدون موافقت پـدرش بـه ایـران ب
گشت و با توجه به این که اگر او از ناحیـه 

ـازه  ،سوده خاطر نمـی شـدآخامنه ای  اج
پس از  ،بازگشت به فرزند خود را نمی داد

ـا  گذشت خامنه ای از مهدی هاشـمی و ب
ــت ا ــران  ،وموافق ــه ای ــمی ب ــدی هاش مه

  .بازگشته است
اما از این امر نیز نباید غافل بود که در  - ه  

یم بسیاری را با وعـده و ژر ،سال ۳۳طول 
ورده و اگر سر به نیستشان آوعید به ایران 

ـا . روزگارش را سیاه کرده است ،نکرده بن
که از موثق بـودن  –بر اطالعی از دو منبع 

مهدی هاشـمی  –اطالع  مطمئن نیستیم 
او را از اویــن را تحویــل ســپاه داده انــد و 

نها آخانواده او نیز می گویند به  –برده اند 
زار آو تحـت  - گفته اند او در اوین نیست 

  .و شکنجه است
ـابع خـود دریافـت  • بنا بر خبری که از من

ـات  ،کردیم مهدی هاشمی تحویل اطالع
ـای حسـین طائـب آسپاه و در دسـت  دمه

در دوره هاشــمی  ،حســین طائــب. اســت
شکنجه گر  ،با نام مستعار میثم ،رفسنجانی

سـبعیت او بحـدی بـود کـه هاشـمی . بود
ـار کــرد ـا . رفســنجانی او را از کــار برکنـ بنـ

این احتمال وجود دارد که مهدی  ،براین
  .زار باشدآهاشمی تحت 

  
ـا مهـــــدوی کنـــــی - ۳  - محمـــــد رضــــ

ـــالب  ـــورای انق ـــه - عضوش عضـــو کمیت
ـــی اســـتقبال خ ـــه  –مین سرپرســـت کمیت

عضـو  –انقالب اسالمی اولین نهاد مسلح 
ـان  ــورای نگهبـ ــی در  –ش ــده خمین نماین

ــئوالن  ــر  –هیــات حــل اخــتالف مس وزی
نخست وزیـر  - رجایی در حکومتکشور 

عضو شورای   –بعد از ترور رجایی و باهنر 
ـانون اساســی  ـازنگری قـ ــتاد  –بـ عضــو س

ـالی انقـالب  انقالب فرهنگی و شـورای ع
 –موســس جامعــه روحانیــت  - نگــی فره

ریـیس  –عضو مجمع تشخیص مصلحت 
ـاجد  ـازی مس ریـیس دانشـگاه  - ستاد بازس

 –ریــیس جامعــه الصــادق  –امــام صــادق 
تولیــت حــوزه  –تولیــت مدرســه مــروی 

ـات وابسـته،  علمیه مروی به همراه موقوف
و ریـیس فعلـی مجلـس  به حکـم خمینـی
ـا  .خبرگان رهبری ـانواده او نیـز مافیاه خ

ت و پسر او در قاچاق اشـیاء عتیقـه یـد اس
ـارهدر آینـده  .طولی دارد  –فرزنـدان  در ب

ـا وبـرادر و فرزنــدان  ـا و داماده عـروس ه
او با سید علی خامنـه پیوند سببی برادر و  

   .ای خواهیم نوشت
وزیر امـور خارجـه  –علی اکبر والیتی  - ۴

در ریاست جمهوری خامنه ای و هاشـمی 
ـنجانی ــده مج – رفسـ ــس نماین ـاور  –ل مشـ

دبیـر  –در امور بین الملل  خامنه ایعالی 
عضـو مجمـع  –همایش بیداری اسـالمی 

ـالی  –تشخیص مصلحت  عضو شـورای ع
ـالی انقـالب  –امنیت ملی  عضو شـورای ع
مـــورخ و  –اســـتاد دانشـــگاه –فرهنگـــی 

ـاریخی  ـای تــ ـاون   - نویســـنده کتابهــ معــ

ــذاهب  ــب الم ــه   –تقری ــریک در برنام ش
ــذاری ــیاری از ت گ ـارجبس ـای خـ از  رورهـ
سرسپرده خامنه ای و از منتظـران . کشور

وابسـتگی . یافتن مقام ریاسـت جمهـوری
به  ،های نسبی و سببی او را در موقع خود

  . مردم ایران گزارش خواهیم کرد
  
ــی الریجــانی – ۵ ــیس  ،عل رئ

ـــامزد ریاســـت  ـــس و ن مجل
جمهــــــــوری و شــــــــبکه 
تــارعنکبوتی روابــط نســبی و 

   :سببی او
ـانی  علی اردشیر    ـاغل والریج روابـط  مش

او  :نسبی و سـببی او بـدین شـرح هسـتند
این مشاغل . استدر نجف  ۱۳۳۶متولد 

مـرزی و  مـدیر کـل بـرون: را داشته است
واحــد مرکــزی خبــر، معــاون وزیــر کــار، 
ـاون سـپاه پاسـداران، وزیـر  مخابرات، مع
ارشاد، رییس سازمان صـدا و سـیما، دبیـر 

رای شورای عالی امنیـت ملـی، عضـو شـو
ـام، عضـو  مجمع تشـخیص مصـلحت نظ

فرهنگی، عضو شورای  شورایعالی انقالب
ـالی نماینـــده و ریـــیس  امنیـــت ملـــی، عــ
 .مجلس

والیت  یمژدر ر، نخست باید دانست که    
ـانی داده مـی مطلقه، اکثـر مقام ـا بـه کس ه

ـانوادگی شــدند کــه  ـای خـ ـا پیونــد هـ بـ
و یــا دو ســه صــاحب مقــام اول » رهبــر«

ی های بسیاری از آنها تا وابستگ. داشته اند
این وابستگی  .ندشده اد امکان مطالعه ح

ـای خاصـی ها و پیوستگی ها  پیچیدگی ه
چــرا کــه در گذشــته پیونــد هــا یــا  .دارنــد

ـا دیـن  پایهبر برقـرار مـی قدرت یا ثروت ی
ـا در . شدند ، همـه والیـت مطلقـه فقیـهام
ــن  ــببی و ای ــط س ـاد رواب ـا در ایجـ عاملهـ

ـار مـی رونـدپیوندهای سیاسی و مالی  . بک
ــوان گفــت کــه  وابســتگی هــای در مــی ت

زر و زور  عامـلفامیلی این دوران، هر سـه 
ـا هـم، )ئین تزویرآبا (= » دین«و  نقـش ،ب

ـای  . دارنـــد ـان پهلـــوی پیونـــد هــ در زمــ
ـان  ــخص میـ ــورت مش ــه ص ـانوادگی ب خـ
صاحبان قدرت یا روحانیون یا گروههای 

می گرفـت  سیاسی و یا ثروتمندان صورت
پیونـدها  ،بایکـدیگر ،ه دسـتهاینک ای سـ

  . برقرار کرده اند
 
ـانی واده های خان• وابسـته بـه الریج
  : ها
 
ـــی     ـــن زاده آمل ـای حس ــ ـانواده ه ــ  –خ

 - نبوی  –هاشم زاده آملی  –جوادی آملی 
 –حائری شـیرازی  –خزعلی   –دستغیب 

منیـر الـدین  –نور الدین حسینی هاشـمی 
ــیرازی  ــی   - هاشــمی ش ــپور تهران   - عباس

ــبی عبد ــه جاس ــوکلی  - الل ــت - ت  –نجاب
معین   - افروغ   - ذواالنوار  –روزی طلب 

یراق طالیـی  –محقق داماد  –مطهری  –
و از حــداد عــادل بــا  کــه  بــا پیونــد...و –

به سید علی خامنه ای متصل می طریق او 
همانگونه که خانواده مهدوی کنی  .شوند

با پیوندی از سوی باقری کنی به سید علی 
 ....وصل است وخامنه ای 

ــان       بــا قــدری .... الریجــانی هــا وواده خ
 –صدوقی  –سید محمد خاتمی  افاصله، ب

 –هاشـــــمیان  –هاشـــــمی رفســـــنجانی 
ـایی   ــی  - طباطبـ ـانی  –خمین ... و –روحـ

ـا بـه. پیوندهای سببی دارد  در این جا تنه
معرفــی تعــدادی ازوابســتگان خانــدان 

سـپس  الریجانی ها خـواهیم پرداخـت و 
 »رهبــر«ررســی مقامــات مــورد تاییــد ببــه 

 :پرداخته می شود
حجــت االســالم ســید مهــدی نبــوی ،  - 

دایــی بــرادران الریجــانی  و پــدر محســن 
 نبوی 

از مسـئوالن بلنـد  –سید محسـن نبـوی  - 
پایــه وزارت امــور خارجــه کــه از یــک ســو 
دایی مادر احمد تـوکلی و از سـوی دیگـر 

ــرادران و  ـانی و ب ــی الریجـ ــی عل ــر دای پس
مشاور ارشد وزارت .هران او می باشد خوا

 - و دیپلمات پرسابقه و متنفذ  امور خارجه
سفیر ایـران در اطـریش و چنـدین کشـور 

  .دیگر
همسر میرزا هاشم آملـی  –فاطمه نبوی  - 

ـا مـی باشـد ـانی ه و دختـر ا .و مادر الریج
ـادر احمـد  دایی محسن نبـوی  و خالـه م

خالـه  و توکلی و خاله همسر احمد توکلی
ـائری  »اللـــه آیـــت«رگ عـــروس بـــز حــ

 .شیرازی  است
ـام شـرع  -  عبدالله جـوادی آملـی، از حک

ـایی و  –انقالب  ابتدای عضو شـورای قض
ـای  مدرس حوزه های علمیـه و کـالس ه

امنیتی  از وابستگان بـه خانـدان  نیروهای
  .الریجانی ها

ــی امــام  -  ــری آمل حســن حســن زاده طب
پدر همسـر . جمعه بابل در ابتدای انقالب
ـانی و از وابسـتگان بـه  باقر اردشـیر الریج

  .الریجانی ها
مرتضی مطهری عضو شورای انقالب و  - 

  .استپدر فریده که همسر علی الریجانی 
نور الـدین حسـینی هاشـمی شـیرازی از  - 

ـای شــیراز و پــدر همســر ـائری    علمـ حـ
 ...رضا زاده  و –نجابت  –شیرازی 

منیرالدین حسینی شیرازی برادر همسر  - 
ـائری شـیرازی  –جابت ن ـا  –صادق ح رض

 ...زاده و 
ابوالقاسم خزعلی عضو برجسته شورای - 

ـام شـرع  –نگهبان  از ائمه جمعه و از حک
ـای  ـان تروره دادگاههای انقـالب و مفتی

عضو خبرگان رهبری و صاحب  –سیاسی 
پـدر همسـر  - موسسه بین المللـی الغـدیر 

ـازاده خــــواهر زاده  ـا رضـــ محمــــد رضـــ
شــــیرازی و نــــوه  حســــینی منیرالــــدین

 .نورالدین حسینی هاشمی شیرازی
اللـه نـور  ةمحی الدین شیرازی داماد آی - 

ــینی شــیرازی  ــدین حس ــه  - ال امــام جمع
ـان  –شیراز بعـد از دسـتغیب  عضـو خبرگ

ــه در  ــی فقی ــده ول ــی و نماین ـانون اساس قـ
اســتان فــارس و عضــو خبرگــان رهبــری 

 ...و باجناق نجابت و رضا زاده و ...و
ـــود نجا -  ـــتمحم ـاد آی ــ ـــت دام ـــه  ب الل

نورالـــدین حســـینی هاشـــمی شـــیرازی و 
ـاق  ـائری شـــیرازی و  آیـــتباجنـ اللـــه حــ
الزم به ذکر اسـت کـه فرزنـدان  .رضازاده

ـازاده  –نجابـت  –حائری شـیرازی   –رض
 .معین  خاله زاده های یکدیگر هستند

 چند نفر فوق موجب گسـترش پیونـدها   
بخشی از حاکمیـت پیوندکنندگان شده و 

ـا را در  اختیار گرفته اند که به برخی از آنه
ــود  ــی ش ـاره م ــق . اشـ ــروه  از طری ــن گ ای

ـادل پـدر عـروس  خواهر زاده حـداداد ع
خاندان خامنه ای پیوند مـی  خامنه ای به

 :خورند
ـانی   - ۱ ـــی اردشـــیر الریجــ ـاحب عل صــ

 مقامهای باال
دختـــر مرتضـــی  –فریـــده مطهـــری  -  ۲

 مطهری و همسر علی الریجانی 
ـارا  اردشــ - ۳ ــانی، فرزنــد علــی س یر الریج

 الریجانی و فریده مطهری 
ـانی، پزشــک،  - ۴ ــه اردشــیر الریجـ فاطم

 فرزند علی الریجانی و فریده مطهری 
ـانی، فرزنـد  - ۵ محمد رضا اردشیر الریج

 علی الریجانی و فریده مطهری 
مرتضی اردشیر الریجانی، فرزند علـی  - ۶

 الریجانی وفریده مطهری 
ه حاصــل پیونــد غیــر از ایــن فرزنــدان کــ 

ــتند ــبی هس ـانواده  ،نس ــری و دو خـ مطه
ـا الریجانی  پیوندهای دیگر دارند و مقامه

و موقعیتهای خود را مدیون این پیونـدها 
 :هستند

علی مطهری فرزند مرتضی مطهری و  - ۱
ــی الریجــانی  ــرادر همســر عل ــده و ب نماین

ــس ــدیره شــرکت  مجل و  عضــو هیــات م
ـاز در شـهرک  روغن دامون و ساخت و س

  .غرب
محمــد مطهــری،  حجــت االســالم ،  -  ۲

ـادا  بــرادر  ــفه از کانـ ــرای فلس دارای دکت
فرزنــد مرتضــی  –همســر علــی الریجــانی 

 مطهری 
دو فرزند مطهری یعنی علی و محمـد  هر

ـانی در  در زمانی کـه فاضـل اردشـیر الریج
کانادا مسئولیت داشت به آن کشور رفته و 

 .به تحصیل پرداختند

ـاق علـی مجید عباسـپور تهرا - ۳ نـی باجن
الریجــانی و بــرادر علــی عباســپور تهرانــی 

 .نماینده مجلس 
، ۱۳۲۹علی عباسـپور تهرانـی  متولـد  - ۴

برادر دكترحسن عباسپور تهرانی فـرد كـه 
ـار  حــزب جمهــوری  ۶۰تيــر  ۷در انفجـ

او توانست، بااستفاده از .اسالمی كشته شد
بگیـرد شهادت برادرش، بورس تحصيلی 

ــــرود و  ـا ب ـــ ــــه امریک ــــگاه و ب وارد دانش
M.I.T ـا شـــود و درجـــه تخصصـــی آمريکــ

مهندسی وفوق ليسانس مديريت سوخت 
و از . دريافت كند ای را نيروگاههای هسته

ـا در رشـــته " بركلـــی"دانشـــگاه  كاليفرنيــ
. ای دكتـرا گرفـت مهندسی انـرژی هسـته

عضـــو انجمـــن اســـالمی دانشـــجويان 
ـادا ـا وكانـ چنــد دوره  نماينــده. درآمريکـ

ه اسالمی مهندسـین عضو جامع ومجلس 
بــرادر  وو بــرادر باجنــاق علــی الریجــانی  

 .استهمسر عبدالله جاسبی 
عبدالله جاسبی رییس سابق دانشـگاه  - ۵

از زمان تأسیس این دانشـگاه  آزاداسالمی،
ــاری توســط احمـدی نــژاد ـا برکن عضــو  .ت
همسر  وبرجسته حزب جمهوری اسالمی 

ــی  ــی عباســپور تهران ــد و عل خــواهر مجی
  . است
ـای   - ۶ ـاق ه ـانی از دیگـر باجن دکتر روح

 .علی الریجانی و عباسپور تهرانی می باشد
ریـیس  واحمد توکلی رییس شـهربانی - ۷

دادیار و دادستان  وکمیته انقالب اسالمی 
انقالب بهشهر با پرونده ای از جنایات در 

ــهر  ــوان (ش ــک زن ج ــتن ی ــه کش از جمل
مدرک تحصیلی مسئله دار  دارای ).باردار

ــ و ــسنماین ــز  .ده مجل ـابق مرک ــیس سـ ری
ـادر علـی  وپژوهشهای مجلس  پسر خاله م

 .الریجانی  و دیگر الریجانی ها
قای احمد تـوکلی دختـر آتوکلی  همسر  - 

  .خاله علی الریجانی و برادران او
توکلی  دختر احمد توکلی همسر محمد  - 

حائری شیرازی  –شهاب الدین  –حسین 
علی  الله حائری شیرازی  و آیتو عروس 

ـادری او و پســر  ـانی پســر خالــه مـ الریجـ
 .نجابت باجناق داماد او می باشد

ـانی، متولـــد   -  ۸ فاضـــل اردشـــیر الریجــ
ـــــزن فرهنگـــــی  ۱۳۳۳ در نجـــــف رای

ـادا، ــ ـــران در کان ـــوری اســـالمی ای  جمه
مدیرکل مرکز سیاسـت علمـی وپژوهشـی 

ـات وفـــن آوری( و )وزارت علـــوم تحقیقــ
 معــاون و. مشــاورعلمی یونســکو درایــران

ـالی مرکـز نشـر دانشـگاهیعض  و شورای ع
ــدیرعامل انتشــارات دانشــگاه صــنعتی و م

ــوم و. شــریف ــگاه عل ـایم مقــام پژوهش  قـ
مشاورمعاونت وزارت و مطالعات فرهنگی

قایم مقام دبیـر  ارشاداسالمی و فرهنگ و
وزیــر  مشــاور.شــورای عــالی جهــانگردی
شورای  عضوو  علوم تحقیقات وفن آوری
ن پژوهشـی معاو. پژوهشهای علمی کشور
 ول وئمدیرمســـو  دانشـــگاه آزاد اســـالمی

مشاور برنامه . سردبیر مجله نمای پژوهش
 ریــزی تحقیقــات وزارت معــادن وفلــزات

ـالی و عضو کمیسـیون مشـورتی شـورای ع
یک آچار فرانسه بـه ....و انقالب فرهنگی

 !یتمام معن
محمد جواد اردشیر الریجانی آملـی،  -  ۹

، ]۲[دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضــائیه
ـای دوم،  نماینــــده مجلــــس در دوره هـــ

ـارم و پـــنجم، مـــدیر پژوهشـــگاه ] ۳[چهــ
ـابق وزارت  دانش ـاون س ـادی، مع های بنی

ـای  سس مرکز پژوهشؤامور خارجه و م ه
 .مجلس

صادق اردشیرالریجانی آملی، متولد ٔ - ۱۰
حــوزه علمیــه  "اســتاد" .در نجــف ۱۳۳۹

قم و مدرس علم کالم و فلسفه اسـالمی و 
رهبری،  ییه، عضو خبرگانرئیس قوه قضا

عضو سابق شورای نگهبان، مدیر مسئول 
ـاد آیـت  - نشریه پژوهش های اصـولی دام

از مراجـع تقلیـد در  الله وحید خراسانی،
  .قم
ـانی پزشـــک،  -  ۱۰ ـاقر اردشـــیر الریجــ بــ

ـا  ـاون وزیــر بهداشــت دوران علیرضـ معـ
 مرنــدی و ریــیس دانشــگاه علــوم پزشــکی

ا فاطمه حسن ب او. ایران تا قبل از انحالل 
زاده آملی فرزند حسـن حسـن زاده آملـی 

 .ه استازدواج کرد
پــدر  –حســن حســن زاده طبــری آملــی  - 

 همسرباقر الریجانی 

فرزنـد  –فاطمه حسن زاده طبری آملی  - 
آیت الله حسن حسن زاده طبـری آملـی و 

 همسر باقر الریجانی 
ـاقر  -  ـانی، فرزنـد ب ادریس اردشـیر الریج

 سن زاده آملی الریجانی و فاطمه ح
ــر بــاقر یان -  ســه اردشــیر الریجــانی، دخت

 ه حسن زاده آملی مالریجانی و فاط
مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه  - ۱۱

بهشــتی، دامــاد الریجــانی هــا، عضــو قــوه 
ــل  ــی ک ـازمان بازرس ـاییه، ریاســت سـ قضـ

و اینـک بـه عنـوان اسـتاد و رئـیس  .کشور
گروه حقوق دانشگاه، رئیس گروه علوم و 

ف اسالمی فرهنگستان علـوم ایـران، معار
ریاســت گــروه حقــوق ســازمان مطالعــه و 

ـانی دانشـگاه ها،  تدوین کتابهای علوم انس
ـــدون  ـان ب عضـــو هیئـــت داوران خبرگــ
مـــدرک، عضـــو شـــورای علمـــی مرکـــز 
دایرةالمعــارف بــزرگ اســالمی، ســردبیر 

 .....و فصلنامه فرهنگستان علوم
ـانی  -  ـا و  –الریجــ ـانی هــ خـــواهر الریجــ

 مصطفی محقق داماد همسر 
ــاد فرزنـد مصــطفی  -  صـدیقه محقـق دام

ـا  ـانی ه محقق داماد و خواهر زاده الریج
 لیسانس ادبیات، فوق لیسانس زبان  - 
ــد  -  مــریم الســادات محقــق دامــاد  فرزن

ـانی  ومصطفی محقق  خـواهرزاده الریج
  )ی حقوق، وکیل دادگستریادکتر(ها، 

 
ـانی  • وابستگان سببی دیگر به الریج

  : واده هادیگر خان ها  و
 
حــائری  محمــد صــادق، محــی الــدین - 

شیرازی  داماد آیت الله نورالدین حسینی 
ـا  هاشمی شیرازی  و باجناق نجابت و رض

ـان  ونماینده مجلس . زاده نماینـده خبرگ
امــام جمعــه شــیراز و از  وقــانون اساســی 

ـازی ـاج محمـــد  وابســـتگان بـــه نمــ و حــ
 کـه یباقرخلیلی، پدر حائری های شـیراز

 :   در زیر می آید 
نظــام الــدین حــائری شــیرازی ســاکن   - 

ــت  ــر کمونیس ـاد لنس ــریش و دامـ ــن ات وی
مائوئی سابق کـه پـس از تشـرف بـه اسـالم 
هم اکنون یکی از رهبران شیعیان اتـریش 
است و دو فرزند او هـم اکنـون در حـوزه 
ــی  ــران در حــال تحصــیل م ــه در ای علمی

 .باشند
نــد حســام الــدین حــائری شــیرازی فرز - 

ـائری شـیرازی و  آیت الله محی الـدین ح
ـابق صـدا و  داماد ایراق طالیـی  ریـیس س

  .سیمای استان فارس
ـــدین  -  ـــهاب ال ـــین  –ش ـــد حس  - محم

ــه حــائري  حــائری شــیرازی پســر آيت الل
دامــاد دکتــر  .شــيرازي و رئــيس دفتــر وي

 .احمد توکلي، حلقه وصل با الریجانی ها
ـائری شـیرازی فرزنـد  -  اللـه  آیـتعلی ح
ائری شیرازی داماد احمـد نجابـت کـه ح

ـاق محــی الـدین شــیرازی میباشــد   –باجن
 .حلقه وصل نجابت ها با الریجانی ها

حائری  - محمد طاهر  –شجاع الدین  - 
شیرازی، فرزند آیت الله حائری شـیرازی 

ـا زاده ـانم رض ـانم . همسر خ کـه بـرادر خ
اللـه خزعلـی مـی  آیـترضا زاده نیز داماد 

ـادی  الله شکایات یتآباشد  این فرزند  زی
ــــین خــــواری  ــــورد زم دزدی در  –در م

 دادگاهها دارد اما کسـی تـوان دسـتگیری
 .وی را ندارد

اللـه  آیـت –نورالدین حسـینی هاشـمی  - 
 –حائری شیرازی  –پدر همسران نجابت 

 یرییس گروه بـرادران شـیراز –رضا زاده 
که فوت کرده است پدر منیر الدین و معز 

 .شیرازی الدین حسینی هاشمی
از اعضای گـروه  –سید محمد رضا زاده  - 

ـاق محـی الـدین  برادران در فارس و باجن
ــهاب  ــر ش ــدر همس ــیرازی و پ ـائری ش حـ

ـا  الدین حائری شیرازی و محمد رضا رض
 –الله خزعلـی مـی باشـد  آیتزاده داماد 

 .حلقه وصل خزعلی به الریجانی ها
الله خزعلـی  آیتانیسه خزعلی، دختر  - 

ـابق  قایآو همسر  ، رضا زاده ، استاندار س
  .استان فارس

ـــران در  -  ـــفیر ای ـا زاده، س ــ ـــرو رض خس
کامرون، بنین، گینه اسـتوایی کارشـناس 
سفارت جمهوری اسـالمی در نیجریـه از 

  .دوستان متکی و فارغ التحصیل هند
   ۷در صفحه  
  
 

 بدتر از زهر؟
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خانم رضا زاده دختـر سـید  –رضا زاده  - 
ـائری  آیت محمد رضا زاده عروس الله ح

ـا شـــیرازی وخـــواهر  ســـید محمـــد رضــ
  .الله خزعلی آیترضازاده داماد 

معزالــدین حســینی الهاشــمی، حجــت  - 
االسالم، برادر همسر محی الدین حائری 
ـارس دایــی  ـا در فـ شــیرازی در امــر قضـ
ــت و  ــیرازی و نجاب ـائری ش ــدان حـ فرزن

 ...رضازاده ها و
 آیـتفرزنـد  –منیر الدین حسینی هاشمی 

 الله نـور الـدین حسـینی هاشـمی و دایـی
نجابت و رضا  –فرزندان حائری شیرازی 

ـانون  –زاده ها  ـان ق عضـو مجلـس خبرگ
 .یاساسی و ریـیس گـروه بـرادران شـیراز

بعد از مرگ نورالدین حسینی هاشـمی در 
 .سالگی ۱۲

آیت رضا زاده، داماد  - سید محمد رضا  - 
ب و فاضـالب آریـیس کـل  - الله خزعلـی 

وزارت نیـــرو، ســـردار ســـپاه پاســـداران، 
حلقه وصل  - ار سابق استان فارساستاند

  .حائری شیرازی و خزعلی با الریجانی ها
  

  نماینده  –سردار سپاه  –احمد نجابت  - 
ـــس  هدور ـارم مجل ـــر  –چهــ ـاون وزی ــ مع

ـائری  آیـتبهداشت و پدر عروس  اللـه ح
ـارگران  –شـــیرازی  عضـــو جمعیـــت ایثــ

ـاق آیـــت اللـــه  انقـــالب اســـالمی  و باجنــ
 .حائری شیرازی 

لیرضا نجابت فرزنـد احمـد نجابـت، ع - 
معاون صدا و سیمای فارس برادر عروس 

ـاون  آیت الله حائری شیرازی است که مع
ـائری شـیرازی را بـر  پدر عـروس دیگـر ح

 .قای یراق طالییآعهده دارد یعنی 
ـال ۱۳۳۲حسین نجابـت متولـد -  ، در س

ــه انگلســتان رفــت و در دانشــگاه ۱۳۵۴ ب
ر سال به تحصيل پرداخت و د" دورهام"

بعـــد از انقـــالب . دكتـــرا گرفـــت ۱۳۵۸
ــاد  ــازندگی، بني ـاری مــداوم باجهادس همک

ـازان ومستضـــعفان،  شـــهرداری و جانبــ
از افراد بسيار مسـتبد و از . داشترا تهران 

ياران رفيق دوست و احمد توكلی و مدير 
ــــه  ـارجی روزنام ـــ ــــت خ ــــش سياس بخ

و نماینـــده مجلـــس،  .فردآیتـــوكلی بـــود
 .به باند امنیتیکمیسیون قضایی، وابسته 

معاون دانشگاه علوم   - محمود نجابت  - 
استاد (باجناق دکتر خرسندیان  –پزشکی 

دانشکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه 
 –همسر خواهر زاده حداد عادل  - شیراز 

ـا و  ـا نجابـت ه حلقه وصل حداد عادل ب
 .الریجانی ها

خرســـندیان اســـتاد دانشـــگاه، همســـر  - 
ـادل  ــ ـاق خـــواهر زاده حـــداد ع ــ و باجن
  .محمود نجابت استاد دانشگاه

ــردم  -   ــده م ــت، نماین ــین نجاب غالمحس
ـاق آیـت  تهران برادر احمد نجابـت باجن
الله حائری شیرازی و شوهر خواهر آیـت 

 .الله سید منیر الدین حسینی شیرازی
محمــد حســین نجابــت ســردار ســپاه ،  - 

 .فرمانده اسبق قرارگاه ثارالله
اهر زاده آیـت سید حسین ذواالنوار خو - 

فرزند حاج آقا امام، (الله حائری شیرازی 
نماینده مـردم شـیراز در مجلـس هفـتم و 

  .هشتم
خـواهر زاده آیـت  سید رحیم ذواالنوار - 

ـائری شــیرازی، ریــیس موسســه  ــه حـ الل
ـاتنی سـید  فالحت مافیای زمـین، بـردار ن

مـدیر عامـل مؤسسـه (حسین ذواالنـوار و 
ته فالحـــت در فراغـــت، اســـتاد بازنشســـ

 )دانشگاه اصفهان
رئــیس آمــوزش و (حســین روزی طلــب  - 

پــرورش اســتان فــارس و مســئول حــزب 
عموی محمد ) موتلفه شاخه استان فارس

 یجمهور حسن روزی طلب مشاور رییس
ـائری شـــیرازی و  و ـــه حــ از وابســـتگان ب

   .انجمن حجتیه
مجیــد روزی طلــب  نماینــده شــیراز در  - 

مجلس هفتم شوهر خواهر و پسر عمـوی 
ـاج حســـین روزی طلـــب فامیـــل  وا .حــ

ـانی، تــــوکلی،  ذواالنــــوار، علــــی الریجـــ
 .می باشد... مطهری، عماد افروغ و

ـاور امـور  -  محمد حسین روزی طلب مش
جوانان استانداری فارس از وابستگان بـه 

  .حائری شیرازی مسئول مجله ایران
ـــيل از  -  ـال تحص ــ ـــروغ در ح ـاد اف ــ عم

عضـــو شـــورای . انگلـــيس اخـــراج شـــد
كشـور  ۹ی سپاه پاسداران منطقه فرمانده
در . ، چند سالی نيز طلبه بـود ۶۰در سال 

. از تربيـت مـدرس گرفـت ادكتر ۶۹سال 
مســئول گــروه سياســت  ۷۹- ۷۷در ســال 

داخلی كميسيون داخلی، دفاعی و امنيتی 
دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت بـود 
ـاريخ  و سپس مدير گروه فرهنگ، هنر وت

 اسالمی شبکه يك صدا وسيمای جمهوری
افروغ از  .و بعد نماینده مجلس هفتم شد

وابســتگان فــامیلی بــه آیــت اللــه حــائری 
 –نجابــت  –شــیرازی و در نتیجــه تــوکلی 

 .می باشد... الریجانی و –خزعلی 
مصطفی معین وزیر آموزش عالی اسبق   - 

مــادرش خــواهر همســر آیــت اللــه محــی 
ـــت و  ـــیرازی ونجاب ـائری ش ــ ـــدین ح ال

ـاد آیـت و . رضازاده می باشد خـودش دام
 .الله دستغیب است

ـازمان صــدا و  -  ــیس سـ ــی ری ــراق طالی ی
ـائری  سیمای فارس پدر داماد آیت الله ح
شیرازی امام جمعه و نماینـده رهبـری در 

 شیراز 
ریـیس  –آیـت اللـه  –ابوالقاسم خزعلی  - 

عضـــو  –موسســـه بـــین المللـــی الغـــدیر 
ـانون اساسـی  ـان  –خبرگان ق عضـو خبرگ

نماینده  –ی نگهبان عضو شورا –رهبری 
... رهبری در موسسه بین المللی الغـدیر و

الریجانی ها و  –مرتبط با حائری شیرازی 
ـا ...  توسط حلقه وصلی به نام محمـد رض

ـاد او میباشــد و دیگــر  ـازاده کــه دامـ رضـ
 وابستگان 

راضیه خزعلی  فرزند آیت الله خزعلـی  - 
ـاون  و همسر حجت االسالم مروی که مع

 . د و فوت کردقوه قضاییه بو
ــا خزعلــی از فرزنــدان آیــت اللــه  -  علیرض

  .خزعلی
 –حجــت االســالم  –محســن خزعلــی  - 

ـات مـدیره م سسـه بـین المللـی ؤعضو هی
الغــدیر در کنــار محمــود لوالچیــان، پــدر 
عروس آیت الله خامنه ای و شیخ االسالم 

در کار خرید و فروش ... و علیرضا افشار و
ـادرات مـی  باشـد  کشتی های تجاری و ص

در کنــار عمــوی خــود کــه در امــر صــدور 
 .خاک قرمز کار می کند

مرضیه خزعلی دختر آیت الله خزعلـی  - 
ـاعر ــ ـارودی ش ــ ـــر موســـوی گرم  ،و همس

ـاد ریاســـت جمهـــوری  جاســـوس در نهــ
دوران بنــی صــدر کــه از طــرف خمینــی و 
حــزب جمهــوری اســالمی گمــارده شــده 

  .بود
مــریم کبــری خزعلــی دختــر آیــت اللــه  - 

ــی و ه ــبق خزعل ـاون اس ــوحی معـ ــر ن مس
 وزارت بهداشت و درمان، 

ـاز و مهدی خزعلی  -  مـدیر دکتر داروز س
ــا حاکمیــت درگیــر  ــان کــه ب ــارات حی انتش

