
  

در برابر، . نی می گوید با خامنه ای مخالف است اما بنا ندارد با او وارد منازعه شوداهاشمی رفسنج :انقالب اسالمی ک تنظیم کرده ن نمائی که اطالعات سپاه و واواادر سازم. می دآنند» فتنه«ن خامنه ای او را سر دسته اهل ادستیار است و » منازعه فرساینده«ندر کار ااو دست : ن می گویندااین. نی قرار داده شده استااست، در رأس، هاشمی رفسنج مهدی هاشمی با نیک » گفتگوهای خصوصی«ن، نوار ادر این می. بنا دارد رهبری را آنقدر بفرساید تا از پا در آید بوذری، کسی که از مهدی هاشمی به . وید نوار را او پخش نکرده استنیک آهنگ کوثر می گ. آهنگ کوثر منتشر شد نوارها و مدارک دیگر را نیک آهنگ کوثر، به . دادگاه شکایت کرده است نیز می گوید، نوار را پخش نکرده است دهنده نتشاراهرگاه این دو طرف آنتشار نداده باشند، . تقاضای وکالی مهدی هاشمی در اختیار دادگاه گذاشته است . اما واواک نیز ممکن است بر مدارک او دست یافته و نوار را منتشر کرده باشد. نداای غیر از مهدی هاشمی نمی م نی با خامنه ای صراحت دارد، بلکه خامنه ای را شخصی غیر انواده رفسنجادر هر حال، نوار نه تنها بر مخالفت خ ن او وجود دارد که در آن، تقسیم کار شده است و هر کس اخالفاز مای ند و اطالع می دهد جبهه اقابل کنترل می د     هاشمی رفسنجانی نوار را ساختگی می خواند و غافل است که تکذیب او اعتراف بر مدرک . کار خود را می کند
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 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۶۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  

  جمال صفری

  ومت ھای  قوام السلطنه و مستوفی الممالک سقوط حک
  

احمد شاه    1301بان آدر  ماه :  شرح مي دهد سيف پور فاطمي
. راجعت كردماز راه  بوشهر  و شيراز و اصفهان  به پايتخت 

پاريس شاه چند تلگراف گرم بوزيرجنگ وبه قوام السلطنه  از
يرخود تاريخ  حركت ومس رئيس دولت مخابره كرده وآنان را از 

  .آگاه  ساخت
روزهشتم آبان وارد لنگرگاه بوشهرشد ومراسم استقبال به ترتيب 

نگ  و كفيل حكومت تا لنگرگاه ج سردار سپه وزير . زيربعمل آمد
هم روساي ادارات، طبقات  بندر در شاه را استقبال كرد و

اعيان شهردريك صف طوالني مقدم شاه را  و افسران و بازرگانان 
باد پادشاه  از  ت فرياد زنده ند، درتمام اين مدخوش آمد گفت

في حضار، شاه معرّ پس از. خارج گمرك شنيده مي شد داخل و
اتومبيل مي شود  سوار هنگاميكه و عمارت گمرك خارج  از

با فرياد هاي زنده  ورا گرفته  جمعيت زيادي اطراف اتومبيل او
 سردار.  كنند مي مراجعت او شادي از و هلهله اظهار شاهنشاه باد 

پياده شده و مي خواهد  اتومبيل پهلوي  شوفر بوده  سپه كه جلو
 ق كند، شاه  او را منع كرده و مي گويد بگذارمردم را متفرّ

 فهاي  زيررا به وليعهد واشاه  تلگر بوشهر باشند، از مردم آزاد 
  :قوام السلطنه رئيس الوزراء مخابره مي كند

 صبح به سالمت وارد بوشهرشدم  امروز وليعهد بحمداهللا  تعالي«  
 انشاء اهللا عنقريب از ديدار. شما دارم و كمال اشتياق را بديدار 

   »شاه . سالمتي خودتان تلگرافي اطالع دهيد .شما خوشوقت شوم
  تلگراف  به قوام السلطنه

از تبريكات  شما مسرور . جناب اشرف الوزراء، تلگراف شما رسيد« 
  امروز صبح بسالمت  وارد  بوشهر شده و لي بحمداهللا  تعا. شدم

  
  ۱۲صفحه  در 

 

  صدارت  يعل
  

رکن  ی،مردم يوسازیآلترنات یبرا ای يلهوس
 قسمت چھارم. یچھارم دموکراس

  
مستقل و آزاد به مثابه  يها از استبداد با رسانه گذار
   .يمردمساالر ياييو پو ييبرپا يبرا نيازي يشپ

 
روشنفكران از  ةخدش يب يبانيو پشت يدولت يجوساز ةحرب     

 يجهو امثالهم دنبال شد، به نحو احسن نت يتلرآن، كه توسط ه
تفرعن و . رود يتمام بكار م يتبود و تا به امروز با موفق بخش 

 يگانهو ب يمنش و روش، خود ينصاحبان ا ينيخود برتر ب
 يآقا يداتمهو ت مريكاا يراخ ةانتخابات دو دور .  شناسد ينم

 16در صفحه    دست اندر كاران انتخابات،  يركارل رو مشاور بوش پسر و سا

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

  نصراهللا نجاتبخش 
  
  

  ٢ -انتخابات رياست جمھوری در بوته ابھام ؟ 
  

 ياستر يبرا يدامانده از انتخاب كانددر يا خامنه
  ؟ !  يجمهو

  
و  يرانروز ها در داخل ا ينكه ا يسابقه ا يب ياسيس وقايع

 يندهاست، اوضاع انتخابات آ ياندر غل يالملل يندر سطح ب
 يتحاكم يرا  روز به روز برا يراندر ا   يجمهور ياستر

سو، در سطح  يككه از  يعيوقا. سخت و دشوار كرده است
نه كه در ياخاور م يبحران  يتاوضاع به غا يژهو بو يالملل ينب

مصر، لجاجتها  يهستند، همچون كشماكشها يريحال شكل گ
محمود عباس   يروزيپس از پ يلتازه اسرائ يها ينيو فتنه آفر

 .   
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

 رابطه حکومت با دولت؟
مرام ها از جمله مرام های دینی به جز حکومت در چه نهاد  - ۱   :آقای بنی صدر، لطفا به پرسشهای زیر پاسخ بدهید  

را اجرا ) سکوالر اسالم غیر (برسد و مثال بخواهد احکام اسالم گر مثال حزبی با مرام اسالم در یک دولت الئیک به حکومت - ا ۲  هایی میتوانند حضور داشته باشند؟
دولت الئیک به چه شکل و تا کجا میتواند احکام شرعی را اجرا حکومت اسالمی در یک  دولت و حکومت کجاست و مثال یک مرز بین حوزه اختیارات . حوزه عملش دقیقا تا کجاست؟ کند
 کند؟

   :پاسخ پرسش اول٭  
به جز حکومت در  ینید یمرام ها از جمله مرام ها -اول  پرسش  

  حضور داشته باشند؟ ندیتوانم ییچه نهاد ها
   :پاسخ پرسش اول•  

 
آن در  یباشد، جا یاستقالل و آزاد یانکه مرام ب ینبنا بر ا  - ۱ 

رابطه  یمرا در تنظ یشتنخو یسر هر انسان است تا که زندگ
(=  یادبن یچمرام مرام دولت و مرام ه ینا. قدرت تباه نکند با 

آن  یمااست بر اصل راهن یهیبد. شود ینم یگرید) نهاد
و حقوق جمع و اصول  رداست و برابر حقوق ف یموازنه عدم که 

جامعه را  یادهایتوان بن یم... راهنما در قضاوت و
که رهبرکننده، انسان و  یبیساخت و سازمان داد به ترت  یدتجد
  . کند ینانسان مع یزبگردند و هدف ها را ن یادهابن یله،وس

  باشدقدرت  یانکه مرام ب ینبنا بر ا – ۲ 
  2در صفحه
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  ضلعي هاشمي و اصالح طلبان و بخشي از محافظه كاران 5روياروئي خامنه اي با ◀
  3ص  :ايان و احمدي نژاديهاجديد و اصول گر 

   5ص :قتل با شكنجه و مأموريت قوه قضائي و عاملهاي مؤثر در تغيير روش اخير◀
  حمله با بمب به خانه بن مناش افسر اطالعاتي اسرائيل كه از افشا كنندگان افتضاح◀

   7ص  :اكتبر سورپرايز است 
  مادگي براي شروعشآو يا گفتگوهاي مستقيم ميان ايران و امريكا در حال انجام است ◀

   8ص  :وجود دارد و يا انجام نمي گيرد؟ 
   9ص  :دو هوا ومĤنور دريائي و تهديد به گفتگو نكردن و سياست يك بام ◀
  كسي نمي داند صدها ميليارد دالر  ،وقتي ايران در رديف اول فاسدترين هاست◀

   10ص ...: پول كشور چه شده است و
  11ص  :قر نيز وسيله تجاوز به حقوق انسان شده اندمدتها است كه بي كاري و ف◀

  ؟يندهرضه فرساامع
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دولـت مـی بایـد برابـر . باز دولت می بایـد از آن مسـتقل باشـد  - ۲/۱ 
حقوق ملی و حقـوق انسـان و نیـز اصـول راهنمـای هریـک از ارکـان 

سازمان بجویـد بـه ترتیبـی کـه حاکمیـت مـردم بطـور مسـتمر  ،خود
یعنــی اکثریتــی کــه بنــا بــر رأی مــردم معــین مــی شــود . برقــرار باشــد

حکومت کند و اقلیتی که باز بنا بر رأی مردم جا و موقع اقلیت را مـی 
 :بـازی کنـد ،نقش خود را در اداره دولت و جامعـه مـردم سـاالر ،یابد

  . ارزیابی و انتقاد و هشدار و انذار
هر فرد عضو جامعه و بنیادی که سازمانهای سیاسی هستند مـی  - ۲٫۲

هرگـاه چنـین . ی خـود کننـدن مـرام را اندیشـه راهنمـاآتوانند این و 
می تواننـد برنامـه ای را کـه  ،بوقتی که اکثریت حاصل می کنند ،کنند

بـه  ،بر وفق مرام خویش تهیه و به تصویب اکثریت مردم رسانده انـد
  .  اجرا بگذارند

  
  :پرسش دوم ٭
  

را ) اسـالم غیـر سـکوالر(د احکام اسالم حکومت برسد و مثال بخواهاگر مثال حزبی بـا مـرام اسـالم در یـک دولـت الئیـک بـه  :پرسش دوم
  دولت الئیک به چه شکل و تا کجا میتواند احکام شرعی را اجرا کند؟دولــت و حکومــت کجاســت و مــثال یــک حکومــت اســالمی در یــک مـرز بـین حـوزه اختیـارات . اجرا کند حوزه عملش دقیقا تـا کجاسـت؟

  
  :پاسخ پرسش دوم •
  
نیــز مطــرح مــی بــود و  ایــن پرســش در دموکراســی هــای غــرب  -  ۱

بــا اســتفاده از  ،پــیش از جنــگ دوم جهــانی :همچنــان مطــرح اســت
مدند و مـردم سـاالری آلمان بر سر کار آنازیها در  ،سازوکار انتخابات
حـزب هـای کمونیسـت  ،بعد از جنگ دوم جهـانی. را تعطیل کردند

ــا  ــاتوری پرولتاری ــه هــدف خــویش را اســتقرار دیکت ــدین خــاطر ک ب
از این . خطر اول برای دموکراسی خوانده می شدند ،گردانده بودند

ن می شـدند آگرایشهای راست و چپ جانبدار دموکراسی مانع از  ،رو
هشدار و انذار مداومشان ایـن . که حزب کمونیست اکثریت پیدا کند

 ،بود که هر گاه اکثریت جامعه به یـک حـزب کمونیسـت رأی بدهـد
زاد شـرکت مـی آتخابـات خرین باری خواهد شد که مردم در یک انآ

  . کنند
نهم که حزب های کمونیست اروپائی هدفی را کـه اسـتقرار آبعد از      

گرایشــهای راســت جانبــدار  ،دیکتــاتوری پرولتاریــا بــود رهــا کردنــد
در حـال . همچنان به دادن هشدار و انذار ادامه داده اند ،دموکراسی
ــه ا ،حاضــر نــد و گرایشــهای راســت افراطــی هســتند کــه قــوت گرفت

بیشـتر گرایشـهای چـپ  ،نهـاآنسبت به . دموکراسی را تهدید می کنند
  .هستند که هشدار و انذار می دهند

تـرس وجـود داشـت و ایـن تـرس و  ،هم از آغـاز ،راست بخواهی – ۲
ــائی از  ــرای ره ــه ب ــاری ک ــده اســت ،نآراهک ــه ش ــیش گرفت در  ،در پ

  :همچنان بررسی می شوند ،کتابهای حقوق اساسی
یـک نفـر یـک رأی دارد و نفرهـا در  ،امر که در دموکراسـیاین  - ۲/۱

گــرفتن تصــمیم  اســتقالل  دارنــد و در انتخــاب نــوع تصــمیم آزادی 
از دیـد لیبرالهـا   ،نفرها با یکـدیگر برابـر هسـتند ،دارند و بنا بر این که

اکثریتـی را بـر گزیننـد کـه » مردم«که ).۱(این خطر را در بر داشت 
تهـی «ورد و دولـت دیکتـاتوری آآنها در  دولت را به خدمت خواست

کسـانی کـه مالیـات نمـی دادنـد و  ،غـازآاینست که در . بگردد» دستان
. زنان از حق حاکمیت محروم بودند و حق دادن رأی را نمی داشتند

از حــق  ،زنــان تــا بعــد از جنــگ جهــانی دوم ،در شــماری از کشــورها
  .حاکمیت و رأی دادن محروم بودند

  نظریه سازان به این نتیجه رسیدند که ،ریجاما بتد       
پس می باید بجـای  ،باتوجه به این که دموکراسی اصالح پذیر است    

راه و روشـی جسـت کـه خطـر  ،محدود کـردن شـمار رأی دهنـدگان
دو رشـته راهکـار را پیشـنهاد . بازگشت بـه اسـتبداد از میـان بـر خیـزد

  :کرده اند
پـس رشـد فرهنگـی . سـتضامن اصلی، فرهنـگ دموکراسـی ا - ۲٫۲

الزم است تا که اعضای جامعه بر اهمیت شهروندی و حق حاکمیت 
اکثریت جستن سازمانهای  ،خود واقف شوند و از راه اعمال این حق

جـان الک بـراین شـد کـه حفـظ . سیاسی قدرت محور نا میسر شـود
ن از فساد، نیازمند اینست که دین در جامعه نقش آدموکراسی و حفظ 

مدام بـه اعضـای جامعـه خـاطر . به معنویت را بازی کند فراخواندن
از یـک گوهرنـد تـا کـه کثـرت  ،راء و عقایدآنشان کند که برغم کثرت 

ســبب متالشــی شــدن جامعــه و یــا تــن  ،راء ضــرور بــرای دموکراســیآ
  .نگردد ،دادنش به دیکتاتوری از بیم تجزیه و تالشی

مـی بایـد مـروج  ،فـا کنـداما برای این که دین بتواند این نقش را ای     
این شد که متحول کردن دیـن . زادی و حقوق و کرامت انسان باشدآ

 ،بـدین قـرار. و سازگار کردنش با دموکراسی در دستور کار قرار گفت
از راه اتفاق نیست که دموکراسی در کشورهائی اسـتقرار جسـته اسـت 

دانسـتنی . که دین، جانبدار دموکراسـی و حقـوق انسـان گشـته اسـت
ســت کــه بســا پیــدایش فاشیســم در ایتالیــا و فرانکیســم در اســپانیا و ا

عامـل سـرعت  ،بنوبـه خـود ،لمان و استالینیسم در روسـیهآنازیسم در 
گــرفتن تحــول دیــن و پیشــی گــرفتنش در دفــاع از حقــوق انســان و 

  .عدالت اجتماعی گشت

ــد  - ۲/۳ ــه توتالیتاریســم جدی و ) نازیســم و استالینیســم(بعــد از تجرب
جانبداران  ،)فاشیسم بیشتر و فرانکیسم کمتر(ن آای نزدیک به یمهژر

دموکراسی به این نتیجه رسیدند که بـدون رابطـه بـا بیـرون از تعـین 
نظـــم سیاســـی و اقتصـــادی و اجتمـــاعی و » بیـــرون از«و ) ســـارتر (

ــدارد  ،فرهنگــی ــورنآ(دموکراســی وجــود ن ــن ت ــن). ل ــر ای ــا ب در  ،بن
بـه ایـن دلیـل کـه خـدا . مـی کنـدخدا نقش اول را بـازی  ،دموکراسی

و وقتی هستی متعین محسوب مـی . پس هستی متعین می شود ،نیست
و . شهروندی نیز نیسـت ،زادی نیستآزادی نیست و وقتی آشود، پس 

از . وقتی شهروندی نیست، پس دموکراسی نیز وجود نخواهد داشـت
بلکه کسی مـی شـود . جانبدار دموکراسی، دین ستیز نمی شود ،این رو

 ،زادی و حقـوق ذاتـی انسـانآکه می کوشـد دیـن را بیـان اسـتقالل و 
انسـانی  ،شـهروند ،هرگاه این کوشـش بـه نتیجـه بیانجامـد.  بگرداند

برخوردار از بعد معنوی و حقوقمندی می گردد کـه تنظـیم رابطـه بـا 
 ،به سخن روشن تر. جانشین می کند ،قدرت را با تنظیم رابطه با خدا

زادی مطلـق مـی آد را ترجمان نسبی استقالل و زادی خوآاستقالل و 
ــا ایــن انســانها. گردانــد زور بــی محــل مــی شــود و  ،در جامعــه ای ب

  .دموکراسی در کمال خود استقرار می یابد
شتی دادن دیـن آفراگرد  ،گرچه فراگرد سکوالریزاسیون در غرب       

با  دین را ،ان پل دومژدست کم تا دوره  ،اما ،با دموکراسی شده است
 ،بـه قـول مـاکس وبـر. لیبرالیسم و سرمایه داری سازگار کـرده اسـت
بسا زمینه ساز سرمایه . پروتستانتیسم این سازگاری را زود تر جسته بود

ــه نقــد ســرمایه داری برخاســت و ژ. داری گشــته اســت ــل دوم ب ان پ
بنـوا  ،جانشـین او. جانبدار عـدالت اجتمـاعی و حقـوق انسـان گشـت

دسـت کـم  ،بـه قـول بعضـی. رمایه داری اسـتجانبدار سـ ،شانزدهم
از این رو اسـت کـه دیـن نمـی توانـد نقـش . بیشتر از پاپ های پیشین

خــویش را کــه کاســتن از میــزان خشــونت هــا و همــراه کــردن حــق 
. یــدآاســت را از عهــده بر) کثــرت گرائــی(اشــتراک بــا حــق اخــتالف 

انسـان  ور بعد معنـوی انسـان بـهآبدیهی است کمتر از آن می تواند یاد
  .باشد
متفکرانــی غــرب را نیازمنــد پیــامبری دانســته انــد کــه  ،از ایــن رو        

بیـرون از «مرامی را بیاورد که نیاز انسان به معنویت و نیز نیاز او را بـه 
هم انسان و هم دموکراسی بـه ایـن  ،نهاآاز دید .  وردآبر» نظم و نظام

ند که انسـان ممکـن بدیهی است این متفکران می دان. بیان نیاز دارد
است خود را بی نیاز از دین بشمارد و به حقـوق و ارزشـهای اخالقـی 

جـور چنـین انسـانی بـا دموکراسـی جـور . باورداشته باشد و عمل کند
نها هم که اندیشه های راهنمائی در سر دارند که به قول فوکو آ. است

جورشان با دموکراسی جـور  ،هستند» بیان های قدرت دموکراتیک«
 ،چون انسان با غافل شدن از بعد معنوی خـویش ،باوجود این. تاس

مـی  ،غفلـت از ایـن بعـد ،زادی غافل مـی شـودآاز دو حق استقالل و 
  . تواند به دموکراسی زیان رساند

تحول بیـان دینـی و نیـز تحـول فرهنگـی بـرای آنکـه  ،بدین قرار       
 آکـار ،دجامعه دین سازگار با دموکراسی و فرهنگ دموکراسـی بجویـ

دموکراسـی از فسـاد و . ترین ضمانت برای اسـتقرار دموکراسـی اسـت
دین در  ،تهدید به از خود بیگانه شدن در استبداد رها می شود هرگاه

ن مرام قدرت از خود بیگانه نشود و بتواند نقـش خـویش را در آاین و 
  . دموکراسی ایفا کند

د تــا کــه بــدیهی اســت کــه تــدابیر حقــوقی نیــز ســنجیده مــی شــون - ۳
ن را بـا مـرام آدولت بی مرام را تصـاحب نکنـد و  ،حکومت مرام دار

لـت قدرتمـداری حکومـت آمـرام و دولـت را  ،در حقیقـت. نگرداند
  :یافتگان نگرداند

صریح و شـفاف و  ،حقوق ملی و حقوق انسان  در قانون اساسی - ۳/۱
  .بی نیاز به تعبیر و تفسیر اصول قانون اساسی می گردند