  .است و مدتی در زندان بود
مشــاور جوانــان (احمــد رضــا دســتغیب  - 

ـارس و نماينـده مجلـس  سابق اسـتاندار ف
فرزند آيـت اللـه سـيد علـي اصـغر ) هشتم

ـارس درمجلـس نماينده اّو(دستغيب  ل ف
خـواهر زاده آیـت اللـه ) خبرگان رهبـري
مهـره وصـل دسـتغیب  و حائری شیرازی

 ...ها به حائری ها و الریجانی ها و 
ســـید عبدالحســـین دســـتغیب  عضـــو  - 

 .خبرگان بررسی قانون اساسی
سید علی اکبـر دسـتغیب  نماینـده اول  - 

 .فارس در خبرگان رهبری دور چهارم
نماینـده دوم  محمد دستغیب سید علی - 

 چهارم، هفارس در خبرگان رهبری دور
سید علی اصغر دستغیب  نماینده فارس  - 

در مجلــس خبرگــان رهبــری کــه اصــالح 
  .طلب است

عبدالله جوادی آملی امام جمعه موقت  - 
ـانون  وقم که استعفا داد  ـان ق عضو خبرگ

اساسی و خبرگان رهبری از وابستگان بـه 
  .الریجانی ها

ـابق (ی، فاطمــــه جــــواد -  ـاون ســـ معـــ
ـازمان محـيط  یجمهور رئيس و رئـيس س
، فرزند اسـماعيل واعـظ جـوادی )زيست

و الله جوادي آملـی  آملی و برادر زاده آيت
 .از اساتيد حوزه علميه قم

جوادی آملی  - اسماعیل واعظ جوادی - 
برادر آیت الله جوادی آملی و پدر خانم  - 

 .یجوادی معاون رییس جمهور
ند جوادی آملی دارای آملی فرز ادیوج - 

چندین کارخانه و قصر در آمل می باشد و 
 .میلیاردها تومان سرمایه اندوخته است

مجید یزدانی مشاور عالی رییس سازمان  - 
ـانم   ــر خـ حفاظــت محــیط زیســت همس
فاطمه واعظ جوادی برادر زاده جـوادی 

آملی که به جرم  فساد مالی به زندان افتاد  
ـال حاضـر ریاسـت یکـی از کمیتــه  و در ح

 .های محیط زیست را دارد
ـای این بود      ـایی از وابسـتگی ه بخش ه

رئیس قوه قضائیه و رئیس قـوه خانوادگی 
مقننــه کــه نــامزد ریاســت جمهــوری نیــز 

ـان برخی از حلقه های  . هست ـا اتصالش ب
در . ند، نشان داده شـدخانواده خامنه ای
سای قوا و برخی چهره ؤادامه به معرفی ر

ـاول  نارها که در ک خامنـه ای مشـغول چپ
ـانده مـی شـونداموال ملت هستند   .شناس

، آدم سالم به ندرت پیـدا مـی یمژردر این 
خانـه و د از کار اخراج وشود و اگر پیدا ش

   .به زندان محکوم می شود و بسانشین 
ـائی روابـط شخصـی بـر محـور یمی که مـدیریت آن در ژر :انقالب اسالمی ــاچیز شبکه مافی   :و در لبه پرتگاه جنگ قرارداده استدر جنگ اقتصادی و جنگ پنهان فروبـرده ایران و مردم ایران را در دست دارد و ایران شــده اســت، سرنوشــت خامنـه ای، ن

  
  

چــرا نتــان يــاهو خــط 
قرمــز كشــيد امــا دم از 
جنگ با ايـران نـزد؟ و   
چرا جعفـري احتمـال   
وقوع جنگ را قطعـي  

  :مي داند؟
  
  

ـــالب اســـالمی ـاهو :انق ــ ـان ی ــ ـام  ۷۰ایران : گفتتصــویر بمبــی را نشــان مــی داد و مــی او، . سازمان ملل متحد سـخنرانی کـرد، در مجمــع عمــومی ۲۰۱۲ســپتامبر  ۲۷در  نت ـار را انج درصـد ک ـا تابسـتان آینــده، . داده اسـت ـاال ت ـائی کـه او در گلوگا. دهدگذاشــت ایــران بقیــه کــار را نیــز انجــام نبایـد . بقیه کار را نیز انجام خواهـد داداز ح خــط قرمــز ایــن جــا : کشــید و گفــتدرصد به پایان می رسید، خط قرمـزی  ۹۰ه بمب، ج . برای اوباما خط و نشان نکشید. است از همکاری با . انتخابات تمام می شودکه دانسته بود به نفع او در  بدین خاطر ـاره طرفـه ایـن کـه در . امریکا سخن گفـت ـار، در ب دو جملـــه بیشـــتر » فلســـطینمســـئله «باره حقوق فلسـطینیان بکن ــان منـع گســترش از بمب اتمی کـه اسـرائیل دارد . نگفت ـاء کنـد، یـک و حاضـر نیسـت پیم اما چـرا چنـین ... نظامی خواهد کرد وســرائیل بــه ایــران حملــه و بگویــد کــه ادادند اعتباری برای اوباما باقی نگـذارد احتمــال مــی . و چنــان خواهــد گفــتدر مجمع عمومی سازمان ملـل چنـین او تهدید می کـرد کـه . کلمه نیز نگفتسالح هسـته ای را امض   نکرد؟ زیرا
  
نتـــان یـــاهو در کابینـــه امنیتـــی ٭

اســرائیل نیــز حامیــان خــود را در 
  :مورد جنگ با ایران از دست داد

  
مجله امریکائی  ،۲۰۱۲سپتامبر  ۲۴در  ◀

 ،گاه به جزئیاتآاز قول منبعی  ،نیوزویک
ـا ـاه گزارش کرد که برای نخستین ب ر در م

ـازه داد کـه در  ،های اخیر ـاهو اج ـان ی نت
ــه  ـاره حمل ــرائیل در بـ ــی اس ــه امنیت کابین
نظــامی بــه تأسیســات اتمــی ایــران بحــث 

چند تـن  :نتیجه بحث بسود او نشد. شود
ـا  ــ ـــه رخ در رخ شـــدن ب ـای کابین از اعضــ

متحد و حامی اسـرائیل را بـر سـر  ،امریکا

حملـه . عاقالنه ندانسـتند ،حمله به ایران
ــه ـات ریاســت  ب ــیش از انتخابـ ــران را پ ای

ـا بـه مصـلحت اسـرائیل  ،جمهوری امریک
ساعت بطـول  ۷مباحثه بمدت . نشمردند
ـای . انجامید وقتـی نوبـت سـخن بـه رؤس

ـا نظـر آ ،دستگاه های امنیتـی رسـید ـا ب نه
ـا آدوتـن از . نتان یاهو مخالفت کردنـد نه

بــا او جــر و بحــث کردنــد و نظــر او را رد 
ـال کردند که مـی گفـت پـی ـان س ش از پای

جاری بایـد بـه ایـران حملـه کـرد وگرنـه 
ایران قابلیت تولید بمب اتمـی را بدسـت 

  . وردآمی 
ــه امریکــائی نیوزویــک       ــه مجل منبعــی ب

ـاهو  :گفته است مخالفان جنگ به نتان ی
شــما مــی توانیــد اطالعــات « :گفتــه انــد

مــده توســط جاسوســان را طــور آبدســت 
اضران بـه برخی از ح. دیگری تفسیر کنید

او گفته اند زمانی که ایران الزم دارد برای 
طوالنی از زمانی  ،این که بمب اتمی بسازد
  .است که شما می پندارید

جلســه بحــث و گفتگــو   ،ســپتامبر ۴در  •
مطبوعــات  ،روز بعــد. برگــزار شــده اســت

ــاهو ــان ی  ،اسـرائیل گــزارش کردنــد کــه نت
. تشکیل جلسه بعدی را ملغی کرده اسـت

ـا ــوق ســری گفتگوهـ ــی ف ــه امنیت ی کابین
هســتند و لــو رفــتن گفتگوهــا غیــر عــادی 

ـان . است ـا بـه نت پیام فاش شدن گفتگوه
اعضای حکومت خود  :یاهو روشن است

او نیز با سیاست او در قبال ایـران موافـق 
نیستند و می خواهنـد مـردم اسـرائیل نیـز 

  .نها مخالف هستندآبدانند که 
. استدر حصار  ،نتان یاهو ،بدین سان •

بعد از ماه ها تکرار که اگر حکومت اوباما 
ـاز  ایران را از دست یابی بـه بمـب اتمـی ب
نــدارد و اگــر جلــو غنــی شــدن اورانیــوم 

بــه ایــران حملــه  ،توســط ایــران را نگیــرد
اینکه می بیند بـرای حملـه  ،خواهیم کرد
بقــدر  ،در حکومــت خــود نیــز ،بــه ایــران

. کفآیـــت از حمایـــت برخـــوردار نیســـت
ـاطر سرکشـی در انتقاده ا بـه او اغلـب بخ

ـا. (برابر واشنگتن اسـت ـا امریک  ،رابطـه ب
در هفتــه  ،بخــاطر تقابلهــای زبــانی علنــی

امــا ). شــفته گشــته بــودآهــای اخیــر بــس 
ـان  مقاومت گسترده در برابـر خواسـت نت

نهـم در حکومـت او و آ ،در اسرائیل ،یاهو
نیــز از ســوی مقامهــای نظــامی ارشــد و از 

 ،باراک وزیر دفاع نیـز از سوی اهود ،قرار
روش خویش را تغییر  ،او را ناگزیر می کند

  .دهد
ــرین  • ـاراک مهمت ــو بـ ــر موضــع اه تغیی

بیشـتر . رویداد در هفته های اخیـر اسـت
ایــام تابســتان را بــاراک قطــع تــر از همــه 

تــش او از آ. جانبـدار حملـه بــه ایـران بـود
 :منبـع مـی گویـد. نتان یاهو نیز تیز تر بود

 ،اهد به مردم بگوید چگونهباراک می خو
ـا  ،۱۹۹۰در ســالهای  ــران امریکـ او از رهب

ـا بر ـانع از آمی شنید کـه امریک نسـت کـه م
دست یابی پاکستان بـه سـالح هسـته ای 

ـــردد ـــی اســـالم . بگ ـاد در آوقت ــ  ،۱۹۹۸ب
ـام دادآنخستین   ،زمایش اتمی خود را انج

حکومـــت کلینتـــون اقـــدام پاکســـتان را 
بــی ســر و  ،امریکــا ،و بعــد. محکــوم کــرد

یـک . خود را با واقعیت تطبیـق داد ،صدا
درسـی کـه  :مقام پیشین اسرائیل می گوید

ــاراک از ایــن تجربــه گرفــت اینســت کــه  ب
هیچگاه یک  ،تضمینی که امریکا می دهد

  .تضمین واقعی نیست
اما حکومت اوباما وقت کافی در اختیار  •

او  ،در سال گذشـته. اهود باراک گذاشت
به واشنگتن سفر کرد  بار ۷یا  ۶دست کم 
 ،و هیالری کلینتـون ،وزیر دفاع ،و با پانتا

در . دیدار و گفتگو کرد ،وزیر امور خارجه
ـا نیـز  ،فاصله دیدارها ـامی امریک سران نظ

ـای تلفنـی داشـته  ،با او ،هر هفته گفتگوه
در مصــاحبه  ،هرچنــد اهــود بــاراک. انــد

تکذیب  ،اخیرش با یک روزنامه اسرائیلی
ـاهوکرده اسـت کـه ا ـان ی ـال  ،و و نت در قب

اما کسانی که  ،تغییر نظر داده باشند ،ایران
ـند مـی داننـد کـه او  ،او را نیـک مـی شناس
ــر نظــر داده اســت ــون پینکــاسآ. تغیی  ،ل

دیپلمــات پیشــین اســرائیلی کــه ســالها بــا 
 :باراک همکاری می کرده است می گوید

یک . او به امریکائی ها فشار وارد می کرد«
ـا در زمان او به ای ن نتیجه رسید کـه امریک

باره جلوگیری از مجهـز شـدن ایـران بـه 

من فکر می کنم او به . جدی است ،سالح
ــه  ـائی ک ــه بهـ ــیده اســت ک ـاور رس ــن بـ ای

ـا(اسرائیل باید بپردازد  ) در رابطه با امریک
ــر از دســت  ــیار ســنگین ت ــه آبس ورد حمل

  .نظامی به ایران
ـاراک • نـرال ژایـن  ،بدون حمایت اهو ب

یکــی از ســربازان اســرائیل کــه  ارتــش و
بیشترین نشانهای افتخار را دریافت کرده 

غیر ممکن است نتان یاهو بتوانـد    ،است
ــرد ــران را بگی ــه ای ــه ب ــه حمل ــمیم ب . تص

اسرائیلی ها به نظامی ها بیشتر اعتماد مـی 
 ،در سال گذشـته. کنند تا به سیاستمدارها

چنــد افســر ارشــد بازنشســته کــه رؤســای 
 ،طالعاتی و نظامی بـوده انـدسازمانهای ا

میـر (با حمله بـه ایـران مخالفـت کردنـد 
دادگان رئیس پیشین موساد فکر حمله به 

و توجــه ) ایــران را ابلهانــه توصــیف کــرد
ـار عمــومی را بـــه   بخــش وســیعی از افکــ

  .جلب کردند ،نآمخالفت خود و دالیل 
هرگونه تصمیم برای حمله به ایـران را  •

وزنـه  ،نآدر . بگیرد کابینه امنیتی می باید
ـاتی و امنیتـــی  ـامی و اطالعــ ـای نظــ رؤســ

وقتــی اهــود بــاراک نیــز . ســنگین اســت
ــد ــران اســتدالل کن  ،برضــد جنــگ بــا ای
. نظامیان مخالف نیز چنین خواهند کرد

 :ن مقام پیشین به نیوزویـک گفتـه اسـتآ
ـامی بـر ضـد ایـران  باراک کلیـد عمـل نظ

  .است
ر وارد افکار عمومی نیز به نتان یاهو فشا •

 ،نخست وزیر اسبق ،ریل شارونآ. می کند
یک رهبر اسرائیلی نیاز دارد بـه  :می گفت

ـا بـرای  ـا امریک ـاهمی ب حمایت مردم و تف
او ایـن درس را از حملـه (ورود در جنگ 

ـان  ۱۹۸۲به لبنان در  ن را آگرفت کـه ریگ
ـا  ـا ب ن آانتقاد کرد و بسیاری از اسرائیلی ه

ــد  ــ). مخــالف بودن ار ســنجش هــای افک
اکثریت  ،نند که در سال جاریآحاکی از 

اسرائیلی ها نسبت به او نظر خوب نداشته 
ـا را مؤسسـه دموکراسـی در آیکی از . اند نه

درصـد  ۲۷ ،نآبنا بر . وردآماه اوت بعمل 
 ،اسرائیلی ها از حمله یک جانبه به ایـران

حمایــت مــی  ،بــدون چــراغ ســبز امریکــا
  . کنند

ــر مخ :انقــالب اســالمی ــزون ب ـانتااکثریت اسرائیلی ها و اکثریت اعضای الفــت اف ژ کابینه امنیتی، اوباما نیـز تسـلیم ش   :نتان یاهو نشد و به او اخطار نیز کرد
  

ــان  ــه نت ــا ب ــار اوبام اخط
انگیـــزه تصـــمیم  :یـــاهو

هـــای مـــن  تنهـــا مفیـــد 
نهـا بـرای امریکـا آبودن 

  :؟!است و تدارک جنگ
  
ــاهو ٭ ــه نتــان ی  :اوبامــا خطــاب ب

ه سیاستی که امریکـا تصمیم در بار
می باید اتخاذ کند را من می گیرم 
و این تصمیم را وقتی می گیرم کـه 

ن را بســود امریکــا تشــخیص مــی آ
  :دهم

  
دبکا فایل خبر داد که  ،سپتامبر ۲۴در  ◀

ـا  تقالهای نتان یاهو بـی ثمـر شـد و اوبام
حاضر نشد خط قرمزی را معین کنـد کـه 
 نتان یاهو می خواست و نیـز حاضـر نشـد

  :تاریخ معین کند
دقیقـه ای تلویزیـون سـی  ۶۰در برنامه  •

ـا   ،۲۰۱۲ســـپتامبر  ۲۳در  ،بــی اس اوبامــ
قای نتان یاهو را درک آمن نگرانی  :گفت

می کنم و با او موافقم کـه نبایـد بـه ایـران 
. اجازه داد بـه اسـلحه اتمـی دسـت بیابـد

. میـز اسـتآزیرا برای هر دو کشور تهدید 
ــد ــز تهدی ـا نی ــرای دنیـ ــز و موجــب آ ب می

 درگرفتن مسابقه در ساختن سالح هسـته
  .است

   ۸در صفحه
  

 بدتر از زهر؟
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ـا در آدر  ،باوجود این  نچـه بـه تصـمیم ه
 ،باره امنیت ملی امریکا مربوط مـی شـود

ـا . هرگونه فشاری در من بی اثر است تنه
انگیـزه صـحیح بـودن تصـمیم و موافــق 

سـبب گـرفتن  ،حق مردم امریکا بـودنش
گوشهای مـن هـیچ صـدای . ن می شودآ

  .ی را نمی شنونددیگر
یــک وظیفــه را  ،نــه یــک فشــار ،و مــن      

ن اینســت کــه آاحســاس مــی کــنم دارم و 
ـا اسـرائیلی باشـم . باید در شـور نزدیـک ب

مجهـز شـدن ایـران بـه (چراکه این امـر 
نگــران ̋ نهــا را عمیقــاآ) ســالح هســته ای

  . کرده است
. ریآشــور؟  :او مــی گویــد ،بــدین قــرار •

سخنان او واپسین امید ! زهمکاری؟ هرگ
وزیــر دفــاع  ،نتــان یــاهو و اهــود بــاراک

ـا و اسـرائیل  اسرائیل را به همکاری امریک
ــران  ــی ای ــه اتم ــردن برنام ــف ک در متوق

رئــیس . بربــاد داد ،توســط حملــه نظــامی
 :مثل بلـور شـفاف بـود ،جمهوری امریکا

تصدی امنیت ملی و امنیت امریکا تنها با 
ـاهو گفـتبه  ،بنا بر این. او است ـان ی  :نت

بر شما نیست که امریکا را به تعیـین خـط 
روش او در رد تحقیــر . قرمــز وادار کنیــد

میز خواست اسرائیل و بی اعتنائیش بـه آ
 ،نچــه موجــب نگرانــی اســرائیل اســتآ

تفاوتی با طرز سخن گفتن رهبران ایران 
  .در باره اسرائیل ندارد

تهدیــدهای رهبــران ایــران بعــدهای  • 
نها می گوینـد آ ،از سوئی :ندگوناگون دار

 ،اگر اسرائیل فکر حمله به ایران را بکنـد
ــگیرانه ــه پیش ــک حمل ــران  ،توســط ی وی

 :مـی گوینـد ،از سـوی دیگـر. خواهد شد
ــه جــرأت  ــوان نظــامی و ن ــه ت اســرائیل ن

محمـود احمـدی . حمله به ایران را دارد
ـا آ ،نژاد در پاسخ سـئوال سـی ان ان ک  ی
ـامی نز دیـــک شـــما نگرانـــی حملـــه نظــ

 :مــی گویــد ،اســرائیل بــه ایــران هســتید؟
ـاجراجو  ،صهیونیســـتها بســـیار بســـیار مــ

ـاختن فرصـتهای آ... هستند نها در پی س
ـای  جدیـــــد بـــــرای خـــــود و رفتارهــــ

ســـخنان . ماجراجویانـــه خـــود هســـتند
فرصـت  ،مشابه قول احمدی نـژاد ،اوباما
  .هستند ،سازیها

ــدارد       ـاز ن ــران نیـ ــوری ای ــیس جمه رئ
ان چگونـه واکنشـی را توضیح بدهـد ایـر
زیرا توضیح را پـیش از . نشان خواهد داد

نکه او بـه نیویـورک بـرای سـخنرانی در آ
سردار  ،مجمع عمومی سازمان ملل بیاید

ـاجی زاده فرمانـده نیـروی  ،امیر علـی ح
 ۲۳در  ،او. داده اســـت ،موشـــکی ســـپاه

ــه اســت ،ســپتامبر ـا اســرائیل و « :گفت بسـ
ـامی پیـدا کننـد هـیچ . ایران درگیـری نظ
هرگــاه ... چیــز قابــل پــیش بینــی نیســت

به جنگ سوم جهـانی بـدل  ،چنین شود
ـا آدر وضـعیتی کـه . می شود اسـرائیلی (نه

همــه تــدارک هــا را بــرای حملــه بــه ) هــا
ممکن است ما دست بـه  ،ایران دیده اند

هـــر حملـــه . حملـــه پیشـــگیرانه بـــزنیم
اســرائیل را بــه دســتور امریکــا تلقــی مــی 

ایگاه های امریکا در به پ ،در نتیجه. کنیم
بحـــرین و قطـــر و افغانســـتان حملـــه 

ـان» . خواهیم کرد ـا  ،تهـران ،بـدین س ب
 ،یکــی شــمردن منــافع امریکــا و اســرائیل

  .بسوی اوباما است که شلیک می کند
ـاجی زاده و  :انقالب اسالمی ــی رکــه اعتــراض احمــدی نــژاد بــه جنــگ چرا . لل متحد استنژاد در سازمان مکــردن پیشــاپیش ســخنرانی احمــدی پیش از او، سخنان جعفری، بـی وزن سـخنان ح ــروزی اســرائیل وقت ــم کــه در ژاف ـا ریشـخند آمیـز تــدارک حملــه پیشــگیرانه بــه اســرائیل ی ـاناو نمــی تواننــد زبــان تحریــک نداشــته با تحریک پاسخ می دهد، زیر دسـتان را  کوقتـی خامنـه ای تحریـ. می شوداست، بی اعتبار و بس ــد، کسـ ــند و بدانن ــه عکــس باش ــدالعمل می شوند، بـه ضـرورت بازنـده ی ک ــه . ان ــن خــاطر کــه ب ــه ای ــه ب   . شومو مطمــئن بــاش مــن واکــنش تــو مــی تحریک کـن : تحریک کننده می گوینداز جمل

از قول منابع خـود در بیـت  ،دبکا فایل •
ـان  ،المقدس گـزارش کـرده اسـت کـه نت

ـال تجدیـد نظـر  ،یاهو بطور جدی در ح
ـــورک ـــه نیوی ـــفر خـــود ب ـــرای  ،در س ب

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
ـــت ـــد اس ـــرود و در . متح ـــر ب ـــرا اگ زی
ـا  ،سخنرانی خود سیاست حکومت اوبام

ـا از خـود  ،را به چالش بکشد باب انتقاده
ـــــت در  ـــــه دخال را  خواهدگشـــــود و ب
انتخابات ریاست جمهوری امریکا مـتهم  

  . خواهد شد
رامنی در همان برنامه سـی بـی اس بـه     

ـا سیاست ا وباما  حمله کرد و امتناع اوبام
ــه  ــالن ب ـاهو را اع ـان یـ ـا نتـ ـات بـ از مالقـ
دولتهای خاورمیانه کرد که ما از دوستان 

  ...»خود فاصله می گیریم
نخست وزیـر اسـرائیل  ،هفته ۲بمدت  •

توسط . کاخ سفید را به رگبار پیغام بست
ـاخ سـفید  ،قدرتمند ترین پیام رسان ها ک

ـا بـه خـود او آه اما همـ. را بمباران کرد نه
 :بازگشــتند و زیــر ایــن ضــربه اش گرفتنــد

ـا ترتیـب  ـا نـه تنه رئیس جمهـوری امریک
ـارهای اسـرائیل نمـی دهـد  ،اثری بـه فش

بلکه بیش از پیش مصمم است که تـن بـه 
  .حمله نظامی به ایران ندهد

فرمانــده «رو، محمــد علــی جعفــری، بــاوجود ایــن، از چــه  :انقــالب اســالمی ــل ــد» ک ــی گوی ــپاه م ــگ روی : س ـا جن ــ ـــث امریک ـــا مثل ـــد داد؟ آی ــران« - اســرائیل  –خواه واکــنش یکــدیگر » ای   :نشده اند؟
  
ــال آ ٭ ــا در س ــا امریک ــه  ۲۰۱۳ی ب

ایران حملـه مـی کنـد؟ مخالفـت 
ــه  ــه اســرائیل ب ــا حمل ــروزش ب ام
ایران بخـاطر حملـه فـردایش بـه 

  :ایران است؟
  

ــپتامبر  ۲۲در  ◀ ـا فایــل ،۲۰۱۲س  ،دبکـ
ـاه سـپتامبر خـود ـار داده  تحلیل م را انتش

   :است
ـال  ،در این هفته •  ۲۰۱۳سـه چهـره  س

 ،نآدر  ،سالی خواندند که انتظار می رود
یکـی از . امریکا به ایران حمله نظامی کند

جعفــری فرمانــده ســپاه پاســداران  ،نهــاآ
است کـه گفـت جنـگ روی مـی دهـد و 

رئــیس  ،دیگــری فریــدون عباســی دوانــی
 ،میسـو. ی اتمی ایران استژسازمان انر

ـا در  ،مارتین اینـدیک ـابق امریک سـفیر س
ــت ــرائیل اس ــگ . اس ـازیگران جن او از بـ

ــرای  ــران در مرکــز ســابان ب ـا ای امریکــا بـ
ـات پیرامـــــون خاورمیانـــــه در  مطالعــــ

ســران ایــن مؤسســه بــا . واشــنگتن اســت
وزیـر خارجـه  ،اوباما و هـیالری کلینتـون

  . نزدیک هستند ،امریکا
ی بر سر توافق دو مقام امریکائی و ایران •

ـال  از  ،۲۰۱۳حمله امریکا به ایـران در س
ـادی  ،دید تحلیل گران دبکا فایـل غیـر ع

ـا از راه اتفــاق نیسـت طــرف امریکــائی . ام
ـاهو نخسـت  ـان ی می خواهد بـه تـوپ نت

ـال ــرائیل حـ ــر اس ــه وزی ــه حمل ــد ک ی کن
ـات اســرائیل بــه ایــران پــ یش از انتخابـ

در . بـی فایـده اسـت ،ریاست جمهـوری
 ،کــه قــول اینــدیک پیــامی ،همــان حــال

در  کـه،در بردارد  ،خطاب بـه خامنـه ای
ـازیگری  :مؤسسه سابان تهیه شده است ب

ــش  ــه نق ــه ایآک ــه خامن ــت الل ــر  ،ی رهب
ــران را بــازی مــی  ،جمهــوری اســالمی ای

مــی گویــد امریکــائی هــا از جنــگ  ،کنــد
نها را رهبری مـی آخسته شده اند و کسی 

ــگ را  ــه جن ــه دل دســت زدن ب ــد ک کن
با خبر دادن از عـزم  ،گر دیگربازی.  ندارد

ـال   ،۲۰۱۳امریکا به حمله به ایران در س
ـا هسـتید :به او می گوید در  :شـما بـر خط

ـأموران ایـــــران ،۲۰۱۳وئیـــــه ژ در  ،مــــ
ــزوئال ــت از ون ــر  ،مراجع ــی در جزای هتل

تـن از ۱۳۷کارائیب را منفجر می کننـد و 
ـافران  ـا آن را کــــه بســــیاری از آمســـ نهـــ

ــک ـان فیزی ـائی و متخصصـ ــی  امریکـ اتم
به تالفی دانشـمندان . هستند را می کشند

  .اتمی ایران که ترور شده اند
اوبامــا کــه در  ،در فصــل دیگــر ســناریو     

ـاه نـوامبر  ،انتخابات ریاست جمهـوری م
. وارد صـحنه مـی شـود ،پیروز شده است

او دستور می دهد مرکز فرمانـدهی سـپاه 
ـاران  پاسداران ایـران در شـرق کشـور بمب

ـاران تأ ۴۰. شود سیسات امنیتی ایران بمب
به تهران اخطار می شـود کـه سـیا . شوند

ــران را در   ۳۸اســامی مــأموران امنیتــی ای
نها آکشور شناسائی کرده اند و جان همه 

ـا بســتن تنگــه . در خطــر اســت ــران بـ ای
 ،در نتیجـه. واکنش نشان می دهد ،هرمز

دنیا تنها یک سوم نفت مورد نیاز خـود را 
زیگرانی کــه نقــش بــا. دریافــت مــی کنــد

بــه  ،مقامهــای امریکــا را بــازی مــی کننــد
ــران اخطــار مــی کننــد کــه ظــرف   ۲۴ای

ـات اتمـی خـود را  ساعت می بایـد تأسیس
ـات  ،وگرنه. تعطیل کند تمامی این تأسیس

تمـامی قـوای ایـران . ویران خواهند شد
ــته  ــز از میــان برداش ــیج فــارس نی در خل

  .خواهند شد
مریکا نمـی ایران تسلیم اتمام حجت ا      

ـان امریکـا و ایـران روی  شود و جنگ می
  .می دهد

می گوید کـه  ،بطور ضمنی ،این سناریو •
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکــا 

و بـه . چند هفته بیش باقی نمانـده اسـت
ـال  ،احتمال قوی ـا  ،ینـدهآامریکـا در س ب

ـا بـر ایـن. وارد جنگ می شود ،ایران  ،بن
روز  ،وامبرنـ ۶اسرائیل نیاز ندارد پـیش از 

 ،انتخابات ریاسـت جمهـوری در امریکـا
  .به ایران حمله کند

ایـن پاسـخی اسـت  ،به احتمال قـوی      
ـاراک ـاع اسـرائیل از  ،که اهود ب وزیـر دف

ــل ــیس  ،رام امانوئ شــهردار شــیکاگو و رئ
ـا ــین اوبامـ ــر پیش ـا  ،دفت ــدار بـ بهنگــام دی

دریافـت کـرده  ،سـپتامبر ۲۰در  ،یکدیگر
  .است

  ،یجه معلوم از گفتگوی این دوتنها نت      
ب جــو  شــیاکو بــه وزیــر آجعبــه  ۶هدیــه 
  ...است

ـام • ـازی جنـگ مؤسسـه  ،غیر از این پی ب
 ،سـه فـرض̋ احتماال ،سابان  بر دو فرض

   :بنا شده است
 ،هـــر دو ،رهبـــران امریکـــا و ایـــران – ۱

ــد و  ــرده ان ـاذ ک ــط اتخـ ـای غل راهبردهـ
ــاس  ــر اس ــه ب ــاتی ک ــک آاطالع ـا هری نهـ

 ،ری را حــدس زده اســتمقاصــد دیگــ
ـا بعـد تعبیـر شـده و  نادرست بوده اند و ی
. سبب پاسخهائی حساب نشده شـده انـد

ــحیح  ـای ص ــرف راهبردهـ ـاه دو ط هرگـ
جنگ می توانسـت رخ  ،اتخاذ می کردند

  .ندهد
ــرض دوم اینســت – ۲ ــی از  :ف ــران نیم ای

منطقـه  ۱۰اورانیوم غنی شده خود را در 
ـا  ـان کـــرده اســـت تــ ســـیب آکشـــور پنهــ

ـاچیز پذیر ـامی ن شان را بـر اثـر حملـه نظ
ـاه . کند و نیمی دیگر را در یـک محـل نگ

ـار ایـران بـه امریکـا . داشته است با این ک
عالمــت مــی دهــد کــه مصــمم اســت از 

مســئله اتمــی خــود را  ،طریــق دیپلماســی
  . حل کند

اشتباه مؤسسه سابان اینست که در تهیـه    
عامــل ســوریه را نادیــده گرفتــه  ،ســناریو
با اسـلحه  ،بع نظامی دبکا فایلمنا. است

ـــود ـــی خ ـــیمیائی و میکروب ـان  ،ش ــ هم
اســتراتژی را بکــار مــی بــرد کــه ایــران بــا 

ــرد ،برنامــه هســته ای خــود .  بکــار مــی ب
ـان  ــی از ایــن اســلحه میـ واحــد  ۲۰نیم

نظامی توزیـع شـده اسـت و نیمـی دیگـر 
هـدف . دیگر در یک محل انبار شده انـد

ن و عالمـت دادن بـه واشـنگت ،از این کار
ـان آمسکو است که من  ـاده گفتگـو و پای م
ـــگ ـــه جن ـاربردن  ،دادن ب ــ ـــیش از بک پ

اســلحه کشــتار جمعــی برضــد شورشــیان 
  .هستم

اطاق های فکر واشنگتن کـه سـناریو  - ۳
ـاب  ،جنگ را می سازند وردن  آاز بـه حس
 ،یمهای ایران و سوریهژیک کاسه شدن ر
ـا یکـدیگر . غافل شده اند ـان ب این دو چن

ــ ــاز شــده ان ـالی همس ــه احتمـ ــه حمل د ک
ن می مانـد آبه  ،امریکا و اسرائیل به ایران

  .که به سوریه حمله شده باشد
کــــه محــــل  ،افــــراد نخبــــه قــــدس      

به لبنـان  ،مأموریتش خارج از ایران است
 ،سپتامبر ۱۶در . سوریه فرستاده شده اند

جعفری فرمانـده سـپاه بـه ایـن واقعیـت 
 قـوای ،اینـک ،بـدین قـرار. اعتراف کـرد

ایران در مرزهای شمال و شرق اسـرائیل 
 ،ســــپتامبر ۱۹در . مســــتقر شــــده انــــد

با انجام مانور نظامی در بلنـدی  ،اسرائیل
ایــن . واکــنش نشــان داد ،هــای جــوالن

بزرگ   ،در مرزهای سوریه و لبنان ،مانور

  . ترین مانور طی چندین سال بود
تمامی واحدهای ارتـش  ،در این مانور      

ـا دو لشـگر . نکردنـداسرائیل شـرکت  تنه
نکـه اسـرائیل آبه عالمت . شرکت کردند

ـای آ ـا قـوای ایـران در مرزه ماده مقابله ب
  . خود با سوریه و لبنان است

علی اکبـر  ،سپتامبر ۱۹در  ،در حقیقت    
ســفر پــیش بینــی نشــده ای بــه  ،صــالحی

 –او در مراجعــت از قــاهره . دمشــق کــرد
ــران  ــاع وزی ــرای شــرکت در اجتم ــه ب ک

ـا ر کشــور مصــر و ایــران و ترکیــه و چهـ
عربسـتان . ن شهر رفتـه بـودآعربستان به 

که حمایت همه جانبـه از شورشـیان مـی 
بـرای  –در اجتمـاع شـرکت نکـرد  ،کند

ایران سعی . گفتگو با اسد به دمشق رفت
یــک  ،مــی کنــد بــا جلــب موافقــت مصــر

 –جبهــه اســالمی در برابــر جبهــه امریکــا 
شـورای کشورهای عرب عضو  –اسرائیل 

ـارس ــیج فـ ـاری خل . وردآبوجــود  ،همکـ
تهران خود را برای گفتگوهای صلح کـه 

ـاده مـی آ ،دیر یا زود سرخواهند گرفت م
  .کند

ــرائیل • ــش اس ـانور ارت ــد از مـ ــی بع  ،کم
مقامات اطالعاتی امریکـا ایـران را مـتهم 
ـا اســتفاده از هواپیماهــای  ــد کــه بـ کردن

 ،سـمان عـراقآبا اسـتفاده از  ،مسافر بری
بــه ســوریه اســلحه حمــل مــی   ،وزهمــه ر
گویای اینست » همه روز«تأکید بر . کند

ــوریه و  ــران در س ــوای ای ــتقرار ق ــه اس ک
  .در حال پیشرفت است ،لبنان

ــزرگ روشن است که شـمار  :انقالب اسالمی ــدازه ب ــدس آن ان ــپاه ق ــراد س ـا بجدر مرزهای شمالی و شـرقی اسـرانیل، نیست که ادعای اسـتقرار قـوای ایـران اف ــدمبنـ ــه اســرائیل کــه . وی هــدف ن ـام اســـرائیل اســـت چراکـــه در حقیقت، . یم سوریه استژحفظ ر ـا بکــ ــ ـا حمایــــت دنی ـــرب، در کشــــورهای منطقــــه، بـــ ـاتی غ ــ ـــلیحاتی و اطالع ئیلی کسانی باید نگران شوند، نـه اسـرااگـر . بایکدیگر، در حال جنگ هستندکشـــــتن و آواره کـــــردن مـــــردم آن، سوریه، به قیمت ویران کردن سوریه و تس   .می تواند فردای ایران بگرددلیبی امروز سوریه شد و امروز سـوریه زیـرا، دیـروز . ها که مردم ایران هستند
ـا در  ،ســــپتامبر ۲۸در  ◀ ســــفیر امریکـــ

ــت ــرائیل گف ــرائیل :اس ـا و اس در  ،امریکـ
. همآهنگ هسـتند ،مورد جنگ با ایران

ـاپیرو ـایمز  ،دان شـــ ـا تـــ ـاحبه بـــ در مصـــ
ـان  عدم توافق میان ،اسرائیل امریکا و نت

ـاره چشـم  یاهو نخست وزیر اسرائیل در ب
. انــداز جنــگ بــا ایــران را تکــذیب کــرد

تــدارکات الزم بــرای حملــه بــه «امریکــا 
ایــران را فــراهم مــی کنــد و بــر ایــن بــاور 

ـاره ،اســـت کـــه ــ ـــن ب کشـــورش و  ،در ای
 . »اسرائیل همآهنگ هستند

  
تــن از  ۳ایــران  :جنــگ پنهــان ٭

سیسـات خرابکاری کنندگان در تأ
فردو را دسـتگیر کـرده اسـت بـه 

نتــان  ،دلیــل خرابکــاری در فــردو
اواخـر  ،خط قرمز زمـانی را ،یاهو

قرار داده  ۲۰۱۳بهار و یا تابستان 
  :است

  
ـا فایـــل  ،۲۰۱۲ســـپتامبر  ۱۸در  ◀ دبکــ

ــر  ــن ســان » اختصاصــی«خب خــود را ای
 ،در اوســط مــاه اوت :انتشــار داده اســت

ه ایران سه تـن مظنـون را دسـتگیر کـرد
ـان وارد ایـران آاست که از طریق  ذربایج
ــد ــوده ان ــده ب ــن تحــت . ش ــه ت ــن س ای

یــا در آبــازجوئی هســتند تــا معلــوم شــود 
خرابکاری در تأسیسات اتمی فردو نقـش 

دبکا فایل مدعی اسـت . داشته اند یا خیر
کــه ایــن اطــالع اختصاصــی را از منــابع 

  . ایرانی خود دریافت کرده است
ـات      ـای اطالعـــ ی ایــــران دســــتگاه هـــ

ــرکتهای تولیــد  ــین از رؤســای ش همچن

ـان و برنامـــه گـــذاران  کننـــده و مهندســ
بازجوئی می کنند براین کـه معلـوم شـود 

نراتور مستقل ژ ،چرا برای تأسیسات فردو
  . برق  نصب نشده است

ـار        تأسیسات فردو بمدت چند روز از ک
ـا ایــن کــه ســپاه پاســداران . افتادنــد تـ
ـا شـتاب بـاالتر نها را بر برقـیآتوانست   ،ب
ـان ژبازجویان ر.  تغذیه کند یم بر این گم

ـازندگان فـردو  توسـط  ـا س هستند کـه بس
ـائی و اسـرائیل خریـداری  مأموران امریک

ســامانه بــرق  ،نهــا بعمــدآشــده باشــند و 
ـا . احتیاطی را ایجاد نکرده باشند تا کـه ب

ـات اتمـی فـردو از  ،حمله از بیرون تأسیس
نهــا آی هــای دامنــه بــازجوئ. کــار بیفتنــد

ی را نیز فراگرفتـه ژاعضای کمیسیون انر
ـاختمان . اســـت ـــر ســ ـان ب ــ چراکـــه این

تأسیسات فردو نظارت داشته اند و برخی 
رئـیس  ،نها به فریـدون عباسـی دوانـیآاز 

ـازمان انـــر ی اتمـــی بســـیار نزدیـــک ژســ
  .هستند

خرابکاری در تأسیسات فردو نشان می      
ـاران چـه  ـار بـرای خرابک دهد که ایـن ک

ــوده اســتآ ـان ب ــوده اســت . سـ ـافی ب کـ
جریــان بــرق بــه ایــن تأسیســات را قطــع 

ـار بیفتنـد از . کنند تا تأسیسات فـردو از ک
ـان بـرق ـامانه امنیـت  ،کار افتادن جری س

ـار مـی انـدازد یعنـی .  تأسیسات را نیز از ک
رادارهــا و ضــد هــوائی را نیــز از کــار مــی 

  . اندازد
ـا ایرا ،بنا بر قول منابع دبکا فایل       نـی ه

ــن  ــتگیری ای ـاه  ۳دس ــی نگـ ــن را مخف ت
بدان امید که در پـی اعتـراف . داشته اند
ـای تـیم را نیـز  ،نهاآگرفتن از  دیگـر اعض

 ،از دیـد ایـران. شناسائی و دستگیر کننـد
  .مظنون اصلی  اسرائیل است

 ،منابع ایرانی ما می گویند ایـن سـه تـن •
یکی اهل تبریـز و دیگـری اهـل تهـران و 

هر سه بیشـتر از . بوده اند سومی زاهدانی
  . سال سن دارند ۲۰
ـا بــر قـول منــابع اطالعـاتی مــا      ایــن  ،بن

افراد در اردوئی تعلیم می بیننـد واقـع در 
ـاک  ـان شـــمالیآ«خــ  ۲۵و در » ذربایجــ

ـاکو پایتخـــت  ،کیلـــومتری جنـــوب بــ
ـات  . »ذربایجان شمالیآ« افراد تیم عملی

وارد ایــران  ،را کمــی پــیش از خرابکــاری
  . اندکرده 

 ،خرابکاری که فریدون عباسـی دوانـی •
ـــپتامبر ۱۷در  ـاالنه  ،س ــ ـــرانس س در کنف
ــرژآ ــی ان ــین الملل ــس ب ــی از ژان ن آی اتم

  .این خرابکاری است ،سخن می گفت
ـا فایـل ،۲۰۱۲سپتامبر  ۲۹در  ◀ از  ،دبک

ــاتی ـابع اطالع ــول منـ ــت ،ق ــته اس  :نوش
ـاری در تأسیســات  ۱۷موفــق  اوت   خربک

ـاهو خـط  اتمی فردو سبب شد که نتان ی
ـانی را از سـپتامبر  ـار  ۲۰۱۲قرمز زم بـه به

قطــع جریــان .  ببــرد ،۲۰۱۳یــا تابســتان 
برق تأسیسات فردو سبب شد که بسیاری 

ـای پیشـرفته ژاز سانتریفو   IR-4و  IR-1ه
درصد تولیـد مـی کردنـد  ۲۰که اورانیوم 

کار بطور موقت متوقـف . تش بسوزندآبه 
ــد . شــد ــوم ۲۴۰و تولی ــو اورانی ــی  کیل غن

ــد نخســتین بمــب  ــرای تولی شــده الزم ب
ـاه بـه  ۶بمـدت  ،دست کـم ،اتمی ایران م
ـاهو. تأخیر افتاد ـان ی خـط  ،اینست که نت

قرمــز زمــانی را اواخــر بهــار و یــا تابســتان 
ن آیعنــی پــیش از . ینــده قراردهــدآســال 
مــی بایــد جلــو کــار ایــران گرفتــه  ،تــاریخ
  . شود

 این خرابکار مدت کمی اجرای برنامـه     
ـأخیر مـی انـدازد . تولید بمب اتمی را به ت

ـان داد ،ایران نیز بالدرنـگ  :واکـنش نش
انتقال هزاران تن از اعضای سپاه قـدس 
ـای اسـرائیل در  ـا بـه مرزه توسط هواپیم
ـارج شــدن  ـار خـ ــان و از انبـ ــوریه و لبن س
ــه  اســلحه میکروبــی و شــیمائی ســوریه ب

  .دستور بشار اسد
ـا ،ســپتامبر ۲۷در        ــاع  ،از پانتـ ــر دف وزی

یا ممکن است سوریه آامریکا پرسیده شد 
اسـلحه شــیمیائی و میکروبـی خــود را در 

ــرار دهــد؟  و او  ــدس ق ــپاه ق ـار س  ،اختیـ
  .ن را منتفی ندانستآامکان 

   ۹در صفحه  
  
  

 بدتر از زهر؟
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ـات  ،۲۰۱۲ســـپتامبر  ۳۰در   ◀ مطبوعــ
علـی  یم الهام ژاسرائیل فاش کردند که ر

بــا  ،»آذربایجــان شــمالی« حــاکم بــراف 
روابط نزدیک دارد و در صورت اسرائیل 

یـم ژارتش ایـن ر ،حمله اسرائیل به ایران
  .ن شرکت خواهد کردآدر 

  
مانور نیروهـای دریـائی نیـروی  ٭

کشور دیگر در  ۳۰دریائی امریکا و 
  :خلیج فارس و تهدید جعفری

  
اســــتراتفور  ،۲۰۱۲ســــپتامبر  ۱۶در  ◀

ــرده اســت ــزارش ک ـانور نیروهــای  :گ مـ
شور دیگر در خلـیج ک ۳۰دریائی امریکا و 

ـای عمــان  ـارس و دری ـاز شـدآف هــدف . غ
مانور مین روبی به قصـد بازنگاهداشـتن 

 ،سپتامبر ۲۷این مانور تا . تنگه هرمز بود
  . ادامه یافت

مانور هـدفهای چندگانـه  ،باوجود این •
همــآهنگی  ،هــدف اول :ای مــی داشــت

ـا و متحـدانش در  ـائی امریک نیروهای دری
کار مـین روبـی مین روبی و رفع نواقص 

و هدف دوم اخطار به ایران بود کـه . بود
یک اتحاد عمل بین المللـی وجـود دارد 

ماده است اقدام ایران به مین گـذاری آو 
خنثی کنـد  ،در صورت حمله به ایران ،را

  .و تنگه هرمز را باز نگاهدارد
ـــر      ـای اخی ــ ـاه ه ــ ـاع  ،در م ــ وزارت دف

ـا را ،امریکا در خلـیج  ،شمار مـین روب ه
ـازی . دو برابـر کـرده اسـت ،ارسف پاکس
ـــز جـــزء آ ـــتان نی ـاحلی عربس ـای ســ ــ به

ـا هسـتند مـین . مأموریت ایـن مـین روبه
ـای  روبها هـم کشـتی و هـم هلـی کوپتره

ـائی    MH-53E Sea Dragonدریــــ
  . هستند

نکــه یــک دانــش آمـین روبــی بیشــتر از  •
ـاری دقیـق و نیازمنـد  ،باشد یک هنر و ک

 ایـــن واقعیـــت. شـــکیبائی بســـیار اســـت
ـا وارد کـردن مـین  ایجاب مـی کـرد کـه ب

ـانور بقصـد  ،روبها به خلیج فارس شـنا آم
ـأمور مـین  ـائی م کردن افـراد نیـروی دری
روبــی بــا وضــعیت دریــا و  کامــل کــردن 

ـام بگیـرد بیشـتر از . توان مین روبـی انج
امریکا نیاز داشت توان مـین روبـی  ،همه

نیروی دریائی خود را هم بیازماید و هـم 
بعـد از جنـگ  ،در حقیقـت. نشان بدهد
. به مین روبی تـوجهی نشـد ،دوم جهانی

ـائی بـه  تنها یک درصد بودجه نیروی دری
واحــدهای مــین روب و تجهیــزات مــین 

ـای  ،این مانور. روبی اختصاص دارد گوی
نیاز به بیشتر کردن توجه بـه مـین روبـی 

  .نیز هست
 ،محمد علی جعفـری ،سپتامبر ۱۶در  ◀

ــپاه پاســداران ــده س بســتن تنگــه  ،فرمان
 ۳۹ ،هرمز که در باریک ترین نقطه خود

هـــدف مشـــروع  ،کیلـــومتر عـــرض دارد
ایران در صـورتی اسـت کـه مـورد حملـه 

  .قرار بگیرد
ـانور      امریکا تصریح کـرد کـه هـدف از م

ـا . تهدید هیچ کشور بـه جنـگ نیسـت ام
شکار دادن به ایران اسـت آمانور عالمت 

ـا واکـ ،که اقدام به بستن تنگه هرمز نش ب
نظامی بین المللی و بسـیار بـزرگ روبـرو 

مانور همچنین به ایران هشـدار . می شود
مــی دهــد کــه بســتن تنگــه هرمــز منــافع 

ـا . دهها کشور جهان را از بـین مـی بـرد بن
ــن ــر ای ــک  ،ب ــزوای دیپلماتی ــران در ان ای

  . کامل قرار می گیرد
درصد از نفتـی کـه روزانـه  ۳۵بیشتر از       

ــو ــی ش ـان مصــرف م ــز در جهـ  ۳۰د و نی
درصــد گــاز مــایعی کــه روزانــه در جهــان 

توسط کشتی و از طریق  ،مصرف می شود
بنا براین بسته . تنگه هرمز حمل می شود

ضربه سختی است کـه  ،شدن تنگه هرمز
ـــود ـــی ش ـان وارد م ــ ـاد جه ــ ـــه اقتص . ب

اســتراتفور بــراین بــاور اســت کــه دولــت 
ـار مـی  ایران موافق منافع ملی ایـران رفت

بــه پـی آمــدهای خــارج از باتوجــه . کنـد
ـا وقتـی بطـور  ،اندازه بستن تنگه هرمـز ت

غیـر محتمـل  ،جدی تهدید نشـده اسـت
  . است که تنگه هرمز را ببندد

بــا مشــاهده مــانور همزمــان ایــران در       
مـی تـوان گفـت کـه  ،نزدیکی تنگه هرمز

 ،هدفش از تشدید تهدید به بسـتن هرمـز
 مدآباال بردن قیمت نفت و افزودن بر در

ایـران  ،مهمتر از ایـن. نفتی خویش است
می خواهد  ،با تهدید به بستن تنگه هرمز

ـا و اسـرائیل بـه  مانع از دسـت زدن امریک
  .جنگ برضد ایران بگردد

مین تنها سالحی نیست که ایران  ،البته    
ـار دارد . برای بستن تنگـه هرمـز در اختی

هرچنــد مــین ســالح مهمتــری اســت کــه 
ایـران مـی توانـد از . ایران در اختیار دارد

موشکهای ضد کشتی و دیگر سالحها بـه 
ـانور . کشتی های مین روب حملـه کنـد م

کشــور وجــود ســالحهای دیگــر در  ۳۱
  .دست ایران را نیز لحاظ کرده است

ــــالب اســــالمی ســــپتامبر،  ۲۸در  :انق یم ژگفتگو کردند و قرار بر گفتگو با رکشـور در نیویـورک  ۶وزیران خارجـه    :دوالیت فقیه ش
  
  

ايران آماده است غني 
درصـد را   20سازي تا 

رها كند اما اروپا بنا بـر  
  :تشديد مجازاتها دارد

  
  

مــاده اســت غنــی آایــران 
 ۲۰ســازی اورانیــوم تــا 

درصد را رها کند بشـرط 
  :نکهآ

  
تحلیـل گـر  ،گارت پرتر ،سپتامبر ۲۴در    

یـم ژدر باره پیشنهاد جدیـد ر ،پیشین سیا
  :ورده استآتحلیل زیر را به عمل 

مــادگی خــود را بــرای آایــران بــاردیگر  •
ـا   ۲۰متوقف کردن غنی کردن اورانیوم ت

ـان . اظهار کـرد ،درجه ایـن پیشـنهاد هم
ـا  ـا موافقـت ایـران ب ن را آاست کـه امریک
در . مقدم ترین خواست خود می خوانـد
ـا  ــ ـــوم ت  ۲۰ازای متوقـــف کـــردن اورانی

ایــران خواهــان کاســته شــدن از  ،درصــد
علــی اصــغر  ،ایــن پیشــنهاد را. مجازاتهــا
ـازمان  ،سلطانیه نماینده دائم ایران در س

  .ی اتمی می کندژبین المللی انر
ــران      ـات ای ـا مطبوعـ ـاحبه بـ  ،او در مصـ

ـاش کـــرد کــه در جلســـه  ســـپتامبر  ۱۹فـ
ـانم اشـتون،جاری مسـئول  ،گفتگوی خ

سعید جلیلی  این   ،سیاست خارجی اروپا
  .ورده استآپیشنهاد را به عمل 

ــه اســت     ،در اســتانبول« :ســلطانیه گفت
ماده ایم غنی سازی اورانیوم تا آگفتیم ما 

درصد را متوقف کنیم بـه شـرط ایـن  ۲۰
  .»یدآن بعمل آکه اقدامی هم ارز 

سلطانیه همچنین فاش کرده است که  •
ـات  ،ماه گذشته ـای  ،انـسژآمقام ـا تقاض ب

ایــران مبنــی بــر دادن مــدارک در اختیــار 
 ،الیتهــای اتمــی ایــرانانــس در بــاره فعژآ

ـا بعـد از ایـن موافقـت  موافقت کردند ام
  . عدول کردند

سلطانیه نخستین مقام ایرانی است که      
ـازی آمی گوید ایـران  ـاده اسـت غنـی س م

او . درصـد را متوقـف کنـد ۲۰اورانیوم تا 
گفته است اگر ما این کار می کنـیم دیگـر 

  .نباید مجازات بشویم
ــران در دو دور • ـا  موضــع ای ـا بـ گفتگوهـ

این بوده است که غـرب  ۱+۵کشورهای 
ــد ــبک کن ــود را س ـای خ ــد مجازاتهـ . بای

ـا و متحــــدانش در ایــــن دو دور  ،امریکـــ
ـا  ،گفتگوها تـن بـه تخفیـف در مجازاته
ـا غنـی . ندادند خواستند که ایران نـه تنه

ـا  درصـد را متوقـف  ۲۰سازی اورانیـوم ت
درصد غنی  ۲۰بلکه تمامی اورانیوم  ،کند

ـال شده خـود  ـارج از کشـور انتق را بـه خ
  .دهد و تأسیسات فردو را تعطیل کند

ـا ایــن خواســت       حتــی اگــر ایــران بـ
بنابر قول  ،این کشورها ،موافقت می کرد

. از شــدت مجازاتهــا  نمــی کاهنــد ،خــود
ســلطانیه تکــرار کــرده اســت کــه ایــران 
هرگونه معاملـه ای کـه متضـمن تعطیـل 

ـا آ اگر. فردو باشد را نخواهد پذیرفت نه
ـات فـردو باشـند  ،خواستار تعطیل تأسیس

  .ممکن نیست بپذیریم
توجیه امریکا بـرای خواسـتن تعطیـل  •

ــن   ــه در ای ــود ک ــن ب ــردو ای ـات ف تأسیسـ
درصد غنی مـی  ۲۰اورانیوم تا  ،تأسیسات
ــود ــد . ش ــی توانن ـات م ــن تأسیسـ ــس ای پ

اورانیوم را تا حد الزم بـرای تولیـد بمـب 
  .اتمی  نیز غنی کند

مهمتـرین نکتـه در  :می گویـد سلطانیه •
 ،ی اتمـیژانس بین المللـی انـرژآگزارش 

 ۲۰اینســـت بخـــش مهمـــی از اورانیـــوم 
کتــور اتمــی آدرصــد بــه ســوخت بــرای ر

بنا بـراین مقـدار . ایران تبدیل شده است
قابل مالحظه ای برای اینکه بیشـتر غنـی 

. نمی ماند ،شود و در بمب اتمی بکار رود
ـاز ـا توانائی ایران در غنـی س ی اورانیـوم ت

ــد ۲۰ ــورهای  ،درص ــر کش ـا و دیگ امریکـ
را غــافلگیر کــرد و بــر  ۱+۵عضــو گــروه 

ـال ایـــن آ ـان داشـــت خواســـتار انتقــ نشــ
ـانی . اورانیوم به خارج از ایران شوند توان

 ،ما معلوم کرد که از لحاظ سوخت اتمـی
  .ما به خارج نیاز نداریم

ــد از  • ــران بع ـا آای ـازی تـ ــی سـ  ۲۰ن غن
امریکا  ،۲۰۰۹که در  درصد را شروع کرد

ــی  ـاه اتم ــرای نیروگـ ــوخت ب ــروش س ف
این شـد کـه . تهران را  غیر ممکن خواند

ـــران ـــه تولیـــد  ،۲۰۱۰در  ،ای شـــروع ب
درجه برای نیروگاه پزشـکی  ۲۰اورانیوم 

  . تهران کرد
خواست تعطیل تأسیسات اتمی فـردو       

از قرار بر این اساس اظهار شده است کـه 
ر تولید اورانیـوم این تأسیسات تنها بخاط

ـال ایـن کـه . درصد ایجاد شده اند ۲۰ ح
ی اتمـی ژانس بـین المللـی انـرژآایران به 

ـات بـرای  اطالع داده بود که ایـن تأسیس
ــوم  ــد اورانی درجــه  ۲۰درجــه و  ۳٫۵تولی

کــه در فاصــله  ژســانتریفو ۱۴۴۴.  اســت
 –مارس و فوریه در فردو نصب شده انـد 

ت بـین اما بنابر قول مؤسسه دانش و امنی
هنــوز بکــار انداختــه  ،المللــی واشــنگتن

 ۲۰هـم مـی تواننـد اورانیـوم  –نشده اند 
ــد  ــی توانن ــم م ــد و ه ــد کنن ــه تولی درج

این امر که اورانیـوم . درجه ۳٫۵اورانیوم 
بسـتگی دارد بـه  ،درجه تولیـد نکننـد ۲۰

  .یندهآگفتگوهای 
 ،انــسژآســلطانیه مــی گویــد دو مقــام   •

 ،توافــق بهنگــام گفتگــو در بــاره ســاخت
انس مدارک مـورد اسـتناد ژآپذیرفتند که 

ـا ایـــران  ـار ایـــران بگـــذارد تــ را در اختیــ
پاسخهای مستدل و روشن به پرسشـهای 

ـــس بدهـــدژآ ـــدار. ان ـان دی ــ ـا در پای ــ  ،ام
  .موافقت خود را پس گرفتند

فوریـه معلـوم مـی  ۲۰متن گفتگوهای     
ی اتمـی ژانس بـین المللـی انـرژآکند که 

را کــه معتبــر مــی حاضــر نیســت اســنادی 
ـا از ایـران پرسشـها آخواند و به استناد  نه

برابـر قـول . به ایران ارائـه دهـد ،می کند
 ۲۴در تازه تـرین دیـدار کـه در  ،سلطانیه

ـام شــد ـارتس ،فوریــه انجـ  ،هــرمن ناکـ
 ،انس و رافائل گروسیژآمعاون مدیر کل 

ـار ،دســـتیار مـــدیرکل ــ ـــین ب ـــرای اول  ،ب
. بدهنـد پذیرفتند این مدارک را به ایران

این دو از موافقـت خـود  ،در پایان دیدار
عدول کردند و اسنادی که به استنادشان 
ایران را متهم مـی کننـد کـه قصـد تولیـد 

  . بمب اتمی دارد را ندادند
مــدیر کــل پیشــین  ،محمــد البرادعــی •
ــسژآ منتشــره در  ،در خــاطرات خــود ،ان

بطـور مسـتمر « :مـی نویسـد ،۲۰۱۱سال 
ـاره تولیـد بمـب  من به منبع اطـالع در ب

 ،–کــه امریکــا بــود  –اتمــی توســط ایــران 
ـائی از آفشار می  ـا کپـی ه وردم بگذارید م

. این مدارک را در اختیار ایران بگـذاریم
چگونه می توانم کسی را متهم کنم بدون 
ـان  ــه او نشـ ــام را ب ــدارک اته ــه م ــن ک ای

  » بدهم؟
در  :البرادعــی همچنــین مــی نویســد     

یل مـــــدارک اســـــرائ ،۲۰۰۹تابســـــتان 
ـا . انس قرار دادژآجدیدی را در اختیار  بن

همچنان بـه  ۲۰۰۷ایران تا سال  ،نهاآبر 
فعالیت برای تولید بمب اتمی ادامـه مـی 

  . داده است
ــتن گــزارش گفتگوهــای  • ــر م ـا ب  ۲۰بنـ

ــه ــران از  ،فوری انــس خواســته اســت ژآای
فهرســت بازرســیهائی را کــه مــی خواهــد 

به ترتیبی  .در اختیار بگذارد ،انجام دهد
ـام شـد و  که در هر مورد که بازرسـی انج
 ،پاسخهای ایران به پرسشـها داده شـدند

ـاره را پاسـخ آانس پرسـش خـود در ژآ ن ب
ـا . گرفته بخواند انـس اصـرار داشـته ژآام

انـس حـق ژآاست کـه ایـران بپـذیرد کـه 
ن مورد و تحقیق و پرسش را آبازگشت به 

  . دارد
ـا بـــر قـــول ســـلطانیه       ع دو مواضـــ ،بنــ

انس ژآمقامات . بالتغییر مانده اند ،طرف
هرگاه ما اطالع جدیـدی  :به او گفته اند

وریم چرا نباید بتـوانیم بـه مـورد آبدست 
بررسی شده باز پردازیم؟ سلطانیه پاسـخ 

هر بار شـما  ،هرگاه قرار باشد :داده است
بخواهیـــد بـــه موضـــوع خاتمـــه یافتـــه 

 ،رسال دیگ ۲۰و بسا  ۱۰ ،از نو ،بازگردید
ـار پرسـش و پاسـخ و  می باید  ایـران گرفت

  .تفتیش خواهد شد
سلطانیه به روزنامه نگاران گفـت قـرار  •

بــر مالقــات و گفتگــو بــا همــان دو مقــام 
ـا اکتبـــر و پـــیش  ،انـــسژآ در اواســـط مــ

ــام  ــس اســتژآاجــالس شــورای حک . ان
ـانو ایـن آسلطانیه گفته اسـت قـرار شـد  م

عالن ن را اآمانو آگفتکو را اعالن کند اما 
بهنگام سفر فریدون عباسی دوانی . نکرد

ـا گفـت ـات  :نیز او تنه ـاده آانـس ژآمقام م
  .ینده نزدیک هستندآگفتگو با ایران در 
ـا بـر . درجـه نمـی آینـد ۳٫۵نیوم اوراکــه ایــن تأسیســات بکــار تولیــد انبــوه ایراد به تأسیسات اتمی فردو ایـن بـود  – ۱: امر مهم را از قلم انداختـه اسـتتحلیل گر امریکائی دو  :انقالب اسالمی فهرســت  – ۲و . بمــب اتمــی نیســتایــن، هــدف از ایجادشــان، جــز تولیــد بن اما وقتـی . المللی خواستن به جا استانـس بـین ژپرسشها و تفتیش ها را از آ انس بپـذیرد کـه رسـیدگی بـه ژچگونه آبار، پنهان کاریش را آشکار مـی کننـد، یمی، شفاف عمـل نمـی کنـد و هـر ژر ـادت و نویسنده به امر بسـیار مهمـی نیـز        دی را خاتمه یافته تلقی کند؟ مور . سرانجام نیز جام زهر را سر می کشدکـــه دیگـــر ســـودی بـــرایش نـــدارد و یم براین است کـه وقتـی مـی پـذیرد ژرتوجه نکرده است و آن این کـه ع ــه خــارج از کشــور انتقــال  ۳٫۵چنانکه نخست پذیرفت اورانیـوم  چراکــه بــا . پــذیرفت و امریکــا دبــه زداین بار پذیرفت اما دیـر . به ایران رفتندجمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیـه سـرانجام، رئـیس . بعـد دبـه زد. هدبددرجــه را ب یم، خواستی را ژعلم از رویه کودکانه ر ممکـن : یم مـی گویـدژر. طرح می کند ـات گسـتاین پاسـخ دسـت آویـز وضـع . نیست رده مجازاتهای جدید و تبلیغ ـار . یم می شودژبرضد ر ـار کـه از ک ک

ـاال مـی . گذشت، می پذیرد ـازی چنانکه ح . درصــد را مــی پــذیرد ۲۰اورانیــوم تــا گویـــد متوقـــف کـــردن غنـــی ســ ـام ژر ـا سرکشـیدن ج   .زهر ادامه خواهد دادیم ایـن رویـه را ت
  

وضع مجازاتهای جدیـد  
یــم ژو جــام زهــری کــه ر
  :می باید سر بکشد؟

  
ـــا و امریکـــا  ٭ اده وضـــع مـــآاروپ

مجازاتهــای جدیــد برضــد ایــران 
  :می شوند

  
ـــت ◀ ـــد ،نخس ـــوا هالن ـــیس  ،فرانس رئ

جمهوری امریکا بود که مجمـع عمـومی 
ـای  ،سازمان ملل متحد از وضع مجازاته

  .جدید بر ضد ایران سخن گفت
وزیـران  ،سپتامبر ۲۸در   ،نآبه دنبال  ◀

خــانم  ،باتفــاق ،۱+۵خارجــه کشــورهای 
ـار ،شتونآ ـامسـئول سیاسـت خ  ،جی اروپ

 :شتون گفتآ. در نیویورک جلسه کردند
قرار بر اینست که او با جلیلی گفتگو کند 
ـان کنـد کـه کشـورهای  ـاطر نش و به او خ

ـاه ۵+۱  ،مـــی خواهنـــد در فرصـــت کوتــ
  .تکلیف گفتگوها معین شود

ــه  ،هــم زمــان ◀ ــدعی شــد ک ـا م امریکـ
شرکت ملی نفت ایـران وابسـته بـه سـپاه 

ـازات یعنی چـون سـپاه تحـت م. است ج
شرکت ملی نفـت نیـز بایـد تحـت  ،است

  و. مجازات قرار بگیرد
وسائل ارتباط جمعی  ،سپتامبر ۲۵در  ◀

لمــان و آاروپــا خبــر دادنــد کــه فرانســه و 
ـار  ،انگلســـتان ـا آدر کــ ننـــد کـــه اروپــ

مجازاتهای جدیدی برضـد ایـران وضـع 
  :کند

ـــر • ـــوتی گیتن ـــه داری  ،تیم ـــر خزان وزی
گره گزارش به کن ،سپتامبر ۲۴در  ،امریکا

مستند ارائه کرد حاکی از این که شـرکت 
یا شعبه سپاه پاسـداران «ملی نفت ایران 

و چـون سـپاه تحـت . نسـتآ» و یا شـعبه
ایـن شـرکت  ،مجازات بین المللی اسـت

ـازات قـرار  ـان مج نیز می باید تحـت هم
ننــد کــه آایــن گزارشــها حــاکی از . گیــرد