ان و یا قوای سـه گانـه مقننـه و مجریـه و قضـائیه از یکـدیگر ارک - ۳/۲
تفکیــک و اصــول راهنمــای هریــک بــا همــان صــراحت و شــفافیت، 

به ترتیبی که هـیچ قـانون و تصـویب . اصول قانون اساسی می گردند
  . قابل تصویب و اجرا نگردد ،نامه مغایر با آن اصول

باید بدان تمام توجه  امر مهمی که تهیه کنندگان قانون اساسی می      
ن هسـتند آاینست که وظایف هریک از سه قـوه و مقامهـای  ،را بکنند

اختیـاری کـه  ،بـه سـخن روشـن. نها را معین می کندآکه اختیارهای 
ناشی از وظیفه مشخصی نیست و بخصوص اختیاری که کاربردی جز 

 هرگـاه از. به هیچ قوه و مقامی نبایـد داده شـود ،ندارد ،در زور گفتن
به دو امر بـس مهـم پـی مـی  ،این دید در قانون اساسی کنونی بنگریم

  :بریم
در مـواردی ارتبـاطی .  تناسبی میان وظیفه و اختیـار وجـود نـدارد - 

  .میان وظیفه و اختیار وجود ندارد
 ،از جملـه. اختیارهای اصـلی کـاربردی جـز بکـار بـردن زور نـدارد - 

  . دداده شده ان» ولی فقیه«اختیارهائی که به 
برای این که شهروندان از تمامی حقـوق شـهروندی برخـوردار  - ۳٫۳

زادی ها و نیز کثرت آهمه  ،رأی بدهند ،زادیآباشند و در استقالل و 
  .گرائی و حقوق اکثریت و  اقلیت اصول قانون اساسی می شوند

ممنوعیت اعدام و شکنجه بـا تفصـیل و صـراحت و شـفافیت،   - ۳/۴
بخصوص توجه مـی شـود کـه  اعمـال . نداصول قانون اساسی می شو

هر شکلی به خود بگیـرد  ،نآزور با دستگیر شده در زندان و یا خارج 
  . ممنوع بگردد ،ن داده شودآو هر نامی به 

بجاست که قواعد خشونت زدائی اصول قانون اساسی بگردنـد  - ۳/۵
 ،نهـا قـانون وضـع کنـد و دو قـوه دیگـرآتا قوه قانون گذاری بر وفـق 

  . تشان خشونت زدائی بگرددمأموری

... برای این که امکان بکار بردن مرام و سنت و عرف و عادت و - ۳/۶
سه قـوه نمـی بایـد هـیچ مرجعـی  ،لت قدرتمداری برجا نماندآبمثابه 

جز قانون اساسی و قوانینی عادی که بر وفق قـانون اساسـی تصـویب 
  . داشته باشند ،می شود

برعهــده  ،قــض قــانون اساســیمجازاتهــای مقــرر بــرای جــرم ن - ۳/۷
قانون مصوب قوه مقننه گذاشته نمی شوند و بـا صـراحت و شـفافیت 

  .  تمام اصول قانون اساسی می گردند
ــا  - ۳/۸ ــه جــرم او سیاســی و ی ــی ک ــه مجرم جــرم سیاســی و محاکم

در قانون اساسی تعریـف مـی شـود و ترکیـب هیـأت  ،مطبوعاتی است
در قـانون  ،را تعیـین کنـدمنصفه بـه ترتیبـی کـه حکومـت نتوانـد آن 

  .اساسی معین می گردد
از جمله لیبرالیسم و الئیسـیته بمثابـه  ،دولت خالی از هر مرامی - ۳/۹

مرامی برضد همه یا بعضی مرام ها  باشد و نسبت به همـه مرامهـا بـی 
  . طرف گردد

ــد - ۳/۱۰ ــوه ســازماندهی مــردم ســاالر بجوی بخصــوص . هــر ســه ق
ارتـش و نیروهـای انتظـامی سـاخت  دستگاه اداری و قوای مسـلح از

  . مردم ساالر بجویند و این ساخت را اصول قانون اساسی تبیین کنند
ترکیب شورای نگهبان قانون اساسی بـه ترتیبـی کـه مسـتقل از  - ۳/۱

  . معین می شود ،در قانون اساسی ،حکومت باشد
زادی و توانائی اظهـار حقیقـت هـر انسـان ضـامن آنجا که آاز  - ۳/۱۲

در  ،قـانون اساسـی ،نسـتآسی و عاملی مهم از عوامل تکامـل دموکرا
 ،از جملـه. زادی و توانائی را بیان و تضمین می کندآاین  ،اصول خود

زادی آزادی دانـش هـا و آزادی اندیشه هـا و آچند و چون سه جریان 
در اصـول قـانون اساسـی  ،در صـراحت و شـفافیت کامـل ،اطالع هـا

  . تبیین می گردند
یـا دولـت آ«(تدبیری که در نوشته پیشین  ۹ر تدابیر باال و افزون ب – ۴

رکنی کـه  :دو تدبیر دیگر سنجیده شده اند ،)»بی مرام ممکن است؟
ایـن دو .  وسائل ارتباط جمعی است و رکنی کـه افکـار عمـومی اسـت

مشـکل ایـن جاسـت کـه . کاربرد پیـدا نمـی کننـد ،رکن بدون یکدیگر
افکـار  ،یـدآف قدرتمـدارها درهرگاه وسـائل ارتبـاط جمعـی بـه تصـر

ن را در تصـرف آعمومی بسا خود نیز رکنی مـی شـود کـه قدرتمـدارها 
. این تجربه را ایرانیان پس از انقـالب کـرده انـد. دولت بکار می برند

همـین  ،نیـز ،مـردم امریکـا و انگلـیس  ،بهنگـام حملـه بـه عـراق ،اما
ایـد بـه ترتیبـی وسائل ارتباط جمعی می ب ،از این رو. تجربه را کردند

زاد باشند و وسیله آسازمان بجویند که همواره در خدمت سه جریان 
  .تنظیم رابطه قدرتمدارها با جامعه نگردند

چگونه می توان چنین وسائل ارتباط جمعی را یافـت؟ پاسـخ ایـن      
موضوع کتاب دوم مردم ساالری است که به اصول راهنمـا و  ،پرسش

این کتـاب در دسـت تنظـیم و انتشـار . زدارکان مردم ساالری می پردا
پاسخ را  ،پرسش کننده گرامی و دیگر خوانندگان ،تا آن هنگام. است

مـده و اینـک آقای دکتر صدارت که در کتاب توتالیتاریسم آدر نوشته 
  .نیز در انقالب اسالمی انتشار می یابند،خواهند یافت

. تغییــر اســتبــه ضــرورت در  ،بمثابــه رکــن» افکــار عمــومی«امــا        
زود بـه زود بـه  ،نچه به کارکرد حکومت مربوط می شـودآدر  ،چراکه

زادی و آبرای این کـه از اسـتقالل و  ،پس. داوری فراخوانده می شود
ضـرور  ،نهـا غافـل نشـودآحقوقمندی شهروندان و امکـان تجـاوز بـه 

زاد اندیشه ها و دانش آزاد از رهگذر سه جریان آاست افزون بر تغذیه 
با  وجدان تاریخی و وجدان همگانی وقتی در ارتباط  ،اطالع هاها و 

وقتی  ،زادی و وجدان اخالقیآتنگاتنگ است با فرهنگ استقالل و 
وقتـی  ،زادی است و وجدان علمی جامعهآاخالق استقالل و  ،اخالق

ورده آبریده از ظن و گمان و غیـر عقالنـی هـا و تغذیـه مـی کنـد از فـر
  .  اط تنگاتنگ باشدنیز در ارتب  ،های علمی

کسـانی هسـتند کـه پـیش از کودتـای خـرداد  ،از خوانندگان امروز      
برابـر  ،نها مـی داننـد کـه رئـیس جمهـوریآ. را درک کرده اند ۱۳۶۰

بـه  ،در حقیقـت. پیشنهاد کرد همه پرسی انجام بگیرد ،قانون اساسی
د او مطمئن بود که مردم به دموکراسی رأی خواهن ،یمن این دو رکن

قای خمینی نیز مطمئن بـود کـه نمـی توانـد از جامعـه بخواهـد آ. داد
جانب استبدادیانی را بگیرد که با قدرت خارجی سازشی پنهانی کـرده 

ایـن شـد کـه . بودند و با کودتای خزنده در کار تصرف دولـت بودنـد
همـه پرسـی عمـل بـه . میلیون بگویند بله من می گـویم نـه ۳۵ :گفت

 ،ودتـا نقـض قـانون اساسـی و او و دسـتیارانشقانون اساسـی بـود و ک
امر واقع مستمر نیز مـی گویـد کـه اسـتبدادیان در . کودتا را برگزیدند
همچنــان در اقلیــت  ،ن روز تــا امــروزآچــرا کــه از . اقلیــت بــوده انــد

در اختیـار . وسائل ارتباط جمعی در تصرف مالتاریـا بـود ،اما. هستند
بـاوجود . بیش نمانـده بـود ،انگشت شمارنشریه ،جبهه مردم ساالری

هـر عضـو  :مدترین وسیله ارتباط جمعی شـدآکار ،»رادیو بازار« ،این
گیرنده و دهنـده اندیشـه راهنمـا و گیرنـده و دهنـده اطـالع  ،جامعه
این شد که برغم در اختیار داشتن صـدا و سـیما و روزنامـه هـا و . شد

افکـار  ،نماز جمعـه هـا و منبـر هـا و تریبـون مجلـس و آقـای خمینـی
 ،کودتـا ،باوجود ایـن. نها شدآعمومی مخالف استبدادیان و کودتای 

  .با نقض قانون اساسی روی داد
 ،هرگاه قانون اساسی ویژگی هـائی را بیابـد کـه برشـمرده شـدند – ۵

لبـاس قـانون نمـی » فقه قدرتمـدار«از جمله  ،احکام هر بیان قدرتی
مل به حقوق ملـی وظیفه حکومت ع. پوشند و قابلیت اجرا نمی یابند
دولـت بمثابـه سـازمانی کـه ترجمـان . و رعایت حقوق انسان می شود

بــه  ،ایــن حقــوق و اصــول راهنمــای هریــک از ارکــان خــویش اســت
در  ،خدمت حکومت هرگـاه بخواهـد حقـوق و اصـول را نقـض کنـد

  :گوئیم ،اینک که مرز دولت و حکومت روشن و دقیق شد. نمی آید
  موعه ای از حقوق است و تکلیفی که بنا بر این که دین مج - ۵/۱

  16در صفحه
  

رابطه حکومت با دولت؟
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ـار  ،دیر یا زود. نوار استضــدیت بــا خامنــه ای بــودن محتــوای    ــوم خواهــد شــدهویـت انتش ــوار معل ــده ن ـا در . دهن ـاروئی ایـن جبهـه ب تحلیلـی  –در فصل دوم، گـزارش        .خامنه ای می پردازیمفصل اول، به روی ـاره شــــکنجه در امــــی خو نیــــد در بـــ ـار یم و هدفی که تعقیب مـی ژنهای رازند ـا چنــین رفتــ ـارزه بـ ـأمورفصل سوم را به فرجام کار یکـی از        .یمژنه ای در تغییر رویه راجنایتکارکنــد و اثــر مبـ ـــرائیل مـــی امــ ـاتی اس ن اطالعــ ـازگی، . پردازیم ـادا  شنـه اابا بمب آتش زا به خاو بن مناش اسـت و بت او . حمله شده است به قصد کشـتنشدر کآن ــ ــر ااز کس ـاح اکتب ــه افتضـ ــه تمــام . فــاش کــرده اســتسورپرایز و نیز برنامه اتمی اسـرائیل را نی اســت ک نزدیــک ب ـائی کـــه در  ـام معاملـــه اکتبـــر اآنهــ ند، اگـر خـود اسورپرایز شرکت داشته نجــ ـارم، گزارشــــهای        .نداند، کشته شده انمرده  ـای در فصــــل چهـــ ـاره گفتگوهــــ ـا و گزارشـها در  نادوجآنبه ایرمتعـــــددی را در بــــ و امریک ن را گرد آورده اایر برنامه هسته ایباره  ــــنجم        .ایم ـات  ،در فصــــل پ ـــ ــرده اســت و پیرامــون انفجــاری کــه نیروگــاه اتمــی اطالع ــی ک ــد م ـا پاکسـتآن کـه بوشــهر را تهدی ــه لغــو قــرار ژامریکــا بــا تهدیــد رمآنور دریائی مشـترک ب ـامش شــده اســت یــم ب ـا و ششـــــمدر فصـــــل        .ورده ایمآا جمع ر... وگفتگـو مــانع از انج ـای ، داده هــــ ـادی را کـــه گویــ ـات اقتصــ ـاد اقتصـادی و بـی کفایـت اطالعــ ــتند را ژرگستره فس ــردم کشــور هس ــر م ــم و فق ـــمی ـــردآورده ای ـــزارش . گ ـاز، گ ــ در آغ ـاد در اسازم ن بین المللی را در باره فس ن در ان آورده ایم که بنا بـر آن، ایـراجه ــــتمو در فصــــل        .شورها استردیف اول فاسد ترین ک ـای هف ـــ ، خبره ن را از نظــر انســاتجاوزهــا بــه حقــوق    :نده ایمان گذرانندگاخو
 

روياروئي خامنه اي بـا  
ضـــلعي هاشـــمي و  5

اصالح طلبان و بخشي 
ــاران   ــه كـ از محافظـ
ــول  ــد و اصــ جديــ
گرايـــان و احمـــدي 

  :نژاديها
  
رویاروئی خامنه ای با هاشـمی  ٭

ــــافتن  ــــوری ی و ریاســــت جمه
می و تقابــل خامنــه ای بــا خــات

  :اصالح طلبان
  
ن رياســت جمهــوري هاشــمي ابــا پايــ •

ــنج ــارفس ــار  رني و ب ــر ك ــيد آس ــدن س م
محمد خاتمي، خامنـه اي خطـر آينـده 
بدون هاشمي را حس كرد چرا كـه اگـر 

ن هاشمي و ممآنعت او از دخالت اسخن
  ۷۶نتخابـــات ســـال اراي مـــردم در آدر 

كـار نبود احتمال اينكه خـاتمي بـه سـر 
نجام ايد مشکل بود و تقلب را بار ديگر آ

نيکـه هاشـمي از اهميـت امي دادند و زم
همـه متوجـه  ،نتخابات گفـتادقت در 

شده بودند كه هاشمي منظورش تقلـب 
ـــات اســـت و همـــين مســـئله ادر  نتخاب

موجب ناراحتي خامنه اي و بر سـر كـار 
 .شتآمدن خاتمي گ

خامنه اي با سر كـار آمـدن خـاتمي بـا •
از يك طرف  .شتبزرگ روبرو گ چالشي

مــي بايســت بــا هاشــمي تصــفيه حســاب 
نمايـــد و از ســـوي ديگـــر مـــي بايســـت 
مواظب خاتمي باشد تـا از خـط واليـت 

ــود ــارج نش ــه خ ــايد در  .مطلق ــوز ش هن
نـده باشـد كـه خامنـه اي اخاطره هـا م

گفته بود فرق هاشمي با خاتمي در ايـن 
ن بـه هاشـمي مـي گفـتم ااستكه هـر زمـ

بکن او مي گفت باشد و مـي  ن كار رافال
رفت و كـار خـودش را آنجـام مـي داد و 

ن ن كه به خـاتمي مـي گفـتم فـالاهر زم
كار را بکن مخالفت مي كرد و مي رفـت 
اما كاري را كه مـن مـي خواسـتم آنجـام 

 .مي داد
ـــزرگ ا      نتخـــاب خـــاتمي شکســـت ب

خامنه اي بود و او تالش كرد تا هم اين 
ســاب ن كنــد و هــم حاشکســت را جبــر

هاشمي را برسد به همين دليل گروهـي 
از افـراد را تشـکيل داد تـا بـا مشـورت بـا 

 .نه را با هم بزنداها هر دو نشآن
ــــ•  ــــاي ادر جري ــــل ه ــــی ن قت سیاس

كه خود خامنه  )فروهرها و نویسندگان(
، هاشمي بـه ندبود آنند او عامل ااي و ب

رهبـــري نصـــيحت كـــرد كـــه برخـــي از 
ــآ ــه اعــدام اقاچاقچي ــه ن محکــوم ب را ب

ن قتــل هــاي زنجيــره اي عنــوآن عــامال
معرفي كرده و با اعدام آنها كلـك قضـيه 

امـا خامنــه اي بـه دليـل اينكــه  .را بکنـد
اين قضيه از سوي هاشمي مطـرح شـده 

ـــاتمي در  ـــويي خ ـــ آنو از س ـــه ازم ن ب
اصطالح اصالح طلب بـود و مـي گفـت  
قبــول نــدارد، درنتيجــه عبــاي هــر ســه 

ــدآ ــه  خون ــه خــود ب وجــود الي دري ك
 ورده بودند گير كرده بود و مي بايستآ

به گونه اي قضيه را حل كنند بـه همـين 
روزهــا قتــل هــا بــه گــردن  آندليــل در 

ــاد ــه اي افت ــردم متوجــه  .خامن ــه م هم
شــدند كــه همــه ايــن جنايــات از ســوي 
رهبري و بيت او سـر زده و ايـن اوسـت 
 .كه در پشت همه قضايا دخيل مي باشد

امنه اي بر اسـاس جلسه مهم خ آندر     
نش  فكر كـرد كـه اگـر امشاوره با مشاور

قتل ها را بـه گـردن برخـي از نيروهـاي 
خودسر اطالعات بيندازد بهتر است تـا 
از هاشــمي و فكــر او حمايــت كنــد و در 
نتيجه مجبور شـد در بـازي شـطرنج بـا 
هاشمي مهره اي را از دسـت بدهـد كـه 

دست  ازنمي كرد ولي با ا هرگز فكرش ر
نتقام از ااين مهره مطمئن به فكر دادن 
ــداكســ ــاد كــه او را حــذف كردن  .ني افت

بــه  بنــابراين  بعــد ازمــدتي همســرش را
ن ااستخدام نيروهاي حقوق بشري ايـر

ن خسـارت بـه اورد تا موجبات جبـرآدر
 .همسر او شود

سيد علي خامنه اي در طول سـالهاي  •
رياست جمهوري خاتمي تالش كـرد تـا 

هاشـمي بکاهـد  به هر صورت از وجهـه
خاتمي  از طرفدارنهر چند كه هاشمي 

دليــل  .بيشــترين ضــربه را خــورده بــود
هــم شــركت در اكثــر جنايــت هــا و آن

نقــالب بــود كــه اخيآنــت هــاي بعــد از 
ــاقي نمــي  ــراي حمايــت از او ب جــايي ب

 .گذاشت
  
ـــژاد را  ٭ ـــه ای احمـــدی ن خامن
  :می کند» کشف«
  
، ۸۴نتخابات سال ابا نزديك شدن به     

نـــد خامنـــه اي كـــه متوجـــه حضـــور اب
نتخابات رياست جمهـوري اهاشمي در 

يس جمهـور ئـشده بود در ابتدا به فكر ر
ني انند قاليباف يا الريجاشدن افرادي م

افتاد اما به تـدريج بـر او ثابـت شـد كـه 
اگــر بخواهــد شــر هاشــمي و خــاتمي و 

ن را از سـر خـود و واليـت ااصالح طلبـ
ي باشد كم كند بهتر است به دنبال فرد

كه همه خصوصيات خود را در او ببيند 
ــه  ــي زدن هم ــورد يعن ــن م ــا آنو در اي ه

، احمدی نـژاد او مطمئن باشد تا. يکجا
امــا  .را بــا تقلــب رئــیس جمهــوری کــرد

 .شتبعدها با مشکل روبرو گ
ــه       ــه اي بــراي اينك ــي خامن ــيد عل س

ند مـي اچنين فردي را به اين مقام برسـ
شت كه كامال بايست به دنبال كسي مي گ

خصوصيات خود را در آن شخص ببيند 
به همين دليـل روبـروي آيينـه ايسـتاد و 
خود را بدون عبا و عمامه مشاهده نمود 
و در پس تصوير آيينـه شـخص احمـدي 

 .نژاد را با چنين خصوصياتي ديد
چنــين افــرادي بــراي : زشــت ســيرت• 

ن دهنـد ااينكه سـيرت خـود را زيبـا نشـ
ــيع ــاتي وس ــات تبليغ ــي عملي ــه راه م ي ب

ها مـي آنندازند كه در سراسر حاكميت ا
 .ن ديداتو
همآنند خود در كليـه : »بي بصيرت «•

امور داخلي و خارجي و فـردي كـه بعـد 
 .ی خود می شودازهمه متوجه خطا

كســي كــه مــي  :متــوهم و خودشــيفته •
پندارد همه او را دوست دارند و او خود 
را در قلب همه مي بيند به همـين دليـل 

ن اهر زم امل جنايت پيشه و مافياييعو
ها به محلـي مـي رونـد گـروه بـازار آنكه 
شـهر مـي  آنن را براي شـلوغي بـه اگرد

 .فرستند تا هياهوي تبليغاتي بر پا كنند
ــمن  • ــراشدش ــه را   :ت ــه هم ــردي ك ف