اتحادیه اروپا و امریکا می خواهند ایـران 
بــر ســر پرونــده  ،را بــه پــای میــز مــذاکره

ـار . بیاورنـد ،اتمیش ـانی انتش گزارشـها زم
ـازی  می یابند که هیچیک از سـه طـرف ب
  .خواهان شدت بخشیدن به نزاع نیستند

ـا • ـارجی اروپـ  ۱۵در  ،شــورای امــور خـ
اکتبر موضوع مجازاتهای جدید را مورد 

ــ ــد دادبررس ــرار خواه ـای . ی ق مجازاتهـ
ــران ـای ای ــد برضــد بانکهـ ـامل  ،جدی شـ

ـابهای افـراد  معامالت بازرگانی و نیز حس
ـا بــــر . خواهنــــد شــــد ایــــن مجازاتهـــ

مجازاتهائی که اروپا در اوائل سال جاری 
ـــرد ـــد ،وضـــع ک ـــد ش ـــزوده خواهن . اف

ـارت بودنـد از  مجازاتهای وضع شـده عب
تحریم خرید نفت ایـران و تحـریم بیمـه 

دن کشتی هائی که نفت ایران را حمل کر
  .می کنند و تحریم بانک مرکزی ایران

یکـی  :اروپا دو هدف را تعقیب می کند     
خفــه کــردن اقتصــاد ایــران و فشــار وارد 
کردن به ایران برای ورود به گفتگوهای 

 ،و هــدف دومــش. جدیــد و بــا ســرانجام
حل مسـئله از راه سیاسـی و جلـوگیری از 

سا منطقه را مشتعل مـی وقوع جنگی که ب
ـاب قیمـت  کند و سبب باال رفتن بی حس

ـا بحـران . نفت می شـود ـا ب اتحادیـه اروپ
  ن آاقتصادی رویارو است و می کوشد بر 

  
  ۱۰در صفحه

  
  
  

 بدتر از زهر؟
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ـادگی آبرلین و پاریس و لندن . یدآفایق  م
کشیده شدن نزاع با ایـران بـه جنـگ را 

  .ندارند
دولتهای غرب بطور مداوم خطـری را  •

ـان مـی کننـد کـه مجهـز شـدن خاطر ن ش
ــرای اســرائیل و  ــه بمــب اتمــی ب ــران ب ای

. وردآکشورهای دیگـر منطقـه پدیـد مـی 
اینــان قــدرت نظــامی و اطالعــاتی شــدن 
ـاک مــــی  ایــــران در منطقــــه را خطرنـــ

امــا امریکــا بخصــوص نگــران . شــمارند
ن بـیم دارد آامریکا از . عمل نظامی است

ـامی اسـرائیل منطقـه را بـی  که اقدام نظ
ت بگردانــدو بــر ایــن بــاور نیســت کــه ثبــا

برنامه اتمی ایران به میزانـی کـه اسـرائیل 
 ،با اینهمه. پیشرفت کرده باشد ،می گوید

ـاقی  ،حکومت پرزیدنت اوباما در دوماه ب
ــه انتخابــات ــده ب ــران را  ،مان ـا ای ــزاع بـ ن

  .عمیق تر می کند
ـا آامریکا همچنـین نگـران       نسـت کـه ب

تحــدان بــه م ،وجــود بحــران اقتصــادی
ـار وارد نشـود  ۱۴در  ،از ایـن رو. خود فش

ـائی را  ۱۰اپـــن و ژ ،ســـپتامبر کشـــور اروپــ
ـاه دیگـر ۶بمدت  ـاطر  ،م ـازات بخ از مج

ایــن . معــاف کــرد ،خریــد نفــت از ایــران
بـه  ،کشورهای می تواننـد از ایـران نفـت

  . وارد کنند ،میزان کم
کشورهائی چون ترکیـه و  ،وئنژدر ماه      

کـره جنـوبی و هنـد و افریقای جنوبی و 
تــدبیر . همــین معافیــت را یافتنــد ،چــین

چنان اتخـاذ مـی شـود کـه در عـین وارد 
ــران ــه اقتصــاد ای  ،شــدن ضــربه کــاری ب
. خریداران عمده نفت ایران زیان نبینند

هرچند این کشورها در ماه های پـیش رو 
واردات نفت خود از ایـران را بیشـتر مـی 

بت نسـ ،در سال جاری ،کنند اما واردات
ــیش ــه ســال پ ــل مالحظــه ،ب  ،بطــور قاب

  . کاهش می پذیرند
ـا بـه  • تهران نیز عالقمند است گفتگوه

و راه های جدید نیز بـرای . نتیجه برسند
ـاوجود . صدور نفت خویش یافته اسـت ب

مجازاتها به اقتصاد ایران لطمه زده  ،این
مجازاتهــای اروپــا ایــران را مجبــور . انــد

 از ،کـــرده اســـت بـــرای صـــدور نفـــتش
در عـین . نفتکشهای خـود اسـتفاده کنـد

ـادل قـوا در  ،حال ایران نگـران تغییـر تع
ــت ــز هس ــه نی ـاه ر. منطق ــم اســد ژهرگـ ی

این تغییر به زیان ایران روی  ،سقوط کند
ایران در موقعیتی نیست کـه . خواهد داد

ـا بجنگـد ـا . بتواند درهمه این جبهه ه بن
نیــاز دارد بــه کاســتن از تنشــها بــا  ،بــراین
ـادا سـفارت  ،اوائل سـپتامبردر . غرب کان

ـان. خود در تهران را بسـت در  ،بـدین س
ایـران  ،نچه بـه غـرب مربـوط مـی شـودآ

غـرب مـی کوشـد . بازهم منزوی تـر شـد
ــران ـا ای  ،موقعیــت خــود را در گفتگــو بـ

  .بازهم قوی تر کند
ــه نتیجــه  • ــران در ب ـا و ای ـا و اروپـ امریکـ

ــد ــر از . رســاندن گفتگوهــا ســود دارن غی
مریکا و اروپا کار دیگـری نمـی ا ،تحریمها

. توانند بکنند مگر دسـت زدن بـه جنـگ
ـایت بخـش بـس  ،رسیدن بـه تـوافقی رض

ـا اگـر نخواهنـد بـه . غیر محتمل است ام
بـدیلی جـز دور  ،توافق ممکنی تن دهنـد

دیگــری از گفتگوهــای بــی نتیجــه بــاقی 
ــی مانــد ــد از . نم ـانع از ســرراه  ،نآبع مـ

  .جنگ است که برداشته می شود
  
ضعیت معیشـت مـردم سـخت و٭

می شود و تأخیر در نوشیدن جام 
  :ن را کشنده تر می کندآزهر 

  
 ۳این واقعیـت کـه قیمـت دالر دارد بـه    

ـان و بیشـتر از ایـن نزدیـک مـی  هزار توم
نچه در حال عیان آاما . عیان است ،شود

  :اینست ،شدن است
.  ماه پیش رو را نـدارد ۶دولت بودجه  ◀

بزرگ است و نمـی  ن بسیارآیعنی کسری 
ــردازد ــه هــای مصــوب را بپ . توانــد هزین

پـول عایـد دولـت مـی  ،گران کردن دالر

تمام کسری را پر نمی کنـد و  ˝کند اما اوال
ـا ــدگی ̋ ثانیـ ـاکردنی و زن ــار نـ ــورم را مه ت

  . مردم را غیر قابل تحمل می گرداند
ـادر بـــه  ،برابـــر اطـــالع ◀ حکومـــت قــ

ـا نیســـت از حقـــوق . پرداخـــت حقوقهــ
. هـزار کاسـته اسـت ۱۰۰معلمان ماهانه 

ـای دانشـــگاهیان نیـــز  از حقـــوق و مزایــ
ـاوجود ایـن. مبالغی کاسته انـد دولـت  ،ب

بدیهی است بودجه بـرای . بودجه ندارد
ـامی  هزینه های سنگین نظامی و غیـر نظ

  .بحران اتمی را دارد
ـارگران  ◀ جنبشـــــهای اعتراضـــــی کــــ

ـاء کـردن . پرشمارتر شده اند طومار امض
یــم فرســتادن نیــز بــر ژر و بــرای مقامــات

  .اعتصابها افزوده شده اند
هرکس تقصیر را به گردن دیگری می  ◀

ـال کـــه  :انـــدازد ـان حــ هاشـــمی در همــ
احمدی نژاد و حکومت او را مقصـر مـی 

ـای « :می گوید ،شناسد اگر بـه رهنموده
 ،»...مقام معظم رهبری عمل شـده بـود

چــرا کــه . یعنــی تقصــیر از خامنــه ایســت
ـا را اختیــار مطلــق را  او دارد و رهنمودهـ
اجــرا شــدن  ،درواقــع. هــم او مــی دهــد

ـا« ــ ـــن روز  ،»رهنموده ـــه ای ـــران را ب ای
الریجــانی و  ،در مجلــس. انداختــه اســت

تقصـیر را بـه گـردن احمـدی ... توکلی و
نژاد و حکومت او می اندازند و احمـدی 
ـاری  نژاد و همکارانش علـت را بـی اختی

بخوانیـد مداخلـه مسـتمر خامنـه  - خود
  ،در نتیجه. می دانند –ای 
ــپاه  ◀ ـا  ۵۰۰س ــه بـ ــرای مقابل ــردان ب گ

  ماده کرده است وآجنبش مردم 
بحــث برســر اینســت کــه  ،یــمژدر ر ◀

ــوان مقاومــت در  ـا در بــاره ت محاســبه هـ
برابــر تحــریم اقتصــادی درســت انجــام 

هرانــدازه تحریمهــا بیشــتر . نگرفتــه انــد
سالهائی کـه بایـد صـرف  ،بطول انجامند

بیشـــتر  ،ن کـــردآات خنثـــی کـــردن اثـــر
فهمیــده انــد کــه  ،از قــرار. خواهنــد شــد

محاسبه شان نسبت به شل شدن غرب و 
ایران را به حال خود رها کردن نیز خطا 

بر سـخت تـر  ،بوده است و زمان به زمان
ــران  ــه ای ــبت ب ــرب نس ــع غ ــدن موض ش

  . افزوده می شود
ـا مـی گویـد       اگر احمدی نژاد در امریک

دیگر نمـی توانـد در  رابطه ایران و امریکا
مــادگی آوضــعیت کنــونی بمانــد و اعــالن 

ـاطر  ،در واقـع ،برای گفتگو مـی کنـد بخ
اینست کـه پـرده از کشماکشـهای درونـی 

مســئول اصــلی و  :یــم بــردارد و بگویــدژر
ــه ای  ــی خامن ــران اتم ــئول بح ـا مس تنهـ

 ،بیهوده نیست که به دنبال والیتـی. است
رئـیس کمیسـیون  ،بروجردی ،در مجلس

ت خارجی و امنیت ملی و غیـر او و سیاس
حسـین شـریعتمداری  ،در بیرون مجلس

به او اعتراض می کنند که چـه  ،در کیهان
  . حق داشته است چنین حرفی را بزند

ـار را بـه ژر ،یکبار دیگر ،بدین قرار      یم ک
و . سرکشــیدن جــام زهــر کشــانده اســت

ـام را  هیچکس هم حاضـر نیسـت ایـن ج
نیســت بــا حتــی کســی حاضــر . سربکشــد

ـام زهـــر ـــه ای در سرکشـــیدن جــ  ،خامن
  .شریک شود

ـای اقتصـادی مـی گوینـد کـه داده و . اقتصــاد یکســره از پــای درآیــدتحــریم اقتصــادی تــا وقتــی اســت کــه عمــده بــرای منصــرف کــردن توجــه از هشدار داده ایـم کـه تهدیـد بـه جنـگ، بطور مسـتمر و مرتـب  :انقالب اسالمی نیــز دیــر  فــردا بــه جــای خــود، امــروزاطالع ه   :است

  
  

ــي و  ــل سياســ داليــ
ــي  ــادي و روانـ اقتصـ
گراني ارزها و اثـر آن  

  »طرحهاي عمراني«بر 
  
  

شــفتگی آ :نــادران مــی گویــد
امــا . ارز عمــدی اســت اربــاز

دالیل سیاسی و اقتصـادی و 
رفــتن قیمــت ارز  روانــی بــاال

   :کدامها هستند؟
  
ــر  ۱۰در ◀ ــه  ،۹۱مه ــر دالر ب ــت ه قیم

ـادران ،رمهـ ۹در . تومان رسـید ۳۴۵۰ ، ن
گفتـه  عضو کمیسیون اقتصادی مجلـس،

وضعیت نابسامان بازار ارز را ناشی : است
ـازار مـدیریت  از ناتوانی نمی دانـم بلکـه ب
ـازار را  نمی شود و رئیس جمهـور تعمـدا ب

 .آشفته نگه داشته است
الیاس نادران با ابراز تاسـف از افـزایش    

لحظــه ای قیمــت دالر در بــازار بــه رغــم 
ـادات بـه پیگیری  های انجام شـده و انتق

ـازار ارز،  ـای موجــــود بـــ ـامانی هـــ نابســـ
ـای : اظهارداشــت ـا نمــی دانــم آقـ واقعـ

احمدی نژاد چه فکری در سر دارد؟ چه 
برنامه ای دارد و توقعش از نظام چیسـت 
ـامانی را  ــن نابسـ ــرار اســت ای ــور ق و چط

مــن وضــعیت موجــود را  .مــدیریت کنــد
م، حمل بر بی عرضگی و ناتوانی نمی دان

 .به نظرم کامال برنامه ریـزی شـده اسـت
ـازار تعمـدا  موضوع ایـن اسـت کـه ایـن ب
مدیریت نمی شود، با توجه به گزارشـاتی 
کــه مســئوالن اجرایــی بــه مجلــس ارائــه 
کردند ما از لحاظ ذخایر ارزی و فـروش 
ــداریم کــه ایــن  نفــت مشــکل آنچنــانی ن

بخـش  .وضعیت در پی آن به وجـود آیـد
ـاز ــروز بـ ــه اراده اعظــم مشــکل ام ـا ب ار مـ

دولت برمی گردد که بازار را آشـفته نگـه 
ـا نمـی دانـم چـه پـیش . داشته است واقع

ـای احمـدی  خواهد آمد؟ بهتـر اسـت آق
نژاد از برنامه های خود بـه مـردم بگویـد 

 .تا آنها قضاوت کنند
ـا       نادران با اشاره به قیمت امـروز دالر ب

آقایان گفته اند نمی گذارند : تاسف گفت
  !ت دالر به سه هزار تومن برسدقیم

هــزار  ۳و قیمــت دالر از  :انقــالب اســالمی
باال رفتن قیمت دالر هم . تومان گذشته است

ـادی و هـم  دالیل سیاسـی و هـم دالیـل اقتص
  :دالیل روانی دارد

دالیل سیاسی افـزایش قیمـت دالر و  – ۱
  :ارزهای دیگر

بحــران اتمــی و انــزوای بــین المللــی و  .۱٫۱
هرچنـد از . به جنـگ تهدید شدن ایران

معلـوم  ،اجالس سازمان ملـل بـدین سـو
ـات ریاســـت جمهـــوری  ـا انتخابــ شـــد تــ

بــه ایــران  ،نآامریکــا و مــاه هــای بعــد از 
اما معلوم نیز شد کـه  ،حمله نخواهد شد

مجازاتهای جدیدی بر ضد ایـران وضـع 
  .خواهند شد

یـم و اسـتفاده از ژشفتگی درونـی رآ. ۲/ ۱
. یکـدیگر حربه تـورم و قیمـت ارز برضـد

ـام چـه آ(نادران  قای احمدی نـژاد از نظ
احمدی نـژاد را مـتهم مـی  ،)توقعی دارد

ـام  کند که از حربـه ارز و تـورم برضـد نظ

ـا. دارد استفاده می کند ـانون  ،ام ـا بـر ق بن
ــر«سیاســت اقتصــادی را  ،اساســی » رهب

نتیجه اجرای سیاستی که . تعیین می کند
اقتصــاد «او تعیــین کــرده اســت و شــعار 

وضـعیت  ،که او سـر مـی دهـد» اومتیمق
ـای ژدر ر. کنونی اقتصاد کشور اسـت یمه

اســتفاده از حربــه اقتصــادی  ،اســتبدادی
بـه  ،توسط یک جناح برضد جناح دیگـر

چنانکــه در اواخــر نخســت . رواج اســت
با اسـتفاده از  ،مخالفان او ،وزیری هویدا

اســباب  ،)ایجــاد تــورم(حربــه اقتصــادی 
غافل از ایـن . ندبرکناری او را فراهم کرد

کــه دیگــر نخواهنــد توانســت اقتصــاد را 
موجهای انقالب برخاستند و . مهار کنند

  .یم شاه را از میان بردندژر
ـاکم بـر  –مافیاهای نظامی . ۳/ ۱ مالی ح
 ،»بیت رهبر«نها بر آیم و اندازه سلطه ژر

رانت خواری را فعالیت اقتصادی اصـلی 
یـم نیـز ژفساد حاکم بـر ر. گردانده است

ـای رانــت  ـای فراوانــی فرصــت هـ گویـ
بنا  ،تثبیت ارزش پول ملی. خواری است

ـارجی ـای خــ ــ ـــر ارزش ارزه ـــد  ،ب نیازمن
ـابر ایـن ،اقتصاد تولیـد محـور تنظـیم  ،بن

ـادی  سیاستهای دولت با فعالیتهای اقتص
ــدت ــن ،دراز م ــر ای ـا ب ــردن  ،بنـ ــین ب از ب

ـال . فرصتهای رانت خواری اسـت در ح
فرصت  ،نرخی شدن نرخ ارز ۳با  ،حاضر

رانت خواری بـیش از حـد تصـور بـزرگ 
ــت ــته اس ــن. گش ــر ای ـا ب ــل  ،بنـ ــم عام ه

ـارجی  ـای سیاســی داخلــی و خـ بحرانهـ
ـا آمافیاها هستند و هم باوجود سـلطه  نه

ممکــن نیســت بحرانهــا فــرو  ،بــر دولــت
ــواری از  ــت خ ــتهای ران ــد و فرص خوابن

  .میان بروند
ـابهای . ۴/ ۱ ـــ ــــه حس ـا ب ـــ ـال پوله ـــ انتق

ــه  مهــر در ۱۰در  :اشــخاص مجلــس گفت
ــه در  ــت ک ــده اس ــته ۶ش ـاه گذش  ۴۲ ،مـ

ـاب بعضـی اشـخاص  میلیارد دالر بـه حس
ـا . انتقال داده شده اسـت اینطـور انتقاله

ـادی  هم دلیل سیاسـی و هـم دلیـل اقتص
زیــرا معنــی چنــین . گرانــی ارز هســتند

حتــی اگــر خــورد و بــرد تلقــی  –انتقــالی 
بدین معنی است که از دالری کـه  –نشود 

 ۴۲ ،بــازار تزریــق شــودممکــن اســت بــه 
ـــت ـــده اس ـــته ش ـارد دالر کاس ــ در . میلی

ایـن پـول الجـرم بـرای هزینـه  ،حقیقت
ـاج مـردم  هائی است که ربطـی بـه مایحت

  .ندارد
   
ـای  – ۲ ــی قیمتهـ ـادی گران ــل اقتصـ دالی

  ارزها
کسری بسیار باالی بودجه دولت و . ۱/ ۲

ــران  ــه گ ــت ب ـاز دول ــول و نیـ ــتن پ نداش
ز محـل چنانکه حکومـت ا. فروختن ارز

ـا را  گران فروختن ارز مـی بایـد یارانـه ه
و صــحبت از تنظــیم بودجـــه . بپــردازد

بــا نــرخ هــر دالر  ،۹۲دولــت بــرای ســال 
  .تومان می شود ۱۹۷۰

ـا قـرار .  ۲/ ۲ ـا و امریک تحریم ها کـه اروپ
ـا بیفزاینـد کـه سـبب آدارند بر شـدت  نه

مــد آکــاهش صــادرات نفــت و کــاهش در
توان بانک از  ،در نتیجه. دولت گشته اند

مرکــزی در اعمــال سیاســت ارزی کاســته 
  .است
حجــم عظــیم نقدینــه کــه هــیچ . ۳/ ۲

ــدارد ــود اقتصــادی ن ـا رک در . تناســبی بـ
ــت ــه بودجــه  ،حقیق ــدی ک ــدرت خری ق

ـابرابر  ــد و بســیار نـ دولــت ایجــاد مــی کن
ـا بـی  ،توزیع می شود وقتی همراه است ب

ـادی کامـــل ـادی سیاســـی و اقتصــ  ،اعتمــ
ـازار ارز و تبـدیل کـردن  سبب هجوم به ب
بـدیهی اسـت . دارائی ها به دالر می شود

ــرخ ارز  ـا گــران کــردن ن ــز بـ حکومــت نی
بخشــی از ایــن قــوه خریــد را جــذب مــی 

  . کند
ـا رکـــود . ۴/ ۲ ـاری تـــوأم بــ تـــورم و بیکــ

همــواره عامــل بــزرگ شــدن  ،اقتصــادی

در . فرصتهای رانت خـواری مـی گـردد
صحبت کـردن از اجـرای  ،حال حاضر

ـانو ــه دوم قـ ـامرحل ــه هـ ــبب  ،ن یاران س
پیدایش این اعتقاد شده است کـه تـورم 

تبـدیل  ،از ایـن رو. شدت خواهد گرفت
کردن ریال به دالر تضمین کردن قدرت 

  .خرید می شود
ن در آتفاوت نرخ رسمی ارز و نـرخ . ۵/ ۲

سبب می شود که دولت رانـت  ،بازار آزاد
ـازار را بـر پایـه بـه  خواران عرضه ارز بـه ب

.  تنظــیم کننــد  ،رانــت حــداکثر رســاندن
خـود سـبب گرانـی  ،وجود واسطه ها نیز

  .ارز می شود
ــد داخلــی. ۶/ ۲ در نتیجــه  ،کــاهش تولی

ــد  ــن تولی ــت از ای کــاهش برداشــت دول
ـازهم  ،بنا بر این ،)مالیات ها( وابسـتگی ب

نــه تنهــا . مــد نفــتآبیشــتر دولــت بــه در
دولت را ناگزیر  مـی کنـد ارز را گـران تـر 

ـادهای شـهری  بلکه مـدار ،بفروشد اقتص
ـامالت  ،بیش از پیش ،مصرف محور را مع

ارزی و پــولی و انــواع بــورس بازیهــا مــی 
بــر کــم و  ،امــا مهمتــرین اثــرش. گردانـد

تحــریم اقتصــادی  :کیــف واردات اســت
 ،از سـوئی ،باوجود بودجه عظـیم دولـت
و از ســوی . ســبب تــورم شــدید مــی شــود

تورم موجب کاسته شدن از قدرت  ،دیگر
ــد مصــرف ــدگان دارای در خری ــد آکنن م
 ،در نتیجـه. مد می شـودآمتوسط و کم در

ـای آ نها ناگزیر می شوند خریداران کااله
ـا ارزان بگردنـد ـادر . کم کیفیت ام ـا ص ام

ـا کشـورهای هسـتند  کنندگان ایـن کااله
ــد ــران نفــت مــی خرن ــه ایــن . کــه از ای ب

هم حکومت پول بیشـتر بدسـت  ،ترتیب
تر مـی ورد و هم وارد کننده سود بیشـآمی 

بــرد و هــم مــردم کشــور هزینــه ســنگین 
ـا  –بازی سیاسی  اقتصادی دولـت مافیاه
  .را می پردازد

ــی .  ۲/۷ ــدگان را م ـادر کنن ــت صـ حکوم
سبب می  ،فریبد که باال رفتن قیمت دالر

ــد  ــی عای ــود کالن ــود س ــودآش ـا ش در . نهـ
حکومــــت از ایــــن قاعــــده  ،حقیقــــت

ـا بـر   ،نآاقتصادی استفاده می کند کـه بن
ش خارجی پول سبب پر سـود کاهش ارز

ـادرات در نتیجـه افـزای تولیـد  ،شدن ص
ــی شــود ــی م ــده. داخل ــن قاع ـا ای در  ،امـ

عمل نمی کند و اثـر معکـوس نیـز  ،ایران
ـاه  :دارد ـار بگسـلد و هرگ هرگاه تـورم مه

 ،تولیــد داخلــی بــر واردات متکــی باشــد
ـادی  هرگاه مبهم بودن چشم انـداز اقتص

ری در سـرمایه گـذا ،ینـدهآو بسا تـرس از 
هرگاه شدت تورم و  ،تولید را نامیسر کند

فقر خطر خیزشهای اعتراضـی را بـزرگ 
کنــد و هرگــاه کشــور تحــت مجازاتهــای 

گرانی  ،اقتصادی و تهدید به جنگ باشد
ـار مـی  ،ارز بخصوص وقتی غیـر قابـل مه
بـه تولیـد داخلـی اسـت کـه ضـربه  ،شود

  .کشنده وارد می کند
  
فتن دالیل روانی شـدت و شـتاب گـر – ۳

  :گرانی ارزها
ـار . ۳/۱ مشاهده نـاتوانی حکومـت در مه

جامعه را متقاعد می کنـد  ،نرخهای ارزها
. که این ارزها بازهم گرانتر خواهند شـد

ــه بــازار هجــوم مــی  ــرای آپــس ب ــد ب ورن
ـاهده مـی . خریدن ارز بخصـوص کـه مش

کنند اقتصاد دانان درست می گفتند کـه 
ــه موجــب شــدت و  اجــرای قــانون یاران

  .گرفتن تورم می گرددشتاب 
ـات اول ر.۳/۲ ـاد از مقام  ،یـمژسلب اعتم

ـاوی آبامشاهده وارونه از کار در مـدن دع
ـاآ گفتنــد در شــورای امنیــت دیگــر  :نهـ

قطعنامه ای برضد ایران صادر نمی شـود 
ـاد  و شد و گفتند مجازاتها اثری بـر اقتص

نهــا را مــردم در آایــران ندارنــد و اثــرات 
ـاال صـ. زندگی حـس کردنـد حبت از و ح

ـا اســت ـا بــراین. تشـدید مجازاته دالر  ،بن
پــس تــا زود . بــازهم گرانتــر خواهــد شــد

  .است پول خود را به ارز بدل کنیم
  

  ۱۱در صفحه
  

 بدتر از زهر؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

11 

 

 
 

  1391مهر30تا17از  812شماره  2012اكتبر   21تا 8از

 

تورم محرک روانی شتاب در خرید . ۳٫۳
ـال . است وقتی در مدتی کمتـر از یـک س

ـان  بهای دالر سه برابـر مـی شـود و ایرانی
ـام زهـر  می خواننـد و مـی شـنوند کـه ج
سرکشیدن نیز کفآیت نمی کند و بایـد بـه 

ــن دردادژتغییرهــای اساســی در ر ــم ت  ،ی
ـاتی وضــعیت سیاســی و  ــی ثبـ ــه ب ـاور ب بـ
اقتصــادی کشــور همگــانی مــی شــود و از 

ـا  ،نآعوارض  ـای ارزه یکی گرانـی قیمته
  .است
اقتصاد «سخنان خامنه ای در باره .  ۳/۴

یعنی این که او قصد ندارد بـه  ،»مقاومتی
ــمژدر ر. پایــان ببخشــد بحــران اتمــی  ،ی

ـاله شـده اسـت ۳صحبت از مقاومت  . س
ـان  وضعیت اقتصادی معلوم کرد کـه امک

ـا تصـور . چنین مقاومتی وجـود نـدارد ام
کـه  –سال دیگـر  ۳ادامه بحران به مدت 

متضمن حمله نظامی به ایران نیز هسـت 
ورد و اضــطراب آاضــطراب پدیــد مــی  –

ســبب هجــوم بــه بــازار ارز بــرای خــارج 
  . ن سرمایه ها از کشور می شودکرد
یـم برضـد ژمواضعی که گرایشهای ر. ۳/۵

ــد و تقصــیر وضــعیت  ــی گیرن ــدیگر م یک
ـــه گـــردن یکـــدیگر مـــی  ـادی را ب اقتصــ

نیــز عامــل مهــم شــدت گــرفتن  ،اندازنــد
  . گرانی ارزها است

  
ـــازار ارز در دومـــین روز از راه ٭  ب

سـه  اندازی اتاق معـامالت ارزی،
  :نرخی شد

 
، بـه گـزارش ایلنـا، یـک ۹۱مهر  ۴در  ◀

ـاق  روز پس از راه انـدازی اتـاقی کـه بـه ات
معامالت ارزی معـروف شـد،درحالی کـه 
انتظار می رفت قیمت ارز در بازار داخلی 
ـاری  ـاعات کـ ــد،درآخرین سـ ـاهش یاب کـ
معامالت روز گذشته بازار ارز،سـه نرخـی 

 .شد
براســاس ایــن گــزارش، نــرخ رســمی کــه 

ـا دولت دیروز برای اتاق معامال ت ارزی ب
ـازار اعـالم  ۲احتساب  درصد زیر قیمت ب

ـان بـود کـه فاصـله  ۲۴۰۴کرده بود،  توم
ـازار آزاد  این رقم تا پایان روز گذشـته در ب

ـان بــوده اســت ۵۰ نــرخ هــر دالر .تومـ
ـازار آزاد  ـان  ۲۵۵۴آمریکا دیـروز در ب توم

به ایـن ترتیـب نـرخ .به ثبت رسیده است
له تومــان فاصــ ۵۰ارز امــروز در بــازار بــا 

اگر .دومین روز خود را آغاز خواهد کرد
ـازار ســــیاه را محاســــبه  ـــ نــــرخ ارز در ب
نکنیم،هم اکنون بازار ارز در دومـین روز 
راه اندازی اتاق ارزی،سـه نرخـی رسـمی 

 ۱۲۲۶نـــــــرخ ارز مرجـــــــع .اســـــــت
ـاق ارزی  ۲۴۰۴تومانی، تومان نـرخ ارز ات

 .تومان بازار آزاد ۲۵۵۴و
ه کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد کــه را

سبب بـی نظمـی بیشـتر  اندازی اتاق ارز،
در بازار ارز شده و به شکاف موجود بـین 

اگرچه  .ارز مرجع و بازار دامن زده است
ـازار را  دولت هـدف از راه انـدازی ایـن ب
ـامین  کمک به صنایع داخلی در جهت ت

ـان عنـــوان کـــرده، ـا  ارز مـــورد نیازشــ امــ
مشــخص نیســت کــه ایــن کمــک تــا چــه 

چـه .دامـه داشـته باشـداندازه می توانـد ا
آنکه اگر فاصله بین بازار آزاد و ارز مرجع 

ــود، ــتر ش ــال  بیش ــاق ارزی عم ــرخ ارز ات ن
کمکـــی بـــه صـــنایع داخلـــی و حتـــی 

 .واردکنندگان کاال نمی تواند بکند
  

قیمت تمـام  با افزایش نرخ ارز،٭ 
شــده پــروژه هــای عمرانــی رو بــه 

  :افزایش گذاشت
 
ــه گــزارش خبرنگــ۹۱مهــر  ۸در  ◀ ار ، ب

ایلنــا، طــرح هــای نیمــه تمــام موضــوعی 
اســت كــه سرنوشــت آنهــا ایــن روزهــا بــه 

ــره خــورده اســت ــی ارز گ اگرچــه . گران
هرسال هنگام تدوین و تصویب بودجـه 

،ایـن موضـوع مـورد بحـث  های سنواتی

یت بدون توجه بـه اقرار می گیرد و در نه
ـا  تبعات تاخیر در اجرای این پروژه ها، ب

ـاص ردیـــف بودجـــه ای مســـئله  اختصــ
خاتمــه مــی یابــد، امــا امســال سرنوشــت 
ـا ارز گــران گــره  ــی بـ ــروژه هــای عمران پ

ـارانی كـه . خورده است عـالوه بـر پیمانك
ـا  ناچارند كاالهای واسـطه ای خـود را ب

ـامین  ارز گران تامین كنند ، دولت نیزدر ت
ـا  منابع برای اجرای طرحهای عمرانـی ب
ـا  مشکل گرانی قیمت تمام شده پـروژه ه

ـابعی كـه بـه قیمـت . ده اسـتروبرو ش من
به ازای هـر  ۸۶دالر هزار تومانی در سال 

هــزار میلیــارد تومــان بــر  ۳ســال تــاخیر 
ـا دالر  دوش دولت می گذاشت و امـروز ب

ـای دولـت را  ۲۷۰۰  ۵/۲تومانی هزینه ه
 .برابر كرده است

هزارطــرح نیمــه تمــام در  ۱۰هــزار یــا  ۵ 
این سئوالی اسـت كـه  كشور وجود دارد؟

هیچ پاسخ دقیقـی بـرای آن وجـود هنوز 
ــدارد ــه . ن ـانون برنام ــه قـ ــم آنك ــی رغ عل

چهارم توسعه دولت را منع كرده بود كـه 
ـام از  ـای نیمـه تم تا پایان تكلمیل طرحه
ـــــی  ـای عمران ــــ ـــــرح ه ـــــویب ط تص

،خودداری كند، اما دولت محمود  جدید
ــدن  ـار آم ــس از روی كـ ــژاد پ ــدی ن احم
ـار گذاشـــت و در  ــ ـارم را كن برنامـــه چهــ

عمرانـــی هـــر روز بـــر میـــزان  ســـفرهای
در كنــار . طرحهــای عمرانــی تــازه افــزود

دولت، مجلس هم   این تصمیم های تازه
تمایــل زیــادی بــه افــزایش ایــن طرحهــا 

چه آنكه در كنار تصویب بودجـه . داشت
هــای ســنواتی،طرحهای تــازه ای هــم از 
سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد می شـد 
 كه اغلب این پیشنهادات به تصویب مـی

ـازه بـه . رسید ـای ت میزان تصویب طرحه
ـازمان  خصــــوص پــــس از انحــــالل ســـ
مــدیریت و برنامــه ریــزی كشــور رو بــه 

ـاده .فزونی نهاد  ۳۲چـرا كـه كمیسـیون م
مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سابق كه مسئولیت بررسی طرحهای تازه 
ـا را  را براساس توجیه فنی و اقتصادی آنه

تازه معاونـت  برعهده داشت در سازوكار
ـارت راهبــردی بــه  برنامــه ریــزی و نظـ

  .حاشیه رانده شد
  

  بنگاههای مسئله ساز
 

دركنار تصویب طرحهای عمرانی جدید 
كه در خالل هر سفر استانی صـورت مـی 

ـازده هـم  گرفت ـای زودب ، طـرح بنگاهه
چـه آنكـه .برحجم كارهای دولت افـزود

منــابع بانكهــا بــه ســوی ایــن پــروژه هــا 
در نتیجـه دولـت فرصـتی  سرازیز شـده و

بــرای توجــه بــه پــروژه هــای عمرانــی بــه 
ـارتی . تاریخ پیوسته نداشـت گـزارش نظ

ـای  ـال ه  ۸۶و  ۸۵طرح های عمرانـی س
ـان داد کـــه بـــیش از  هـــزار پـــروژه  ۵نشــ

ـام در کشـــور وجـــود  عمرانـــی نیمـــه تمــ
ـارتی دولـت .دارد این آخرین گزارش نظ

ــه چهــارم توســعه  ــد اجــرای برنام از رون
ن گــزارش تصــریح شــده، اســت كــه در آ

ـای عمرانـی  دولت بـرای تكمیـل طرحه
ــــد حضــــور بخــــش خصوصــــی  نیازمن

ـا .است ـا ب بخش خصوصی كـه ایـن روزه
 .مشکل تامین ارز مواجه شده است

ـا هشـدار  ـادی آن روزه كارشناسان اقتص
ـای  داده بودند كه حجم عظیم پـروژه ه
ناتمام سبب خواهد شد تا عالوه بر آنكـه 

والنی تر شـود، دوره احداث هر پروژه ط
ـاپی در بهـره بـرداری  بلکه تاخیرهای پی

ـال   ۳۰پروژه ها بـه طـور متوسـط هـر س
ــر  ـافی ب ــه اضـ ـال هزین ـارد ریـ ــزار میلیـ ه
بودجــــه دولــــت تحمیــــل خواهــــد 

ـای هـم حکآیـت از آن .كرد برخـی آماره
ــام  ــور متوســط دوره اتم ــه ط ــه  ب دارد ک

ســال در برنامــه دوم بــه  ۶/۸پــروژه هــا از 
درصـد در  ۲/۸سوم و  سال در برنامه ۵/۹

 .برنامه چهارم افزایش یافته است
ـــذاری بخـــش روشـــن اســـت کـــه  :انقـــالب اســـالمی ـــرمایه گ ـای س ــ       :می هستندخصوصی نیز با همین مشـکل روبـرو طرحه

 ،اعــــدام و سانســــور
روزمره گشـته انـد بـه    

ــه ر  ــان آنك ــم از ژنش ي
برخاســتن مــوج هــاي 

  :اعتراض مي ترسد
  
  
ــــهریور  ۲۸در ◀  ــــزارش ،۹۱ش ــــه گ  ب

مردمک، محققين دو شرکت کامپيوتری 
کاسپرسکی و سيمانتک اعالم کردنـد بـه 

، حـداقل »فلـيم«ويـروس   دنبال بررسي
افزار تجسسی ديگر را که در ايـران  نرم  سه

 .اند فعال هستند، پيدا کرده
، بــه گــزارش ايلنــا،  ۹۱ شــهریور ۲۹در ◀

گو  و شـناس در گفـت مجيد ابهری آسيب
ـا معضـل قتـل با خبرنگار ايلنا در ر ابطه ب

ــــت ــــی از : گف ــــوان يک ــــه عن ــــل ب قت
ـاری مشـمول عوامـل  ناهنجاري های رفت

ـادي،  مختلفی از جمله اعتياد، فقـر اقتص
  .شود مي... بيکاري، اختالالت روانی و

ــه داد ايــن رفتار درصــد  ۶۵: شــناس ادام
هـــايی کـــه رخ داده، آنـــی و بـــدون  قتل

برنامــه ريــزی قبلــی اســت و متاســفانه 
ــين هــای خــانو قتل ــام اول در ب ادگی مق

جنايات مختلـف را بـه خـود اختصـاص 
  .داده است

ـای اصـلی  وی ضمن اشاره بـه محور      ه
يکـی از : های خانوادگی تصريح کرد قتل

ــل قتل ــليترين عل ــانوادگي،  اص ـای خ هـ
ورود شــخص ثالــث بــه حــريم خــانواده 

ــه در  ها،  درصــد شوهرکشــي ۹۷اســت ک
بـه قتـل مرد بيگانه با زن را با فريب وادار 

هــا زن بــه  کنــد کــه در ايــن ســری قتل مي
 .شود عنوان شريک جرم وارد عمل مي

درصــد از زن  ۸۵در : ابهــری ادامــه داد    
ــي ــف از  کش ــل مختل ــه دالي ــوهر ب ها، ش

ـات  جمله، بـد گمـاني، سـوءظن، تحريک
اطرافيان به ويژه مصـرف مـواد مخـدر و 
ــــروز  اغلــــب روان گــــردان موجــــب ب

ـاری و عـدم  هيجان ـايی در های رفت توان
های روانـی  ها، زمينـه کنترل اين هيجان

 .کند و فيزيکی قتل را فراهم مي
به گزارش آفتاب ،   ،۹۱شهریور  ۲۹در ◀

تعدادی از معلمان پـيش دبسـتانی امـروز 
مقابــل مجلــس شــورای اســالمی تجمــع 

  .کردند
ـا  از اســـتان: گفـــتیـــک معلـــم  های  مــ

اصفهان، شـيراز و چنـد اسـتان ديگـر بـه 
ـا را اينجا آم ديم تا نمايندگان، مطالبات م

 .پيگيری کنند
بـه گـزارش ایرنـا،  ،۹۱شهریور  ۳۰در ◀

دادستان عمـومی ˈاميررضا حاجی غالمي
سه محکـوم بـه : و انقالب شاهرود گفت

اعدام با مشخصـات محکـوم اول فرزنـد 
اهل بوکان به جرم  ۱۳۶۰رسول، متولد 

گرم ۹۴۰حمل و نگهداری چهار کيلو و
محکــوم دوم فرزنــد  هــروئين فشــرده،

اهل بوکان بـه جـرم  ۱۳۵۷رسول متولد 
گرم ۹۴۰حمل و نگهداری چهار کيلو و

هــروئين فشــرده و محکــوم ســوم فرزنــد 
اهل خرم آباد بـه ۱۳۵۵علی اصغر متولد 

ـــداری  ـــل و نگه ـــو و ۱۰جـــرم حم کيل
گرم کراک از سوی دادگاه انقـالب ۹۳۵

اسالمی شاهرود به اعـدام محکـوم شـده 
 .ندبودند، اعدام شد

به گزارش هرانـا،  ،۹۱شهریور  ۳۱در  ◀
سه زندانی مرد که به اتهام مـواد مخـدر و 
تجــاوز بازداشــت شــده بودنــد در زنــدان 

دو زنـدانی بـه جـرم .ارومیه  اعدام شدند
حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر و يــک 
زندانی نيز به اتهام تجاوز به عنف در اين 

 .زندان اعدام شدند
زارش بــــه گــــ ،۹۱شــــهریور  ۳۱در ◀

ـــر مجيـــد ابهـــری  ـــوز، دکت ســـالمت ني
شناس و عضو هيات علمی دانشـگاه  رفتار

ـا رسـانه های  شهيد بهشتي، در مصـاحبه ب

گروهـــی گفـــت بـــه ازای هـــر يـــک زن 
مــرد خيابــانی وجــود دارد و  ۷خيابــاني، 

ـــن  ـــرای اي ـان فکـــری ب اگـــر کارشناســ
ـا بحران ـای  موضوع نکنند، به زودی ب ه

. شدتری روبرو خواهيم  اجتماعی جدي
ـامی در  به گفتـه او هـر چنـد نيـروی انتظ

ـا ايـن  قالب طرح های امنيـت اخالقـی ب
ـانی  موارد برخورد مي کند اما مردان خياب

ــتر خيابان ـا در بيش ــن روزهـ ــده  اي ـا دي هـ
ـان و دختــــران  مي شــــوند و بــــرای زنـــ

ـالی  مزاحمت ايجاد مي کنند و ايـن در ح
ــه  ــت ک ـانی  ۷۶اس ــردان خيابـ ــد م درص

ــر ــر م ــتند و ه ــل هس ـانی در متاه د خيابـ
بار برای  طور ميانگين يکصد طول روز به

ـا  زنان نجيبی که هرگز سوار اتومبيـل آنه
 ! زند شوند، بوق مي نمي
بــه گــزارش ايلنــا،  ،۹۱شــهریور  ۳۱در ◀

ـازمان بهزيسـتی  معاون امور پيشـگيری س
ماه از سال گذشـته  ۶: کل کشور می گويد

ـاهی هـم از  ـارد و  ۱اما هنـوز يـک ش ميلي
ــرای درمــان ميل ۳۰۰ ــون تومــانی کــه ب ي

اعتيــاد در ســطح کشــور تخصــيص داده 
بودجه ای که يک . شده دريافت نکرديم

ــم  ــت ه ــک فوتباليس ــرارداد ي ـارم ق چهـ
 .نيست

ـالين  ،۹۱مهـــر  ۱در ◀ بـــه گـــزارش فعــ
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، زنـدانی 
سياسی هادی عابدی باخـدا از زنـدانيان 

ـا ۶۰سياسی دهه  ل که نزديگ به يـک س
اســت از محکوميــت غيــر قــانونی و غيــر 
ـان  ـا بازجويـ ـانی اش مــی گــذرد، امـ انسـ

آزادی وی را منـــوط بـــه نوشـــتن  واواک
ـات تلويزيـونی نمـوده  توبه نامـه و اعتراف

 .اند
به گزارش ایلنا، جمعی   ،۹۱ مهر ۱در ◀

ـا  از کارگران کارخانه ابـر صـنعتی ايـران ب
ای خطــاب بــه خبرگــرازی  امضــای نامــه
ــه عــد مــاه  ۱۹م دريافــت بــيش از ايلنــا ب

 .حقوق معوق خود اعتراض کردند
، به گـزارش هرانـا، علـی ۹۱ مهر ۲در ◀

هی دو وبـالگ لرنجبر و حمیدرضا عبدال
نویس و مترجم طی هفته گذشـته توسـط 

ـاموران  ــ ـــت شـــده واواکم  .اند بازداش
ماموران بعد از هجوم ناگهانی بـه منـزل 

ـام  ایشان آن ها را دستگیر کردند در هنگ
ستگیری اتهام و یا علت بازداشت ایـن د

های ایشان اعـالم نشـده  افراد به خانواده
 .است

ـــــــر  ۳در ◀ ـــــــه گـــــــزارش   ،۹۱مه ب
ـــجویان  ـــنبه، دانش ـــجونیوز، روز ش دانش
ـاز  ـا آغ دانشگاه علوم اقتصادی همزمان ب
سال تحصیلی جدید با ورود به دانشکده 
ـاد و نیـز  های علوم مالی و مهندسی اقتص

دانشگاه، شاهد نصـب خوابگاه های این 
ـای امنیتـی  ناگهانی و گسترده دوربـین ه

 .در محوطه آن ها بودند
ـــه گـــزارش ایســـنا،   ،۹۱ مهـــر ۳در  ◀ ب

دادســتان عمــومی و انقــالب ســیرجان 
ـــت ـــت : گف ـــم محکومی ـــوان  ۵حک ج

ـار  ۶سیرجانی که  ـاه قبـل بـه اتهـام انتش م
مطالــب خــالف قــانون در ســآیت فــیس 

ـان بوک دستگیر شده بودند صادر و ب ه آن
این پرونده جهت رسـیدگی و  .ابالغ شد

ــالب  ـاه انق ــه دادگـ ــایی ب صــدور رأی نه
ـان بـه حـبس  ارسال شـد کـه اکثـر متهم

 .محکوم شدند
به گزارش بی بی سـی ،  ،۹۱ مهر ۳در ◀

ـازمان  عده ای از طرفداران اسرائیل و س
ـــق در حاشـــیه نشســـت  مجاهـــدین خل
ــل  ـازمان مل ــومی سـ ــع عم ـاالنه مجم سـ

ــورک ــر متحــد در نیوی ــنبه در براب ، دوش
هتل محل اقامت محمود احمـدی نـژاد 

 .و هیئت ایرانی تجمع کردند
ـالین  ،۹۱مهـــر  ۵در  ◀ بـــه گـــزارش فعــ

حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  در یک 
اعـــدام گروهـــی و قـــرون وســـطایی در 

زنــدانی بــه دار آویختــه  ۱۱زنــدان اویــن 
زنــدانی روز ســه شــنبه  ۱۱ایــن .شــدند
ــه طــینزدیک ور ناگهــانی و هــای غــروب ب

ـــ ـــه تحـــت عن ـــف از امخفیان وین مختل
زندان  قزل  ۲واحد  ۷و  ۵،۳،۱سالنهای 

ـارج  و بـــه ســـلولهای  ـار کـــرج خــ حصــ
زنــدان اویــن منتقــل  ۲۴۰انفــرادی بنــد 

تن از زندانیانی که امـروز اعـدام ۲ .شدند
ـای  . شدند برادر بودند  ۱۱به خانواده ه

زنــدانی کــه امــروز اعــدام شــدند اجــازه 
 .ات با عزیزانشـان داده نشـدآخرین مالق

تمام کسانی که صبح امـروز اعـدام شـدند 
  .اتهام آنها داشتن مواد مخدر بود

ـات  ،۹۱مهر  ۵در ◀ به گزارش ایلنـا، هی
ـات بـرای رسـیدگی بـه  نظارت بر مطبوع
ـــه شـــرق  ـاتور منتشـــره در روزنام كاریکــ
تشـکیل جلسـه داده بــود رای بـه توقیــف 

ر شـماره روزنامه شرق د .این روزنامه داد
ـاتور منتشــر  روز گذشـته خـود یـک کاریک
کرده بود که در آن تعدادی از رزمنـدگان 

. هسـتندی در حال بستن چشمان دیگـر 
ایــن کاریکــاتور همزمــان بــا هفتــه دفــاع 

  .مقدس منتشر شده است
موکریـان،  ، بـه گـزارش۹۱مهر  ۹  در ◀ 

دیوان عالی کشور حکـم اعـدام  ۳۱شعبه 
ـای دو شهروند اهـل سردشـت بـه  ـام ه ن

ابــراهیم عیســی پــور و ســیروان نــژاوی را 
ـاه  ایـــن دو از ســـوی .تأییـــد کـــرد دادگــ

انقالب اسالمی مهاباد به اتهام محاربـه و 
افســاد فــی االرض و عضــویت در یکــی از 

ـام و  بـه اعـدام ... گروههای مخالف نظ
یــادآور مــی گــردد  .محکــوم شــده بودنــد 

از سـوی  ۹۰عیسی پور و نژاوی در تیرماه 
ـــس از نیروهـــ ـــی بازداشـــت و پ ای امنیت

سپری کردن مـدتی را در زنـدان مهابـاد، 
اخیــراً بــه زنــدان مرکــزی ارومیــه منتقــل 

 شده اند
ــه گــزارش   ،۹۱مهــر  ۹در  ◀ دانشــجو ب

ــوز، محمــد علــی دادخــواه از وکــالی  نی
شناخته شده حقوق بشر، برای گذراندن 

 ۳۵۰دوران محکومیــت خــود بــه بنــد 
ــد ــل ش ــن منتق ــدان اوی ــد .زن علی محم

ـال  دادخواه، که  پیش از این در تیر ماه س
ـاه انقـالب بـه  ۱۵  از سوی شعبه ۹۰ دادگ
ــدان  ۹ ــت از  وســال زن ده ســال ممنوعی

وکالــت در دادگســتری و همچنــین بــه 
شالق و چند فقره جزای نقدی محکـوم 

زندان اویـن  ۳۵۰بود، امروز به بند   شده
 .منتقل شد

 محمدعلی دادخواه از وکالی شـناخته    
 .ایران اسـت در حقوق بشر جانبدار شده

ـاع کـرده ی ئها ترین پرونده از مهم که دف
ـای بـه پرونـده ، است می توان ـاالن  ه فع
 و عبــدالفتاح ســـلطانی و  ملــی مــذهبی
سه تن از دانشـجویان  و دراویش گنابادی

ســـورنا هاشـــمی و  و دانشـــگاه امیرکبیـــر
ـــن  ـــه تحص ـــروزی در واقع ـا فی ــ علیرض

ــگاه زن ــجویی دانش ـاندانش ــیش  و جـ کش
… محکوم به اعدام یوسـف نـدرخانی و 

 .اشاره کرد
وی هـــم چنـــین وکالـــت مـــردم در     

های ملــی ماننــد آب گیــری ســد  پرونــده
سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیـز 

 .بر عهده داشته است
ــه گــزارش  ،۹۱مهــر  ۹در  ◀   دانشــجو،ب

ـادق حســين لقــب در گفــت ـا  صـ وگو بـ
ـــــي  ـار فرهنگ ــــ ـــــزاري «خبرنگ خبرگ

ـــجو ـــت»دانش ـــل : ، گف ـاه قب ــ ـــك م از ي
درخواســـت مجـــوز برگـــزاري مراســـم 

ـا  گراميداشـــت شـــهيد رجـــب ــ بيگي را ب
ـام  موضوع ايستادگي و استقامت خـط ام
ــه دانشــگاه  و ســخنراني ســعيد قاســمي ب
ـادر شـده  داده بوديم كه مجوز آن هم ص
بــود امــا دقيقــاً يــك روز قبــل از برگــزاري 
 .برنامه مجوز برگزاري آن را لغـو كردنـد

ـــو  پيگيري ـــه لغ ـان داد ك ـا نشــ ــ ـاي م هــ
برگزاري مجوز برنامـه از سـمت رياسـت 
ـا ايـن اسـت  دانشگاه بوده و استدالل آنه
كــه ســعيد قاســمي بــه دليــل تنــدروي در 

ـاي دانشـــگاه  ســـخنراني ها مناســـب فضــ
سعید  .تهران و فضاي دانشجويي نيست

قاسمی گفته بود که اگر فائژه هاشـمی بـه 
خواهـد زد کـه زندان برود  ریش خود را 

  .البته چنین نکرد
ـان با همـه زور پرسـتی او  :انقالب اسالمی    .حق شنوندگان او تجاوز شده استو بــه ایــن حــق او و . برخــوردار اســتاین شخص است، از حق آزادی بی

سانسور شدید انترنت  ،۹۱مهر  ۱۰در  ◀
غیر سانسـور . همچنان ادامه داشته است

قطــع کــردن انترنــت و فیلتــر  ،گوگــل
 . ن نیز همگانی تر گشته استآکردن 

 بدتر از زهر؟
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 قسـم : پس چرا زير سوگند نامه عضويت او در جامع آدميت نوشته ايـد 
اين يـك جملـه پاسـپورت انتشـار     : ماسونري مصدق؟ او پاسخ دادفرانامه 

شما از خود نپرسيديد كـه ملكـوك كـردن مظهـر     : به او گفتم. كتاب بود
 800ن خـارجيش از معرفـي   و اربابـا  يـم شـاه  ژراستقالل و آزادي براي 

فراماسون بايد بيشتر بها داشته باشد؟ پاسخ داد خاطرم جمع بود كه مصدق 
  !  ملكوك نمي شود

 
ي انقـالب  كـه بـا    اما نگارنده  در يكي  از روز هـا :   تكميل همايون  – 2

ل  به شمال الله زار نـو مـي   فروهر از چهار راه استانبو شادروان  داريوش
بـه علـت    ( ين را كه  در همان  مسير افتـان  و خيـزان   ئار، مرحوم  رفتيم

اسـتراحت  مـي    راه  مي رفت و گاه  مي نشست و)  بيماري  شديد قلبي 
ايشـان  بـا شـادروان فروهـر،     پـس از احوالپرسـي   . كرد، مالقات  كرديم

با آنكه از سالها  پيش به چگونگي كتـاب  ايشـان آگـاهي    كردم و جسارت 
ين ، شما در كتابتان آورده ايد كه جامع ئ، آقاي را رسيدم، از وي پداشتم

حتي با يكـديگر  و سوني  نداشته است، ا آدميت  ارتباطي با تشكيالت فرام
اختالف  خط مشي  داشته اند، پس چرا زيرتصوير  قسم نامه مرحوم   نقار و

؟  ايشـان  »قسم نامة فراماسونري دكتـر مصـدق   « دكتر مصدق  نوشته ايد 
    »!آن جمله  جواز چاپ كتاب بود« : فرمودند

   
وسط رژيم  شاه بر ايـران حـاكم   در آن زمان بعلت سانسور شديدي كه ت

خارج ازكشور مقالـه اي بـه قلـم    » خبر نامة جبهه ملي ايران « ،  نشرية بود
فراموشــخانه و ”نقــد كتــاب  در و 1348ســال  در ابوالحســن بنــي صــدر

مصدق  منتشر كرد و آن نوشـته    در دفاع از دكتر» يران در ا يفراماسونر
  : در اين بخش آمده است و بنابراين

       
مقدمـه مشـروطيت    دكترفريدون آدميت، نويسنده كتاب فكرآزادي و*    

مستشارالدوله   بايد دانست كه ملكم و  :مي نويسد» جامع آدميت « در بارة 
بـه  حقوق اساسي فرد آثـاري    فلسفة حكومت و يعني اولين كساني كه در

و . فارسي نوشتند، انديشه هاي نـو را مسـتقيماً ازحكمـاي فرانسـه گرفتنـد     
مهمترين اصول دموكراسي  يعني شناسائي ارادة ملـت بـه عنـوان منشـاء     

، تفكيـك قـدرت دولـت ازقـدرت خـارجي،      انفصال قـوا  قدرت دولت،
به عنوان معيار ارزش ( مساوات ازلحاظ گهرونژاد ودين، وامتيازفضلي وهنر

و نيـزملكم درنگـارش   . را ازمتفكران فرانسـه اخـذ كردنـد   ) فرد اجتماعي
اصول آدميت ازدين انسان دوستي آگوسـت كُنـت  فيلسـوف و جامعـه     

همچنين  بحث  او در تشـبيه هيكـل   . شناس عاليقدر فرانسوي الهام گرفت
انساني به هيئت اجتماع مدن ازفلسـفة تحققـي آن حكـيم اقتبـاس شـده      

 ميل متفكرنامدار انگليسي دربارة اصول آزاديعقايد جان استوارت . است
  ) 1(. شد يثيت انساني نيزدر نوشته ها وافكارملكم مؤثرواقعحاصالت فرد و و
  بايد دانست  كه فراموشـخانه : آدميت در ادامة اين مهم را تأكيد مي كند 

نه شعبه اي از تشـكيالت فراماسـون بـود ونـه بـاني آن      )  جامع آدميت ( 
فراماسون  را كرده  و نه اساساً ملكـم اجـازة  تأسـيس    »  لژ« ادعاي تشكيل

.( لژرا داشته است البته او بعدها به عضويت لژ فراماسون فرانسـه  در آمـد  
مطابق    1906آوريل  12در »  لژ آزادي « اولين لژفراماسون  در ايران  به 

 آن  شعبه اي ازتشكيالت فراماسون فرانسـه . تشكيل  گرديد  1324صفر  17
آدميت كه پيروان  ملكـم   اطي با فراموشخانة  ملكم  و جامعبود وهيچ ارتب

  )  2(.) بنيان  نهادند، نداشت
كـه بـه   « : هادي حائري  در بارة ميرزا ملكم و پيروانش، تصريح مي كنـد 

عضويت دوستي صادقانه پاريس درآمد ولي فراموشخانه اش در ايران بـه  
شد و سپس » مجمع آدميت«از آن پس . رسميت شناخته نشد و مستقل بود

بعد از كشته شدن ناصرالدين شاه، جامع آدميـت توسـط عباسـقلي خـان     
اين ها هيچ يك وابسته به سـازمان هـاي جهـاني    . آدميت تشكيل گرديد

 ».فراماسوني نبودند
اعضاي جامع آدميت تنها به خـاطر پيوسـتگي بـه آن    «حائري مي افزايد 

ند و اسـماعيل رايـين كـه برخـي از     نهاد نبايـد فراماسـون خوانـده شـو    
سرشناسان مانند دكتر محمد مصدق را تنهـا بـه همـين دليـل از اعضـاي      
فراماسونگري وانمود كرده سخني دور از تاريخي گري و تـاريخ نگـري   

محمد محيط طباطبايي محقق ايراني در اين باره مـي  )  3 (»آورده است
ـ «: نويسد نظم مسـلك و مـرام   ملكم از ابتداي كار هم هرگز يك سالك م

فراماسوني نبوده و به هيچ وجه از طرف محفل هاي شرق اعظم فرانسـه و  
اسكاتلند، رخصت چنين اقدامي را نداشته ودرحقيقت، استفاده اي كـه او  
پنجاه سال قبل ازعنـوان فراماسـون بـه صـورت فراموشـخانه در تنظـيم       

ده غير مجاز و افكاروترتيب مجامع سياسي خود كرده، يك ابتكار و با استفا
   ) 4( .بخشش ناپذيرازعنوان فراماسوني بوده است

معيـت ميـرزا   مـؤ سـس ايـن ج   : فريدون آدميت شـرح مـي دهـد كـه    
پسـرعيوض عليخـان پسـرمحمد     او قزويني است. عباسقليخان آدميت بود
تولد يافت ) شمسي  1240( قمري  1278در سال . خان پسر فتحعلي خان 

( دركـودكي پـدرش مـرد    . رگذشـت د) شمسـي   1318( 1358ودرسال 
ان  قزوينـي  معـروف  بـه    و نزد شوهر  خواهرش ميرزا محمد خـ )  1283

، پيشكار اموركشوري كـامران ميـرزا نايـب السـلطنه ، تعلـيم و      منشي باشي
ميرزا عباسقلي خان درحدود بيست سالگي به معرفي منشـي  . تربيت يافت

ادرميـرزا  الدولـه بر باشي به دستگاه  ميـرزا يحيـي خـان  قزوينـي مشـير      
كه ميـرزا  يحيـي  خـان  بـه      1299ودرسال   حسينخان سپهساالر پيوست

درعدليه .  وزارت عدليه  منصوب گرديد او را به خدمت درآنجا گماشت
با ميرزا يوسف خان مستشارالدوله همكاري مي كرد، ارادتي  بـه او يافـت    

  .كه تازنده بود در دل داشت
توسـط  . مشير الدوله بود) يحيي خان( شيدگان برك ميرزا عباسقلي خان از

او با جرگة  آزاديخواهان  و روشنفكران و ياران ملكم محشور گرديد وبـا  
بعداً  درمقام  نشر و ترويج  آن افكار واصول  .... آثارو افكاراو اشنائي يافت

  )  5(» ..به فراموشخانه پيوست 1300در حدود  . برآمد

  »مرام و اصول  آدمیت«
  
هر . منامة  جامع آدميت اصول  آدميت  و دفتر حقوق  اساسي فرد بودمرا

اصول آدميت پيامي در رسـتاخيز بنـي   . دو از آثار ميرزا ملكم خان است
آدم و دين انسان دوستي و قيام علية جور و بيدادگري است و دفترحقوق 
. اساسي يا صراط المستقيم  در شناسائي و تشريح  حقوق اساسي فرد اسـت 

ستايش باد بر آدم  كه جوياي علم  :  رساله نقل مي شود ة  مواد هر دوزبد
، معنـي انسـان   يعني هستي  نيست مگردرعلم. ه استو طالب آدميت آمد
  .   نيست مگر در آدميت
لمـت جهـل خـود را     قـدرت تـو نـه اينسـتكه درظ    . برخيزاي انسان غافل
رعلم ببـين  آدميـت شـو، و درعـالم انـوا     برخيزداخل.  مشاهده مي نمائي

درازل چه وجود عالي بوده اي وحال درقعرچه نوع  پستي ذليل  افتـاده  
آدميت عبارت  است ازعلو انسان به عـوالمي  كـه مخصـوص  عـالم     ! اي 
  )  6(.است

  
آدميت بر اين عقيده است كه  آثار و عقايد  ملكم در بيداري ايرانيان  كه 

اخـذ تمـدن    :مـي انجامـد   تقريباً همة رساله هاي  به اين مسائل اصلي « 
،  استقرار حكومت قانون و اصالح آئين حكومـت  اروپائي ، تأمين آزادي

  )   7( » ... و
و اولين سيم تلگراف  ملكم مؤسس تلگراف در ايران بود « : او مي ا فزايد  

و در ضمن در ارتباط  با امتياز التاري  سخت به ملكم »  .كشيد را در تهران
در زندگي  سياسي ملكم فروش غير قانوني  امتيازنامة  «انتقاد مي كند  كه 

هي بـر دامـان او گذاشـت و    التاري  و كار  زشت  او در اين  امر لكة  سيا
ده  انـد و  آنرا به عنوان  سخت ترين حربه اي  عليه  او بكار بـر  مخالفانش

خـدمات او را  در راه بيـداري  افكـار و نشـر      حتي جهد كرده اند دفتـر 
  )   8( » .اهي بكلي پايمال بسازندآزادي  خو

و سرنوشـت عباسـقلي خـان،    » اصول آدميت « محمود كتيرايي درباره  
  : رئيس جامع آدميت مي نويسد

اصول آدميت  پيام آورپيكار با بيدادگري و پخش حقوق انساني واتفـاق   
  .همگاني  و دانش بيداري انديشه ها بود

ن مي گفت وبر پاية امنيت  ، ازحقوق آزادي ملت سخدفترحقوق اساسي 
جمعيـت  و  « جاني و مالي  و آزادي  انديشه وزبان وخامه و بنيانگـذاري  

  .برابري مردم  در حقوق  اجتماعي  و حكومت قانون استوار بود
نيروي  پادشـاه   »  مشروطيت و محدوديت « ، بربنيان فلسفة سياسي جامع 
ـ « ..،» . بود» انفصال قواي دولت «  و ت بـه سرپرسـتي ميـرزا    جامع آدمي

عباسقلي خان آدميت ، روز بروز گام هاي بلند بـه پـيش بـر ميداشـت و     
، لــزوم ايــن انــدازه نيرويافــت كــه آدميــت. دنيــرويش افــزون ميگرديــ

را به مظفـر  » مختاريت عامه وتأسيس مجلس  شوراي ملي « صدورفرمان 
حملـه  [ن س جامع تا سال هـا پـس از آ  يرئ«،  ...» .الدين  شاه  تأكيد كرد

بـه مجلـس و سـركوب     1287ميرغضبان محمدعلي شـاه در دوم تيرمـاه   
او مردي ناسيوناليست ... زنده بود] آزادي خواهان توسط ناخداي استبداد

يكـار او در راه آزادي و در  پ... بود و با بيگانگـان داد و سـتدي نداشـت    
ور  افتادن با خودكامگي و نيروهاي ارتجاعي و بي بـاكي او در گفـتن بـا   

 )   9(.انديشه خود در خور ستايش است
 

» جـامع آدميـت   « عضـويت مصـدق در  «ناصر تكميل همايون دربارة   * 
درسالهاي پاياني سلطنت ناصـرالدين شـاه كـه     : وخروج ازآن مي نويسد

دوره اوجگيري استبداد وخودكامگي اوبود، مسأله آزاديخواهي  و قانون 
ي ومدنيت اسـالمي وگـاه بـه تقليـد     گرايي، گاه  برخاسته ازفرهنگ ايران

ازعثمانيان يا فرنگيان به گونه هاي مختلف تقليدي و تلقينـي  يـا تعليمـي    
اندك اندك رواج  يافت وبه مروردردورة  دوم سلطنت مظفرالدين شاه، 

  .جنبه هاي تشكيالتي ومبارزاتي  پيدا كرد
 كه  با عنوانهاي مجمع آدميـت ، انجمـن آدميـت وحتـي      جامع آدميت 

ياد شـده ، يكـي ازآن سـازمان هـا      آنحزب آدميت در منابع تاريخي از
  . است

مي خواندند و ) برادران( » اخوان «اين تشكيالت كه اعضاي آن خود را 
كه دوازده نفربودند ) م 1094(قمري  1322هيĤت مديره  خود را درسال 

ـ  » امناي آدميت «  ( ي مي ناميدند، به رهبري ميرزا عباسقلي  خـان  قزوين
د و چشمگيري  تـالش  هـاي سياسـي     رفعاليت  خود را آغاز  ك)  آدميت 

. محسوس شـده بـود  ) ق  1303( قانون  ةًاز سال  انتشار  روز نام آنان دقيقا
انديشــه هــاي حــاكم  بــر روشــنفكران آن  روز گــار  و بخــش هــايي از 

ديـن  : فراماسونيسم جهاني، ريشه دردومنبع فلسفي اجتماعي زمان داشـت 
 Auguste( اگوسـت كنـت   )  Religion De L’ Humanite(سانيت ان