شـک كـه  را دشمن پنداشته و هـر كسـي
خود  دشمن  ،در جا ،کوچکی به او ببرد

 . می پندارد
کســانی را بــی وطــن مــی  :یبــي وطنــ •

ــه راحــت ــد ک ــانی  ،خوانن وطــن را قرب
خامنـه ای  .قدرتمداری خود مـی کننـد

ها اسـت کـه در ماههـای اول آندر شمار 
 ،نصـف کشـور بـرود«جنگ می گفتنـد 

. »ست که بنی صدر پیروز بشودآنبهتر از 
ــاز ســاختن  ــدرت و ب ــرای تصــاحب ق ب

ساله نفلـه  ۸نسلی را در جنگی  ،استبداد
بـــه قیمـــت  ،ز آن پـــس نیـــزکردنـــد و ا

کشـــور را در  ،ســـوزاندن فرصـــت رشـــد
 .تش و بحران نگاه داشته اندآحلقه 

 نياايـن گونـه افـراد كسـ: نقـالباضد •
ــدام از ــيچ ك ــه ه ــه ب ــتند ك ــول  هس اص

نقالب باور نداشته و نخواهند داشت و ا
تنها به جهت فريب مردم از آن شـعارها 

 –عـــدالت  –آزادی  –مآننـــد اســـتقالل 
 .استفاده مي كنند.. .اسالم و

صوصيات ديگـر سـيد خاز : ضد مردم •
ــــژاد   ــــدي ن ــــه اي و احم ــــي خامن عل

چون . اشتراکشان در تحقیر مردم است
بـا  ،مردم را عوام کل االنعـام مـی داننـد

. زبان فریب و دروغ  بکار می برنـد ،هاآن
ــر  خــود و نزدیکانشــان  ،هــاآنو در تحقی

 :دورنآکلماتی از این نوع را بر زبان می 
 –بزغالـه  –فتنه جـو  –ميکروب سياسي 

 –فريب خـورده  –دشمن  –سگ  –خر 
 ...و –خس و خاشاك  –اغتشاشگر 

بـه بـا نگـاهي : ن سـابقاارت با یضدي •
ی کـه مـورد غضـب خامنـه افراد اسامی

مـا را بـه وســعت و  ،ای قـرار گرفتـه انــد
ــدآشــدت و عمــق تصــفیه  . گــاه مــی کن

شـــاه «بیهــوده بـــه خامنـــه ای عنـــوان 
نداده اند و بجا می گویند که او » اجارق

ــده شــاه ســابق را دارد ــرا چــون . عق زی
 ،شاهان قاجار و چـون محمدرضـا شـاه

» یـاران«قدرت جوئی را در گرو تصفیه 
ــین  ــده و چن ــدرت خــود دی ــان ق و بانی

ـــرده اســـت ـــنجانی و  هاشـــمي :ک رفس
 و نزدیکـــآن او و خــاتمي نزدیکــان او و

ـــي  ـــان او وكروب ـــين  نزدیک ـــر حس مي

و عبدالله نوري  و نزدیکان او و وي موس
و موســوي خــوئيني هــا  نزدیکــان او و
 و نزدیکــان او و ريشــهري نزدیکــان او و

و دیگـر . نزدیکـان او سوي اردبيلـي ووم
بـه  ،مدیران کشور که دوره احمدی نژاد

نظام خدمت کرده بودند کـه اینـک یـا 
کشور را ترک کرده اند و یا خانـه نشـین 

 .ی هستندشده اند و یا زندان
صـفت اين دو : يتوزلجاجت و كينه  •

ـــت ـــه اي زش ـــم در خامن ـــم در  ه و  ه
از ایـن رو  . وجـود دارنـداحمدي نـژاد 

ــاهم بایکــدیگر را  ــائی تف اســت کــه توان
ندارند و هم شکاف فـی مـابین را بیشـتر 

تش انباشـته مـی آمی کنند و هم آن را از 
تـش را تیـز آکنند و هم مرتب هیزم این 

 ،این کـه مصـباح یـزدی طرفه. می کنند
پیشنهاد برکناری احمدی نژاد را توطئه 

اثبـات بـی  ،می خواند زیرا هـدف از آن
چنانکـه پنـداری . است» رهبر«کفایتی 

وضعیت کنونی این بی کفایتی را اثبـات 
مصباح غافل اسـت کـه ادامـه . نمی کند

ــات ریاســت  ــا انتخاب ــونی ت وضــعیت کن
هم بی کفـایتی خامنـه ای را  ،جمهوری

بات می کند هـم ترسـوئی و مسـئولیت اث
. شکار می کنـدآگریزی او را بر جهانیان 

زیرا می ترسد که برکناری احمدی نژاد 
اثبات بی کفـایتی او باشـد و حاضـر نیـز 
نیست مسئولیت خود کرده را بپـذیرد و 

 .جام زهر را سر بکشد
ـــده شـــدن از ســـوي • احســـاس برگزي

اين هـر دو متـوهم گرفتـار ايـن : ناآسم
هستند كه خداوند آنها را براي يك  باور

نتخاب كرده تـا شـرايط احركت بزرگ 
ن مهيــا ســازند ارا بــراي ظهــور امــام زمــ

ــه كــه بــوش خــود را منتخــب  همآنگون
 .نستامسيح مي د

نه اين هـر دو در ايـن يکـي اخوشبخت •
ند كه منتخب ان داده ادو سال اخير نش

نديشـــه اهـــيچ امـــامي بـــه جـــز تـــوهم 
امثـــال مصـــباح ماليخوليـــايي خـــود و 

 .يزدي و رحيم مشايي نيستند
در  :امنيتي و عاشـق ايـن كـار –نظامي •

خصوصيات هر دوي ايـن دو تـن عشـق 
ـــه نظـــامي گـــري  ـــازي  –ب ـــي ب  –امنيت

اطالعاتي كاري به خـوبي مشـاهده مـي 
شــود و هــر دو بــراي كســب حمايــت از 

 –نهادهــاي ســركوبگر امنيتــي و نظــامي 
در  تالش بسياري نموده و حتـي واواکی
نفجار ا –نند ترورهاي سياسي ااموري م

 ند ادخيل بوده ... ن اعدام وافرم –
ـــاوری  • ـــيزورب ـــين المللل : در امـــور ب

اعتقاد به تهاجمي عمل كـردن در امـور 
سياســت خــارجي و تهديــد كشــورهاي 
ـــه  ـــت ب ـــه نـــابودي و در نهاي ـــر ب ديگ

نـزواي كشـور كـه اندن و اسراشيبي رسـ
ت نتيجــــه آن ازد ســــت دادن امتيــــازا

  .فراون خواهد شد
همآنگونه كه مشخص است  :ئیترسو •

افــرادي بــا خصوصــيات فــوق كــه دم از 
ني و قــدرت مـداري مــي زننـد بــه اقهرمـ

ــا چــه اموقــع نشــ ــد داد كــه ت ن خواهن
و  ۸۸ســال دو در  .نــدازه ترســو هســتندا

ن داد كه در اخامنه اي به خوبي نش ۷۶
ندازه زبـون و ابرابر حركت مردم تا چه 

و احمـدي نـژاد نيـز بعـد از  ترسو اسـت
خـــویش وحشـــت  ، ۸۸ســـال  جنـــبش

نهـــا  از ابرخـــي مکبهنگـــام حضـــور در 
  . گذاشتنشگاهها به نمايش اجمله د

ـــ مشـــترکايـــن خصوصـــيات        ن امي
د شـاحمدي نژاد و خامنـه اي  موجـب 

،با  ۸۴نتخابات سال ادر   ،خامنه ایكه 
ــاور ــي و مش ــيد مجتب ــورت س ش و نامش

بـه تغييـر راي خـود ، مجبور سران سپاه
نتخاب محمد باقر قاليبـاف و حتـي ادر 

زيـرا بـه خـوبي  .بگـرددني اعلي الريجـ
درك كرده بود كه براي نابودي شخص 

ــه اصــالح اســيب رســآهاشــمي و  ندن ب
 احمـدی نـژادن مهـره اي بهتـر از اطلب

ــرد ــد ك ــدا نخواه ــ .پي ــابراين فرم ن ابن
ــب  در  ــا اتقل ــرد ت ــادر ك ــات را ص نتخاب

نتخــاب هاشــمي اعــت از ناعــالوه بــر مم

ني كه براي سيد علي خامنـه اي ارفسنج
نقشه هـا كشـيده بـود، فـردي را بـه ايـن 

 .د كه دشمن هاشمي باشدسانمقام بر
ن باشد تـا مـدتي ان يادشانندگااگر خو  

ن ابيـــت رهبـــري از قاليبـــاف بـــه عنـــو
نديداي منتخب استفاده مي كرد امـا اك

ني بـه اترس از نزديکي قاليباف و الريجـ
نتخـاب ااشمي آنهـا را وادار بـه تغييـر ه
 .دکر
به بعد، خامنه اي دلش به  ۸۴از سال  •

را بخواهـد  اين خوش بود كه هر كاري
احمـدي می تواند یا به دست و یا به نام 

هر  نست،اتا آنجا كه تو .نجام دهدانژاد 
اصـالح  قلـع و قمـع :کار خواست کـرد

و نيروهاي نزديـك بـه هاشـمي و  انطلب
شروع كرد و هر روز بر دايـره  خاتمي را

ـــر آنهـــا مـــي افـــزود ـــر« .فشـــار ب يس ئ
كه خود را در حمايت كامل  »یجمهور

ديــد از هــيچ كــاري بــراي  مــي» رهبــر«
در  .مطلقه كردن رهبري كوتاهي نكـرد

ننـد خـود خامنـه ا، همیامور بين المللـ
سیاست خارجی را در دشمن بینـی و اي 

مشــکالت . دشــمن ســتیزی نــاچیز کــرد
ــه  نــيافراو ــارب ــوني  وضــعیت. آوردبب كن

همکاری احمدی نژاد با خامنه ناشي از 
بنا بر قـول  ،جز این که اینک. ای است

» صدها ایـراد«خامنه ای  ،حداد عادل
به احمدی نـژاد پیـدا کـرده و احمـدی 
ــه هــای  ــه ای را هــدف حمل ــژاد خامن ن

او برای محبوب . زبانی خود کرده است
همـان سـخنان را مـی گویـد کـه  ،شدن

نی صدر بهنگام مبارزه بـا کودتاچیـانی ب
می گفت که کودتای خزنده را بـه پـیش 

رئیس جمهوری تنها منتخب  :می بردند
مجلــس نماینــده . مســتقیم مــردم اســت

رهبـــر . اقلیـــت کوچـــک مـــردم اســـت
اسـتقالل . منتخب مستقیم مردم نیست

 ...از آزادی جدا نیست و
خامنــه اي بــه ســرعت در پــي حــذف •
مایـه بـراي خـود ا را هـني بود كـه آناكس

ايـن كـار را بـا  .خطر احسـاس مـي كـرد
كمــك احمــدي نــژاد بــه پــيش مــي بــرد 

 .ينده كار خود بينديشـدآبدون اينكه به 
احمــدی نــژاد  در نتيجــه بعــد ازمــدتي،
كـه خامنـه ای  خود را دیگر نه منتخـب 

در . دانسـت ناق امـام زمـحبر  برگزیده
پی تقلب بزرگ و تجدید شدن ریاست 

ـــژاد خـــود را  ،جمهـــوریش احمـــدی ن
ــردم ــام زمــان و منتخــب م ــده ام  برگزی

يس ئـرسـت ديگر دلش نمـي خوا .یافت
جمهور مورد تاييد خامنه اي يعني ولـي 

دم از . باشدو دست نشانده فقيه مطلقه 
  : استقالل رأی زد

  
ــا  ٭ ــه ای ب ــی اخــتالف خامن وقت

ـــنجانی و اصـــالح  ـــمی رفس هاش
  :طلبان سرباز کرد

 
ح طلبـان بـا هاشـمی و اصـال اختالف •

كــه  خامنــه ای. خامنــه ای ســر بــاز کــرد
ن ان بــه در بــردن مخالفــاطعــم از ميــد

، چشـــیده بـــودتوســـط احمـــدي نـــژاد 
او را بــه  ،بــرای بــار دومتصــميم گرفــت 

بــه همــين  .برســاندرياســت جمهــوري 
شـرايط  ۸۸، ازماهها قبل از سال خاطر

ولـي  . نتخاب مجـدد او را فـراهم آوردا
رد منتخـب او هنگامي كه متوجه شد فـ

ــودش ام ــد خ ــزدنن ــاهي  ن ــردم جايگ م
نتخابـات را بـه ان تقلـب در اندارد، فرم

خــود  دیگـر مــأمورانن و اسـپاه پاســدار
تقلبـي آشـکار، بـار ديگـر،  بـا .کردصادر 

رئـــیس جمهـــوری را  احمـــدی نـــژاد
او حاضـر شـد  ،ایـن کـاربـراي . گرداند

ــه كشــتار  ــردمدســت ب  نهــايادر خياب م
دان کهریـزک زنـ. ن بزنـداايرشهرهای 

  . روی زندان ابوغریب را سفید کند ،او
  ، که از هر سو هانتقاداتوجهي به 

  
  4در صفحه

  

 معارضه فرساینده ؟
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، سـنگیند و بـا هزينـه اي نـنك  ي شد،م
 ،کسی را که می گفت از لحاظ طرز فکـر
 ،از هاشـــمی بـــه او نزدیـــک تـــر اســـت

  .باردیگر رئیس جمهوری کند
امــا بــه محــض اينكــه احمــدي نــژاد • 

 ،ریاست رسیدبا تقلب به براي بار دوم، 
از ســـوئی مداخلـــه هـــای خامنـــه ای و 
فرزنــدش مجتبــی در قــوه اجرائــی بــی 

او دیــد  ،انــدازه شــدند و از ســوی دیگــر
بارســنگین ویرانگریهــای اقتصــادی و 
سیاسی و انزوای بین المللی و مجازاتها 

. لتـی بـیش نیسـتآبردوش او است و او 
ــس خواســت اســتقالل عمــل نشــان  پ

بـــا  تقالل عمـــل او راایـــن اســـ .بدهـــد
مطمـئن  او. رویارو کردمتقلب  »رهبر«

با وجود سخنان خامنـه ای در نمـاز  بود
و اطمینانی که بـه  ۸۸خرداد  ۲۹جمعه 

ن بركناري او اتو ،مراجع قم داده است
اگر بخواهـد او را بركنـار كنـد  .را ندارد

ن ادر واقع مهر تاييـدي بـر نظـر مخالفـ
داشـت نتخابـات ايس جمهور قبـل از ئر

به خصوص اگر بخواهد احمـدي نـژاد 
خود را بـی کفایـت و بـی را بركنار كند 

ــانی  ــر کس ــرده و نظ ــی ک بصــیرت معرف
ــنجانی و  وخــاتمي  چــون هاشــمی رفس

ــي وســوي وم تصــدیق کــرده  ...و كروب
مـردم  ،بخاطر  رأی خطای خود. است

سرکوب کـرده و صـفحه ای سـیاه تـر از 
جنایتکــاری خــویش بــر صــفحه تــاریخ 

كـرد  بنابراين، ابتدا تالش .استنوشته 
ــا ا ــومتي  زت ــام حک ــال احک ــق ارس طري

ند كه مواظب اعمـال امخفي به او بفهم
ــــار خــــود باشــــد  مــــاجرایدر  .و رفت

نتصـاب رحـيم مشـايي بـه امخالفت بـا 
معاون اولي رياسـت جمهـوري، خامنـه 
اي، طـــي حکمـــي حکـــومتي، محمـــود 
احمدي نژاد را از اين كار بازداشـت امـا 

مطمــئن بــود مــي  نــژاد احمــدی چــون
، خامنـــه ای بایســـتدنـــد در برابـــر اتو

اهميتي براي حکم حکـومتي وي قائـل 
، بـراي خامنه این ايار  ،سرانجام. نشد

 ،احمــدی نــژادتحــت فشــار قــرار دادن 
ند کــه شــدای مجبــور بــه افشــاي نامــه 

ی نوشته بود يس جمهورئر خامنه ای به
کــه حــاال دیگــر نمــی خواســت دســت 

را  دین ترتیب بود کـه اوب. نشانده بماند
مجبــور بــه پــذيرش آن حکــم حکــومتي 

 .كردند
های این ن به بعد، مخالفت ااز آن زم •

. شـکار شـدندآاز پی هـم  ،دو با یکدیگر
برخورد احمدي نژاد با صفار هرنـدي و 
محســـــني اژه اي و بيـــــرون افتـــــادن 

بیـــرون  مخالفـــت ایـــن دو را از پـــرده 
زيـرا  .همـه را متعجـب كـردانـداخت و 
ـــان  ـــر«کـــه  شـــد شـــکارآبرهمگ يس ئ
تاييــــد  در بنــــدخــــود را  »یجمهــــور

ن اهمــدر درســت  .نــدانمــي د» رهبــر«
ن بود كه، با بركناري محسني اژه اي ازم

نـه عـدم تـوآن پـيش بينـي جنـبش ابه به
را  احمــدی نــژاد خــود ن،املــت ايــر

ــــت  ن ادر زمــــ . واواک کــــردسرپرس
هــر چــه ســند مــورد  ،واواکسرپرســتي 

 واواکاز  را بـود ش خـود و بانـدشنياز
ن ان سـرار ميـد ،این امر. خارج ساخت

ها آنورد و آنگرانی سخت بوجود  ،یمژر
ديگـر نمـي را به ایـن نتیجـه رسـاند کـه 

 .ن به احمدي نژاد اعتماد كرداتو
ن ان مي گذشت، فاصله مياهر چه زم •
مي  بیشتر »یيس جمهورئر«با » رهبر«

 وخـاتمي  وپيش بيني هاي هاشمي  .شد
در این باره که خامنه  كروبي  وموسوي 

ــایتی  ای مکافــات بــی دانشــی و بــی کف
 ،خــویش را ســنگین خواهــد پرداخــت

ــه اي  . مــدآراســت از کــار در مــی  خامن
مجبور به تحمل احمدي نژاد همچون 

به خصوص . و هستاره اي در گلو بود 
و  وزیـر واواکن درگيري با ابعد از جري

مصـلحی بركناري او و بازگشـت مجـدد 
كه منجـر  اي با دستور خامنه ،زارتبه و

ــه تحصــن  ــژاد روزه  ۱۱ب در احمــدی ن
ــه گاخ ــابعــد از آن . شــتن ، ديگــر اجرم

 خامنــه ای . تــرميم نشــد ایــن دو رابطــه 
ن انتهــاي دوراقــرار بــر كنتــرل او تــا 

هم اكنـون  . گذاشترياست جمهوري 
ـــاه هـــای  خـــر ریاســـت جمهـــوری آم

احمدی نژاد است و قول و فعـل او مـی 
که بنا ندارد این ماهها بـی سـر و گویند 

  .صدا بگذرند
دلخوشی خامنـه ای از اینسـت کـه اما  •

ــته اتو ــمي اســت نس ــه هاش ضــرباتي را ب
ني توسط محمود احمدي نـژاد ارفسنج

او در طول سه سـال گذشـته  .وارد سازد
هاشـمي دسـت و پـای مافیـای  نست اتو

نشــگاه آزاد اد. رفســنجانی را جمــع کنــد
ند و عـالوه بـر آن بـا اتاسالمي را از او بس

ن رهبــري مقــام افشــار بــه برخــي خبرگــ
رياســـت را از چنـــگ وي بـــه در آورد و 

  اما. پشم هاشمی رفسنجانی را بریزد
  
ــــی ٭ ــــود و مجتب ــــزوای خ  ،ان

   :ساخته خود خامنه ای است
  
اتفاقي كه افتاد، نه خـود او متوجـه ز ا •

در حــال حاضــر  :اون اشــد و نــه مشــاور
ت یک منزوی وضعیوضعيت خامنه اي 

او در انزوائی است کـه خـود او و . است
او با طرد دستیاران . مجتبی ساخته اند

ــی  ــاز کــردآخمین ــد از . غ ــا آنیــک چن ه
 : .توسط خود خمینی رانده شده بودند

حصــــر يــــا تحــــت نظــــر گــــرفتن  - 
ــا یةنيوني چــون آاروحــ اللــه منتظــري ت
ت الله دستغيب اآي وني كه فوت كرد ازم

يوســـف  وني اجـــبيـــات زن  و شـــيرازي 
ــي  ونعي اصــ جــوادي  وموســوي اردبيل

حسـين  وحيـد  وني اشبيري زنج وآملي 
و ...مفيـدي و و  ني اشهرست  وني اخراس

نند محمدي ريشـهري انيوني مانيز روح
ني اطاهري اصفهو ني اهاشمي رفسنج و
ــوردي  و ــي يونســي  وموســوي بجن  وعل

سيد  وواعظ طبسي  ودري نجف آبادي 
ــد خــاتمي  ــاديو محم ــه  اي  ه و خامن
 وطاهري خرم آبادي  وحائري شيرازي 