Conte  1857 – 1798  كه متأثر  ازنـوعي سوسياليسـم سـن سـيمون     )  م
)Saint – Simon   (    هـم بـود، وديگراصـول آزاديLiberalisme)    (

  ) .م  John stuart Mill   1876 – 1806( جان  استوارت  ميل 
گليسـي و فرانسـه مـي دانسـت، بـا خوانـدن        ميرزا ملكم  خان كه  زبان ان

كتابهاي مربوط، بي آنكه به طور  طبيعي متأثراز آن نوشتارها مـي شـدند   
  .واو را  فيلسوف ودانشمند  بزرگ مي شناختند

ــاد ازمشــتاقان آزادي وروشــنفكران متعهــد    ازايــن رو، گــروه هــاي زي
نـاگون  وغيرمتعهد ، وقشرهاي اجتماعي  متدين وغيرمتدين، وطبقـات گو 
جـامع   «جامعه  خادم به ملت  وغير خادم ، به دالئل  گونـاگون عضـويت   

  .را به ظاهر يا باطن مي پذيرفتند» آدميت 
امضاء كرده بودنـد، برپايـة   » قسم نامه « اسماعيل رائين عدد كسان را كه  

تن دانسته كـه تمـام آنـان     300آرشيوموجود درخاندان آدميت، بيش از
فراد شاخص ودرجه اول جامعه ايران عهد مظفـري  ا طبق فهرست زير، از

  : بوده اند 
نفـر    125   –2نفر نماينـدگان دورة اول مجلـس شـوراي ملـي ،      16 - 1 

 3  -  5نفـر اطبـاء  ،    11  -  4نفر شاهزادگان،  20  – 3رجال وسرشناسان ،  
نفـر   14  -  8نفـر بازرگانـان،     13  -  7نفـر نظاميـان ،    2 –6نفر هنرمندان ، 

  .  نفر افراد  طبقه متوسط 90   -  9 حانيون ، ور
وي كليه  اسامي شناخته شده از وابستگان به جامع آدميـت  را در كتـاب     

را )  جـامع  آدميـت  « بدين سـان معلـوم مـي شـود كـه       ، خود آورده 

تأسيس  كردنـد ومسـلك آن    ]از قشرهاي  گوناگون  جامعه [روشنفكران 
بنيان فلسفه  سياسي . غير انقالبي  بود   ]ها » سوسيال دموكرات « در برابر[

ومحـدوديت  قـدرت     ] Consitiution [» مشـروطيت  « اين جمعيت بر
معني درنوشته ها  و اسناد   اين. سلطنت وانفصال  قواي دولت بنا  شده بود

   » .آدميت  همواره  تكرار و تأكيد  شده است جامع
دان به وطن ودموكراسي كه به همين  دليل عده اي ازجوانان وعالقه من

با استبداد وزورگويي مخالف  بودند و به جدايي سه قوه اجرايي و قضايي 
مصـدق  .  وقانونگذاري  اعتقاد مي ورزيدند جذب  جامع آدميت شـدند 

السلطنه  نيزهمانند بسياري ازروشنفكران وعالقه مندان به  حقـوق  مـدني    
ـ  سـالگي  بـه تشـويق       25  ، درسـن  حـدود  تواستقالل وپيشرفت  مملك

كه از خويشـان  )  فرزند  چهارم مظفرالدين  شاه( طان لعضد الس ابوالفضل
قمـري وارد جـامع  آدميـت      1325او بود درتاريخ بيستم جمادي االول  

و آن جامع   كرد ازآن كناره گيري) چند هفته ( سه شد و پس از  چند جل
ي  بـه جـاي  پـنج     هزار  اشـرف نيز با عضويت محمد علي شاه و پرداخت 

رفتن عباسقلي خان وحوادث  ديگر  رو به انحالل  تومان ماهيانه، و زندان
هريـك از  « شد واعضـاي آن هـم   »  كان  لم يكن  شيئاً  مذكورا« نهاد و

ناگفته  نماند  كـه در ايـن مـدت  همـواره  ميـان       !  »گوشه اي فرا رفتند 
ــژ آزادي  ــيار) فراماســون هــاي رســمي ( اعضــاي  ل ي  ازاعضــاي وبس

فراموشخانه وجامع آدميت  را نه  تنها  فراماسون نمي دانستيند  بلكه  اعتقاد  
يالتي غير مجاز  به شيوه  فراماسونها ،  كشتند كه آنان  بر خالف  قاون، تشدا

    . ايجاد كرده اند
انجمن  فراموشخانه، فريدون آدميت  فرزنـد ميـرزا     اماراجع به چگونگي 

ميت  قزويني  براين باوربود  كه فراموشخانه ميرزا ملكـم   عباسقلي خان آد
« نه شعبه اي ازتشكيالت فراماسون بود و نه باني آن ادعاي  تشكيل « خان 

   ».ملكم اجازه تأسيس لژ را داشته است Ĥرا كرده و نه اساس» لژ فراماسون
  

 بعدها به عضويت  لـژ  ]ميرزا ملكم خان [وي  افزوده است  كه خود را او 
 12آمد اما اولين لژ فراماسون درايران به نام لـژ آزادي كـه در   فرانسه در

مـاه  پـيش    5يـا   4(قمري  1324ميالدي مطابق  صفر   1906آوريل سال 
تشكيل گرديد، شعبه اي از تشكيالت فراماسون ) ازصدور فرمان مشروطيت 

امع  فرانسه  بود و هيچگونه ارتباطي با فراموشخانه ميراز ملكـم خـان و جـ   
   »آدميت  ميرزا  عباسقلي  خان نداشته است

  :ه اي ازكتاب  خود نوشته استفحين نيزدرصئاسماعيل را
، فراموشخانه و مجمع آدميت و جامع آدميـت  تشكيالت ماسوني جهاني« 

» غيرمجاز «را به رسميت  نمي شناخت و آنها را ازجمعيت ها وفرقه هاي 
مـي    ]زيرزميني  وغير قانوني   شبكه[ Clendistenوبه اصطالح ماسونري 

    » شمرد
زمـاني كـه قسـم نامـه     ) كه دستش فعالً ازدنيا كوتاه است( همين شخص  

آدميت را چاپ مي كند نـه بـراي ذكـاء     اعضاي جامع هاي چهار تن از
الملك فروغي كه فراماسون بودنش مبرهن است و نه بـراي سـاالرالدوله   

نه براي دكتراسمعيل  علي شاه، وزورگو، برادرمستبد وضد مشروطه محمد 
استفاده مي كنند، فقط زيركليشه قسم نامـه  » فراماسونري « مرزبان از واژه 

قسم نامـه فراماسـونري  دكتـر    «  مصدق به عمد و حساب شده مي نويسد 
    » مصدق 

ي  طي سالهاي  اخيـر  حاصـل   لاما آنچه از اين عمل غير اخالقي  و ضد م
  :شده بود

كوشيدند  نامذبانه نهضت  ملي ايران  با سوء  استفاده هاي مخالفان –الف 
ران را وابسـته بـه بيگانگـان    فرهنگي اي –تا پيشواي نهضت  اصيل تاريخي 

كنند كه رژيم  پهلوي، درباروسازمان  امنيت ، پيشگام واقعي  ايـن   معرفي
  .توطئه بودند

سـيه  دلبسـتگان بـه رو  (درآن زمـان  » موازنة مثبـت « وابستگان چپ  –ب 
كوشيدند تا نهضت ملي ايران  را لكه دار معرفي كنند واصـالت  ) شوروي 

  .را فقط متعلق به جناح خود بدانند
بريدگان از نهضت ملي ايران خود را در گـزينش راه    نيمه راهان  و  - ج 

  .و روش  جديد، محق وصادق معرفي  نمايند
ز جناح خود بـه  براي آبرو، دكترمصدق را ا فراماسون هاي سابقه دار –د 

شمار آورند و تبليغ هم بكنند و بدنامي هاي دويست ساله پيشين خـود را  
  .در بوته فراموشي قرار دهند

ندي راه و روش هاي ندانسته با باورم چيز نويسان روزنامه ها، دانسته و - ه 
تعصب آميزغيرمتعهدانه وخالف اخالق دانـش پژوهانـه،    سياسي وعقيدتي

يران بريزند ومـدتي ذهـن جوانـان  را مغشـوش     آب درآسياب دشمنان ا
  .نمايند

خوشبختانه  در همان زمان ها  مرحوم  ايرج افشار ، چگونگي  عضويت  و  
شركت دكتر مصدق  را در جامع آدميت  به وسيلة نامه اي  از وي پرسيد  

  .و پاسخي  بدين  مضمون  ديريافت  كرد
  
  1344آذر ماه    12احمد آباد  « 
  
ســالمت  محترمــه كــه حــاكي از صــحت و  مرقومــه..  ردم  قربانــت گــ 

موجـب كمـال مسـرت     است عـز وصـول ارزانـي بخشـيد و      عالي جناب
هايي كه در بدو مشـروطيت تشـكيل    راجع به انجمن. گرديدحالي وخوش
. ها انجمن آدميت بود، اطالعي كه دارم ايـن اسـت   شد و يكي از آن مي

انجمن را تشـكيل داد وهـركس   مرحوم ميرزا عباسقلي درخانة خود اين 
كسي از اعضا او را معرفي  واست عضو انجمن بشود الزم بودخ هم كه مي

كند ومبلغي هم بابت حق عضـويت بپـردازد و يكـي از روزهـا شـخص      
ي من آمد مرا دعوت نمود و با خود به انجمن برد و بعـد   محترمي به خانه

حـت رياسـت   انسـانيت ت  هم دو سه جلسه بنده حاضر شدم وچون مجمع
هـا و   الممالك تشكيل شد و مركب بود ازآقايان آشـتياني  مرحوم مستوفي

هاي ساكن طهران و بنده را هم به سمت نيابت رييس  ها و تفرشي گركاني
اين . انجمن انتخاب كردند و ديگر نتوانستم در انجمن آدميت حاضر شوم

را در خاتمـه ارادت خـود   . است اطالعات بنده كه بـه استحضـار رسـيد   
    » دكترمحمدمصدق. نمايم تجديد مي

  ۱۳در صفحه  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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اما نگارنده  در يكي  از روز هاي انقالب  كه با شادروان  داريوش  فروهر از  
چهار راه استانبول  به شمال الله زار نو مي رفتيم ، مرحوم  رايين را كـه  در  

مي رفت و راه  )  به علت  بيماري  شديد قلبي ( همان  مسير افتان  و خيزان 
پـس از احوالپرسـي    . گاه  مي نشست و استراحت  مي كرد، مالقات  كرديم 

ايشان  با شادروان فروهر، جسارت  كردم و با آنكه از سالها  پيش به چگونگي  
ـان   كتاب  ايشان آگاهي  داشتم ، از وي پرسيدم ، آقاي رايين ، شما در كتابت

سوني  نداشته اسـت،  االت  فرامآورده ايد كه جامع آدميت  ارتباطي با تشكي
حتي با يكديگر نقار واختالف  خط مشي  داشته اند، پس چرا زيرتصوير  قسم 

؟  »قسم نامة فراماسونري دكتر مصدق « نامه مرحوم  دكتر مصدق  نوشته ايد 
  و كفي  باهللا شهيدا»  !آن جمله  جواز چاپ كتاب بود« : ايشان فرمودند

داده مي شود  كه نه همه اعضاي جامع  آدميت   با اين داليل روشن ، نشان 
بوده اند و نه ادعاي  وابستگي  جهاني  به فراماسون » فراماسونيزم « معتقد  به 

ـاردهندگان   ها  را داشته اند  و نه مي توانستند مدعي اين امر  باشند ونه انتش
ني  داشته اند، واز ايـن رو اكثـر پژوهشـگرا   » قصد قربت « اين گونه اتهامات 

ـتند ، در    كه غرض  ورزي عقيدتي و اسارت هاي سياسي وغير سياسـي نداش
ـان      دام توطئه هاي رژيم  پهلوي  قرارنگرفتند و صادقانه  خردمندانـه  بـه زب

ـالبه  بـه    «منطقيان  حوزه هاي علمي خودمان ، رفتار كـرده  و   ـيه  را س قض
   )10(  .دانستند  و وجدان  خود را آسوده ساختند»  انتقاي  موضوع

  
ـاب  » انقالبي جوان « درنوشتة خود بنام  ابوالحسن بني صدر *  ”  در نقد  كت

ازآنجا كه ايـن مقالـه بـدرازا    : نوشت»  يراندر ا يفراموشخانه و فراماسونر
ـان ابتـدا    خواهد كشيد، بجاست كه عنوان هاي قسمتهاي مختلف آن ازهم

اول تحت عنوان سمت برخواننده معلوم شود، اين مقاله دوقسمت دارد، درق
راهنماي مبارزه مصدق؛ فلسفه سياسي : فصلي اززندگاني مصدق به ترتيب از

ـتعفاي اوازآن ؛ و  جامع آدميت ؛ چگونگي عضويت مصدق دراين جامع واس
تشكيل انجمن انسانيت به قصد شركت مسلحانه در پاسداري ازدستĤوردهاي 

 "واندرقســمت دوم تحــت عنــ. انقــالب ســخن بــه ميــان خواهــد رفــت
گيري دربرابر يك امر واقـع ،  دو موضع : بترتيب از "فراماسونري و مصدق 

ـا   گيري مصدق در برابر پليس  جنوب و موضع  موضع گيري حكومـت رض
؛  فراماسونري و توطئه  قتل مصدق در دورة حكومت رضا خاني در برابر آن

ـا تاريخچـه تشـكيل  لـژ پهلـوي و        خان؛ فراماسونري ونهضت ملي ايـران  ب
فعاليتهاي اين لژ عليه حكومت ملي واسامي اعضاي اين لژ؛ فراماسونر پس از 

ـيش ازشـروع   . مرداد تا به امروز گفتگوبه ميان خواهـد آمـد   28كودتاي  پ
تذكراين نكته بجاست كه مĤخذ اصلي ما درنگارش اين مقاله سه جلد كتاب 

 نوشــتة آقــاي اســماعيل رائــين "فراموشــخانه وفراماســونري درايــران  "
ك  و ست و جز در موارد  نادري به مدارخبرگزارآسوشيتد پرس  درايران ا
  .مĤخذ  ديگري رجوع  نمي شود

  
  
  قسمت اول  فصلي از زندگاني  مصدق ◀
   
به قراريكـه  : فلسفه سياسي راهنماي مبارزه مصدق يا سياست موازنة منفي –1

ة سياسـي  دربارة فلسف 14خود مصدق درجلسة سه شنبه بيستم شهريور مجلس 
ـيس بـه ايـن      خودراهنماي  ـتهاي  روس وانگل گفت، ازروزي كه پاي سياس

سياستمداران كشور سه سياست  ،كشورباز شد وكشورتحت سلطة آنها درآمد
را در پيش گرفتند، گروهي به عامليت سياست انگليس درآمدنـد، گروهـي   
طوق اطاعت همسايه شمالي را به گـردن انداختنـد، وجمـع سـوم كـه بـه       

ـار  قـرار    "الل كشور پايبند بودند، سياست دو طرفي منفي استق را اساس ك
ـايه  شـمالي وجنـوبي        ـيچ كـدام از دو همس دادند، به اين ترتيب كه بـه ه
ـاي ايـن دو    امتيازي ندهند و تالش كنند با استفاده ازتناقض ها و معارضه ه
سياست استقالل كشور را محفوظ دارند اساس اين فكر اين بـود  كـه اگـر    

ملكتي  مستقل نباشد چگونه مي توان مردم آنرا ازمواهب آزادي و ترقـي  م
ـيم  ممكـن     تا وقتي كه مابين دو ": برخورداركرد سياست  زندگي مـي كن

ـائيم است ازمقررات  سياسـت موازنـة منفـي    (    "...قانون اساسي استفاده نم
  ) 72ص  –جلد دوم  –اثرحسين كي استوان 

  
با آغاز زندگاني سياسي خـود   ود را همزماناز اينجا مصدق خط فكري خ   

ـتقل مـي خواسـت وهـدف       .  كرد روشن او آزادي را در يـك كشـور مس
ـان   . مـي دانسـت   هرتالش انقالبي را نخست استقالل كشور ـابراين  در مي بن

ـا   دسته هائي كه هوادارمشروطيت بودند، او همكاري با جناحي را كه درخف
او موافق  همكاري با روسها  . پذيرفتوعلن طرفدار سياست انگليس بودند،  ن

  . نيزنبود
ـات داشـت وهـم ايـن گـروه           زيرا اين سياست هم با استقالل ايـران مناف

ـا خـط فكـري        وابسته بهطرفدار استبداد  سلطة خارجي بودنـد وايـن امـر ب
در سياست داخلي بـر قـراري اصـول     ": مصدق ناسازگارنبود كه مي گفت
ايـن    - رجي تعقيـب ازسياسـت منفـي    مشروطيت وآزادي ودرسياست خا

  ) 74ص  –جلد دوم  –موازنة منفي ( ".هدف من بوده و خواهد بود
   

تشكيالتي كه در بحبوحه انقالب  پديد آمد و سرانجام به :  جامع آدميت – 2
ـنفكران     . فساد و تالشي گرائيد ـا روش  در بدو تشكيل قراربـراين بـود كـه تنه

گيرد، اما ديري نگذشت كه گرداننـدگان  استقالل وآزادي را دربرب جانبدار
مرضي كه از آن روز تا امروز گريبانگير سازمانهاي . ترك اين شيوه را گفتند

سياسي كشورماست يعني مرض فرصت طلبي مجال رشد وحيات را ازجامع 
قصـد  نـه  از آنجا كه نـه موقـع دارد و  . را متالشي  كرد آدميت گرفت وآن

 "قط به اختصار با مراجعه بـه جلـد اول   نگارش تاريخ جامع آدميت است، ف
بدو  خط فكري جامع آدميت دره نخست ب  ،"...فراموشخانه  و فراماسونري 

ـاره  خـط    : سـونري  مـي پـردازيم   ارابطه اش با فرامه پيدايش وآنگاه  ب در ب
ـان خـط سياسـي      فكري اين جامع بايد گفت كه بناي كار بر پيـروي از هم

ـار چـوب سياسـت     يعني كسب استقالل از طريق آ زاد كردن كشـور درچه
ـاب خـود مـي      648آقاي رائين درين باره در صـفحة  . موازنة منفي بود كت

باري  در اين اوان  لژ ماسونري  بيداري  ايران  از طـرف  گرانـد    «  : نويسد
ـاركرده بـود و جالـب     اوريان فرانسه  رسماً در ايران تشكيل  شده  شروع بك

يدند ، از يك طرف با جامع  لژ دردو جبهه مي جنگاينكه  فراماسونرهاي اين 
را  يك نوع فراماسونري غير قانوني  مي شمردند، سرسختانه   آن آدميت كه

از طرف ديگر تالش مي كردند تا اداره و هدايت دستة  مبارزه مي كردند  و
ـان بـه خـود منحصـر      انقالبي مشروطه را براي بدست گرفتن قدرت همچن

اين چند  جمله خود بسيار گوياسـت  »  .ژ را اجرا نمايندكنند و خواستهاي  ل
ـال      وبه خوبي خط  فكري جامع  را ميرساند و نشان مـي دهـد چگونـه عم

عكس العمل  نشان  دادند  و سـعي بـه    "بيداري ايران "انگليس با تشكيل لژ 
ـ  . متالشي كردن جامع آدميت نمودند ـاب    ه براي آنكـه ب ـين كت ـتناد هم اس

بـد نيسـت     ،اراستقالل درتشكيل اين انجمن آگاه تر گـرديم ازاندازه تأثيرشع
ـيس    ( قسمتي  از يك  سند  محرمانه   جزو  اسنادي  كه وزارت  خارجـه  انگل

«  : كتاب  نقل كنيم  652را عيناً از صفحة  )  سال منتشر كرده است  50بعد از 
ق مخصوصاً  درآن انجمن  فعاليـت  فـو  )  سعدالدوله(  عمال  شخص  اخير 

( را معتقد  كرده بودند  به اينكه  رئيس  الوزراء    ءالعاده  داشتند و ساير اعضا
هر دو خائنند كه  دست بدست  هم )  صنيع الدوله ( و رئيس مجلس ) اتابك

ـند  به داده  مي خواهند  ايران  را ـته    .  »بيگانگان بفروش بـدين ترتيـب  بنوش
ـيش از همـه در ايـن     )  به نقل ازصنيع الدولـه  (  وزيرمختار انگليس  آنچـه  ب

و اين  خـود بهتـرين   . انجمن  حساسيت  بر مي انگيخت  استقالل ايران  بود
ـارة  اينكـه     .  معرف خط  فكريست كه قرار بود انجمن  تعقيب  كند ـا در ب ام

ـته  سـخن را بـه     :  جامع آدميت  يك سازمان فراماسونري بود يا نه  ـاز رش ب
ـيم    ـين مـي ده ـان در . آقاي رائ ـا    56صـفحه   ايش  " ،كتـب ديگـرش    58ت

تحـت ايـن     ": مـي نويسـد   ،"انجمنهاي سري در انقالب مشروطيت ايران 
شرايط  بود كه  بعضي ازهمفكران وهمكاران ملكم جمعيت مستقل و متشكل  

عقيده واستنباط ما اينست كه  . تأسيس كردند "جامع آدميت  "تازه اي بنام 
معني  دنباله  همان  فراموشخانه  ملكم  به جامع  آدميت را مي توان  به يك  

خان  و كتابچـه    مزيرا مرامنامه آن اصول آدميت  نوشتة  ملك .حساب  آورد
ـا بيـك معنـي ديگرمجمـع     .  استاو  نوشتة هم "حقوق اساسي افراد  " ( ام

آدميت  يك سازمان مستقلي است براي آنكه مؤسس ومديرآن ملكم  ) جامع
ـيعي در تهـران و    نبوده وهيأت مديره مشخ ـبتاً وس ص وتشكيالت جداگانه نس

حاال  چطورشد كه اين جمعيت كـه بـه شـرح فـوق      ".واليات  داشته است
ـا  فراماسـونري نداشـت      سـون  افرام ،فراماسونري نبوده  و رابطـه اي هـم ب

ـاب اينسـت  كـه     ( غيرقانوني ازآب درآمد  مراد  از غير  قانوني به نقـل ازكت
ايـن جمعيـت  را بـه رسـميت  وعضـويت  نمـي         مراكز  فراماسوني  جهان

بخود  آقاي . ؟ دليل ومدارك تاريخي تازه اي پيدا شد؟ خير)شناخته  است
سون بـودن  ارائين مراجعه  كنيم تا ببينيم علت نامگذاري  چيست،  علت فرام

چنين   "...فراموشخانه و "كتاب   637اين جمعيت را آقاي رائين در صفحه  
ـين      «: توضيح  مي دهد دربارة نام اين جمعيت كه مـرام ونظامنامـه اش ع

ــرا ســومين فراموشــخانه ايــران   فراموشــخانه ملكــم  بــود و مــي تــوان آن
ـاتي موجـود اسـت    اوفرام بـدين قـرار   »  .سونري غيرقانوني نام نهاد اختالف

ـين    فراماسون خواندن آن متكي به هيچ سند تاريخي نيست وخود آقاي رائ
چـرا؟  بـراي اينكـه  بتواننـد زيرورقـة تعهـد       . ه انـد اين نام گذاري را كرد

سوگند نامه فراماسـونري دكتـر   « عضويت مصدق درجامع آدميت بنويسند
ـازمانهاي مخفـي   » مصدق وبازالبد براي اينكه درميان مردم كشورنسبت به س

بـود   مگرنه هر سازماني به قول ايشان وقتي مخفي( ايجاد بي اعتمادي كنند 
ـا    خيال دولتو ) فراماسون است؟ ـازمان ه اعليحضرت را از گسترش اين س
براي اينكه وقتي مردم بي اعتماد شدند ديگرسازمان مخفـي   . آسوده نمايند

ـيل مردمنـد و  . لو ميرود نمي تواند مخفي  بماند و  پوشش سازمان مخفي اص
ـا آب     ـا اينكاره بدون اين پوشش هيچ سازمان مخفي نمي تواند پا بگيـرد ام

است زيرا سازمان مخفي اصيل  را خود مردم بوجود مـي  درهاون كوبيدن 
آورند وبايد به نياز مردم پاسخ بگويد و اگر اينطور شـد  بصـرف نامگـذاري    

ـين بـه قـول خـودش بـراي      . مي دهندنمردم لوش  ،آقاي رائين آقاي رائ
ـام  گـذاري  مـي      گرفتن اجازة انتشاركتاب به جعل توسل مي جويـد ، و ن

ـام كنـد امرديگـري     حاال  كجا  يك م( كند دعي تحقيق حق  دارد جعـل ن
ـان كـه خوان  )  است بجاي خود محفوط  ـ به اين گم ـله    دگان ران نـه حوص

ـان مـي      ـاب ودرذهنش خواندن سه جلد  كتاب است و نه مقابله مطالـب كت
ـان      .نشيند كه مصدق فراماسون بود بقيه را هـم مـأمورين امنيـت و متخصص
ـا تبليـغ      ارج  خايجاد حساسيت كه اينروزها  در كشور بسي فعال شـده انـد ب

  .فراماسون بودن مصدق  تدارك خواهند ديد
ـاره  . نوشتم به قول خودش، بدين خاطر كه من او را در لندن ديدم      در ب

شما كه مي دانيد مصـدق فراماسـون   : از او پرسيدم. كتابش صحبت كرديم
رح نبود و شما كه لژپهلوي و نقشـش را در برانـدازي حكومـت مصـدق شـ     

: كرده ايد، پس چرا زير سوگند نامه عضويت او در جامع آدميت نوشته ايد
ـار   : ماسونري مصدق؟ او پاسخ دادفرانامه  قسم ـپورت انتش اين يك جمله پاس

ـيديد كـه ملكـوك كـردن مظهـر      : به او گفتم. كتاب بود شما از خود نپرس
 800و اربابــان خــارجيش از معرفــي  يــم شــاهژراســتقالل و آزادي بــراي 

فراماسون بايد بيشتر بها داشته باشد؟ پاسخ داد خاطرم جمع بود كـه مصـدق   
  !  ملكوك نمي شود

  
  :در جامع آدميت  و استعفاي  از آنچگونگي  عضويت  مصدق    -  2   
ـين درجلـد اول      ـاب  فراموشـخانه و   "خالصه حـرف رائ فراماسـونري   كت

د شبه فراماسون درايران اين شد  كه چون جامع  آدميت  در تشكيالت  خو
. را فراماسونري  غيرقانوني ناميد پس مي توان  آن)  كتاب  632صفحه ( بود 

ـا        در شرحي كه آمد اين نام گـذاري از روي  سـوء نيـت كامـل  بـوده وب
انجمــن هــاي ســري در انقــالب  « اظهارنظرايشــان  دركتــاب ديگرشــان 

ـاريخي مبتنـي ني   » مشروطيت  .  سـت تناقض آشكاردارد و برهيچ مـدرك  ت
پيش ازاينكه  به اختصاربشرح  اين قسمت ازمقاله بپردازيم اين نكتـه مهـم را   

ـاب خـود        ـاي فريـدون آدميـت دركت  "كوشزد مي كنيم كه اوالً هـم آق
ـا     "فكرآزادي  ـاب خـود مصـدق را ازاعض  يوهم آقاي رائين درهردو كت

ـافي  اسـت كـه  غلـط      گرداننده جمعيت ندانسته اند و اين منتهاي  بي انص
ثانياً . نوشت شريهاي رهبري يك سازمان سياسي را به پاي اعضاء  ساده اكا

  .مصدق ازعضويت جامع آدميت استعفا كرد
ـامع         وقتي نويسنده به لحاظ اهميت سياسـي مصـدق عضـويت او را درج

ـتعفاي ويـرا       اآدميت ب طول وتفضيل ياد آور مي شود بايـد دسـت كـم اس
ـازمان    استه اند اين كارمگرآنكه بگوئيم كه خو.  شودنيزمتذكر بكنند ولـي س

  .امنيت مانع شده است
آرمانها  "داند كه  باري آقاي رائين جامع آدميت را يكي ازسه سازماني مي 

وافكارجوانان و تحصيلكردهاي سرگردان و ظلم كشيده كشـور را رهبـري   
ودربارة تركيب اعضاي آن ) جلد اول كتاب  مزبور 632صفحه ( "مي نمود 

ـلطنت         ... ": دمي نويس و بسياري ازافـراد طبقـه حاكمـه كـه هـوا خـواه س
ـتند ويـك    محدوده  بودند و يا بدان تظاهرمي كردند، به آن تشكيالت پيوس
ـتگاه      ـأت روشنفكراصـالح طلـب دس فرقه سياسي كه درحقيقت  نماينده هي

  . "حاكمه ومستبدين كه بعدها با مشروطيت ستيزكردند، بود، تشكيل گرديد
رويه ونحوه عمل  ": مي نويسد  "جامع"د در بارة راه و رسم اين رائين  بع 

ـار آن      اصـول ومـرام   (  "آن درپيشرفت واجراي ايـن اصـول و برنامـه ك
ـاب مزبـورهم در    647در صـفحه   ".غير انقالبي  بود) وهدفهاي  جمعيت كت

بـراي   "لژ بيـداري  "سونري متكي به سياست انگليس يعني اباره  تالش فرام
ـا    ":دن جامع آدميت مي نويسدمتالشي كر وقتي  فهميدند  جامع آدميت ب

پس وقتي با فراماسونري رابطه ندارد چرا ( سونري جهاني بستگي ندارد افرام
قسم نامه فراماسونري  "زيرتعهد  نامة عضويت  مصدق درسازمان مي نويسيد 

چه كتاب. است "غيرمجاز "فراموشخانه دوم  ،نهاوو باصطالح ماس)  ؟ "مصدق
ـاردادن  "تقلـب طـرح جديـد     "اي تحت عنوان  ـاب    639ص ( د انتش كت

ـادي      "مبارزه با جامع آدميت   "ديگر و درجاي)  مزبور ـا بـودن عـدة زي ب
ـاه ،   منتنفذ عضو جامع درداخل تشكيالت دربارمظفرالدين شاه ومحمد عليش
ـامع        ـاء ج كارآساني نبود والزم بود كـه  بتـدريج فعاليـت آن خنثـي واعض

  ) .كتاب مزبور  648صفحه (  ".عضو لژ فراماسوني  بيداري  شوند آدميت
  

  :اين نوشته ها را به خط بياوريم چنين مي شوداگر حاال 
روشنفكران ظلم كشيده واصالح طلـب   "جامع آدميت دربرگيرنده   –الف 
  » بود
ـتند عـده اي   ) درخفا (تني چند  –ب  طرفداران سياست انگليس مي خواس

ـامع را از درون    ازاعضاء جامع آ دميت را درلژ بيداري عضو كنند،  يعنـي ج
  :بعالوه .  بپاشند 

ـيلة   –ج  استبداد  طلبان متظاهربه آزادي خواهي مي خواستند جامع را وس
  .اجراي سياستهاي خود كنند

  .راه و رسم اين جامع غيرانقالبي بود  –د 
  :نتايجي كه بدست  مي آيد اينستكه 

ـا هم ازابتـدا   الف ايادي هردو سياست  هرگونـه گـرايش وفكروجمعيـت     ب
ايراني مستقل از دوسياست و استقالل طلب، مخالف بودند ودرتخريب بناي 

ـتند  ـان دو سياسـت  شـمال و      . آن همكاري ومعاضدت داش ايـن توافـق مي
  . جنوب تعقيب شده وهنوزنيزمي شود

ت آنچه بيشترماية زوال كارسازمانهاي سياسي مستقل ايرانـي شـده اسـ    –ب 
بـدين ترتيـب كـه    . ومي شود، حمله خارج نيست بلكه حمله ازداخل است

عدم مراقبت درقبول عضويت فعاالن سياسي، موجب  مي شود كه عوامـل  
همين فرصت . خرابكارو به خصوص فرصت طلبان به سازمان راه پيدا كنند 

آنهم زيرعناوين  "ساخت و پاخت "طلب ها هستند كه با پيش گرفتن شيوة 
 "اتحاد جناح ها انقالبـي   "، "تربيت كردن  "، "آدم كردن "يب ظاهرفر

به عنصرطرفداراين دو سياست امكان مي دهند كـه مقـدمات متالشـي    ... و
  .كردن سازمان سياسي  را فراهم  آورند

نقل شد  "فراموشخانه وفراماسونري درايران "بهرحال مطالبي كه ازكتاب   
با ورود  محمـد  .  ع آدميت  استخود گوياي علت استعفاي مصدق از جام

    .مصدق از جامع آدميت استعفاء كرد ،دميتآبه جامع عليشاه 
ـا گـذارده    مصدق  –پ  با محمد عليشاه بعلت اينكه اصل موازنة منفي رازير پ

ـالف يـود   توسـل و تحصـن    ": بود و به سياست  روسيه  تكيه  كرده بود مخ
سـفارتخانه اي  كـه درآن    در انقالب مشـروطيت بيـك  ) تقي زاده ( ايشان 

ـان        روزگارمصلحت سياسي خـود را در آن مـي ديـد كـه از مشـروطه طلب
پادشاهي كه موازنه را فراموش كرده بـود   حمايت و با محمد  عليشاه قاجار

مخالفت بكند كسي فراموش نكرده است و شاه  هم براثرهمين خبط سياسي 
  ). 256ص  –جلد دوم   - موازنة  منفي ( ".تاج و تخت  خود را بباد داد

ـارزه قهـر       - ج     درشرايطي كه پاسداري ازدست آوردهاي انقـالب بـه مب
نمي توانست با روس محافظه كارانه وصلحجويانه از  مصدق ،آميزنياز داشت

ـارجي   "آدم كردن  "راه  محمد عليشاه و مستبدين و ايادي دو سياست  خ
  . موافق باشد

ـلي  يعنـي   مهمترازهمه  اينكه  جامع  ر  - د   ـيل    "ا درتعقيب خط اص تحص
  .نا توان مي ديد "استقالل ايران 

  . اين بود  كه استعفاء كرد  و جمعيتي  از داو طلبان  مسلح  تشكيل  داد    
 

ازدسـت   يبه قصد  شركت مسلّحانه در پاسـدار  يتانجمن انسان يلتشك  -  3 
  :انقالب  يآوردها

 
بدسـت آمـده بـود،     يـت رجامع آدمد يتكه ازعضو يبر اساس تجربه ا     

خواست  تحـت    يكه م  يتيفرصت  طلب به جمع آنكه عناصر  يمصدق برا
ـال   "يابنـد ن دهـد، راه     يلالممالك تشك يمستوف  ياستر  يانجمـن را از اه

ـناخت تشـك   يبودند و آنها  را م  يانشكه همشهر وگركان يانآشت .  داد  يلش
ـازر  انجمن  اساس كار يندر ا  ـ .  يزبـود آم قهـر  ةمب ـتوف   يسرئ   يانجمـن مس

الملـك معـز    يمينحاج   يكيداشت،  يسرئ  يبانجمن دو نا.  الممالك  بود
ـاه عل كه در گرما گرم  كار با محمد  يجد دكترحساب( السطان  ـاخت و    يش س

  ابطـة ر. دكتـر مصـدق   يگـري و د)  داد يـل اسلحه ها واسناد انجمن را  تحو
به دفاع مسلّحانه ازمجلس گرفتـه   يمتصم كه يگريد يها يتجمع انجمن با  

در مسـجد     يتهرانجمن از جمله  انجمن  انسان  ".  بودند، دكتر مصدق بود
  . داشت يغرفه ا "سپهساالر 

، جا  ندارد  ينجادرا يشاهمحمد عل و يانبرخورد انقالب و  يختار  ةشرح ادام      
ـت  يقالبان ينشود مصدق ا يمعلوم  م برخواننده  يكهبطور.  بـه قصـد    ينراس

قصـد    يـن شده است ودرا ياسيس سازمان   يكوارد   يراناستقالل ا يلتحص
ـارز  يمتناسب با موقع،  از روش ها ـ قهرآم ةمختلف مب ـتفاده   ر آن ، يزوغي اس

  .كرده است
دروغپرداز  باشند  كه تعهد   يددستگاه حاكمه  با  يغاتچقدر گردانندگان  تبل

ـا و گو  زنـده    يسند  يكهنامه ا ـار  آم   ي ـ    يـز و افتخ ـارزه طلب و   ياز روح مب
ـا   يفراماسون  بودن و است، را  مدرك  يانقالب يجوان  ياستقالل  جوئ ج

  !بزنند
  ۱۴در صفحه  
 

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امین بمناسبت،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

14 

 

 
 

  1391مهر30تا17از  812شماره  2012اكتبر   21تا 8از

 

   و مصدق  یدوم  فراماسونر قسمت ◀

 
 يكسـره كشور  ةكردن صنعت نفت ادار يتا شروع نهضت ملّ  يتاز مشروط....  