 وعبداللــه نــوري ومحمـد بــاقر خـرازي 
ــا  ــد موســوي خــوئيني ه ــد ومحم احم

علــــي اكبــــر   و نــــيالنكر ومنتظــــري 
 ...محتشمي پور  و

نگي نخست وزير مورد تاييد احصر خ - 
خميني ميـر حسـين موسـوي و نماينـده 

مهـدي كروبـي  ،خميني در بنياد شـهيد
 ...و
نزديـك بـه هـای ن انـداخورد بـا خبر - 

ــه خ ــي و حکومــت از جمل ــداخمين ن ان
قتل احمد خمینی و تـوهین و ( خميني 

ـــی  ـــن خمین ـــر او حس ـــف پس  و) تخفی
ـــ ـــای  وادهناخ ـــتي ه ـــايي  وبهش و رج

و  صـدوقي و دسـتغيب و صدر و قدوسي 
دو فرزندش و برادر (هاشمی رفسنجانی 
ني اربــو  هاشــميآنو ) زنــش در زنداننــد

 ...املشي  و
ــا خــ -  نواده هــاي شــهداي ابرخــورد ب

ن حاضر و كنترل اجنگ و برخي سردار
نــش اد وبــاكري  وآنهــا از جملــه همــت 

 وعاليـــي  ورشـــيد و رجـــايي  ومنفـــرد 
 ...ني  واسليم

ن خميني اكه در دوربرکشیدن کسانی  - 
ـــتند  ـــاهي نداش ـــاه و پايگ ـــيچ جايگ ه

محمـد يـزدي  وهمچون مصباح يزدي 
مـــامي ا وصـــديقي  واحمـــد خـــاتمي  و

ني اعلي سـليم وحسين طائب  و نياكاش
 ون اعليرضـا پناهيـ ومجتبي ذوالنـور  و

ــعيدي و ــي س ــردار و... عل ــون اس ني چ
 ومحمـد علـي جعفـري  ورحيم صفوي 
 وني اقاســـم ســـليم وني احســـين همـــد

محمد رضا نقدي  ومحمد باقر ذوالقدر 
  ...بادي  وآحسن فيروزو
ــدت -  ــه  ،و در طــول م ــردم ب ــدن م ران

یم کـه از کودتـای خـرداد ژموضع ضد ر
سـال » انتخابات«از  ،غاز شده بودآ ۶۰
تقلـــب بـــزرگ در . تشـــدید شـــد  ۸۴

ریاست جمهوری  ۸۸سال » انتخابات«
ــاند آن ــدت رس ــای ش ــه منته  آناز . را ب
خامنه ای از هر اجتماع کوچک و  ،پس

دیگـر اجـازه . بزرگ مردم وحشت دارد
برگزاری پـاره ای از مجـالس تحـریم را 

 .دهندنیز نمی 

در شرايط فعلي سـيد علـي خامنـه اي  •
همچون ماري زخـم خـورده مـي باشـد 
ــر دشــمن خــود  ــه از هــر ســو در براب ك

مـی کنـد ساخته اي قرار گرفته و تـالش 
اما با توجه بـه اينكـه  .نیش بزندهمه  به

نتخاب احمدي نـژاد ضـربه ان ادر جري
اي شديد به واليـت مطلقـه وارد آورد و 

نيون و اروحــ موجــب دوري بســياري از
 نقـالب از خـود شـد،اسياسيون ابتداي 

 تنها کاری که مـی توانـد و دارد مـی کنـد
در سـر کـردن بـا احمـدی نـژاد چگونه 

  .استچند ماه آينده 
  
ــت  ٭ ــنجانی موقعی هاشــمی رفس

بهتری یافته است اما ستون پایـه 
  :های قدرت با او سازگار نیستند

  
ني ادر روزهاي اخيـر هاشـمي رفسـنج•

زير شديد تـرين ضـربات  ۸۴ل كه از سا
خامنـه  و دسـتیارانن احمدي نـژاد ايار

ــري  ــود موقعيــت بهت ــه ب ــرار گرفت اي ق
گفتگوهـايي  او از رهگـذر.  اسـت يافته 

نيون و اكـه بــا برخــي سياســيون و  روحــ
نجام داده بـه ايـن نتيجـه ا افسران سپاه

تــا قبــل از اينكــه كــل اســت کــه  رســيده 
ز بـين نش اانظام توسط خامنه اي و يـار
نع از سـقوط ابرود وارد صحنه شده و مـ

 .نظام شود
نــد ااطــالع ســيد علــي خامنــه اي و ب     

 وابسته به او از تحركات جديـد هاشـمي
ائتالفـي و  حکـومتیكه بايـد نو  اعالم اي

ملــي تشــکيل شــود، آنهــا را بــه وحشــت 
د كـه نزيرا مطمئن هسـت .است نداختها

اگر هاشمي در پياده نمودن اين سناريو 
ــراي آنهــا آموفــق شــود  ينــده خوشــي ب

 چـرا كـه هاشـمي .بـودمتصور نخواهـد 
ــنجانی ــ رفس ــي ااهم ــتن كس ــه در  س ك

سـازمان ن حاكميت خود با كمـك ادور
افــراد بســياري را از ســر راه خــود  تــرور

برداشت و اگر اين بار نيز بـه هـر نـوعي 
بــه قــدرت نزديــك شــود قطعــا اول شــر 

ن كسآني را كم خواهـد كـرد كـه در اهم
ن چند سال گذشته بالهايي بر سـر او  اي

 .ندانواده اش آورده او خ
وضـــعيت هاشـــمي و نزديکـــي او بـــه  •

و نیـز  برخي چهره هـاي اصـالح طلـب
ن مـي دهـد كـه  دشـمن انشـ اصول گرا

 –اصلي خامنه اي و بآند مافيايي نظامي 
در  .يل و امريکــا نيســتئامنيتــي او اســرا
مربع هاشمی  ناحیهآنها از  حال حاضر،

اصـول گـرا  –اصالح طلب  –فسنجانی ر
 خطـر احسـاس محافظه کار است کـه –

چيـره این مربع بـر دولـت  اگر .ميکنند
اگر فاتحـه والیـت فقیـه خوانـده  شود،
خامنـــه ای و بآنـــد او فاتحـــه  ،نشـــود

افـراد  به همين دليل،. خوانده می شود
كـه متوجـه تـرس  »بيت رهبر«افراطي 

 ،نـداشده خامنه ای و فرزندش مجتبی 
دســت بکـــار مــأیوس کـــردن هاشـــمی 

  :شده اندتالش رفسنجانی از 
  
ــــد هاشــــمی  ٭ ــــر ض ــــانور ب م

  :رفسنجانی
 
 انهمکـارهمـان  ن،اند جنايتكاراب  - ۱

در  اینـکكـه  رفسـنجانی سابق هاشـمي
ــه  ــرار گرفت ــر او ق ــد، در ماههــاي ابراب ن

اخيــر بــا بــه گروگــآن گــرفتن دو تــن از 
ــد ــد اون افرزن ــا تهدي ــه ســنگینی ، ب او ب

دسـت داشـتن (نده مهدی هاشـمی پرو
و جاسوسی و رشوه ستانی از  ۸۸در فتنه 

نع از ام) شرکتهای نفتی و فساد اخالقی 
نگاه داشـتن مهـدي  .ادامه كار او شوند

بـــدون برگـــزاري  ،در زنـــدانهاشـــمي 

انتشـار خبـر در  ،و هـر از چنـدی دادگاه
ــده او توســط  ــاره ســنگین شــدن پرون ب
 ،خبرگــزاری فــارس متلعــق بــه ســپاه

بـه را كه قوه قضـاييه او حاکی از اینست 
نگـاه خواهـد ن ان گوشت زير دنداعنو

وضعيت فائزه هم زيـاد تفـاوتي . داشت
بــا مهــدي نــدارد و قــوه قضــاييه اگــر از 
سوي رهبري به او دستوري برسد فائزه 

ن در بنـد نگـاه انيانند ديگر زندارا نيز م
ــراي  ــر ب ــي ديگ خواهــد داشــت و جرم

. خواهــد ســاخت اونعــت از آزادی امم
ن در بند كه بعـد از انيانند ديگر زنداهم
ــ ــات ان دوراپاي ــا اتهام ــت ب ن محکومي

ن در او همچنـانـد ديگري روبـرو شـده 
  .ن هستندازند
مجبور شدن هاشمی رفسـنجانی بـه  – ۲

او و . لغو سفرش به کرمـان و رفسـنجان
ــانواده اش ســالها اســتان کرمــان را  خ

ــد ــرده بودن ــود ک ــول خ ــاال. تی ــا ح  ،ام
ــه  ــفر ب ــه س ــادر ب ــنجانی ق هاشــمی رفس

ــز نیســت ــه . رفســنجان نی ســفر او برنام
اما از رفسـنجان بـه او . گذاری شده بود

ــرای  ــیعی ب ــدارک وس ــد ت ــالع دادن اط
او نیـز از . توهین از او دیده شـده اسـت

ـــه رفســـنجان زادگـــاه خـــود  ،رفـــتن ب
  .منصرف شد

ــزوم  – ۳ ــاره ل ــال ســخن او در ب ــه دنب ب
نخسـت  ،لـیتشکیل دولـت ائتالفـی و م

او زد و » تـــوی دهـــن«عســـگر اوالدی 
  .سپس دیگران

مالقاتهایش با خامنـه ای نیـز قطـع  – ۴
  .شده اند

  
خامنه ای پیشاروی مربـع 

احمــــــدی + مخــــــالف 
یا وضعیت نظـام آ :نژادیها

چنان است که باید میـان 
نظام و خامنـه ای یکـی را 

  :انتخاب کرد؟
  

ند كه اگر ااما خامنه اي به خوبي ميد•
گذشـته خـود  خواهد موقعیتي بهاشم
این او است کـه مـی بایـد  ، قطعاباز یابد

موقعیـــت کنـــونی خـــویش را از دســـت 
خامنــه ای مــی دانــد در موضــع . بدهــد

از وجـود مربـع هاشـمی و . ضعف است
گروهش و بخشی از اصالح طلبان و باز 
بخشـــی از اصـــول گرایـــان و محافظـــه 

ــد ــاران جدی ــت  ،ک ــوردار از حمای برخ
گـاه آ ،وحانیـان حـوزه قـماکثریت از ر

حاضــر نیســت ابتکــار  ،از ایــن رو. اســت
سـعی مـی کنـد . عمل را از دست بدهـد

 ،این مربع را اگـر شدمتالشـی و اگـر نـه
  : غیر فعال کند

ــــزد هاشــــمی  – ۱ حســــن روحــــانی ن
رفسنجانی رفته و بـه او گفتـه اسـت مـی 
خواهد نامزد ریاست جمهـوری بگـردد 

رده وآرا نیـز بدسـت » رهبر«و موافقت 
هاشـمی پاسـخ داده اسـت امـا او . است

موافــق نیســت کــه شــما رئــیس جمهــور 
می خواهد از نـامزد شـدن شـما . بشوید

. استفاده کند و بعد شما را به دور اندازد
ــی همــین کــار را  ــا موســوی و کروب او ب

بخاطر شرکت مردم در  ،دو آناما . کرد
ــات ــر  ،انتخاب ــتادن در براب ــائی ایس توان

نــد و روشــن اســت کــه خامنــه ای را یافت
نخواهند گذاشت شما ایـن موقعیـت را 

حســــن روحــــانی از . وریــــدآبدســــت 
  .نزدیکان خامنه ای است

کـه در مجلـس » قانون انتخابـات« – ۲
چنان تـدوین و  ،در حال تصویب است

غیـــر «تنظــیم شـــده اســـت کــه هـــیچ 

نتوانــد بــه ریاســت جمهــوری » خــودی
دسـت مربـع  ،اجرای این قـانون. برسد

  . ن است می بنددرا تا ممک
 ،دســتگاه خامنــه ای تــا ایــن زمــان – ۳

حاضــر نشــده اســت کــم تــرین منفــذی 
برای نفس سیاسی کشیدن بروی اصالح 

به ترتیبی که خاتمی نیز . طلبان باز کند
یکسره مأیوس شده و به دوسـتان خـود 

ـــت ـــه اس ـــرکت  ،گفت ـــات ش در انتخاب
). رأی نخواهــــد داد(نخواهــــد کــــرد 

فعـال شـده بـود و عبدالله نوری نیز که 
زمینـه  ،برای نـامزدی از اصـالح طلبـان

بـه واواک احضـار شـده و  ،می سـاخت
دسـتور  :مقام واواک بـه او گفتـه اسـت

اینســـت کـــه شـــما هیچگونـــه فعـــالیتی 
  .نکنید

ــزد نزدیکــان  – ۴ هاشــمی رفســنجانی ن
می گوید . خود از خامنه ای بد می گوید

دم آ. خامنـه ای هرچـه دارد از مــن دارد
ــی ظرف ــایتی اســتب ــی کف ــت و ب ــا . ی ب
. من قصد معارضه با او را نـدارم ،اینهمه

 ،امـا در مربـع. زیرا نظام صدمه می بیند
کـار بـه  ،کم نیستند کسانی که می گویند

جائی رسـیده اسـت کـه مـی بایـد میـان 
  :یکی را انتخاب کرد ،نظام و خامنه ای

  
تا دوسال پیش  :مهدی هاشمی ٭

فکر می کـردیم خامنـه ای قابـل 
ــه ایــن نتیجــه  ــا ب مهــار اســت ام
  :رسیدیم دیگر قابل مهار نیست

  
 ،پیشنهاد تشکیل دولت ائتالفی و ملی •

ــه ای  ــد خامن ــی گوی ــاد م ــه فری ــود ب خ
را بـه حـال فلـج در آورده و بـا » نظـام«

هاشمی . خطر سقوط روبرو کرده است
بــی  ،رفســنجانی بــا دادن ایــن پیشــنهاد

کفایتی خامنه ای است که اعالن کـرده 
خامنــه ای  نـــاگزیر  ،از ایـــن رو. تاســ

  :است یکی از دو کار را بکند
انجام این پیشنهاد را خـود تصـدی  -  ۱

هرگاه همان را بکنـد کـه هاشـمی . کند
بـه ضـعف و  ،رفسنجانی خواسـته اسـت

ــراف کــرده و بخــش  ــاتوانی خــود اعت ن
عمده ای از اختیارات را می باید به ایـن 

  .حکومت تفویض کند
یشنهاد را اجرا نکند پ ،چون گذشته – ۲

ــا دســت  ــردن آو ب ــز ک ــه  آن،وی ــار ب فش
چـه آن. هاشمی رفسنجانی را تشدید کند

راه کـار دوم و  ،مشاهده مـی شـود  ˝فعال
در . فشــار بــه هاشــمی رفســنجانی اســت

ند در انتوهم خامنه ای خود اگر  ،واقع
ني موضـع اهاشمي رفسنج برابر پيشنهاد

 کسانی ،او محکمي بگيرد، از درون بيت
کـرده  برخوردهـارفسـنجانی هاشـمي  با

 خامنــه ای  نــدابــراي ب .انــد و مــی کننــد
نـه . اهميت نـدارد چیز جز قدرتهيچ 

ــه  ــیم اســت و ن ــل تقس ــدرت قاب ــا آنق ه
 .را با مربع تقسیم کنند آنحاضرند 

ائتالفــي يــا حکومــت  ،در حقیقــت  •
نـدازه بـراي ان ابه هم »ملي حکومت«
خطرنــاك اســت كــه شــورايي  »رهبــر«

نزدیکـان خامنـه ای مـی . رهبري نشد
هاشـــمی دروغ مـــی گویـــد بـــا  :گوینـــد

از انتخابـات . معارضه نمی کنـد» رهبر«
بطـور مرتـب مشـغول منازعـه  ،ببعد ۸۴

  :است» رهبر«با 
ــــت  – ۱ ــــات ریاس ــــان آنتخاب در جری

ــــال  ــــوری س ــــمی  ۸۴جمه ــــه هاش ک
ـــود ـــامزد ب ـــدش در  ،رفســـنجنی ن فرزن

 :مصاحبه با روزنامه یو اس تو دی گفـت
 ،گاه پدرم به ریاست جمهوری برسدهر

را سلب خواهد کرد » رهبر«اختیارات 
و او مقـــامی همچـــون ملکـــه الیزابـــت 

  .خواهد یافت
  پیش و پس از انتخابات ریاست  – ۲
  

  5در صفحه
  

 معارضه فرساینده ؟
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پیشـــنهاد شـــورائی کـــردن  ،جمهـــوری
  . رهبری را مطرح کرد

بعد از انتخابات ریاسـت جمهـوری  – ۳
هادهائی پیشـن ،در نماز جمعـه ،۸۸سال 

ها بـا بـی آنرا عنوان کرد که عملی شدن 
. نقش شدن رهبر مالزمه پیـدا مـی کـرد

از او خواســت موضــع » رهبــر«بــا آنکــه 
مرتـب تکـرار کـرد  ،خود را اصالح کند
یـم در گـرو اجـرای ژکه حـل بحـران ر

ایــن شــد کــه . پیشــنهادهای او اســت
امامــت نمــاز جمعــه و ریاســت مجلــس 

  .خبرگان را از دست داد
حـــاالهم حکومـــت ائتالفـــی و یـــا  – ۴

یا این آ. حکومت ملی را پیشنهاد می کند
ـــن دارد کـــه  ـــائی جـــز ای پیشـــنهاد معن

قادر به مدیریت نظام نیسـت و » رهبر«
نظام  را در خطر قرار داده است و برای 

چـاره ای  ،رها کردنش از خطـر سـقوط
. جز تشـکیل حکومـت ائتالفـی نیسـت؟

کار به  برخی از نزدیکان او نیز می گویند
جائی رسیده است که باید میـان خامنـه 

  .یکی را انتخاب کرد ،ای و نظام
ـــــوی  ،۹۱ذر آ ۱۷در  – ۵ ـــــوار گفتگ ن

هنگ آخصوصی مهدی هاشمی با نیک 
مهـدی  ،در این نـوار. کوثر انتشار یافت
  :هاشمی گفته است

ما می توانستیم نـوربخش  ۷۶در سال  - 
اما برای اینکه . را رئیس جمهوری کنیم

برابــر خامنــه ای یــک جبهــه متحــد در 
این کار را نکردیم و همـه  ،بوجود بیاید

ـــامزدی محمـــد خـــاتمی حمایـــت  از ن
  .کردیم

مـا فکـر مـی کـردیم  ،تا دو سال پـیش - 
خامنه ای را می توان کنترل کرد امـا در 

زمان بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه او  آن
  .قابل کنترل نیست

  .خامنه ای به خدا نیز امتیاز نمی دهد - 
ــه موســوی گفــتم خامنــه ای نمــی  -  ب

گذارد شـما رئـیس جمهـور بشـوید و در 
مقــام مقابلــه بــا خامنــه ایســت کــه از 

  . نامزدی شما حمایت می کنیم
ما تقسیم کار کرده ایم و هر یک از مـا  - 

. کاری را می کنـد کـه برعهـده او اسـت
یعنی جبهـه وسـیعی بـر ضـد خامنـه ای 

همآهنــگ  آن،وجــود دارد کــه اعضــای 
خــآنواده  ،از جملــه. ل مــی کننــدعمــ

هاشمی رفسنجانی نیز تقسیم کـار کـرده 
  .اند

ذر رجا نیوز مدعی شده اسـت آ ۱۹در  •
کــه نوارهــای دیگــری انتشــار خواهنــد 
یافت و تغییرهای سیاسی مهمی را پدید 

  .وردآخواهند 
یـــک روز هشـــدار مـــی دهـــد کـــه  – ۶

احمــدی نــژاد دارد کشــور را بربــاد مــی 
ز کودتـــای امثـــال دهـــد و روز دیگـــر ا

بخوانید مجتبی خامنه  ،طائب و نقدی
هـــا کـــه آن. مـــی ترســـاند ،ای و بآنـــد او

از  ،هاشمی رفسنجانی را محور کرده اند
» یـــمژکـــره شـــمالی کـــردن ر«طـــرح 

) سلسله والیت مطلقه فقیـه خامنـه ای(
  .صحبت می کنند

 ،اجرای پیشنهاد هاشمی رفسنجانی – ۷
  :تمدهای بالفاصله زیر اسآدارای پی 

حصر خارج و در موسوي و كروبي از  - 
 و. حکومت ائتالفی نقش پیدا می کنند

  و . می شوند آزاد  نيآن سياسيازند - 
اصـــالح بخصـــوص  ،دور، دور مربـــع - 

و دار و دسته هاشمی رفسـنجانی ن اطلب
در ن بـار ديگـر اگـروه كـارگزار:می شود

قـــدرت شـــرکت مـــی کننـــد و مافیـــای 
  و...رفسنجانی جان می گیرد و

موقعیت یک ناظر منفعـل را   »رهبر« - 
 و. پیدا می کند

بـــه  ن مجلـــس انتخابـــات نماينـــدگا - 
ترتیــب دیگــری انجــام خواهنــد شــد و 

خـارج مـی » رهبر«مجلس نیز از دست 
  و. شود

نوبــت خلــع یــد شــدن بــه مافیاهــای  - 
 این مافیاهـا کـه. مالی می رسد –نظامی 

را وسـیله خـورد و بـرد کـرده خامنه اي 
وقعیت خود را از دست می دهند م ،اند

که البتـه بـه  –دستگاه قضائی  ،و این بار
سـران و   - حال خود گذاشته نمی شود 

اعضای این مافیاها را محاکمه خواهند 
  . کرد

بـی محـل  ،بحرن بساز و رهبری کـن - 

خواهد شـد و اختیـار سیاسـت خـارجی 
  .خارج خواهد شد» رهبر«نیز از دست 

صاد و گمرکها دست سران سپاه از اقت - 
 . و قاچاق ها کوتاه خواهد شد

با این که حکومت ائتالفی مورد نظـر  •
هاشمی بسیاری از این کارها را نخواهد 
کــرد و در پــی مشــارکت در قــدرت مــی 

ــود ــاال ،ش ــا فهرســت ب ــافی  ،ام ــدر ک بق
بــه هــيچ  ،از ایــن رو.  ترســاننده هســت

ــه، ــه ای وج ــذيرش  خامن ــه پ ــر ب حاض
ا هر وضـعيت ائتالف ائتالفي ي حکومت

ديگر كه موجـب قـدرت گيـري مجـدد 
 ،بگـردد سه ضلع دیگر مربـع هاشمي و 
هاشمی نیز می دانـد فعـل  .دشنخواهد 

 ،پذیر ضـربه هـا را خـوردن و دم نـزدن
کار او و مافیاهای او و باند سیاسـی او را 

بـه  ،بنـا بـر ایـن. یکسره خواهد ساخت
 آن،کــــه در  ،»معارضــــه فرسایشــــی«

 .ه خواهد دادادام ،کارکشته است
از خامنـه رفسنجانی  موقعيت هاشمي• 

اما قـوا در دسـت خامنـه . بهتر استاي 
ای هســـــتند و در دســـــت هاشـــــمی 

 ،با ایـن حـال. رفسنجانی قوه ای نیست
. ضلع پنجمی نیز پیدا کرده است ،مربع

ــن ضــلع از حســاب  ــاب ای حســاب و کت
کتــاب مربــع جــدا اســت رویــارو شــدن 

و منــه اي خااحمــدی نــژاد و بآنــد او بــا 
ناظر معارضه خامنـه  ،این ضلع. بیت او

ای و هاشمی رفسنجانی با یکدیگر است 
وضعف دو طـرف را بـه سـود خـود مـی 

 .داند
ــــمي • ــــاي هاش ــــه ه ــــي از گفت  بخش

 در بـارهدر ماه محرم امسـال  رفسنجانی
ـــور  ـــعيت كش ـــداق وض ـــه «مص معارض

 :است» فرسایشی
رئــیس مجمــع تشــخیص مصــلحت ...«

جود دروغ، رياكاري، نظام با اشاره به و
خلف وعده  فساد اداري و مالي، غيبت،

ها تجسس در امـور و زنـدگي خصوصـي 
نــي، بيکــاري، تزلــزل بخشــي امــردم، گر

هـاي  اعتنـايي بـه حوزه ها، بي نوادهاخ
نيـــت و مراجـــع و ســـاير اعلميـــه، روح

هاي تزلـزل در  موارد، اين امور را عرصه
اگر نظـام : ند و گفتان الهي خواامتح
هايي كه بـراي تحقـق  ي در وعدهاسالم

ــه مــردم انســااي اســالمي و  جامعــه ني ب
ن الهـي اداده ناموفق عمل كند در امتح

شکست خورده و بايد با توبه و بازگشت 
ــر ــه جب ــتباه، ب ــا و اش ــات ااز خط ن ماف

  ».بپردازد
ــ :انقــالب اســالمی فقیــه یـم والیـت ژسـتون پایـه هـای ردســتگاه قضــائی یکــی از مهمتــرین ن حــال کــه ادر هم ندگی و ااست، بی اعتبار شدن و درم فش نیــز گویــای گرفتــار فلــج و ســالا   :نحطاط شدن آنستا

  
قتـــل بـــا شـــكنجه و 
مأموريت قوه قضائي و 
عاملهاي مؤثر در تغيير 

  :روش اخير
  
  
ـــــه ٭ ـــــت فقی ـــــام والی  ،در نظ

مأموریت دسـتگاه قضـائی لـوث 
کردن جنایت و بستن درز کردن 

  :جنایت هاست
  
حکومـــت واليـــت جـــرم امنيتـــي در •

مطلقه به دليل عدالت مطلقه ولي فقيه 
نجـام و اتعاريف مختلفي بر اساس فـرد 

دارد در همـين چنـدين روز اخيـر  جرم
نــت بــه ان بــه دليــل اهاســه نفــر در ايــر

 :ن به جزاي خود رسيدندمسئوال

نــت بــه امنصــور ارضــي بــه دليــل اه -  ۱
يس دفتـر او كـه او را ئـيس جمهور و رئر
 .بي گناه اعالم شدلت ناميده بود آ
ن ديگـر مـداح نظـام اسعيد حـدادي - ۲

ــل اه ــه دلي ــت ب ــات اوالي ــه مقام ــت ب ن
و  یيس جمهـــورئـــمســـئول از جملـــه ر

ن جريمه نقدي اهزار توم ۵۰به مشایی 
 .شتمحکوم گ

ستار بهشتي وبالگ نويس بـه دليـل  - ۳
نت بـه مقامـات مسـئول ابه اصطالح اه

در زير شکنجه بـدون برگـزاري دادگـاه 
 .دكشته ش

بنابراين عدالت در جمهوري واليـت     
مطلقه فقاهتي جرم افـراد را بـر اسـاس 

ن وابستگي و تبعيت به رهبري مـي اميز
سنجد همآنگونـه كـه بسـيجي شـهر ري 

يس مجمع تشـخيص ئآنهمه توهين به ر
نجام داد و حتي برخـي امصلحت نظام 

از اعضــاي خــآنواده هاشــمي را مــورد 
ســـوي ضـــرب و شـــتم قـــرار داد امـــا از 

ولي  .نقالبي ناميده شدارهبري بسيجي 
عيسي سحرخيز به دليل نوشتن نامه اي 

ــه  ــر«ب ــرار  و او را» رهب ــوال ق ــورد س م
شـد و  و شـکنجه رفـت  نازند به ،نداد

شــت و از درمــان درخــور نیــز محکــوم گ
 .محروم است

ايــــن روزهــــا قتــــل ســــتار بهشــــتي  •
احساسات همگان را جریحه دار کـرده 

قسـي القلـب » رهبر«اما مگر دل  .است
رقـت به  ،که مدعی النصر بالرعب است

شــدن ایــن  مســئله مهــم افشــایــد؟ آمــی 
ــرداختن ــت و پ ــئول  جنای ــات مس مقام

 باوجودتا به حال،  . است آنبه قضايي 
هر بار کـه نها، اكشتن صدها نفر در زند
ــده ــا ش ــایتی افش ــائی  ،جن ــتگاه قض دس

. مأمور رفوی درز پیدا شده گشـته اسـت
را لــوث کــرده و مجــرای  یعنــی جنایــت

درز کردن خبر جنایـت را یافتـه و بسـته 
  .است

رویه بر این بود و هسـت کـه جنایـت       
سـت و آنکنند زیرا بقـای نظـام در گـرو 

بدهنـد و دست هـم  همه دست به ،بعد
اگر درز پیـدا شـد و . خفي سازندرا م آن

درز را بیابند و ببندند و  ،جنایت لو رفت
از قتـل آيـت الـه  .جنایت را لـوث کننـد

 افـــرادن بـــه دســـت االهـــوتي در زنـــد
 ، تا قصاب وقت اویناسدالله الجوردي 

رویـه لـوث   ،با شکنجه ستار بهشتيقتل 
 .کردن قتل و گرفتن درز بوده است

زیـرا بـاور  ،یم چنـین مـی کنـدژچرا ر •
کــرده اســت کــه حفــظ نظــام در گــرو 

شـکنجه  . شکنجه کردن و کشـتن اسـت
عتقـد کـرده انـد کـه یم را نیز مژرن اگر

بستگی بـه ارعـاب و ارعـاب حفظ نظام 
هولنـاک دارد تـا کـه شکنجه  بستگی به

تــرس در دل همــه مــردم بیفتــد و کســی 
هـا آن. جرأت نکند دست از پا خطا کنـد

را متقاعد کرده اند که چـون بـه حکـم 
» رهبـر«عمل مـی کننـد کـه » مفتیانی«

 ثواب و اجر دنیوی و ، معین کرده است
 .نیز می برندي واب اخروث

ــر همــين اعتقــاد،      ــا ب افــراد مــدعی بن
یهـان فق حکـم و فقیـه واليـت اعتقاد به

اشخاص را دستگیر و  ،در خدمت نظام
یم شکنجه قـرارش مـی ژتحت ر ،در جا
دسـتگیر . اصل بر برائـت نیسـت. دهند

ــز الزم نیســت جرمــی مرتکــب  شــده نی
باید به جرمـی اعتـراف کنـد . شده باشد

پـس . یش مـی نویسـدکه شـکنجه گـر پـا
آنقــدر وي را شــکنجه شــکنجه گــر بايــد 
ــا کنــد ی ير شــده بــه جرمــگدســت کــه  ت

ــد کــه  ــراف کن ــه  شــکنجه گــراعت او را ب
هرگـاه ایـن . متهم می کنـد آن،ارتکاب 

شـکنجه شـده  ،جرم بسیار سنگین باشد
ــد در ــود و بای ــی ش ــوم م ــي  محک نمايش

جــرم خــود را . شــرکت کنــدتلويزيــوني 
طویـل زنـدن  ایـحکـم اعـدام تشریح و 

 امضــاعادالنــه بخوانــد و را مــدت خــود 
به يکـي  ومتهم اعتراف نكند،  اگر. کند
ن برجسته يا احـزاب وابسـتگي اداناز خ

اي نداشته باشد، در زيـر شـکنجه كشـته 
  .خواهد شد

  
ـــائی کـــه روش  ٭ اندیشـــه راهنم

کردن جنایت را تجویز و توجیه 
  :می کند

 
ميــت شــکنجه در بــاور همســئله دوم ا •
است كه در برخي  »باور فقه«ن انالممس

همــان طــرز فکــر را دارنــد کــه  مــوارد،
كلمه  ...شکنجه گران نازی و استالینی و

ـــداي  ـــه اشـــکنجه در ابت نقـــالب توجي
در حالي كـه : واليتي پيدا كرد –فقاهتي 

ــود،  ــوع كــرده ب اســالم شــکنجه را ممن
ـــك اســـر ـــا كم ـــور ب ـــر كش ن حـــاكم ب

ه که بندگی خدا رها کـرد» ینيوناروح«
بــر   ،و بنــدگی قــدرت را پذیرفتــه بودنــد

بدین ترتیـب بـود . نهادند نام تعزير آن،
شـکنجه  ن بـراي ادست شکنجه گـر که

 .دادن زندانیان باز شد
ــ     ــرادر آن زم ــکنجه گ ــدعي ان، ش ن م

ـــراي اينكـــه ابودنـــد كـــه متهمـــ ن را ب
ی کـه نان، در زمـااطالعات مورد نظرشـ

 د، بايــدنــاز بــين نرو ،بــدآنها نیــاز اســت
مثال ترور شد که  آناز  نعامو د کرتعزير 

از ایـن . روی دهندنفجارهاي بعدي ايا 
، حکام شرع و مسئوآلن آن روزها در رو

يس جمهور وقت كه بـه ئن رابرابر سخن
، بـه مـی کـرداعتراض  شکنجه زندانیان

مقابله برخاسته و وي را مـتهم بـه عـدم 
 .مــی کردنــدگــاهي از مســائل اســالمي آ

كـه اگـر بـه  می کردنـد يدحتي او را تهد
ايــن مســائل دامــن بزنــد بــا او برخــورد 

 ،بنا بـر فقـه نیـز ،کهآنحال  .خواهد شد
حکــم بــه آن . تعزیــر مجــازات اســت

موکـــول بـــه محاکمـــه و محاکمـــه و 
ــت ــتهم اس ــدن م ــوم ش ــیش از . محک پ

محکــومیتی وجــود نــدارد تــا  ،محاکمــه
مالتاریا و . تعزیر محل و وجود پیدا کند

بر  ،کنجه ممنوع بودمأمورانش چون ش
 .جنایت خود تعزیر نام می نهادند

در اينجا، به بعضي تعاريف و تاييدات  •
ــرات  ــام تعزي ــه ن ــر  ،راشــکنجه ب در براب

ـــه شـــکنجه اعتـــراض بنـــي صـــدر  در ب
  :وریمآمی نوني ابازداشتگاههاي غير ق

د عوامل كودتاي ريکي از داليل برخو    
 وبهشـــتي  ويعنـــي هاشـــمي  ،۶۰ســـال 
بـا حتـي خـود خمينـي و ... ي وخامنه ا
آن روزها، اين بود كه چـرا در ،بنی صدر

، بـا یيس جمهورئن رابني صدر، به عنو
نها و بازداشـت انوني زنـداتشکيل غير قـ
ــ ــر ق نوني و شــکنجه مخــالف اهــاي غي

هـا کـه دسـتیگری و آناز  اما برخي .است
دسـت » تنهـا روش«شکنجه و اعدام را 

بنـي ضد بر  ،یافتن بر قدرت می دانستند
دادنـد و وي را خـارج از می  صدر شعار 

از جمله خود  .نستندااسالم و دين مي د
ني معروف كـه در حـال اهاشمي رفسنج

ـــد ـــن از فرزن نش در احاضـــر هـــم دو ت
و هم برادر يا پسر عمـوي  هستندن ازند

که طعـم زنـدان  ، يعني مرعشياوهمسر 
 .یم به او چشاندژرا همین ر

با مسئله جنایت  آن روزها، بني صدر ،    
 .روبـرو بـودبمثابه روش تصرف قـدرت 

مـی بدون واهمه و ترس، فرياد بر   ،پس
ـــل شـــکنجه و ـــه عوام  وجـــود آورد و ب

در عاشـورای . اعتراض می کـرد نهاازند
 :فريــاد بــر آورداو ن آزادی، ادر میــد ۵۹

ــ نون اساســی مگــر شــکنجه حــرام ادر ق
نشد؟ ممنوع نشـد؟ در کجـای دنیـا، در 

در کدام کشـور و حکومـت کدام دین و 
ن وجود دارد؟ چـرا انوع زند ۶اسالمی 

 ؟اینها تعطیل نمی شود
 . ن داریماما اآلن شش نوع زند..

ـــد ـــای خلخـــالیازن ـــد ،نهای آق ن ازن
 ،نیان شـــهربازنـــد ،نقـــالبادادگـــاه 

ـــد ـــتریازن ـــهازند،ن دادگس  ،ها ن کمیت
 .نان سپاه پاسدارازند
جهـت گرفتـار  ها و صدها نفـر بی ده... 
ن مـا چیـزی انوع زند ۶با این . ندا شده

چرا باید هـر کـس و . ایم بدتر از گذشته
ن داشــته باشــد؟ اهــر نهــادی یــک زنــد
جو اسـالم جـو . اینها باید تعطیل شوند

ایــن همــه دســتگاههای  ،اعتمــاد اســت
چـرا . !ترسناک مخـوف درسـت نکنیـد

ــه کــار  ــی تشــکیل نمــی شــود کــه ب هیئت
 نهای گوناگون برسد؟چرا در رژیـمازند

ــالمی،  ــااس ــانس ــه ان و ج ــن هم ن او ای
ن مثـل آب امنزلت شده است که بتو بی

ــدون اینکــه  خــوردن محکــوم کــرد و ب
کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطـور 

گیرنــد و بــه  شــود کــه اشــخاص را می می
ــــد و ماههــــا جــــزو ازنــــد ن مــــی برن

گردنــد؟ بــس کنیــد  ن میاشــدگ فراموش
 . !این کارها را

. زار قدرت شـوددستگاه قضایی نباید اب
ن اسـت کـه ااگر این طور شـد ایـن همـ

حسین بـه خـاطرش قیـام کـرد و شـهید 
 ۲۸نی در روز عاشـورا، اسـخنراز (." شد
، ۵۹اســفند  ۱۴، کتــاب غائلــه  ۵۹ن اآبــ

نتشــارات انقالب،ا ظهــور وســقوط ضــد
ن، ادادگســتري جمهــوري اســالمي ايــرآ

 ) ۳۳۱ص
ــی ر • ــوقت ــورئ ــحبت از  ییس جمه ص

ع با برخـورداری شکنجه کرد حکام شر
 کوشـــیدند بـــه  خـــود ســـاخته هـــایاز 

 :تعزیر نام نهندشکنجه 
ـــالم ری حجت -  ـــهری االس ـــر «: ش اگ

ن امقصود رئیس جمهور از شکنجه، هم
ــو ــه عن ــالم ب ــه اس ــاتی اســت ک ن اتنبیه

کنــد، مــا  حــدود و تعزیــرات مطــرح می
ــرا دســتور اســالم  ــتیم، زی منکــر آن نیس

مصاحبه با رادیـو و تلویزیـون، (." است
 ) ۳۳۲، ص۵۹اسفند ۱۴غائله 

تعزیر می کنیم و تعزیر بـا :" الجوردی- 
کتاب  عبور (» .اجازه حکام شرع است

 )۴۴۰ص  ن، ااز بحر
ــه آیت« -  ــی،محمــدی گیال »الل یکــی  ن

محارب بعد از «:دیگر از قصابهای اوین
اش پذیرفتـــه  دســـتگیر شـــدن، توبـــه

ن است که قرآن اشود و کیفرش هم نمی
حلـق . ترین وجه دکشتن به شدی. گفته

بارترین حالـت  آویز کردن بـه فضـاحت
تعزیــر بایــد پوســت را بــدرد، از . ممکــن

درهـم  هاناگوشت عبـور کنـد و اسـتخو
 ) ۶۰شهریور  ۲۸ن، اکیه( ».شکند

نها شکنجه ادر زند« :الله قدوسی آیت - 
ــا مجازات صــورت نمی ــرد، ام ــاش  گی ه

ــال می ــالمی اعم ــرعی اس ــد ش  (» .گردن
 ) ۵۹بهمن  ۲۳مصاحبه مورخه 

یکـی دیگـر  الله موسوی تبریـزی، آیت - 
یکــــی از احکــــام «:از قصــــابان اویــــن

جمهوری اسالمی این است که هـرکس 
در برابر ایـن نظـام امـام عـادل بایسـتد، 

اش را  زخمــی. کشــتن او واجــب اســت
ایـن  .تـر کـرد تـا کشـته شـود باید زخمی

چیزی نیست که تازه . حکم اسالم است
 ۶۰شـهریور  ۲۹کیهآن، (» .آورده باشم

( . 
به راسـتی آقـای موسـوی تبریـزی کـه     
ن اصالح طلـب شـده اسـت بـاز هـم اال
اگر جـواب  در سر دارد؟ن اسالم را اهم
ری اســت پــس دروغ مــی گویــد کــه آ

ــر جــواب او  ــب اســت و اگ اصــالح طل
از  منفی است پس آن احکام اسـالمی را 

ــن  ــه ای ــر ب ــائین ت کجــا آورده اســت؟ پ
 . پرسش پاسخ می دهیم

 یکــی دیگــر از قصــابان بنــام خلخــالی - 
بنــی صــدر «: یــم والیــت مطلقــه فقیــهژر

  مرتبا مسئله شکنجه را برای کوبیدن 
  6در صفحه

  

 معارضه فرساینده ؟
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ـا ادادگاههای  نقالب عنوآن مـی کـرد و ت
بنـی صـدر . این اواخر دست بـردار نبـود

تعزیــرات شـــرعی را جـــزو شـــکنجه بـــه 
خواســت بــا روش  حســاب مــی آورد و می
ـاطرات شـیخ ( » .اروپایی عمل نمایـد خ
 .) ۳۱۳، ص۱صادق خلخالی،ج

ما کابل های مـورد  «: هادی خامنه ای - 
 »امــام«بــازجویی رابــه نــزد  اســتفاده در
ن آن هـــایی راکـــه شـــرعی ابـــرده، ایشـــ

ـادی  ».نـداهستند،  تایید کـرده  گفتـه ه
ن می دهد که شیوه و نـوع اخامنه ای نش

شکنجه از سوی خمینی مشخص می شـد 
تعیــین مــی  او ق هــا را و کابــل هــا و شــال

ـــه نمـــی پرســـید  .کـــرد ـــیش از  :و البت پ
ـا بعـد از » تعزیـر«محاکمه  مـی کنیـد و ی

  !آن؟
ـازات از اسـالم هـیچ در       این قانون مج

ـازات در . خود نـدارد ـانون مج همآننـد ق
ــرون  ـای ق ــم و کلیسـ ــم و استالینیس نازیس

طـرز . وسطی و مصر دوران فراعنه اسـت
ـانون را  و » عیشــر«فکــری کــه ایــن قـ
ـارد بـه قـدرت  ،شکنجه را تعزیـر مـی انگ

ـالت مطلـــق مـــی دهـــد  اســـت کـــه اصــ
کسانی کـه فلسـفه قـدرت ). توتالیتاریسم(

یونــانی و منطــق صــوری را تحصــیل مــی 
ـار را پیـدا مـی  ،کنند این طـرز فکـر و رفت
  .کنند