ــان  ياســتس  يــاديبدســت  ا ــداريكــه بطورعمــده  درلژب يسگل ــرانا ي  ي
ـاح    يـن ا.  منقسم است لژخود  به دوجناح   ينالبته ا. متمركزبودند افتاد دوجن

ـ   تمعاصرهمواره با هم رقابت داشته  اند، جزدرقبال نهض يخدرطول تار  يمل
ـارج  يروهايو ن يرانا كـه خواهـد آمـد     يبـه شـرح  .  يمستقل ازقدرت خ

ـاب بـه م    يپا  يكه همواره وقت   خواننده توجه  خواهد كرد ـافع  ارب ـان من   ي
  .دوجناح  با هم اتحاد  كرده اند ينآمده است  ا

 ينكها يگنجد  وهم برا يمقاله  نم ينو ازآنجا كه شرح مفصل برخوردها درا    
است كه  بـه شـرح     يندرا  يحمعلوم  خوانندگان بشود  ترج  يفاتتحر يبرخ

  .يمكن ها  بسنده برخورد ينچند از ا  يكمختصر
 

  جنوب  يسمصدق وپل - 1  
مصدق وپس  ةدردور يدكترمصدق وفراماسونر يوحكومت مل يلژ پهلو – 2  

 از آن
    

  مصدّق و پلیس  جنوب    -  ۱  
 

  جنوب   يسپل يلدرتشك يمختصر - الف  
بزوردولت سپهدار را واداربـه قبـول    يسروس وانگل يندولت 1916در سال      

 ةتحت ادار يگريود يرانا يروس درمناطق شمال  ةادار تحت  يكيدولشكر 
بود   ينخود جست ا يسپهدار   برا  ينةكه كاب يزيتنها راه گر. نمودند يسانگل

  .كرد مجلس يبرا موقوف به تصو يكه  موافقت  قطع
 يكقرار نگرفت هر يبمورد موافقت وتصو يچوقتدو لشكره يجادا ينكهبا ا    

 يـك قزاق تا حـدود   يگادبر ةروسها به توسع. عمل  كردند به ازدوكشورشروع 
كه به   يرانجنوب ا يانعنوان تفنگچ تحت  يروئيهم ن يسهالشكر پرداختند وانگل

  .دادند يلجنوب معروف شد، تشك يسپل
موافقت  ) يرانا يداريفراموسون وازگردانندگان  لژ  ب( وثوق  الدوله   ينةكاب    

جنگ بطور موقّت درفارس وكرمان دائرباشـد   يانا پات جنوب  يسكرد كه پل
  .داد  يصورت  رسم  يخارج يروين ينسان به حضور ا ينوبد
برخورد  مصـدق وموضـع    :  جنوب يسپل يدو نوع  بر خورد با مسئله   -  ب

  )ياءض يدس  ينةكاب(   يانكودتاچ
 

آمده اسـت   يمقام  يرقايمجهانگ يفتأل يراننظام ا ياسيدركتاب تحوالت س    
كامالً مراقب بودنـد  كـه در    يراندولت  هم درجنوب ا و مأموران ...  ": كه 

ـ  يمدرك وسند يابند يم كه با فرماند هان جنوب   يارتباطهائ تماسها و  يمبن
مهرماه  سال   19چنانكه دكتر مصدق السلطنه  كه در. ندهند يروآن ن  يتبررسم
ـ فارس انتخاب شده بود، تل يالتبه ا 1299 ـ   يگراف الدولـه  در   يرازدولـت مش

كـرد و   يفجنوب كسب تكل يسو رفتار خود نسبت به پل يوضع تلق خصوص 
 ينكـه ا يبا آنها  مكاتبه نكرد و برا و. نداد  يترسم جنوب  يسمتعاقب  آن به پل

ـادا حضـورخود را دل   بند تا ياحضور ن يرسم يآنها درمراسم سالمها بـر   يـل مب
در   يامسالم  را كه در آن ا يكنند،  اجرا  يقتل يشبودن سازمان خو  يرسم

ـا    يول "....ترك كرد يافتانعقاد م يمذهب يادتمام  اع سـوم   يچـون كودت
را كـه   يالوزرا شد كار يسرئ يطباطبائ ينالد ياءض  يدس و يافتاسفند وقوع 

ـاي خواستند صورت دهند و اول  يخود م يرنگهايو ن  عيبارها با  مسا يسهاانگل  ي
از قشون   يقسمت كه  يمعن  ينبه ا.  رفتند، او انجام  داد يبار نم يرز رانيدارايب

ـات وحفـظ امن   حـوت  بـه تهـران     11درروز  يـت جنوب را به منظور  انتظام
ـ    يالتاحضاركرد و به ا  ...( خـود را اطـالع داد   يمتصـم  يفارس هـم تلگراف

  )    كتاب  221و  220 فحاتص
 

مصـدق وموضـع    يريموضع گ يايگو يمنقول بخوب يچند جمله  ينهم    
اكنـون  . جنوب است يسدرقبال پل) رضا خان  –   ياءض يدس( يانكودچ يريگ
ـا بـه دسـت داده شـود      يـف ازتحر ينمونـه ا  ينكـه ا يبرا  ينكـه ا يو بـرا  ه

ـ    يخارج ياديبرخوانندگان معلوم شود كه ا ـا  يچگونـه وباچـه جرأت  يقحق
جلد سوم ( 15درصفحه  ينرائ يقارا كه آ يكنند، مطلب يم وارونه را  يخيتار

ـاب تحـوالت    221 ةنقل از صفح يبا ادعا  يسونراكتاب فراموشخانه وفرام كت
نقل قول  يناًاست، ع آورده ) كتاب كه فوقاً بدان استناد شد(  يراننظام ا ياسيس
ـائي طب ينالـد  ياءض يدس) م  1920(ش  1299 يپس ازكودتا ":يمكن يم  اطب
مخابره كرد واطالع داد به ) خبر نامه  - تر مصدق بوددك(فارس  يبوال يتلگراف 

ستون قشون با توپخانه بـه طهـران اعـزام     يكامرشده كه  جنوب  يفرمانده
جنوب را منحل وآن  يسپل يلهوس  ينخواست بد يم ينالد ياءض يدس. "دارد

  "...دندموافقت نكر يسهاانگل يكند ول يژاندارمر  يمهرا  ضم
ـاً متن را با متن  فـوق كـه ع   يناست كه ا اكنون برخوانندگان     ـان    ين از هم

ـا    يكنند و مالحظه  كنند چگونه م يسهمقا  يمكرد نقل  221صفحه  خواهنـد ب
  يجاسوس يپرداخته  سازمان ها را كه ساخته و   يكودتائ يخوارونه  كردن تار

  .بقلم آورند  »يمل«بود   يو فراماسونر
ـأم  يبرا  كه حكومت كودتاآن است  يقتحق     ـال    يـت امن ينت خـود در قب

جنوب را   يسرفت، پل ينم يرباركودتاچيانكه ز  ياز قشون وژاندارمر يبخش
ـاه    ستون از آن  را  به تهران   يكشناخت و  يتبرسم فراخواند  تا پشـت و پن

از نطـق   ياطالع خوانندگان بجاست  كه قسمت  يدمز يبرا. باشد يانكودتاچ
 يتكـه راجـع اسـت برسـم     ياءض يدا اعتبارنامه سدكترمصدق را درمخالفت ب 

 يدمراد س(آقا  يول  ": يمنقل كن يناع يانازطرف كودتاچ جنوب  يسشناختن پل
 يـل معلوم نشـد بچـه دل  ! نموده بود  يكه قرارداد را ملغ) خبر نامه –است  ياض

طهـران    بـه  ...  گرافـي شناخت وآنها را بموجـب تل  يتقشون جنوب را برسم
  ".احضار نمود

منصور و وزارت  يعل  يريدر زمان  نخست وز 1319دكتر مصدق در سال      
مرگ  يشد و تا پا يردستگ) بنام هستند يهردو  ازفراماسون ها(   يليكشور سه
غــول  يهســاله درســا يســتب يكتــاتوريد فرماســونها در تمــام دوران . رفــت

و كشـور را    حكومت يمطلق العنان يبودند درمنتها يدهخود تراش يكتاتوركهد
 ياه،س يكتاتوريد يندردوره ا. كردند يلتبد يسانگل ياليسمازامپر يبه زائده ا

جم  –عال  -  يميحك –زاده  يبا جناح تق يرانا يداريجناح لژب ينا  ياننزاع م
ـارگردان  ها  يانتجناح  خ ينبود  و ا...  و ـ  يرا ك ـ    يم ـا پ آمـد   يشكـرد و ب

كردند از نو  يم ام  السطنه اداره اش كه وثوق الدوله و قو يجناح  20يورشهر
ـاح بـرا   يناوج منازعه ا ينقطه  15مجلس. شد يدانوارد  م دسـت   يدو جن
  يرانا ينزاع مقارن بود  با اوائل  نهضت مل ينا. است يقدرت حكومت به  يافتن

 يبناچا دردعوا. شركت  نفت يعني  يسلطه  خارج  يگاهو تدارك  حمله  به پا
طرح شد و منجر شـد   1933داد قرار  يزاده درامضا يتق دوجناح مسئله نقش

ـا    ينكهزاده به ا يبه اعتراف تق ازخـود   قـرار داد   يآلت فعـل بـوده ودرامض
 16كه مصدق درمجلس  يمطابق سند ينكهازا يمبگذر(نداشته است  يارياخت

 قرارداد اطالع داشته يداز نقشه اربابان دائر به  تمد يشزاده از پ  يارائه كرد تق
 يـر كـه اخ  125دكترمصـدق ص   ينطق ها به دفتر دوم از  يدنگاه  كن. (تاس

  )ازطرف  انتشارات  مصدق  منتشر  شده است
ـ    ينهضت مل      ـت  يـران ا يشدن صنعت نفت اوج گرفـت و جبهـه مل  يننخس

 يبتكاپو افتادند برا يدشمنان نهضت مل. داد يلتشك را دركشور  يحكومت مل
كردن خون تازه درتـن فرسـوده    دهند و با وارد ب يآنكه بكارخود سروصورت

كت رش با  يلژ ينكارا يبرا. بردارند ياليسمرا از سرراه امپر يخود، حكومت مل
نخست  يرانا يداريگردانندگان لژب. شد يلتشك يشخص شاه به اسم لژ پهلو

ـ   ياناز م از راه  يدندكوش را سـرنگون   يبرداشتن اختالفات خود حكومـت مل
ـاف   يبترت ينسازند و بد ـابق بخـود منحصـر گرداننـد      يحكومـت را كم . س

ـاهر تجد    ـان وحـدت درم  يـد حكومت چنـد روزه قـوام تظ ـا   ي ـاح ه  يجن
مصدق . يروزشدپ يموناتحاد نام ينمردم برا يرارادهت يدرس. بود ماسونريفرا 

و لشـكر را از وجـود    يكشور يسازمان ها يشد تمام و مصمم  يدبقدرت رس
كنند از مجلـس   ينتوانند مقاومت فراماسونها  ينكها يبراو . فراماسونها پاك كند

  .تامه گرفت  ياراتاخت
 يـز قدامات خود قرار دادند و به تجها درباررا مركز. نماندند يكارسونها بافرام    

ـار   28 يپرداختند و كودتا يلژپهلو قوا درچهارچوب   يمرداد حاصـل همك
ـارج  ةسلط   يگراياديد و يسسرو يجنتانتل و ياس و لژ ينا   ينـة كاب.  بـود   يخ

  .دادند يم يللژتشك ينا ياعضا  يتكودتا را در اكثر
 

و   یسسرو  یجنتانتل  ۀرابط – یتو فعال یلتشک  یختار: لژپهلوی
   در آن   یۀتصف - دربار 

 
 رد يجلد سوم  كتاب  فراموشخانه  و فراماسـونر   11  ةدر صفح  ينرائ  يآقا  
  يجنتكه از طرف  انتل  يشخص يجواهر  يلخل محمد  يمعرف پس از   يرانا

دوم   يمـة در ن  ":  يسدنو يم يشد، ازقول  و  يلژ پهلو يلمأمور تشك يسسرو
را كـه مـن      ينفر  از افراد شش   يالنگ« در هتل  )  ش   1330(   1951سال 

  ...آوردم در   يفراماسونر  يتبودم بعضو يافتهآنها  اطالع    يقبالً از آمادگ
  5951  يكه مطابق  با سال  فراماسونر  1951نوامبر 24لژروز  يلفرمان تشك...  " 

  ".يدو  به امضاء  رس يدبود صادر  گرد  1330   يو سال  شمس
: يدگو يم  يتفعال  يزمان  يطشرا  ةمذكور در بار  يجواهر  يلمحمد خل     

(  "نمـود  سـر يم يفاتهمه تشـر  يسخت آن روز برگزار   يطبا توجه به شرا "
ـاس     يوقت ": آورد  يلژ م   يتفعال يهدفها ةو در بار)  كتاب  13 ةصفح احس
عناصـرو    يهعل اليتو بما هشدار  دادند كه مملكت  در خطر است از فع يمكرد

 ينزم يرجنجال  سه ساله  نفت  ما ز  يط...يمنكرد  يدستجات مخالف كوتاه
لژ ما مورد سوء ظن    يتمراكز  فعال مدت  دو بار  يندر  ا. يمكرد  يم  يتفعال
ـتگاه     يبا كمك  دوستان يگرفت ول قرار   يمقامات  دولت  يبو تعق كه در دس

كتاب  27ص  (  ".مصون  ماند از تعرض   يمداشت يبه خصوص  شهربان دولت و
براثـر اعتـراض      يندمدع  يشانكه ا(  يلژ  پهلو ياسيس  يتفعال  ةو بازدر بار)  

ـا  )  شـد   يونبه هما يلنامش  تبد ـاب  از قـول      12و  11  يدر صـفحه ه كت
جوان    يازاعضا يكيازجلسات  يكيبخاطر دارم در   ": آمده است  يجواهر

ـ    ياسـت در س پس   ينكرد  كه از ا يشنهادلژ پ روز بعـد   ...  يمروز دخالـت  نكن
 يرست وزمحمد مصدق  نخ بكارگردانان لژ ثابت كنم كه او با دكتر   ينكها يبرا

ـ  كه متأسـفانه  در   يركار آگاه  مخصوص  نخست وز يلةارتباط  دارد بوس  ةواقع
  ةروز  به خانه شـمار  نآ يرا كه  فردا  يكسان يكشته  شد اسام  32مرداد   28

 يكو معلوم شد  جوان مذكور  يمآمده  بودند بدست آورد  "مصدق   " 110
ـا دكتـر مصـدق      يياسدرامور س  ةعدم مداخل يشنهادروز پس از پ ـاعت ب دوس
ـا ئ  حادثـه  در    ينپس  از ا. كرده است يگفتگو م درخلوت  يـن ا  يكـه روزه

ـا   يحو تشـر  ياسيس كرد ازگفتگو  درامور يشركت م ...جوان  دراثر  يكاره
  ".يمكرد يم يدكتر مصدق  خود دار سقوط  

 

  :رابطۀ  لژ پهلوی  با انتلیجنت  سرو یس  انگلیس  
 

و  517در صفحات    يسندهنو يسانگل يسسرو يجنتلژ با انتل ينه  ارابط ةدر بار  
: يسدنو يلژ  م ينفرماسون عضو ا يكتاب  از قول  دكتر  اسكندان   519و  518

ـأمور   يبـرا  ينكهتا ا كردم  يدرلژ كار م يچند  ماه  " ـام م مجبوربـه   يتيانج
ـا مو  ماسـون    يرينةود يميشدم طبق رسوم قد يهمسافرت به رضائ ضـوع  و  ه

بمن   يشانا يول.  يدماستاد اعظم لژ رسان يمقصد مسافرت را به اطالع جواهر
 يلچرا ؟ و بچه دل يدمپرس. ييندازيد بمسافرتتان را بعق يفعالً دوهفته ا گفتند  

به طهران    يسسرو يجنتانتل  يناز مأمور يكي   يبزود:  ؟ او در جواب گفت
جمله  به شدت  بـر   ينا  يدناز شن.  كندخواهد  تو را مالقات   يو م  يدآ يم

... دارم ؟  يسسرو يجنتبا انتل يمن چه ارتباط: بلند گفتم  يبا صدا...  آشفتم 
كـه حضـور    يگـري سبب دخالت چند نفـر د  يزمنآم جمالت  اعتراض ينا 

دو نفركـه از ذكـر    يكـي و . بحث ما شركت كردند داشتند شد و آنها  هم در 
ـ  است  يهودهشما ب  يتعصبان :معذورم، گفتند اننامش ـائ   ينما هم  چن   يمالقاته

  ".يمكرده ا
 

  :لژ ینشاه  در ا  یتبا شاه  و عضو  یلژ  پهلو رابطۀ
 

 يكتاب  مذكور م 100درصفحه  يعلت انحالل  لژ پهلو ةدربار ينرائ يآقا    
كـه لـژ    يباشـگاه ( احساس  شد كه  وجود  باشگاه  حافظ    يجبتدر  ": يسدنو
به نقل  . كرده بود   يجادحكومت مصدق  ا ها، ضد   يتفعال  ةادار يبرا  يلوپه

ـ  يب  يو دخالتها)  كتاب  257از ص  ـا  يمورد و ب فراماسـونها درامـور       يج
  ".سبب  دستورانحالل باشگاه مذكور داده شد  ينبد يست،مملكت الزم ن

ـام  فراماسـونر  م يـك معلوم شود  دستور  انحالل از  طرف   ينكها يبرا        يق
ـ   ينكه بوده است به كتاب خود رائ مقام ينا صادر  شده است  و   يمراجعه م

ـان جر ": يسدنو  يكتاب  م  450 ةدر صفح  يو.  يمكن  يمـراد جـواهر  ( او  ي
دستور دادند    موقع و  معظم له  به  يدبعرض  شخص اول  مملكت  رس)  است 

  ".شود يقانون يركه سازمان منحل وغ
باز به   يستشدن چ  يقانون يرمعلوم شود مقصود ازانحالل و غ  ينكها  يو برا    

  :يمگرد يكتاب مذكور  بر م   84و  83صفحات 
ـا  يزبينن ياختالفات...  "  ـت     يرو يوناعضاء  لژهم ـان     ةداد كـه سـر دس مخالف

كند   يلرا تعط يونكه مأمور بود لژ هما  ياسپهبد ك .  بود ياك  يسپهبد  حاج عل
نفر از طرفداران او به  15 ياستعفا و با .  استعفا كرد   يفازاعضاء تكل يبه عده ا
ـاره   يندر ا  يزن  يخود جواهر.  شد ااستعف يفتكل يزن يجواهر  يلمحمد خل ب
مقاومت  يمدت يشوم ول يكه مستعف  يدبمن اخطارگرد چند بار: ... گفته است

ـاطت دكترسـ    يخصوصـ سرانجام  پس ازچند ماه مـذاكره   كردم و   يدو وس
مدت سه ماه  كار لـژ را متوقـف     يبرا گرفتم   يمامام جمعه تصم يحسن امام

  .كنم
سه ماه بدون  يشده است  كه اگرلژ يدق يفراماسونر يقانون اساس چون در    

لذا  من هـم   .  شود يومنحل  م يلخود  تعط ينكند  بخود  يتعذرموجه فعال
 ينكارلژ را متوقف ساختم  و بـد  تفاده كردم سه ماه كه داشتم اس ياراتيازاخت
  .كردم آن را منحل  يبترت

توانند در لـژ   ياطالع دادم كه م  يونلژهما  يپس ازاعالم انحالل به اعضا    
  يـت آن كامالً  فراهم شده  اسـت فعال   يسمقدمات  تأس كه  ) يمولو(  يدجد
  .كنند

 يرنـده، گ  يمتصم  ينوان مقام فراماسونمعلوم است كه  شاه  بع يبترت ينبد    
ـا  بـه    –به انحالل لـژ را   يمتصم يراز. صادر كرده است دستور انحالل  لژ را  بن

  .تواند اتخاذ كند يمافوق  نم  يفراماسون مقام  يكجز  – ينرائ يآقا  ةنوشت
شـدن بـه لـژ     يلبا تبـد  يشود  كه لژ پهلو يروشن م يجواهر ةو بازازگفت    

  .شده است  يهر واقع  تصفد  يمولو
 

  :یتو بهائ یونیسمصهبا   یهایشوابستگو    یلژ پهلو  
 

ـ  ياربس يهايوابستگ يزن يانو بهائ يالملل ينب يونيسمصهبا  يلژ پهلو      ـته    يم داش
از حد   به درازا  يشحاضر را ب تةقسمت  نوش ينپرداختن بد كه  از آنجا.  است

 يمده يلژ رجوع  م يناعضاء  ا  ياسام فهرست  كشد  بناچارخواننده را به  يم
.  بود...  يهاوابستگ ينا  ينمب يانبهائ مه عضو و يها يونيستهشمار ص  يو فراوان

  .كرده اند يم ينتأم  ينانها ر ا ا يتفعال ةبودج  ينكهمضافاً  برا
 خود را از ياز هدفها يكي  يدايشبدو پ از يحال كه معلوم شد  فراماسونر    
( مصدق قرارداده بود ياول يقبطر دوست و يهنو م  يبرداشتن مردان مل انيم

فراماسون ها بود و هم اكنون  هـم      يسال ازعمررا زندان 40در واقع  مصدق 
چه حال و  ماسونرهافر در دوران مصدق،  ينيم، بب)جسمش در زندان آنها است

   : يافتند يروز
 

  :مصدق یحکومت  مل  ۀروزگار  آن در درو  و  یفراماسونر  
 

ـ        ـ    يطلوع حكومـت مل ـارن ازب ـ   ينموجـب ومق ـتن بس ـا  ياريرف  يازلژه
  :شهرستانها است در طهران و  يفراماسون

شـهر    يلمحل  تشك  1301  يلتشك  يختار:  يشاهنگبنام پ 1305لژ  شماره  – 1 
  معبـد .  ن  شركت نفت  بودنـد به اتفاق  كامندا  يبآن  قر   يآبادان  و اعضا

ـنعت    يدر موقع  مل. بود لژ به خرج  شركت نفت  ساخته شده  ينا شـدن  ص
و   يـه اثاث   يـة و كل تعطيـل از آبادان  لژ مزبور  يسينفت  اخراج  كاركنان  انگل

  .)كتاب مذكور 144 ةصفح.(  لوازم  آن موقتاً  به بصره  حمل شد
 يلمحل  تشك – 1924  يلتشك  يختار: يمانبنام مسجد  سل  1324 ةلژ شمار – 2  

با .  بودند  يرانياناز ا يمعدود و  يسيانآن انگل اعضاء و اهواز و  يمانمسجد سل
در  يو  معبد  آن  به تصرف  حكومت  مل شد  يلشدن صنعت نفت لژ تعط يمل

  146و  145صـفحات   . ( شركت نفـت شـد   يبه محل  حسابدار يلآمد و  تبد
  ) كتاب 

ـنائ  – 3  ـار :  يـران ا يلژروش ـاء آن افســران و  .  اسـت  1919 يلتشـك   يخت اعض
ـام   يرانيانو ا يسانگل يمستعمرات گروهبانان ارتش  ـام  يـر وغ ياعـم از نظ   ينظ

  .بودند
 يتهايرفتن امكان فعال ينو ازب يكار آمدن حكومت مل يلژ به دنبال رو ينا     

و  109صفحات . ( موقت كرد يلتعط يلژ اسكاتلند  تقاضا از گراند  يرانيضد ا
  )كتاب  333

ـ  يلدر آبادان  تشك يسيكه  تحت اساسنامه انگل: لژ  سن ژرژ  – 4     يشد و با مل
  )450 ةصفح.( شد يلتعط شدن  صنعت  نفت 

ـاب     يدهدكتر مصدق برچ يلژها  كه با زمامدار ينعالوه برا     شـدند و دركت
ـ  يكسان يبه فهرست اسام ينگاه مذكور است  ينرائ  يكه توسط حكومت مل

 يهتصـف  يو لشـگر  يادارات كشور از  يقانون ياراتاخت با استفاده  از مصدق و
  .است  رجيخا عوامل   يامان مصدق  با تمام يشدند گواه  مبارزه  قاطع و ب

  يو اكنون كه براثر رقابت  سازمان ها. مبارزه  گذشت سراسرعمرمصدق در  
شود كه چرا  مشرف  يخوب روشن م. شده اند يماسونها معرف فرا  ي،جاسوس

ـلطنه،     ي،زاده، فروغ  يتق يت،هدا نصرالملك يسي،نف وثوق الدولـه، قـوام الس
ـ    يمي،فه ي،محمد صادق  طباطبائ يدس يمي،حك ي،تقو  بـوذري،  يمحمـد عل

دكتر مصـدق  مـورد     ياسيس يتاز بدو  فعال...  دكتر اقبال و يان،ساعد، گلشائ
كـه مصـدق     يسـت ن  يا ياسـي عمـل س  ياقرار گرفتند ودرنطق   يو ةحمل 

  .نشمرده باشد خائنان را بر  ينا يانتهايخ
ـ   يدشمن  ةانداز يانبجاست درب        ينفراماسونها با مصدق بازبه كتـاب  رائ

سـه   ينمراد  از ا...( يركه با نخست وز يفراماسونها  بقدر  ":  يمرجوع كن
گـز بـا   دارنـد  هر  داشـتند و   يدشـمن )  خبـر نامـه    - نقطه  مصدق اسـت 

)  11(  )  ما ايران ةكتاب  نقل از مقال  87 ةصفح.( مخالف نبوده اند يستهاكمون
   

و  يحاتتوضـ  ي،انقـالب اسـالم   يهبعلت محدود بودن جا در نشر:  يحتوض
  .متن خواهد آمد همراه با  يانقالب اسالم يتبخش در سا ينمĤخذ ا

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 يروگـاه ن جـاي  به اگر كه بدهم توضيح دارم سعي بخش اين در اما
 كـارايي  بردن  باال و ايران انرژي سبد كردن عوض صرف را سرمايه اتمي
 سـال  از مقايسه مطالعه اين در. شد مي حاصل اي نتيجه چه كرديم مي آن

 از تـر  قديمي آمار كه است بابت  اين به اين و است گرفته صورت 1381
 سال 15 لالاق اتمي نيروگاه معضل وگرنه كنم پيدا نتوانستم را 1381 سال
  .است شده ايران مردم  گريبانگير كه است

 مـي    اسـت،  شـده  اتمي نيروگاه خرج فرض كه دالر ميليارد 20 هزينه با
 را پذير تجديد انرژي  با برق توليد سبد بادي توربينهاي ساختن با توانستيم

 خـود  نوبـه  به كه. برسانيم ساعت تراوات 46 به ساعت تراوات 13 تقريباً از
 خـارج  رده از كند، مي كار درصد 31 كارايي  با كه را گازي ههاينيروگا
 تقريبي ارزش به نفت بشكه ميليون 67 ميزان به ترتيب اين به و كرديم مي

 گاز از نيز ترتيب اين به و. كرديم مي جويي صرفه سال در دالر ميليارد  7
  . بكاهيم تن ميليون 23 ميزان به اي گلخانه

 نيروگـاه  بـا  را پـايين  كارايي با فرسوده نيروگاههاي كه توانستيم مي يا و
 سوخت ساعت تراوات  141 ترتيب اين به و كنيم جايگزين تركيبي سيكل
 جويي صرفه سال در دالر ميليارد 9 ارزش به نفت بشكه ميليون 89 معادل
   . بكاهيم اي گلخانه گاز از تن  ميليون 29 ضمن در. كنيم

 

  اتمي نيروگاه بجاي
 
 بـه  اما شد، آغاز پيش سال 15 از بيش اتمي نيروگاه تكميل شروع چند هر

 اين به. گذاشتم 1381   سال را محاسبه مبناي آمار نبودن دسترس در دليل
 در ببينـيم  و برگـردانيم  عقـب  به سال ده را ساعت عقربه بگذاريد ترتيب
 نـاويژه  بـرق  كـل  سال اين در. برديم مي  بسر وضعيتي چه در 1381 سال
 ميـزان  ايـن  كـه  اسـت،  بـوده  مي ساعت تراوات 138 بر بالغ شده دتولي

 طلـب  سـاعت  تـراوات  353 معـادل  حرارتـي  نيروگاههـا   بـراي  سوختي
  . است كرده مي

  90 سـال  در كـارايي  ايـن  و  بـوده  درصـد  37 نيروگاهها كارايي معدل  
 گـازي  نيروگاههاي  متوسط عمر طول. است رسيده درصد 38 به حداكثر

 نيروگـاه  ساخت اينرو از. باشد مي سال 35 بخاري نيروگاههاي و سال 15
 رشـد  گـازي  نيروگـاه  عـوض  در و اسـت   نداشـته  چنداني رشد بخاري

 سياسـت  سال ده طي در ترتيب ين به). 7 نمودار( است داشته چشمگيري
 يـك  حـدود  فقـط  را نيروگاهها كارايي است توانسته كنوني  رژيم انرژي
 پـذير  تجديد  نيروگاههاي ساير برقابي نيروگاه از غير به. كند اضافه درصد
 حقيقـت  در و نيسـتند  ذكـر  قابل است هنوز كه هنوز و هستند ناچيز بسيار

  . چرخد مي فسيلي نيروگاههاي  چرخ همان روي بر انرژي سياست
 

 خرج دالر ميليارد 20 به غريب شايد حاضر حال در شد گفته كه همانطور
 مـن  ديـد  از  پول اين متأسفانه و    . است شده ربوشه اتمي نيروگاه ساخت
 كـه  بگذارم ميان در خود خواننده با خواستم حال اين با است رفته برباد
 در پـول  ايـن  بـا   داشـت  دست در خودش را خود سرنوشت جامعه اگر

   . كند عمل توانست مي چگونه برق توليد قلمرو
 

  بادي برق نيروگاههاي نصب
 

 كيلووات هر در دالر 1800 برابر تقريباً آبي برق نيروگاه شده نصب قيمت
 توانستيم مي پول  اين با باال فرض با اتمي نيروگاه ساخت بجاي اگر. است
 حـدود   مقدار اين كه باشيم داشته بادي برق توان مگاوات 11000معادل