  
یم والیـت ژتحول شکنجه در ر ٭

  :آنفقیه و انواع جدید 
 
ـا گذشـــت زمـــ     واليـــت یـــم ژر ن،ابــ
« تعزيـرات«مهوری فقیه برقرار شد و ج

ن امتخصصــ :انــواع جدیــد پیــدا کردنــد
ــکنجه ــت ، ش ــوردار از حمای ــوا « برخ فت
ـايتارتکاب اين  بر جواز» گاندهند ی جن

، دورهــاي تخصــص کــه شــکنجه اســت
ولــی «ء از اســتفاده از اســتفتابــا و دیدنــد 

از شکل بـه را  مبسوط اليد، تعزيرات» امر
ــ ــاهتي«الح طاص ــالم فق ــ» اس ــکل هب  ش

بـه جـز . کردنـدتبـديل  »اسالم واليتـي«
شــالق هــاي معــروف اقســام شــيوه هــاي 

نها ازنـد در» تعزيـر «ني انساجديد و ضد 
 - ن اتوســط متخصصــمعمــول شــدند و 

متخصــص شــکنجه گــران بعــدها همــه 
ـا بـر  .بکار رفتند  - شدند  ايـن شـکنجه ه
ـا اساس  ـاب و ی ـائی کـه کت شکنجه شده ه

ـا مقاله نوشته اند و مصاحبه  کرده انـد و ی
 ،ها کسب اطالع کنـیمآنما توانسته ایم از 
 : انواع زیر را دارند

ــه زورخور -  ۱ ــداب ــه زن ن انيانــدن ســم ب
ـــئوال ـــط مس ـــدتوس ـــداي ان زن ن در ابت

مسموم كردن  (خميني  »ن طالييادور«
آيت الله الهوتي بوسـيله سـم اسـتركنين 

ند اسـدالله الجـوردي ان توسط بادر زند
.( 
ن امرگ توسط بازجوي شکنجه تا حد - ۲

، »شـرع«قاضـیان به دسـتور شکنجه گر 
ــيادور«در  ــي  »ن طالي ـا خمين ــده بـ عم

  . استفاده از شالق سیمی
ن بــه دليــل اكشــتار خــآنوادگي مبــارز -  ۳

کشتن پـدر و ( ن اعدم همکاري با بازجوي
 ) مادر و فرزندان

ـاوز بـــه دختـــر  -  ۴ ن در ان و زنـــاتجــ
  نامـه اعتـراض. خميني» ن طالييادور«

آيت الله منتظري به خميني و مير حسين 
  . در این باره صریح است موسوي

ن واليــت ان در دوراتجــاوز بــه مــرد -  ۵
 »ن طاليـــيادور«و  مطلقـــه خامنـــه اي

  .خميني
ـاتوم بـه زنـ -  ۶ ن در ان و مـرداتجاوز با ب

  .طول سالهاي گذشته
قتـل  سپس شکنجه منجر به تجاوز و -  ۷

ــر ــابرخــي دخت ــدان و زن ي توســط نان زن
 »نان گمنام امام زمـاسرباز«ن و ابازجوي

  .در سه دهه گذشته
ــم  -  ۸ ــري و تخ ــتعمال بط ـاوز و اس تجـ

  .ن جهت گرفتن اعترافانيامرغ به زند
ن بــه انياآويــزآن كــردن وارونــه زنــد -  ۹

ني كـه منجـر بـه جمـع شـدن مدت طوال
یـک . شـودخون در قفسه سينه متهم مي 

ــن شــکنجه ـانی ای ــد روز ،قربـ ــد  چن از بع
اين نوع شـکنجه  .آزادی از دنيا مي رفت

 ،ببعـد  ۸۸خـرداد جنبش مردم از بعد از 
ـا جوانهاي نيروي ادر زند ـامي ب ن انـانتظ

 .نجام مي شدا
ن در ان و زنــاكــردن دختــر برهنــه  -  ۱۰

ـااهمسـرآ ون ابرابر برادر  دراپـدر و مـ ن ي
  آنها
ن جهـت اندن پوسـت زنـدنياسوز  -  ۱۱

 ن اگرفتن اعتراف از آن
ـازجويي انياقتل زند -  ۱۲ ـام ب ن بـه هنگ

 به وسيله تزريق آمپول
ـاي مخصـوص سـکته  صشياف قر ۱۳ ه

  د ون مي شانياكه موجب مرگ زند
دســت بنــد قپــآنی کــه بســیار رایــج  – ۱۴

  .است
فروکردن  مکرر سـر زنـدانی در آب  – ۱۵

  . و اغلب در فاضل آب
ـأمور،  -  ۱۶ ـاب وقتـی م خفه کردن با طن

ـاری ( مأمور به قتـل مـی شـود مـورد مخت
  ...) .و

دفعــات رفــتن بــه محــدود کــردن  -  ۱۷
  دستشوئی و حمام 

فضـای (هواخـوری  ممنوع کـردن  - ۱۸
  برای روزهای متوالی)آزاد

ـا جلـوگیری از بازجویی  - ۱۹  طـوآلنی ب
  خواب
اســتفاده از بــاتوم برقــی یــا شــوک    -  ۲۰

  الکتریکی 
  عدم رسیدگی پزشکی -  ۲۱
ـا  -  ۲۲ ایسـتادن ایجاد خستگی فیزیکی ب

  نی مدتنگاه داشتن طوالو 
  بازجویی در هنگام بیماری  -  ۲۳
بیدار کردن مکـرر بـه : بی خوابی  -  ۲۴

بهآنۀ بازجویی و  روشن گذاشـتن المـپ 
ـاعته بـه قصـد اخـتالل در  ۲٤بصورت  س

ایجاد سر و صدا در  وسیستم خواب بدن 
  ...و نانیاساعات خواب زند

ـال  – ۲۵ اعدام مصـنوعی کـه در عـین ح
  .شکنجه تن و روان است

  وضعیت بهداشتی نامناسب سلول - ۲۶
ـان  - ۲۷ ـاه داشـتن کس در بی خبـری نگ

از  او محرومیتزندانی از دستگیری او و 
ـآنواده و وکیـل دسترسـی بـه  ـا خ تماس ب

  روزنامه، کتاب، تلویزیون، رادیو
ـاب اوادار کـــردن مـــتهم بـــه آ - ۲۸ نتخــ
  .ی که بازجو معین می کندوکیل
وم زنـــــدانی از راه تحقیـــــر مـــــدا - ۲۹

ــــه  ــــه او و ب ـآنواده و ناســــزاگویی ب خـــ
ـایش ــه . باورهـ ــت ک ــر اینس ــدف تحقی ه

زنــدانی را بــه همکــاری بــا شــکنجه گــر و 
  . بازجو در اعتراف سازی وادارند

تهدید به از جمله  نواع تهدید ها ،ا - ۳۰
تهدیـد  ونتظار شکنجه اشکنجه و حالت 

ــرای خــآنواده یــا  ــه ایجــاد مزاحمــت ب ب
ـای ت ون ابســـتگ زنـــدگی هدیـــد بـــه افشــ

تهدیـد  ودر روزنامه ها  خصوصی زندانی 
ـای طـوال  ونی مـدت به اعدام یا حبس ه

ـای  ـا اعضـ ــرد یـ ــه ف ـاوز ب ــه تجـ ــد ب تهدی
  .وخآنواده ا

محــروم . نی مــدتنفــرادی طــوالا -  ۳۱ 
ــدانی ــور، منظــره، و  کــردن زن از صــدا، ن
ــدگی ــذران زن ــن روش . گ ــدانی را ، ای زن

م اخــتالل و ســرانجاافســردگی  گرفتــار  
  .نی می کندارو
ـای  - ۳۲ ـا و دســـت هــ بســـتن چشـــم هــ

  نیبرای ساعات های طوالزندانی 
ــه هــا و ضــجّه هــای  - ۳۳ اســتفاده از نال
ــد ــرای انیازن ــر ب ــه ن دیگ ــذاب دادن ب ع

  زندانی و ترساندن او
ـاس بـه های اتهام وارد کردن - ۳۳ بی اس

ـــب رو ـــی اقصـــد تخری ـــرن ـــدانی نظی  زن
و  محاربــــه و نــــدازیابر و جاسوســــی

ــ ــی در  و رابخواریش ــی حت ــط جنس رواب

 انــواع اتهامهــای مــالی  و و ...و  کــودکی
ــی ــد دین ــودی  مانن ــداد، یه ـائی  و ارت بهـ

  .دنبو
ـا  زنـدانیانهم بند کردن  - ۳۴ سیاسـی ب

  ن سابقه دار و خطرناکامجرم
ـا تهدیـد وی  - ۳۵ فشار آوردن به وکیل ی

  و پرونده سازی برای او
ــدانیشــایعه ســازی   -  ۳۶ ــر ضــد زن در  ب

  روزنامه ها، تلویزیون، سایت ها 
  

  :فهرستی از قربانیان شکنجه ها
 
ن نظام ن و مسئوالاحاال ديگر براي سر•

ایـن  شکنجه، سخن گفتن از فقیه واليت
هدف را تعقیب مـی کنـد کـه تـرس را در 

بعــد از لــو رفــتن . جامعــه همگــانی کنــد
. صحبت می کنـد آنخود نیز از  ،شکنجه

ـأموران «د هم برای این که وانمـود کنـ م
که شکنجه کرده انـد و تحـت » خود سر

تعقیب قرار می گیرند هـم بـرای فراگیـر 
تا کنون موارد زیـر از جملـه  .کردن ترس
یــم اســت کــه پــیش از ایــن ژجنایتهــای ر

ـان .انکار مـی شـدند  بـدیهی اسـت قربانی
شــکنجه پــیش و بعــد از کودتــای خــرداد 

ـال  ۶۰  ۸۸و پـــیش و بعـــد از جنـــبش ســ
ـان شـناخته شـدهبسیارند و اسام  ،ی قربنی

ــر، مشــت . انتشــار یافتــه انــد قربانیــان زی
 :نمونه خروار هستند

. آيـت اللـه الهـوتيبه ندن اسم خور -  ۱
ــدمنکــر شــدند و  ــد در زن ن ســکته اگفتن

 كرد؟
نـه امـن ادر خ نياقتل سعيدي سيرج - ۲

شـياف قـرص مخصـوص  او را با .واواک
 .ندندساسکته، به قتل ر

ـايع  اسـت بـه ني كاقتل پيروز دو  - ۳ ه ش
  . دستور همين محسني اژه اي كشته شد

قتل سعید امامی که گفتند با خوردن  – ۴
خــود کشــی کــرده و شــکنجه » واجبــی«

شــنیع همســر او کــه بخشــی از نــوار صــدا 
ــران  ــران و خــارج از ای وتصــویر آن در ای

 .پخش شد
ــل تقــي محمــدي از د -  ۵ ن انشــجوياقت

ــد ـام در زن ــط امـ ــرو خ ــهن اپي ــد  ک گفتن
 .كشي كردخود
ـا  ن اويـنازهرا كاظمي در زندقتل   -  ۶ ب

نوشت  ناكيه. وارد کردن ضربه بر سر او
ــه هــاي  ــه ميل خــودش ســر خــودش را ب

 .ن كوبيده و مرده استازند
ــوب در  -  ۷ ــي يعغ ــرا بن ــر زه مــرگ دكت

بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منكـر 
که گفتند در بازداشتگاه خود را  ن،اهمد

 .کشته است حلق آویز کرده و
سـکته بـه که پیش از  هدي صابر قتل  – ۸

 .شدت كتك خورده بود
ایـن جنایـت در . حابيسـهالـه قتل   - ۹

بهنگــام شــرکت ایــن  ،بیــرون از زنــدآان
. زندانی در تشییع جنازه پـدرش روی داد

ـا . اسـت گفتند سکته كـرده بعـد، علـي ام
بـه او گفتـه  واواک وزيـر  گفت مطهري 
ـأمورانيکــي از  اســت ــرده ت مـ ــدروي ك ن
  !است
ـا  – ۱۰ قتل ستار بهشتی کـه از قـرار او را ب

 آندست بند قپانی و یا شکنجه ای شـبیه 
ـائی دارد در  کشته اند و حاال دستگاه قض

  !!.می کند» تحقیق«باره قتل او 
سه قربانی از قربانیان زنـدان  – ۱۴تا  ۱۱

ـامر) کهریـزک(خامنه ای  نی، امحمـد ک
مینـی و امیر جوادی فـر، محسـن روح اال

  ن شد،ارامین آقازاده قهرم
ـازم    ـا بـــر گـــزارش ســ ـائی انهابنــ ن قضــ

نیروهای مسـلح بـه دليـل ايـراد ضـرب و 
ن بازداشــتي توســط اجــرح شــديد متهمــ

مســئولين بازداشــتگاه و ســر وكيــل بنــد، 
ــت شــدگ ـا و بــدن بازداش ــت و پـ ن ادس
ن امجروح شده و نبود هواي پاك و فقـد

ـاي مناســب در  ــتي و فضـ ــرايط بهداش ش

ن ارنطينه باعث شده كه بـدن بيشـتر آنـق
  . عفونت پيدا نمايد

مصــطفی میـــر ابراهیمــی پـــس از   -  ۱۵
ن در اتحمل شش ماه رنج و فشار در زنـد

وی متولـد سـوم . کشـته شـدزیر شـکنجه 
مصـطفی شـش . ن بـودادر تهر ۶۶اسفند

ــزار  ــر م ــر س ــیش ب ـاه پ ــدا"مـ ــط " ن توس
ـأمور ـــه محـــل امــ ن ســـپاه دســـتگیر و ب

ـامعلومی بـــرده شـــ ـازه او را بـــه  .دنــ جنــ
  .خآنواده اش ندادند

سهراب اعرابـی کـه او را ربودنـد و  – ۱۶
  .زیر شکنجه کشتند

ــه موســوی  -  ۱۷ ــت  ،تران ــاد مظلومی نم
او را  ،پــس از تجــاوز :ایرانــی از زن و مــرد

سوزاندند و بعد نمایش تلویزونی ترتیـب 
دادند و گفتند چنین دختری یکی اسـت 

ـادا اســت ــ. و او هــم ســاکن کانـ خص ش
ــونی اطالعــات ســپاه ،طائــب  ،رئــیس کن

دختر مقیم کانادا که او را . متهم اول بود
ـا زدنـد ـاق  ،ترانه موسـوی ج دختـر باجن

  .بنام شاه مرادی بود ،طائب
  ...و

بـدیهی اسـت ایــن مـوارد غیـر از چنــد      
ـأموران ر ـام ژصد ترور است کـه م یـم انج

چــون قتــل  ،هــاآنداده انــد کــه برخــی از  
  .سبعآانه بوده اند فروهرها بسیار

  
یـم ژحاال چرا دستگاه قضائی ر ٭

ــار  ــق«دســت بک ــاره » تحقی در ب
  :شکنجه می شود؟

 
ه ای با سوابقی ژچرا محسنی ا اما اينكه    

است و می گوید ن آمده اه ميدب ،که دارد
شـده ) ضرب و شتم(ستار بهشتی شکنجه 

 .باشــد و دارددليــل داشــته بایــد  اســت؟
ن اننـد ديگـرايـد موگرنه اين شهيد نيز با

ر و صدا به خاك سپرده مـي شـد سبدون 
وقتـی هـم . و كسي هم خبردار نمـي شـد

دسـتگاه  ،قتل او با شـکنجه درز مـی کـرد
قضائی می باید قتـل را لـوث و درز را مـی 

حــاال هــم همــین کــار را دارد مــی . بســت
می دآنیم : اال این که با روش جدید. کند

ـام شـــرع«عمـــوم کـــه  ـات و حکــ  »قضــ
یم در دسـتگیری و شـکنجه و ژن رمأمورا

ني و ااگــر زمــپــس . قتــل و اعــدام هســتند
بـه ميـدآن آمـد و  ان روزگاري يکي از اينـ
بايد  ،شدحقوق زندآني  مدعی حمایت از

بپرسیم چه عامل و یا عواملی سـبب ایـن 
عوامل چرائی این رفتار .  ادعا شده است

 :را توضیح می دهند
ـا :عامل اول – ۱ مع فشار بيش از حد مج

بين المللي بر روي مسئله حقـوق بشـر در 
در  احمـد شـهيد  گزارشهای :ن استااير

نهاي افجــايع بســيار در زنــدآ بــاره وقــوع
ــــر ــــداوم  ن ااي ــــهای م ــــز اعتراض و نی

سازمانهای مـدافع حقـوق بشـر ایرانـی و 
ـارج  بـرايیـم ژرن مسـئوال .غیر ایرانی خ

ـار بـين المللـي حاضـر بـه  شدن از زير فش
نـد اره كم ارزش شـده فدا كردن چند مه

 جرمـی اتفـاقن اتا بگويند كه اگر در زند
بيفتــد مســئوآلن قضــايي بــدون هــيچ 

ـائی و  آنمرتکــــب  اغماضــــي، را شناســـ
ــد ــر  .مجــازات مــی کن ــابراين، دراي ن ابن

ولـي  .مـي شـود حقوق بشر كامال رعايت
و توجیــه  مســئوآلن قضــايي روشايــن 

، بــه جــز گــری محمــد جــواد الریجــانی
ـار ديگـري یـمژركل  بهدن آسيب رسآن ، ك
ـاطر اسـت کـه بـه همـين . از پیش نبرد خ

ـا  بعد از سخنآن محسني اژه اي، برخي ه
ـار ـار آنک مـی قتـل زيـر شـکنجه  دست بک

وقـوع قتـل مـی منكـر  ایـن گـروه . شوند
گویای بهم ریختگی  ،این دو روش. شود
یم تا بدآنحـد اسـت کـه در مـورد یـک ژر
ـان و ،نیز نمی تواند» امر قضائی«  یک زب

 . روش را بکار برد
ـاور نمـــي كنـــد   :دومعامــل  - ۲ كســـي بـ

 جنايتكاري مآننـد محسـني اژه اي كـه بـه
دست خود برخي ها را بـه كشـتن داده و 

ن قاضي متهمي احتي در دادگاهي به عنو

مت سـن گاز گرفته و قندن بـه ارا با دند
وي پرتــاب كــرده اســت، دم از عــدالت 

سـتار این حقیقت راکـه بـر بـدن بزند و 
را بر زبان  بهشتي آثار شکنجه بوده است

بـه راسـتي چـه   :همه می پرسـند. بیاورد
ـا است اتفاقي افتاده  ـار ب كـه ايـن جنايتك

ـا و زنـد در سـابقههمه آن نها، بـه ادادگاهه
ـائلي  ـاده و از تـرس چـه مس دست و پا افت
 ؟مجبور به افشاي اين جنايت شده است

ــه موضــع ــود ك ــي ش ــب م ـامي جال  هنگـ
به قتل نگليس انخست وزير ابتدا بدآنیم 

شـديدا اعتـراض  ستار بهشتی با شـکنجه 
و بــه تبعيــت از او چهــره هــاي  مــی کنــد

ــه  ــرانزديــك ب ــيس در اي ــانگل ــه ان زب ن ب
 .می گشاینداعتراض 

اين قتل به احمد توكلي ی چون شخص    
و درخواسـت رسـيدگي اعتراض می کنـد 

در  ،ودر حاليکـه خـود ا. را می کنـد به آن
قائمشـهر  ن بهشـهر وادادست ،تازه جوانی

دســتور قتــل زن بــارداري را صــادر  بــود و
ـاري بهتـر  .كرد در مورد اعـدام زهـرا جب

ن به چگـونگي اعـدام ااست كه خوآنندگ
نند اين نماينـده اوي مراجعه نمايند تا بد

ـاره را چگونـه اعـدام  معترض آن زن بيچ
 .کرد

ـادري      بعد از احمد توكلي، پسر خالـه م
نگلــيس، اجســته نزديــك بــه او، چهــره بر

ـار نيـك ايعني محمد جواد الريج ني يار غ
شد و در حاليکه خـود عرصه ون وارد ابر

ـــر ـــارا ناراحـــت و نگ ـــي داد،  ان نش ن م
ن پرونــده شــد یــخواســتار رســيدگي بــه ا

اين مهـره مشـکوك كـه چنـدي قبـل بـه .
نهاي حقــوق بشــري ان ســازماهمــه ســر

ـا تــوهين  د، بــراي کــرحملــه و بــه آنهـ
ن اعتراف بـه ابرادر خود آنچن حمايت از

ن او در آن اشــکنجه كــرد كــه همــه ســخن
ـا داد و نشـ ـاد فن ن داد كـه امجلس را به ب
ن دسـت ابراي رهايي شيخ صادق مي تو

ــراي  ـاري زد و ب ــر كـ ــه ه ــرادر آب ــده ب ين
ـار ديگـر بـه اديگرش يعني علي مي تو ن ب

 .بدهد عالمتین نيك براون ايار
ــردي از ج      نــاح نفــر بعــدي بــاز هــم ف

ن انگلـيس بـود كـه بـه ميـدان بـه انزديک
نقطـه  ۵مد و مدعي شد كـه در آمصاحبه 

نه ضـرب ديـدگي ااز بدن ستار بهشتي نشـ
وجـــود دارد و گفـــت كـــه پيگيـــر قضـــيه 