 معـادل  تقريبـاً  برق توليد ميزان  اين كند مي توليد برق ساعت تراوات 33
 اسـت  معنـي  بدين اين    . است مگاواتي 1000 اتمي نيروگاه  5 برق توليد
 در ايـران  انرژي سبد در را پذير تجديد انرژي  مجموع انتخاب اين با كه
 بـه . داديـم  مي افزايش ساعت تراوات 43 به ساعت تراوات 10 از روز آن
 بـا  حـداكثر  كه را گازي نيروگاههاي مثال براي توانستيم  مي ترتيب اين

 ترتيـب  ايـن  بـه  و كـرده  خارج رده از را كند مي كار درصد 31 كارايي
 در دالر ميليـارد  7 تقريبـي  ارزش به سال در نفت بشكه ميليون  67 معادل
  . كرديم مي گاز بيهوده سوختن در جويي صرفه سال

 23 ميـزان  بـه  را كـربن  اكسيد دي اي گلخانه گاز جمله از اين بر عالوه  
 در كيوتـو   قرارداد ايران كه است ذكر به زمال. بدهيم كاهش تن ميليون
 صـنعتي  كشـورهاي  قرارداد اين طبق بر و بود كرده امضاء را 1999 سال
 اي گلخانه گازهاي  ميزان شدن كم براي تكنيكي و مالي امكانات بايد مي
 نيز فرصت اين متأسفانه. بگذارند پيشرفت حال در كشورهاي اختيار در را
 و مـالي  كمكهـاي  دريافـت  بـا  توانستيم  مي ما و رفت بين از زمان آن در

   .بوديم داشته پذير تجديد انرژي توليد ميزان اين از بيش حتا تكنيكي
 

  تركيبي سيكل نيروگاههاي نصب
 
 نـو  را خـود  فرسـوده  نيروگاههاي اتمي، نيروگاه پول با توانستيم مي يا و

 پـول  آن بـا  ديگر انبي به. ببريم  باال درصد 50 تا القل آنرا كارايي و كنيم
 ساعت تروات 149 توليد ظرفيت با تركيبي سيكل نيروگاه 20 توانستيم مي
 فرسـوده  نيروگاههـاي  و جديـد  نيروگاههـاي  تفـاوت . باشـيم   داشته برق

 در نفـت  بشـكه  ميليـون  89 معادل كه ساعت تراوات 141 معادل سوختي
 ايـن  بـا  ايـن  بـر  عالوه.  باشد مي سال در دالر ميليارد 9 از بيش يا  و سال
  .     بكاهيم اي گلخانه گازهاي توليد از تن ميليون 29 اقدام

 بـا   CHP  نـوع  از نيروگـاه  نصـب  و مسـتهلك  نيروگاههاي تعويض با يا و
 بـا  تركيبي  سيكل بديل  از بيش انرژي اتالف از درصد 80 از بيش كارايي

 بـه  احتيـاج  نيروگاههـا  نـوع  اين البته. كنيم جلوگيري كارايي درصد   50
 اتـالف  از درصـد   30 اينكـه  بـر  عالوه اما. دارد سرما يا و گرما انتقال شبكه
 بـراي  كاهـد،  مـي  كنـد  مي درست برق فقط كه تركيبي سيكل به نسبت
 زيـر  بايـد  مـي  زيـرا  . كرد خواهد درست مفيد كار دهه چند تا نيز جامعه
 دنبـاالبر  بـر  عـالوه  سـاخت،  زيـر  ايـن  با كه كرد درست جديد ساخت
 دارند كمي انرژي  ارزش كه انرژيهايي كه دهد مي امكان نيروگاه كارايي

 گـرم  براي را روند مي بين از مختلف هاي كارخانه در و) پايين اكسرژي(
 شـده  تهيـه  اروپا اتحاديه  براي كه گزراشي بنابر. كرد استفاده آب كردن
ـ  نيروگاههـاي  ديگـر  نوعهـاي  بـه  نسـبت  نيروگاه نوع اين است  يحرارت

 زيـرا  نكـردم،  را روش ايـن   مقايسه  رو اين از    .است شده داده ارجحيت
 انرژي، جغرافيايي تمركز ميزان دانست بايد مي روش اين محاسبات براي
. است ميزان چه مربع متر هر در وات  توان، و مربع متر هر در ساعت وات

 و  نـدارم  دسـت  در مختلف شهرهاي براي را ارقام اين حاضر حال در و
   . كردم بسنده روش  اين ذكر به تنها همين براي

 

  كرد راهنمايي بايد مي سو كدام به را انرژي سياست
 
 براي كلي بطور. است جهت كدام به انرژي مصرف كه ديد بايد ابتدا در

 در سـال  30   و 15 زماني فاصله كه است معمول انرژي محدوده در اينكار
 تعيـين  در عامل چند انرژي سياست كردن مشخص براي. شود گرفته نظر
  . كند مي بازي را عمده نقش انرژي سياست اين
 جهـت  در انـرژي  سياسـت  كـه  اسـت  مهـم  بسيار. كشور استقالل اول•

 كه كند انتخاب بايد را سوختي  كه توليد در هم. كند عمل كشور استقالل
 چنان بايد مي مصرف در هم و شود كاسته سوخت واردات به وابستگي از

 برق مصرف كه ترتيبي به كند كمك مستقل  جامعه رشد به  مصرف كه باشد
  . باشد توليد جهت در شود مي كه جايي تا
 براي طبيعتي كه كرد دنبال بايد را سياستي آن. است زيست محيط دوم•

 گرفتـه  دسـت  در حاضـر  نسل  كه آنچه از آبادتر گذاشت بجا بعد نسلهاي
   . است

 

  . الزم سرمايه سوم•
 

 در

 در مثال براي. شوند مي واقع تناقض در هم با عاملها اين مواقع از بسياري
 از يكـي  سـنگ   زغـال  اين و است باال بسيار سنگ زغال به وابستگي چين

 كند مي ايجاب زيست محيط. است زيست محيط آلودگي اصلي عاملهاي
 سبد از زودتر هرچه سنگ  زغال مصرف كه شود دنبال انرژيي سياست كه

 انـرژي  مثـل  پـذير  تجديـد  نيروگاههـاي  بـا  آنـرا  و. شود برداشته انرژي
 ايـن  غالـب  كـه  اسـت  اين  مشكل اما. كرد جايگزين بادي و خورشيدي

 بـه  احتيـاج  سياسـتي  چنـين  اتخاذ نتيجه در و شوند مي تمام گرانتر روشها
 زيـرا  نيسـت  موجـود  سرمايه  آن حاضر حال در كه دارد عظيمي سرمايه
 كـه  دارد فعاليتهـايي  بـه  ميـل  و اسـت  بيشتر سودآوري سرمايه خصلت

 نقش بارزتري بطور ايران براي  مشكل همين. كند حداكثر را سوددهي

 سـرمايه  همان كه عامل سومين فقر و سرمايه نبود در زيرا. كند مي بازي
 فضـاي  انـدركاران  دست براي زيرا  كند، مي بازي را عمده نقش است

 از ايـران  بايد كه گويد مي زيست محيط. دكن مي تنگ بسيار را انتخاب
 هـم  كشور استقالل با اين و كند استفاده  پذير تجديد توليدي روشهاي

 ايـن  سـواي  ديگـر  سياسـتي  كنـد  مي الزام سرمايه اما دارد، همخواني
 سـوخت  بـه  توليـد  كردن متكي مثال براي  سياست آن و بشود انتخاب
 كـه  اسـت  زيسـت  محيط ترتيب اين با و است كشور در موجود فسيلي
 روش يـك  كـردن  گزينه مواقع، اي پاره در  حتا. كند مي را عمده ضرر
 نظـر  در را زيسـت  محـيط  فقط مثال براي بخواهيم اگر حتا برق توليد
 شـد  مقايسه باال در كه همانطور مثال براي. شود  مي مشكل بسيار بگيريم

 يـا  و كنـيم  بنـا  بـادي  نيروگـاه  كه توانستيم مي يا اتمي نيروگاه پول با
 ايـن  از يك كدام كه است اين سؤال. سوز گاز  تركيبي سيكل نيروگاه

 زيسـت  محيط تعريف اينكه به بسته. است مناسبتر زيست محيط براي دو
 بگيريم نظر در را اي گلخانه گاز كردن كم اگر مثال براي  بكنيم، چه را
 منظور اين به بهتر تركيبي سيكل نيروگاه كردن درست صورت اين در

 سـيكل  نيروگـاه  سـاخت  با زيرا. بادي نيروگاه ساختن تا كند مي  كمك
 در شـد،  مـي  كاسـته  اي گلخانه گاز از تن ميليون 29 ميزان به تركيبي

 اي گلخانـه  گـاز   از تن ميليون 22 بادي نيروگاه ساخت با كه صورتي 
 ساخت  با اي گلخانه گاز كمتر تن ميليون 7 وسيله بدين. شود مي كاسته

.  شود مي توليد بادي نيروگاه ساخت با مقايسه در تركيبي سيكل نيروگاه
  
 رانـت  كـه  شـود  مي گر جلوه صورت اين به صورتي در مشكل اين تازه  

 كه آنچنان  نباشد جامعه آن نظام بر حاكم نظامي مالي مافياهاي و خواري
 ملـت  هستي بر چنگ مالي نظامي مافياهاي اين و است قرار اين به امروز
  .است انداخته ايران
 متوســط كــارايي 1389 ســال تــا ايــران انــرژي معــاون هــاي داده بنــابر

 كارايي  اين ساله 5 برنامه بنابر. است بوده درصد 37 حرارتي نيروگاههاي
 دالري حسـاب  بـا  يـا  و تومـان  ميليارد هزار 7 كه برسد درصد 45 به بايد

  .بود خواهد  اينكار ينههز سال در تومان ميليارد   3,5   تومان 2000
  

     ديگر سال 15 تا انداز چشم
  

  :  برق توليد بخش، اين چكيده
 582بـرق  مصـرف  ميـزان  بـرق،  مصـرف  درصدي 7 رشد با 1406 سال تا

 معادل سوختي  درصد 38 كارايي با نيروگاهها. شد خواهد ساعت تراوات
 اگـر . ارنـد د الزم گاز مكعب متر ميليارد 154 معادل ساعت تراوات 1534
 در باشـد،  ميـزان  همين به جامعه  ديگر بخشهاي در گاز از استفاده تناسب

. آيـد  مي الزم داخلي مصرف براي گاز كعب متر ميليارد 855 صورت اين
 توليـد  بتوان هم اگر و كرد توليد بتوان كه  نيست معلوم هم را ميزان اين
 گـاز  ميـزان  ايـن  توليـد  زيرا برد، مي بين از را كشور اقتصادي توان كرد

 در. شـود  تـأمين  نفـت  فروش از بايد سرمايه اين  و دارد سرمايه به احتياج
 ايـي  گلخانـه  گـاز  تـن  ميليارد    1,7   توليد گاز سوزاندن ميزان اين ضمن
 سـه  معـادل  متوسـط  بطـور  بايـد  برق اين توليد براي  ضمن در. كند مي

  . كرد احداث سال در اتمي نيروگاه
. گيـرد  مـي  صـورت  توليدي غير هاي بخش در كلي ربطو انرژي مصرف
 اسـتفاده   صـنايع  بخش در انرژي درصد   15,6   فقط 1388 آمار بنابر چنانكه

 در كـه  شـود  مـي  برقـي  توليـد  صرف انرژي اين از بخشي البته. شود مي
   .گيرد مي قرار استفاده مورد كشاورزي و صنايع

  
  
 

   1406 سال تا مصرف
 
 مصـرف  رشد. بود خواهد صورت چه به مصرف رشد هك ديد بايد اول اما
  بخواهـد   مصـرف  رشد اين اگر. است بوده درصد 7 حدود پيش دهه در
 نيـاز  مورد برق ساالنه ديگر، سال 15 تا يعني كند پيدا ادامه  1406 سال تا

 فـي  كما كه باشد اين بنابر  اگر كه. بود خواهد ساعت تراوات 582 بر بالغ
 برق ميزان اين  ٪ 38 كارايي متوسط حد با حرارتي هاينيروگاه از السابق
 تـراوات  1531 معـادل  نيروگاههـا  بـراي   الزم سوخت ميزان بشود، توليد
 متـر  ميليـارد  154 معـادل  نيروگاههـا  اين سوخت نياز. بود خواهد ساعت

 يبخشـها  يمصرف گاز در تمـام  ينيمبب ينكها يبرا اما . باشد يمكعب گاز م
  سـال   يبـه نقشـه انـرژ    يبوده است، بهتر است نظـر  جامعه به چه نسبت

   .ياندازيمب
  

  ۱۶در صفحه
  

 ۲-یمبکنیمتوانست یچه م
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  کنش و واکنش؟
  

به یمن اندیشه راهنما  ،انقالب می توانست در درون و بیرون از مرزها
 ،بـا مـردم خـود و جهانیـان رابطـه برقـرار کنـد و  ،و جنبش همگـانی

ود کـه مرتـب از این رو ب. پیروزی انقالب را تضمین کند ،بدین رابطه
عصـر  ،در باره نقش انقالب ایران در وارد کردن جهان به عصـر سـوم

بـه آقـای خمینـی  ،بی وقفـه. می گفتم و می نوشتم ،زادیآاستقالل و 
خاطر نشان می کـردم کـه هـم بـا مـردم خـود و هـم بـا مـردم دنیـای 

بــا اســالم بمثابــه بیــان  ،مســلمان و هــم بــا مــردم همــه جــای جهــان
است ) پیروزی گل بر گلوله(و روش خشونت زدائی زادی آاستقالل و 

به ایرانیـان  ،بدیهی است که این رابطه. که می باید رابطه برقرار کرد
 ،در همـان حـال ،زادی را می داد وآفرصت رشد بر میزان استقالل و 

قــای خمینــی و آ ،از ایــن رو. بازســازی اســتبداد را نــاممکن مــی کــرد
ای دستیار قدرت خـارجی شـدند و جانشین گروه بندیه ،دستیاران او

دولــت اســتبدادیان و بــاقی مانــدن  :همــان امــر واقــع بــاز ســازی شــد
  . ایرانیان در موقعیت زیر سلطه

هرگاه واکنش نمی شدیم و صدور انقالب در ضد خـود  ،بدین قرار     
که صدور خشونت است ناچیز نمی شد و اسالم در ضد خود که دیـن 

 ،به سـخن دیگـر ،بیگانه نمی گشت ،خشونت و خشونت گستری است
در درون  ،اگر کنش می شدیم یعنی خشونت زدائی ادامه مـی یافـت و

زادی و فرهنـگ ایـران آدین بمثابه بیـان اسـتقالل و  ،و بیرون مرزها
زادی ایرانیـان را بـا یکـدیگر دوسـت مـی آبمثابه فرهنگ اسـتقالل و 

ادی بــر مــی زآگرداندنــد و انیرانیــان را بــه جنــبش بــرای اســتقالل و 
و ... ایــران گرفتــار گروگــانگیری و جنــگ و اســتبداد و  ،انگیختنــد

  .بحران اتمی نمی گشت
تـش و آقرار گرفتن ایران در حلقه  ،نآساله و به دنبال  ۸جنگ . ۳٫۳

 ،در محاصــره پایگــاه هــای نظــامی و جاسوســی امریکــا و متحــدانش
واکنشها و و  - درواقع واکنش ها  –ها » کنش«مد آپی  ،...اسرائیل و

مـد گروگـانگیری آجنـگ تنهـا پـی  ،در حقیقـت. گروگانگیری شد
پـس . قای خمینی از عراق شدآنخستین، بیرون کردن »  کنش« :نبود

قـای سـید آنـوه  ،قـا موسـی اصـفهانیآقای صدام آ ،از پیروزی انقالب
قـای خمینـی آوازه را نـزد آمرجع تقلیـد پـر ،ابوالحسن اصفهانی فقید

قـای آمـن . قـای صـدام را بـاز گفـتآمـد و پیـام آ او نـزد مـن. فرستاد
یـم ژقای خمینی این شد کـه رآپاسخ . گاه کردمآخمینی را از پیام  او 

او می خواهد از مـا  ،از این رو. ماه سقوط می کند ۶صدام در کمتر از 
بـه پیـام او . یمـش را از سـقوط نجـات دهـدژمشروعیت بگیرد بلکـه ر

 ،هـا و واکـنش هـا» کنش«یک رشته  ،ن پس نیزآاز . نباید اعتناء کرد
دستیاران قدرت خارجی نیـز .  زمینه ساز جنگ شدند ،همه خشونت

ه را بقصــد متالشــی کــردن ارتــش ژدســت بکــار شــدند و کودتــای نــو
. طرفه این که اصراری هـم بـه پنهـان کـاری نداشـتند. سازمان دادند

ــرا مطمــئن بودنــد ــا ،زی ــا لــو رفــتن کودت قــای خمینــی و آواکــنش  ،ب
  . می تواند حتی انحالل ارتش باشد ،تیاران اودس
ماده شـدن عـراق بـرای حملـه بـه آبا وجود گزارش روشن در باره      

قـای بهشـتی آ ،قای خمینی که واکنش نشـودآبا وجود اصرار به  ،ایران
ورد و آقـای خمینـی دسـتور آطرح انحالل ارتش را به شورای انقالب 
ضربه ای که به دسـتور . را داد اعدام تمامی شرکت کنندگان در کودتا

امریکـا چـراغ سـبز . ن را از هم گسسـتآشیرازه  ،او بر ارتش وارد شد
و وزیـر خارجـه اسـبق ) نامه محرمانه الکساندر هیـگ بـه ریگـان(داد 

قایان جورج براون و بختیار و اویسی به بغداد رفتنـد و بـه آ ،انگلستان
اسـت و در صـورت قای صدام اطمینان دادند ارتـش ایـران متالشـی آ

توانـا بـه مقاومـت نیسـت و ارتـش عـراق  ،حمله قوای عراق به ایـران
 ،لـن کـالرکآبه قـول  ،بدین سان. سان می تواند تا تهران پیش تازدآ

نهـا اسـباب ایجـاد جنـگ را آ ،وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر
اسـباب  ،از طریـق دسـتگاه خمینـی ،ایـن بـار ،نهاآهم . فراهم کردند

قایــان آبــه دســت  ۶۰کودتــای خــرداد . وردنــدآن را فــراهم آادامــه 
ــه ای و ــتی و خامن ــنجانی و بهش ــی و هاشــمی رفس ــه... خمین  ،از جمل

  .بخاطر ادامه دادن به جنگ انجام گرفت
دریـغ کـه او در تمـام  –قای خمینی کنش بود و واکـنش نبـود آاگر       

را ) عـراقبیرون کردن او از (قای صدام آ» کنش« ،–عمر واکنش بود 
اجـازه واکنشـهای . پاسـخ نمـی داد» کـنش«ن آبا واکنشـی از جـنس 

بـر . گروگـانگیر نمـی شـد. میز در مرزها را نمـی دادآمتقابل خشونت 
بــه جــای متالشــی کــردن ارتــش و . ســر گروگانهــا معاملــه نمــی کــرد
به . ن را دموکراتیک می کردآسازمان  ،اعدامهای دستجمعی ارتشیان

ن کـه آصدور انقالب را به ضد . ارتش ملی بگرددارتش امکان می داد 
بـا  ،بـر اصـل موازنـه عـدمی. بدل نمی سـاخت ،صدور خشونت است

جاذبـه انقـالب . عراق و دیگر کشورهای منطقه رابطه برقرار می کرد
زادی آبا اسالم بمثابه بیان استقالل و . ایران را به دافعه بدل نمی کرد

تنها بـا مـردم کشـورهای دنیـای  نه ،و رشد بر میزان عدالت اجتماعی
 ،مسلمان که با تمامی جهان رابطه برقرار می کرد و به یمن این رابطه

همان شرائط که پیروزی انقالب ایران را میسـر  –مساعدترین شرائط 
را برای رشد و توانمند گشـتن ایـران و بازیـافتن اسـتقالل و  –کردند 

بــا بازســازی  ،بــدیهی اســت کــه ایــن کــنش. تــدارک مــی دیــد ،زادیآ
 ،»سلســله روحانیــت« ،قــای مشــکینیآبــه قــول  ،ســلطنت اســتبدادی
  .مطلقا ناسازگار بود

در سطح رابطه در درون یک سازمان سیاسی و در سطح رابطـه . ۳/۴
فراوان مثال ها از کنش ها و واکنش ها که بـا متالشـی  ،فرد با فرد نیز

 ،منیتبـدیل شـدن دوسـتی بـه دشـ ،یک خـانواده ،شدن یک سازمان
هرگـاه ) زورمدارانه و در واقع واکنش(= کنش نادرست  :وجود دارند

زور را بـا زور (= و یـا فعـال ) تن دادن به زور زورگو(= واکنش منفعل 
بــدون کمتــر  ،)پاســخ گفــتن یــا نادرســت را بــا نادرســت پاســخ گفــتن

واکنش بر اصل ثنویت تـک محـوری اسـت و دوسـتی را بـه  ،تردیدی
سازمان و خانواده  را از هم می پاشد و دوسـتی  دشمنی بدل می کند و
  . را دشمنی می گرداند

موضــوع  ،کــار نادرســت ،هرگــاه واکــنش بــا کــنش جانشــین شــود      
روش  ،مـدآن بدسـت آنکه شناخت کاملی از آپس از . تحقیق می شود

بـدون حضـور (= در محـیط دوسـتی . ن اندیشیده می شـودآتصحیح 
  . اشته و کار نادرست درست می شودروش تصحیح به اجرا گذ ،)زور
بن مایـه واکـنش . از یک جنس نیستند ،کنش با واکنش ،بدین قرار      

یـا آ. خـالی از زور اسـت ،اما کنش وقتی حـق اسـت. همواره زور است
چراکه عقل وقتی ابتکار . وجود دارد؟ نه ،ن زور باشدآکنشی که مایه 

هرزمـان کنشـی را مشـاهده  ،بنا براین. زادی داردآمی کند استقالل و 
نباید تردید کنیم که واکنش کنشـی  ،ن زور استآمی کنیم که بن مایه 

  ...  و. باز واکنش کنشی است ،نهم زورباشدآکه اگر بن مایه  است
بر پرسش کننده گرامی و همه خوانندگان است که تجربه کنند و به      

 ،واکـنش ترین محک برای تشـخیص کـنش از آتجربه دریابند که کار
ایـن محـک را دقیـق تـر مـی کنـیم هرگـاه . وجود زور در عمل اسـت

شـامل هـیچ راه حلـی  ،بدانیم واکنش وقتی جز تخریب هدفی ندارد
پس وقتی خمیر مایه عملی زور بـود و واجـد راه حلـی نیـز . نیز نیست

. عمــل واکنشــی اســت همــه زور و هــدفی جــز تخریــب نــدارد ،نبــود
  . ندجنایت ها این سان روی می ده

 ،دمی می تواند بر واکنش زورمایه خویش غلبه کنـدآبسا می شود که     
زاد خود را بازیابد و به دنبال راه حلی شود که تصـحیح غلـط آحالت 
ترجمان رها شدن عقل از بند  ،این بازگشت از واکنش به کنش. است

  .   زادی خویش استآزور و بازیافتن استقالل و 
  
  

        
  ۲ - م بکنیمچه می توانستی
  

 بـه  را انرژي مصرف كل از%    27,9   معادل نيروگاهها بخش 1388   سال در
 بـراي  گـاز  سـهم %   17,9   مقـدار  ايـن  از كـه  اسـت  داده اختصاص خود

 گاز، مكعب متر ميليارد 43 معادل سال اين در. است حرارتي نيروگاههاي 
  .است بوده نيروگاهها سوخت

 داشـته  ادامـه  1406 سال تا نسبت همين به جامعه كل در گاز مصرف اگر
 855 بـر  بـالغ   ديگـر  سـال  15 تا يعني 1406 سال تا گاز مصرف كل باشد،
 ذكـر  اينجا در است بهتر مقايسه براي شايد.  شد خواهد مكعب متر ميليارد
 ميليارد 274 طبيعي گاز توليد  كل 1391 سال براي محاسبات بنابر كه شود
  .  شد خواهد مكعب متر
 همـه  از اول داشـت،  خواهـد  همراه به مشكل دو گاز مصرف مقدار اين

 بـراي   گـذاري  سرمايه به احتياج باشد پذير امكان هم اگر ميزان اين توليد
 نفـت  فروش از سرمايه اين. داشت خواهد گاز ميزان اين توزيع و توليد
 توليـدي  غيـر   بخشـهاي  در عمـده  بطور گاز مصرف زيرا بشود تأمين بايد

  . شوند مي مصرف
 ميـزان  طبيعـي  گـاز  مصـرف  ميـزان  ايـن  كـه  اسـت  ايـن  دوم مشكل و  

 افـزايش  سال در تن ميليارد   1,7   تقريباً ميزان به حداقل را اي گازگلخانه
 بـاال  زمـين  كره دماي اگر تحقيق بنابر كه است ذكر به الزم. داد خواهد 

 منطقه 5   و شد هدخوا روبرو باران نزول كاهش با ايران از منطقه 25 برود
 بـا  زمين كره دماي رفتن باال با مجموع در ايران بنابراين. باران افزايش با

  . شد خواهد مواجه خشكي
 بايـد  ديگـر  سـال  15 تـا  انـرژي  از ميـزان  اين توليد براي نيروگاه چند  

 ساخت؟
 كـه  ديد بايد است ميزان چه برق مصرف رشد حدوداً شد معلوم كه حال
 درصـد  85    نيروگاههـا  اينكـه  فرض با برق ساعت تراوات 581توليد براي
 در باشد نيروگاه نگهداري و ترميم براي الزم زمان باقي و    كنند كار زمان
 احتيـاج  مـورد  مگاوات هزار  78 معادل تواني با نيروگاههايي صورت اين
 احتيـاج   رزرو عنـوان  بـه  مگـاوات  هزار 12 كه كنيم فرض اگر اما. است
 در كـه  را همزمان بار حداكثر اوالً بتوانند  نيروگاهها اين اينكه ايبر است
 بتواننـد  نيروگاههـا  ايـن  از تعـدادي  ثانيـاً  و كنند تهيه است تابستان فصل

 سـال  15 تـا  صورت اين در بشوند، تعمير دست در  نيروگاههاي جايگزين
. است احتياج مورد مصرف براي ويژه توان مگاوات هزار 90 حدود ديگر

 اين به اين. است بوده مگاوات هزار 52 نيروگاهها عملي قدرت  90 سال تا
 مگـاواتي   1000 نيروگـاه  41 القل بايد مي ديگر سال 15 تا كه است معني

 ميزان به مصرف رشد ضريب اگر كه است معني بدين اين.  شود احداث
 شـهر بو اتمـي  نيروگـاه   قـدرت  با نيروگاه 3 سالي تقريباً يابد ادامه كنوني
 ايـن  در. باشـد  نيـاز  مـورد  مصرف جوابگوي بتواند تا است احتياج مورد

 تا موجود نيروگاههاي تمامي  كه است شده گرفته اين بر فرض محاسبات
 نيروگاههـا  ايـن  سـاخت  فقط.     دهند مي ادامه خود كار به ديگر سال 15

  .  داشت خواهد خرج سال  در دالر ميليارد 3 حدود اي هزينه
 بـرق  شبكه ساخت هزينه بلكه نيست، نيروگاه ساخت هزينه فقط ضمن در

 آوردن فـراهم   هزينه همچنين و نيروگاهها براي رساني سوخت و رساني
 عوض اين بر عالوه. شود حساب بايد هم نيروگاهها اين نياز مورد سوخت
  . بود  خواهد هزينه پر نيز برق مصرف الگوي كردن

 ايـن  بـه  جواب است؟ مناسب برق كسري اين توليد براي روش كدام اما
 هـر  مشـكالت   و امكانات كه كنم مي سعي زير در. نيست آساني كار سؤال
 مگـاوات  هـر  قيمـت  است بهتر اينجا در اما. كنم برسي را روشها از كدام
 تحقيقـي  بنابر  2010 سال  در را مختلف روشهاي به شده توليد برق ساعت

 گرانتر بسيار ايران اتمي نيروگاه خارجم كه جهت آن از. بياورم آمريكا در
 اين از را اتمي نيروگاه است غرب در شده  ساخته اتمي نيروگاه مخارج از

  .  كردم حذف جدول
 اسـت  گـازي  نيروگاههاي روش، ارزانترين شود مي مشاهده كه همانطور

 بـرق  نيروگاههـاي  هـم  آن گرانتـرين . كننـد  مـي  كار گاز سوخت با كه
 زيـاد  بسيار خورشيدي برق قيمت سقوط روند. است گرمايي خورشيدي 

 بـا  برابري  رقم اين ديگر سال چند تا كه شود مي زده حدس و است بوده
  .بكند بادي نيروگاههاي

 راه سـر  بـر  مشـكالت  و امكانات كدام كه پردازم مي اين به بعد بخش در
 كرديـد   مشـاهده  بحـال  تا كه همانطور. است ايران آينده انرژي سياست

 اگـر . دارد خـود  سرراه بر بزرگي بسيار مشكالت ايران و است تنگ قتو
 اين از  كه بخواهد  اگر و كند پيدا محور توليد اقتصاد يك بخواهد ايران
 چه هر بايد مي بيايد بدر گذراندن روزگار و نفت كردن صادر باطل دور

 زيسـت  محـيط  بهبود به كمك  هم كه كند دنبال را انرژي سياست زودتر
  كند كمك جامعه محور توليد اقتصادي رشد به هم و ندبك
  

  :توضيح
  

I  ايـن  كه است انجاميده طول به سال 15 از بيش بوشهر نيروگاه ساخت 
 را فرض اگر   محاسبه راحتي براي. برد مي باال بسيار را ساخت هزينه خود

 بـا  باشـد  گرفته وام پول دولت دالر ميليارد 5 اول سال كه بگيريم اين بر
 بـراي  سرمايه هزينه فقط دالر  ميليارد 9 معادل  سال 15 اين در  ٪12 هرهب

 وسـايل  خريد به مجبور دائم ايران اينكه ضمن در. است شده تمام دولت
 ديركرد مجموع. است بوده بازار نرخ از باالتر  بسيار قيمت به نيروگاه براي

 واقعيـت   از دور دالر ميليـارد  20 رقم نيروگاه با ارتباط در وسايل خريد و
 و تحريمهـا  تمامي مخارج محاسبات اين در كه است تذكر به  الزم. نيست

 كشـورهاي  بـه  اقتصـادي  و سياسـي  دادنهاي باج و آن از ناشي آسيبهاي
  . است نشده درج مختلف 

II چيـزي  اسـت  ساخت حال در كه فنالند اتمي نيروگاه حاضر حال رد 
 بـراي   كـه  اسـت  برداشـته  خرج ندفنال دولت براي دالر ميليارد 8 معادل
 نشـده  درج...  ذبالـه  نگهـداري  تحقيـق،  بيمه، مخارج هزينه اين در مثال
 انجاميـده  طول به  سال 15 از بيش بوشهر نيروگاه ساخت ضمن در. است
  محاسبه راحتي براي. برد مي باال بسيار را ساخت هزينه خود اين كه است
 وام پـول  دولـت  دالر ميليـارد  5   اول سال كه بگيريم اين بر را فرض اگر

 هزينه فقط دالر ميليارد 9 معادل  سال 15 اين در  ٪12 بهره با باشد گرفته
 بـه  مجبور دائم ايران اينكه ضمن در. است شده  تمام دولت براي سرمايه
. اسـت  بـوده  بـازر  نرخ از باالتر بسيار قيمت به نيروگاه براي وسايل خريد

 دالر ميليـارد  20 رقم نيروگاه با ارتباط در ايلوس خريد و ديركرد  مجموع
 مخـارج   محاسـبات  اين در كه است تذكر به الزم. نيست واقعيت  از دور

 اقتصـادي  و سياسي دادنهاي باج و آن از ناشي آسيبهاي و تحريمها تمامي
  . است نشده درج مختلف كشورهاي به

 IIIاست شده ضفر توليد سال در ساعت 3000 بادي نيروگاه هر براي .  
IV پيدا دليل به كوره نفت حالت بدترين در كه است شده اين بر فرض 

 ماده اين  سوخت به ادامه همچنان سوختن از غير اي استفاده مورد نكردن
  . بكنيم كم را گاز سوخت آن بجاي و بكنيم نيروگاهها در

  Heat Roadmap Europe 2050 Perfomed by Aalborg 
university and Halmstad university for Euroheat  & 
Power, Brussels 

     http://www.sabainfo.ir/newsdetail-60262-54.html  
 VIIبطور كه زماني مدت يعني نيروگاهها كاركرد ضريب حاضر حال در 

 باشد مي درصد 66 حدود كنند مي كار متوسط
VIII يبـرا  نيروگاههـايي  چنـين  عمـر  طـول  كـه  اسـت  ذكـر  به الزم 

 3 5 بخـاري  و تركيبـي  سيكل براي و است سال 15 گازسوز نيروگاههاي
 كـه  كـرد  سـنگين  هزينه بايد يا ل مدت اين از بعد و كنند مي فرض سال 

 آنرا اينكه يا  و نشود كاسته آن كارايي از تا كرد بازسازي دوباره را نيروگاه
 ذكر كه ددار بسياري فاكتورهاي به بسته كردن انتخاب را راه كدام. بست
  است مورد بي اينجا در آن
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