نــد ابايــد متــذكر شــد كــه ب .خواهــد بــود
روح  ونگليســي مصــطفي پــور محمــدي ا

محسـني اژه و علي رازيني و ن االله حسيني
دري نجف آبادي  وني احميد روح و اي 
نگلـيس و جنايـت در ادر نزديکي بـه ... و

سه دهه گذشته از عوامـل شـناخته شـده 
هستند كه پرونده آنها بعـدها رو خواهـد 
شد و در حال حاضر مناصب مهمي را در 

  .اختيار دارند
عامــل ســوم کــه ایــن رفتــار را ســبب  - ۳

ني اتفـاق ازماین جنایت ، اينست كه شده
ـادق ني ريـيس االريجـ افتاد كـه بـرادر ص

ـا احمـدي  ـاييه در درگيـري كـه ب قوه قض
ـاييه  نژاد داشت بارها از عـدالت قـوه قض

نــد و بارهــا ريــيس ادر امــر قضــا ســخن ر
گاهي نمـود و آرا متهم به عدم  یجمهور

، در اين قوه با دقـت کارهاگفت كه كليه 
احمدی نـژاد . انجام می شوندو عدالت، 

 شــیخ. خواســت از زنــدانها بازدیــد کنــد
 ،بعد از وقوع جنایـت. صادق اجازه نداد

ــژاد گفتنــد اگــر او از  مبلغــان احمــدی ن
این جنایت روی  ،زندانها بازدید می کرد

ـائیه«اینست که . نمی داد خـود » قوه قض
ـاران خـود را بــه  ـا دیـد و فریبک را در تنگن

  . توجیه و فریبکاری گمارد
ــد• ـار  رون ــه  کـ ــد ك ــي ده ــن م ــوه نش ق

در حال از بين بردن  ،بنا بر رویه ،قضائیه
 همان حال کـهدر  .رد پاي شکنجه است

ـار شـکنجه بـر بـدن ادادست ن سخن از اث
ــردي  ــت، بروج ــي گف ــخن م ــتي س بهش

ـارجي ، مـدعي دیگـری وابسته به خـط خ
بر بدن سـتار شد كه هيچ اثر شکنجه اي 

بعـد ريـيس پزشـکي . وجود نداردبهشتی 
ـادي   .او سـخن گفـت قآنوني از مـرگ ع

جديـــد  »نماينـــده«ي دواتگـــر̋ اخيـــرا
ـايي  کاركه خود سالها در  -  مجلس   قض

ـار  ــه جنایــات ســر و کـ ـا اینگون ــوده و بـ ب
  جنایت  مسئول پيگيري ،داشته است

  
  

  7در صفحه
  

 معارضه فرساینده ؟
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ــده  ــکوك . اســت ش ــرگ را مش ــم م  او ه
  مأموریتش ،از قرار. کرده است اعالم

را  گونه، آن آناینست جنایت را به این و 
 . ردندبگ» حقوق بشريغیر«موضوعی 

 یـمژرور مي شـود كـه در آ، ياد پایاندر  •
ـا ايـن افـراد در راس امـور فقیهواليت  ، ب

هـــيچ حقـــي بـــه حقـــدار نمـــي رســـد و 
نيروهاي وابسته به حاكميت آنقدر افعـي 

 .نـداند كه تبديل به اژدها شـده اخورده 
ـالها قبـل امثال همين نيروي  نتظامي از س

نهاي مخفي خـود ادر امر شکنجه در زند
ـام ان خياباجمله زنداز  ن وصال بـه هنگ

ـا دسـتگيري ان تهـراشکنجه شهردار ن ت
ن و شکنجه در آن زندآن بسـيار انشجوياد

نمنــد اســت كــه افعــال بــوده و آنقــدر تو
ـازم ـارت بـه س نها را بـر ان زنـدااجازه نظ

ـات  .خــود نمــي دهــدزنــدانهای  جنايـ
ـال ازند ن كهريزك بخشي كوچـك از اعم

 اگر برسد آن .نه اين نيرو مي باشداوحشي
كه پرونده شـکنجه بازداشـتي هـايي  روز

 به نام ارازل و اوباش، به بيرون درز كنـد،
ني در ايـن اخواهد شد چه درنـدگعلوم م

ـار هسـتند ـا  .نيرو مشغول بـه ك ايـن روزه
ـا در  یپليس فت هم به آن افزوده شـده و ب

ــايي كــه  دســت  ـار داشــتن نيروه  اختيـ
 ني واپرورده امثال حجت االسـالم رمضـ

طاهري و محمد رضا نقـدي بـوده  اهاط
ـارا ن  اند معلوم اسـت بـر سـر وبـالگ نگ

 .وردخواهد آچه 
ـا نیـز،  :انقالب اسـالمی در بیـرون مرزه ــر بحــرژر ــم غی ـا ن اتمــی و تحــریم و ای ــی در ســوریه، بـ ــر «جنــگ داخل اکتب . ن روبـرو اسـتانیز همچن» سورپرایز نی کـه ادآنستنی اسـت بسـیاری از کسـ نی نقــش واســطه را ادر آن معاملــه پنهــ ـازه . نـدانـد، تـرور شـده ابازی کـرده  ــه در بــاره ایــن . ن آن افتضـاح شـدایکی از افشا کنندگکه در اکتبر سورپرایز نقش پیدا کرد و مناش، افسر اطالعاتی اسـرائیل اسـت ترین مورد، بمب گـذاری در خآنـه بـن ت ـام گرفتـه ابمب گذاری که به تازگی روبــرت پــاری دو مقال نج نـه او ابه آتش کشـیده شـدن خ و سبب   :نتشار داده استاگشته است، 

  
حمله با بمب بـه خانـه   
ــر    ــاش افسـ ــن منـ بـ
اطالعاتي اسرائيل كـه  
از افشــــا كننــــدگان 
افتضاح اكتبر سورپرايز 

  :است
  
  
روبرت پاری روزنامه نگار و حقوقـدان     

ــق پیرامــون اکتبــر  ـائی کــه تحقی امریکـ
ـا نکـرده اسـت ـاه ره  ،سورپرایز را هیچگ

ری بـن آدو نوشته به منفجر کردن خانـه 
ـاریخ . انتشار داده است ،مناش اولـی بـه ت

ـاریخ  ۲۰۱۲دســامبر  ۳  ۵و دومــی بــه تـ
  :دارای این نکات ۲۰۱۲دسامبر 

  
 ،ری بـن منـاشآبمبی که خانه  ٭

افسر اطالعاتی اسـرائیل و از افشـا 
ــورپرایز را در  ــر س ــدگان اکتب کنن

  :مونترآل کآنادا منفجر کرد
  
ـاش منفجـر آر خانـه بمب د • ری بـن من
او می گوید موفق شده است خود را . شد

ـان خـویش را  از خانه بیـرون انـدازد و ج
هدف بمـب گـذاری کشـتن . نجات دهد

ـاغ  کسی بوده است که همچنان موی دم
ــــت اســــرائیل و جمهوریخــــواهن  دول

ـا  ـائی را بـ ــه پنهـ ــه معامل ــت ک ـا اس امریکـ
ـام داده انـد» ایران« ـار در . انج  ۲۵انفج
بــن منــاش مــی . امبر روی داده اســتنــو

امری بس شگفت  ،گوید نجاتش از مرگ
پلیس توضیح مـی دهـد کـه . آنگیز است

تش گرفته اسـت و از آخانه با چه سرعتی 
ـال  مرد مظنونی سخن می گوید که در ح

  . فرار از محل بوده است
نــوامبر بــا  ۲۶در گفتگــوی تلفنــی روز  •
ـاش گفـت ،من ـاهده  :بن من بمحـض مش
و به زنـی کـه در خانـه بـود اعـالن ا ،تشآ

خطر کرد و از او خواست خانـه را تـرک 
ــز از درب پشــت. کنــد ــه را  ،خــود نی خان

ـا هرچـه در خانـه بـود. ترک گفـت از  ،ام
ـان رفــت از جملــه گذرنامــه و اوراق  میـ

ـاور شـد . شخصی و لباسهایش او بر این ب
تــش ســوزی را پرتــاب یــک کوکتــل آکــه 

نمی دانـد اما . مولوتف به خآنه سبب شد
چه کسی و چـرا مـی خواسـته اسـت او را 

ـایش در . بکشد او می داند بخاطر فعالیته
ـار  ـام افســـر اطالعـــاتی اســـرائیل و کــ مقــ
ـاط پرحادثـه  ـاور در نق فعلیش بعنوان مش

  .شماری دشمن پیدا کرده است ،دنیا
ـاش       برخـی از  ،در میان دشمنان بن من

ـائن مـی  مافوقهای او هسـتند کـه او را خ
د بــدین خــاطر کــه روابــط پنهــانی داننــ

ـا حــــزب  حــــزب لیکــــود اســــرائیل بـــ
ـا  جمهوریخواه امریکا و معامله ایـن دو ب

ــران« ــورپرایز ،»ای ــر س ــو داده  ،اکتب را ل
 ،بـوش ژرژاز جمله ایـن دشـمنان  . است

  .رئیس جمهوری اسبق امریکا است
ـالهای  • ـاش در س  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰بن من

در . افســر اطالعــات ارتــش اســرائیل بــود
بخاطر دسـت داشـتن در فـروش  ۱۹۸۹

او . اسلحه به ایران در امریکا توقیف شـد
مــی گویــد حکومــت اســرائیل مجبــورش 

ـاع . کرد جرم را برعهده بگیرد اما او امتن
ـای اســرار  کــرد و شــروع کــرد بــه افشـ

از جملــه . اســرائیل نــزد روزنامــه نگــاران
روزنامــه نگــاران مــن بــودم کــه در اوائــل 

ـار مج ،۱۹۹۰ ــه نگـ ــه نیوزویــک روزنام ل
  .بودم

حکومت اسرائیل بن مناش را  ،غازآدر  •
دروغ زنــی خوانــد کــه مقــامی در ارتــش 

که من آناما بعد از . اسرائیل نداشته است
وردم و این اوراق آاوراق رسمی را بدست 

ـات  معلوم می کردنـد کـه او افسـر اطالع
ارتش و وزارت دفاع اسـرائیل بـوده و در 

ـارجی وزارت دفـ«بخش   ،»اعروابـط خ
مقامات اسرائیل  ،خدمت می کرده است

ایــن بــار . حــرف خــود را عــوض کردنــد
گفتنــد یــک کارمنــد دون پایــه بــا شــغل 

امــا اوراق رســمی . مترجمــی بــوده اســت
ـاش  ـاکی از ایــن بودنــد کــه بــن منـ حـ

ـــدی« ـای کلی ــ ـــت ه ـــته و » موقعی داش
» پیچیــده و بــس حســاس«فعالیتهــایش 

  . بوده اند
مات اسرائیل برغم این واقعیت که مقا     

نخســت تکــذیب کردنــد کــه بــن منــاش 
شغلی می داشته و سپس پذیرفتند کـه در 

حکومت  ،وزارت دفاع شاغل بوده است
ـــه  ـــرائیل روزنام ـــت اس ـــوش و حکوم ب

ـا خـود را بـر گماردنـد  آننگاران موافق ب
ـاز و بـی  ـاش را دروغ س بـرو و آکه بـن من

  . اعتبار معرفی کنند
شــد  بــن منــاش موفــق ،بــاوجود ایــن      

هیأت منصفه دادگاه نیویورک را متقاعد 
کند که او بعنوان افسر اطالعـاتی وزارت 

ــرائیل ــاع اس ــه  ،دف ــلحه ب ــروش اس در ف
ــرآن ـا ســال  ،ای شــرکت داشــته  ،۱۹۹۰تـ
  . است

  
  :افتضاح اکتبر سورپرایز ٭
  
بسا مهمترین امر مـورد مناقشـه ای کـه  •

ــاتی  ــرآن اطالع ــر افس ـاش و دیگ ــن منـ ب
کمــک بــه  ،ختــه انــداســرائیل بــدان پردا

ــه  ــرای انجــام معامل جمهوریخــواه هــا ب
یةالله روح الله خمینی در آیم ژپنهانی با ر

ـأخیر انـداختن  ،۱۹۸۰سال  بـر سـر بـه ت
تــا بعــد از  ،گروگــان امریکــائی ۵۲زادی آ

اسـت کـه اکتبـر  ۱۹۸۰انتخابات نـوامبر 

ـا  آن. سورپرایز عنوان گرفـت ـا ت گروگانه
ــوری ــوگند ریاســت جمه ـان ادای س  زمـ

. زاد نشـدندآآنویـه ژ ۲۰در  ،توسط ریگان
ـائی بعــــد از ادای ســــوگند  ،لحظــــه هـــ

ـاد آها از فرودگاه مهرآنهواپیمای حامل  ب
  .  مدآتهرآن به پرواز در

ـالهای آنبعــــد از  •  – ۱۹۹۱کــــه در ســـ
در بــاره اکتبــر ســورپرایز شــهادت  ۱۹۹۰

روزنامه نگار محقـق  ،داد و سیمور هرش
ـاه کـرد و او آرا از برنامه اتمـی اسـرائیل  گ

ـابش ـاش را در کت ـا  ،افشاگریهای بـن من ب
بـن  ،وردآ ،» Samson Option« عنوآن 

ــوی  ــم از س ــده ه ــد ران ــی ش ــاش کس من
بـــوش و هـــم از ســـوی  ژرژحکومـــت 

  . حکومت اسرائیل
ـاه        بن مناش ناگزیر شد بـه اسـترالیا پن
با گذرنامه اسـرائیلی  ،۱۹۹۱در بهار . برد

استرالیا مهاجر در . خود به استرالیا رفت
ـال ویلسـون کـه روزنامـه . نشین شد مارش

نگــار اســت گــزارش کــرد کــه او تقاضــای 
  .پناهندگی سیاسی کرد

ـاش  ۲۵در اظهارات       صفحه ای بـن من
ـاریخ   :او گفتـه اسـت ،۱۹۵۱مـه  ۱۵به ت

زیـرا . مورد من یک مورد بی سابقه است
امریکـا و . زار دو دولـت هسـتمآمن مورد 

ـا اســرائیل مــی خواســ ـان بـ تند روابطشـ
محرمانه  ،بدین سو ۱۹۷۹از سال  ،ایران

  .بماند و من آن را افشا کرده ام
او چگـــونگی توقیـــف شـــدنش را در        

شـرح داده و  ،جزء به جـزء ،۱۹۸۹سال 
مــن نمــی خواســتم بــا «  :افــزوده اســت

بـرو آخود را بی  ،مجرم شناختن خویش
ــنم ــود را . ک ــت خ ــنهاد حکوم ــن پیش م

ونه فـروش اسـلحه ای بـه هرگ. نپذیرفتم
 ،دخالــت داشــته ام آنایــران کــه مــن در 

بعنوآن کارمنـد دولـت اسـرائیل دخالـت 
ــــته ام ــــرائیل از او . (داش ــــت اس حکوم

خواســته بــود بگویــد خــود ســر و بــدون 
مرتکــب جــرم خریــد  ،اطــالع حکومــت

ـار ). اسلحه برای ایـران شـده اسـت هرک
ـات  ــ ـــتور مقام ـــرده ام بدس ـــن ک ـــه م ک

از . مریکا بوده اسـتحکومت اسرائیل و ا
مــن تصــمیم گــرفتم بــه دادگــاه  ،ایــن رو

من مطرود  ،از آن پس. حقیقت را بگویم
حکومت اسرائیل شـدم و ایـن حکومـت 

ست که مرا به جرم افشای آنبرآن شد و بر
اگـر مـن بـه . مجازات کنـد ،اسرار دولت

ـازگردم ــرائیل بـ ـای ... اس ــت درهـ در پش
به جرم به خطـر انـداختن امنیـت  ،بسته
محاکمه و محکوم خواهم  ،ی اسرائیلمل

شد و دیگر هرگـز روز روشـن را نخـواهم 
  .»دید

ـات       بن مناش گفته است مـورد او الزام
ـاه « :دیگر نیز دارد ـاهم در م بعـد از دادگ

ـاح جدیــدی از پــرده  ،۱۹۹۰مــه  افتضـ
بیرون افتاد کـه دامـن رئـیس جمهـوری 

رئـیس . بوش را نیز می گرفت ژرژ ،امریکا
معاملــه ای بــر ســر گــرفتن  جمهــوری در

ـا آاســلحه در ازای  زاد نکــردن گروگانهـ
ـات ریاســـت جمهـــوری  پـــیش از انتخابــ

ــوامبر  ـا در ن دســت داشــته  ،۱۹۸۰امریکـ
است و مـن یکـی از شـهود اصـلی مـاجرا 

نمایندگآن کنگره که عضـو حـزب . بودم 
با من در باره این مـورد  ،دموکرات بودند

ـــا و  ـــت امریک ـــتن حکوم ـــت داش و دس
ـامانه  ،بـــوش ژرژشـــخص  در فـــروش ســ

ـارف بـه عـراق پرسـیدند .  سالح غیـر متع
ـاطر ایـن  امر خارق العاده این که من بخ

ـازات  ،که در دادگاه تبرئه شـدم بایـد مج
  »!می شدم

ـا  ،۱۹۹۱در ماه مه  ،دیرتر • ـاش ب بـن من
حکومت بوش زمانی که  :دامی روبرو شد

ـا آناو از لوس  جلس عازم واشنگتن بـود ت
یق در باره اکتبـر سـورپرایز در کمیته تحق
ـاه  ،شهادت بدهد می بایـد او را از فرودگ

ــدآنلــوس  ــه اســرائیل مــی بردن . جلــس ب
ـام مـی گرفـت و او را بـه  هرگاه نقشه انج

ـان سرنوشـت  ،اسرائیل می بردند بسا هم
ـای وآنونـو پیـدا  را پیدا می کرد کـه مردخ

این یکی پرده از تجهیـزات اتمـی و . کرد
او را . ئیل برداشـتنیز اسلحه اتمی اسـرا

در رم ربودنــد و بــه اســرائیل بردنــد و بــه 
  .زندان محکوم کردند

  
خرین لحظه نقشـه ربـودن آدر  ٭

  :ب شدآبن مناش نقش بر
  
ــرواز بــن منــاش از فرودگــاه  • پــیش از پ

من از یک منبع اطالعـاتی  ،جلسآنلوس 
ـاره نقشـه ربـودن بـن  امریکا اطالعی در ب

اطــالع منــاش دریافــت کــردم و آن را بــه 
ـاندم . نمایندگان عضو کمیته تحقیـق رس

ـاره سـفر آنچون  ها اطمینان روشـنی در ب
بی خطر بن مناش به واشنگتن دریافـت 

ـال رفـتن بـه  ،نکردند من به او کـه در ح
بـه او . تلفـن کـردم ،فرودگاه سیدنی بـود

توصــیه کــردم ســفر خــویش را بــه تــأخیر 
 ،مــن ،دیرتــر. او نیــز چنــین کــرد. انــدازد

ــ ــر توســط تحقی ــه اکتب ــدگان کمیت ق کنن
گــاه شــدم کــه کمیتــه موفــق آ ،ســورپرایز

شــده اســت از حکومــت بــوش تضــمین 
بگیرد که سفر بن مناش به واشنگتن بـی 

 ،بـدین سـن. خطر انجام خواهد گرفت
او بــه اســرائیل تحویــل داده نشــد امــا در 

ــوس  ـاه ل ــسآنفرودگـ ـات او را  ،جل مقامـ
ـــیچ  ـــئوال پ ـار س ــ ـــده ای آگرفت زار دهن

  .کردند
ـاش را در  ،روز عصـــر آن • مـــن بـــن منــ

ـال او . فرودگاه داالس دیـدم جسـم و ح
 ،او را بـه خانـه خـود. شگفت زده ام کرد

او پرسـید . بردم ،ویرجینیا ،رلینگتونآدر 
یا می تواند شب را در اطاق پذیرائی مـن آ

بگذرانــد؟ او فکــر مــی کــرد تحــت نظــر 
با قـدری . است و از جان خود می ترسید

  .رضا دادم ،تردید
وقتــی روزنامــه نگــاران  ،مــاه هــا بعــد      

در باره ساختگی بـودن  ،هوادار اسرائیل
بــه دادن شــرح و  ،نقشــه قتــل بــن منــاش
 ،اســتون امرســون ،بســط مشــغول شــدند

ـار هــــــوادار حــــــزب  روزنامــــــه نگـــــ
اخــالق روزنامــه نگــاری  ،جمهوریخــواه

مرا زیر سئوال برد بدین خاطر که به بـن 
. ه ام بمانــدمنــاش اجــازه داده ام در خانــ

ـافتم زیـرا . اتهام زنـی او را بـس شـگفت ی
ـاه  ،موضوع ماندن او در خانه من هیچگ

مطمــئن شــدم کــه بــن . علنــی نشــده بــود
مناش بابت تحت نظر بـودن و احسـاس 

ــرای جــان خــود ــوهم  ،خطــر ب دچــار ت
  . نیست

این امر که نقشه ربودن او بود و خنثـی      
ـار داد کـه بـن  ـاری انتش شد و روزنامه نگ
ــده  ــن گذران ــه م ــب را در خان ــاش ش من

مدرکی بی خدشه شد بـر صـحت  ،است
ـاره اکتبـر سـورپرایز ـاش در ب . قول بن من

ـان  حکومتهای امریکـا و اسـرائیل همچن
ـار معاملـه ای کـه  ادامه می دادنـد بـه آنک
ـام گرفـت و در کنگـره  اکتبر سـورپرایز ن

جمهوریخواهان از روی قـرار و  ،تحقیق
ـــق مـــی  . شـــدندقاعـــده ســـد راه تحقی

کمیتـه تحقیـق اینطـور نتیجـه  ،سرانجام
ـام معاملـه  گرفت که سند محکمی بر انج

  ! نیافته است
  
       :عمری در دسیسه ٭
 
بن مناش خاطرات خـود را  ،۱۹۹۲در  •

ـار  ،» Profits of War«زیـر عنـوان  انتش
جزئیــات بیشــتری در ،در ایــن کتاب. داد

ـاز گفـت » جام و تیـغ« باره عملیات  را ب
ـــه دو  ـــا و ک ـــاتی امریک ـــتگاه اطالع دس
ـا یکـدیگر ،اسرائیل ـاری ب ـام  ،با همک انج
  .داده اند

. بن مناش در ایران به دنیا آمده اسـت     
. خــآنواده او ایرانــی و یهــودی بــوده انــد

ـا ژبعد از سقوط ر  آنیم شاه که اسرائیل ب
مـی خواسـته  ،روابط نزدیک مـی داشـت

بــن . اســت بــا ایــران روابــط برقــرار کنــد
ـا دوسـتان دوران مناش م أمور می شـود ب

ــه در ر ــرآن ک ــود در ته ــیل خ ــم ژتحص ی
رابطـه  ،جدید مقام و موقع جسته بودنـد

ـاش مـی گویـد رابطـه . برقرار کند بـن من
ســبب شــد کــه بــه او نقــش  ،هــاآناش بــا 

واسطه در فروش اسـلحه بـه ایـران داده 
در بحــران گروگــآنگیری در ســال . شــود
ـاخیم بگــین ،۱۹۸۰ نخســت وزیــر  ،منـ
ـــ ـــرائیلوق ـــت ،ت اس ـــمیم گرف در  ،تص

ـات ریاســـت جمهــوری امریکـــا  ،انتخابـ
نامزد جمهوریخواه ها و بـه  ،بسود ریگن
این تصـمیم . وارد عمل شود ،زیان کارتر

. بود که به بن مناش موقعیت و نقـش داد
ـاش  ،به مدت چند سال ،از آن پس بن من

نقش کلیدی یافت در فـروش اسـلحه بـه 
  .ایرآندر طول جنگ عراق با  ،ایران

ـال  • کـه در آنبعـد از  ،۱۹۹۰در اوائل س
ـاش کسـی شـد  ،دادگاه تبرئـه شـد بـن من
ـــدون وطـــن ـــر  ۲۳در . ب او  ،۱۹۹۱اکتب

اطالع یافت که تقاضای پناهنـدگیش در 
ـام وزارت . رد شده است ،استرالیا یک مق

از قــرار فرصــت « :خارجــه امریکــا گفــت
ـا  ــرای یــک حکومــت یـ خــوبی اســت ب

برضـد ) اسرائیل امریکا یا(حکومتی دیگر 
هرگــاه اهمیــت . بــن منــاش اقــدام کنــد

  .»ها استآنسیاسی او مورد توجه 
. بن مناش تقاضای تجدیـد نظـر کـرد      

ـا در دســامبر  کمیتــه تجدیــد  ،۱۹۹۱امـ
در حکمی . رأی صادره را تأیید کرد ،نظر

... « :مـده اسـتآبه امضای رئیس کمیته 
 ،ترس از عواقب نقـض قـوانین اسـرائیل

بتوان شـما  آن،یست که به استناد دلیلی ن
ـــی برخـــوردار  ـــین الملل ـــت ب را از حمای

دعوی شما بر ایـن کـه در صـورت ... کرد
عــذاب خواهیــد  ،مراجعــت بــه اســرائیل

  ».مدلل نیست ،دید
ـار  ،باوجود این       به گزارش روزنامـه نگ

ـال ویلسـون ،استرالیائی کمیتـه بـه  ،مارش
یــد را رد تقاضــای پناهنــدگی را تأیآاتفــاق 

ــود نوشــته  آنیکــی از اعضــای . نکــرده ب
ــود ــرای « :ب ــه ای ب ــتار جلس ــن خواس م

ـای مختلـف ایـن مـورد  ،بررسی جنبـه ه
ـانونی  ــه مجــازات قـ ــد ب بخصــوص تهدی
برای پوشاندن توطئه و دسیسه های بین 

بدین ترتیب است که مـی . هستم ،المللی
ـــه  ـا بازگشـــت ب ــ ـــیم ی ـــوانیم داوری کن ت

ا بــرای او خطرنــاک هســت یــ ،اســرائیل
ــر ـاورم کــه تقاضــای . خی ــن بـ ــر ای مــن ب

ـاتی  ـأمور اطالعـــ پناهنــــدگی کننــــده مـــ
اســرائیل بــوده و بــه دســتور حکومــت 

در فروش اسلحه به ایرن نقـش  ،اسرائیل
ـا اســرائیل را . جســته اســت امریکــائی هـ

در دورآن  ،وسیله فروش اسلحه به ایـران
این امر را . جنگ عراق با ایران کرده اند

راست . می کنند شماری از منابع تصدیق
ـأخیر انـداختن  بودن معامله بـر سـر بـه ت

زادی گروگانهــای امریکــا توســط ایــران آ
  .»بطور وسیع پذیرفته است ،نیز
ــه  ،ســرانجام      ــه ب ــاش از مراجع ــن من ب

دادگاه چشـم پوشـید و اسـترالیا را تـرک 
ـاکن . گفت ـاال س ـادا رفـت و احتم به کان

ـادائی ازدواج  ـا زنـی کان این کشور شـد و ب
تابعیت کانادا را پیدا کـرد و زنـدگی . دکر

ـاور  جدیدی را شروع کرد و بـه شـغل مش
  .بین المللی مشغول شد

در باره اکتبر  ،تحت سوگند ،بن مناش •
ـا شـهادت داد . سورپرایز و دیگر توطئه ه

ـان  ،باوجود این اعتبار شـهادت او همچن
ــت ــی گرف ــرار م ــه ق ــورد حمل ــه . م حمل

ـات اسـ رائیل کنندگان قول برخی از مقام
ـاش در حقیقـت  ،را در این باره که بن من

  در عملیات محرمانه مهم اسرائیل 
  

  8در صفحه
  

 معارضه فرساینده ؟
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.  نادیده مـی گرفتنـد ،شرکت داشته است
  یک مقام اطالعاتی ارشد  ،برای مثال
 ،جـرآنبه گـرگ  ،موشه هبرونی ،اسرائیل

Craig Unger ـائی ـار امریک  ،روزنامـه نگ
 ,Village Voice, July 7(گفتـه اسـت 

بن مناش زیر دست من کار می « :) 1992
ـاس ... کرد او به مدارک بسیار بسـیار حس

ـاس  دسترسی داشت و از امـور بسـیار حس
ـاه بــــودآ داور  ،Israeli dailyدر . »گـــ

ـا بـن « :نوشت ـانی کـه ب ـا کس در گفتگـو ب
ها شنیدم  کـه او آناز  ،مناش کار کرده اند

ـاس  ــ ـــیار حس ـــری بس ـات س ــ ـــه اطالع ب
  .»دسترسی داشته است

اینک آتش زدن خانه بن مناش که مـی  •
توانســت ســبب کشــته شــدنش بگــردد و 
ـا و  ســبب ســوختن بســیاری از نوشــته هـ

ـادا  ،اوراق او شــد ـات کانـ برعهــده مقامـ
تــش زدن آیــا آاســت تحقیــق کنــد ببینــد 

ـان  ـا هم ـار دشـمنان جدیـد و ی خانه او ک
دشمنان پیشین هستند کـه مـی خواهنـد 

بــرای یــک مــأمور اطالعــاتی اســرائیل را 
  .همیشه ساکت کنند

  
قطعات بمبی که خانه بن 

تش کشید مـی آمناش را به 
  :گویند

  
ـام  ،۲۰۱۲دسامبر  ۵در      ـات انج تحقیق

گرفته پیرامون به آتش کشیدن خانـه بـن 
 ،افسر اطالعـاتی پیشـین اسـرائیل ،مناش

 ،معلوم مـی کننـد ایـن عمـل ،در مونترال
   :یک جرم معمولی نبوده است

در این باره تحقیـق مـی  گروه تحقیق  •
ـامی  ،یا در بمبآکنند که  یک چاشنی نظ

ـار . بکار رفته است یا خیر بعد از ظهر چه
 ،لآگــاهی پلــیس مــونترآمــأموران  ،شــنبه

ـا و از  ــای ســوخته هـ ــه هــائی از بقای نمون
ـابت  محلی که احتمال می دهد بمب اص
و سپس منفجر شده است را برای بررسی 

  . زمایشگاه سپردآبه  
س همچنین بر این باور شده اسـت پلی •

ــونی را شناســائی کــرده  کــه هویــت مظن
فـرار  ،است که بعد از آتـش سـوزی خانـه

امــا هنــوز خــود او را پیــدا . کــرده اســت
ـای . نکرده است چندین خانه از خانه ه

ممکـن . مجاور مجهز به دوربین هسـتند
ــه ــه کننــده در حــال حمل  ،اســت از حمل

  . فیلم برداری کرده باشند
زنی که در خانه بن مناش بـوده اسـت        

ــی ــر مالحظــات امنیت ـا ب ــت او  ،و بنـ هوی
به من گفت او کوشـیده  ،شکار نمی شودآ

ـا آاســت  ـا آتــش را بـ ــد امـ ب خــاموش کن
چــون آتــش را در حــال . نتوانســته اســت

ــده ــه دی  ،از درب عقــب ،فراگــرفتن خان
بن مناش گفت او از راه . فرار کرده است
  .ستفرار کرده ا ،ورودی عقب

ـا  • پلـــیس گـــزارش کـــرده اســـت کـــه بــ
معلومــاتی کــه از چاشــنی بمــب تحصــیل 
کرده است ممکن است بداند چـه کسـی 

گــروه . ایــن حملــه را انجــام داده اســت
تحقیق بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه 

 آنچاشنی و مواد ایجاد کننده حریـق از 
نوع که در جنایت های معمولی بکار مـی 

ـامی اگـر چاشـنی و مـوا. نیست ،رود د نظ
ــــند ــــل  ،باش ــــه و تحلی ـا در آنتجزی ـــ ه

معلـــوم خواهـــد کـــرد کـــه  ،زمایشـــگاهآ
اطالعــات . کیســت آنکارخانــه ســازنده 

یند و مـی تـوان فهمیـد آدیگر بدست می 
  .چگونه سازماندهی شده است

بـن  ،در مصاحبه با من ،روز چهارشنبه •
ـال دارد ۶۱منــاش کــه  گفــت نمــی  ،سـ

تــش زا آبگویــد بمــب  ،بــه نظــر ،خواهــد
ـار چـه کسـی بـوده ا نداختن به خانه او ک

ـاش کـردن  ،باوجود ایـن. است بعـد از ف
ـات ســری اســرائیل از  ـا  ۱۹۷۷اطالعـ تـ

ـامالت ســـــری  ،۱۹۸۹ ـای معــــ و افشــــ
ـــران و عـــراق ـا ای ــ ـان ب  ،حکومـــت ریگــ

ــاخته  ــود س ــرای خ ــیاری ب ــمنان بس دش
  .است

ـاور بـین  ،در سالهای اخیـر        بمثابـه مش
ــی ـار  ،الملل ـا کـ ـاط داغ دنیـ ــرده در نقـ ک
ــر مناقشــه هــای دیگــری . اســت او درگی

از جمله نقشی که در لو دادن . شده است
ــه ســود  ـا مشــکوکی در ســال آمعامل ور امـ

 ،ایـن شـخص. رتـور پرتـرآتوسط  ۲۰۱۰
ناظر دوایر اطالعات کانادا و مـدیر مرگـز 

پرتـر از  هـر دو . دآنشگاهی بهداشت بـود
ـاح دامـن  مقام خود اسـتعفاء داد و افتض

ـارپر و  ،قــتنخســت وزیــر و اســتفن هـ
بــدین خــاطر . حکومـت اورا نیــز گرفـت

ــام حساســی  ــر را در چنــان مق ــه او پرت ک
ـا بــه  ـا اســتعفاء نــه تنهـ ـاده بــود و تـ نهـ
ـات  ـادا کـه بـه اطالع اطالعات سـری کان

  .سری امریکا نیز دسترسی داشت
بن مناش از رفتار غیر اخالقی پرتـر در      
 ،آن زمـن. اطالع پیـدا کـرد ۲۰۱۰وئن ژ

هـزار دالر  ۲۰۰به شرکت بن مناش  پرتر
ـا کـه او کمـک کنـد حکومـت  پرداخت ت

میلیون دالر بـرای کمـک بـه  ۱۲۰کانادا 
اما بن مناش . توسعه سیرا لئون اعطا کند

متوجه شد کـه کمـک از طریـق گروهـی 
گروه افریقـائی «باید داده شود که نامش 

. بود و به پرتر تعلق داشـت» برای زیر بنا
نتقال وجه را انجام می و بانکی سوئیسی ا

ـاش. داد که مشکوک بـود بعـد از  ،بـن من
هــزار دالر را  ۲۰۰ ،کشــف ایــن خالفهــا

ـا بـر قـول . بازگرداند و ماجرا را لو داد بن
پرتــر او را ســرزنش مــی کنــد  ،بــن منــاش

بــدین خــاطر کــه ســبب ســقوطش شــده 
ـاه پـیش نیـز دانشـگاه مـگ گیـل . است م

ــرد  ــر را بخــاطر خــورد و ب  ۳۱۷۱۵۴پرت
 ،ایـن سـابقه. ر تحت تعقیب قرار داددال

سبب شده است که پلیس به پرتر نیز ظن 
تش زا به خانـه آبرد که عامل پرتاب بمب 
ـاش بـوده اسـت ـاش از . بن من ـا بـن من ام

ـای اسـرار  ـاطر افش سوی اسرائیل نیـز بخ
ــــت ـال  ،دول ـــ ــــروز ۱۹۹۰از س ـا ام ـــ  ،ت
او بعــد از . مــاج  تیرهــا اســتآ ،همچنــان

ـال  ــ ـــه در س ـــن ک ـاد ،۱۹۸۹ای ــ  ،ر امریک
شروع کرد به افشای اسـرار  ،دستگیر شد

. نزد روزنامه نگاران و نمایندگان کنگـره
بـن  ،زمان بود که من برای بار نخست آن

  ...مناش را مالقات کردم
ـا ایـن . ناراستی ها نیز وجـود دارنـددر کتــاب بــن منــاش  :انقــالب اســالمی ام ــوده و در مــأمور اطالعــانست در دادگاه ثابت کنـد اامر که او تو ـاه لــوس آنجلــس می خریده است و این امر که قـرار بـر یـم خمینـی اسـلحه ژاین مقام، بـرای رتی اســرائیل ب ــودن او در فرودگـ ــه نتورب ـا ک ــوده اســت تـ ــه اب ــد در کمیت ـــ ۳۲می شده است و این امر که با گذشت مریکــا گــزارش حــزب جمهوریخــواه ااســت و رفــت و آمــدهایش نیــز بــه بدهد و این امـر کـه تحـت نظـر بـوده تحقیق درباره اکتبر سورپرایز شهادت ن ـــه پنه ـال از معامل ــ ـــر اس نی اکتب ـا بمـب بـه خ ـام نـه او حملـه اسورپرایز، ب ن اســرائیلی و امریکــائی کشــته امــأمورمی شود و این امر که نزدیک بـه تم ــه همعامله ننگین است بلکه دلیـل بـر ایـن نــد، نــه تنهــا دلیــل بــر وقــوع آن اشــده  ــت اســت ک ــواقعی ــر امچن ـا ب ن که واقع شده است، اطالع ان ساهماینســت کــه افکــار عمــومی، از مــاجرا، ن بنـ ـای نــد و اای از روابــط بــین المللــی گشــته نه، بخـش عمـده او معامله های محرماز جمله به این دلیل، که روابـط . نیابند . ن مـی رسـندادر قدرت را سخت زیـافشای آنها، موقعیت گروه بندی ه ـا ایـم ایـرژس نیـز، رنکه از آن پـاچن ــتیز و ن ب ــه س ــرائیل در رابط ـا و اس ـای پنهـامریکـ نی و اسازش اسـت و گفتگوه ــه کــرده اســت ــز . معامل ــون نی هــم اکن

  :استصحبت از مذاکره بر سر پرونده اتمـی 
  
  

گفتگوهـــاي مســـتقيم 
ميان ايران و امريكا در 
حال انجام اسـت و يـا   

مادگي براي شروعش آ
وجود دارد و يا انجـام  

  :رد؟نمي گي
  

ــا کــه  ــرعالمته ــی  ناای م
مــادگیش آدهــد گویــای 

بــــرای گفتگوهــــای دو 
  :جانبه است

  
ـامبر  ۵در      ــ ـــراین  ،۲۰۱۲دس ـــه ف مجل

مقاله ریچارد جـواد حیـدریان را  ،پالیسی
ـات را . انتشار داده است مقاله این اطالع

  :در بر دارد
ــد انتخــاب  • یکــی از نتــایج مهــم تجدی

ـا ــدنت اوبامـ ـان ،پرزی ــدن امکـ ــتر ش  بیش
گفتگوهای رودررو میان امریکـا و ایـران 

وزیـــر  ،هـــم هـــیالری کلینتـــون. اســـت
ـالحی  ،خارجه امریکا و هم علـی اکبـر ص

ـــران ـــر خارجـــه ای ـــودن  ،وزی ـاز ب ــ ـــر ب ب
ـای خـــود بـــر روی گفتگـــو دو  حکومتهــ

بدون شرط و شروط و در محـیط  ،جانبه
ـاهم ــ ـــد ،تف ـــد کـــرده ان ـــرای  .  را تأکی ب

ف دو طـر ،نخستین بار در طول سه دهـه
 ،مادگی کرده اند کـه بـدین روشآاظهار 

  .مشکل اتمی را حل کنند
رو  آنفوریت حل مسئله اتمی ایـران از  •

ـــه پیشـــگیرانه  ـانع از حمل ــ اســـت کـــه م
بقصــد جلــوگیری از  ،اســرائیل بــه ایــران

. می گردد ،تولید بمب اتمی توسط ایران
ــه  ـا ب ــت اوبامـ ــزون حکوم ــه روز اف عالق

بط دارد با بسا ر ،گفتگوی مستیم با ایران
  .زمان و فرصت و اهرم در اختیار

در واشنگتن این احسـاس وجـود دارد     
که مجازاتهای وضع و اجرا شده بر ضـد 

ـارت ژبسا فشار کافی به ر ،ایران یـم و خس
ـاد ایـران  وارد کـرده اسـت  وافی به اقتص
که بتوان امتیازهای عمده و یـک جانبـه 

ـائی کـه مــی . یـم گرفــتژاز ایـن ر امتیازه
ن گرفــت عبارتنــد از محــدود کــردن تــوا

ــوم و بــازکردن  ــی ســازی اورانی ــوان غن ت
ــر روی  دربهــای تأسیســات اتمــی خــود ب

ی اتمـی و ژانس بین المللی انرژآمفتشان 
بستن تاسیسات اتمی تحت اسـتحکامات 
ـارج در  و انتقال اورانیوم غنی شـده بـه خ
ازای دریافــت برخــی مســاعدتها از غــرب 

  . اهند بودکه باید معلوم شوند چه خو
از زمــان وضــع مجازتهــا برضــد ایــران  •

کـــه از  ۲۰۱۱در اواخـــر  ،توســـط غـــرب
ـاد  ،تشدید شـده انـد ۲۰۱۲اواسط  اقتص
ـا  ،ایران سـیب مـی آ ،هنـگ بـی سـابقهآب
صــادرات نفــت ایــران در کمتــرین . بینــد

ـان . سطح در دو دهه اخیـر اسـت در هم
 ،حــال کــه صــادرات نفــت کــاهش یافتــه

 ۲۵ه و از مـرز میزان تـورم افـزایش جسـت
 ،در همــان حــال. درصــد گذشــته اســت

ـال  کسر بودجه بزرگ ترین رقم در ده س
ـال. اخیر گشته است  ،در کمتـر از یـک س

ــران ــول ای درصــد از ارزش  ۸۰ ،ریــال ،پ
مجازاتها بـر .  خود را از دست داده است

ضــد بنــادر ایــران و صــنعت کشــتی رانــی 
ــک  ـانکی و بان ــول و بـ ــران و بخــش پ ای

ـامالت بـین بطور  ،مرکزی روز افـزون مع
ــاخته  ــکل س ــران مش ــرای ای ــی را ب الملل

از واردات دارو تــا مــواد غــدائی و . اســت
دچــار مشــکل گشــته  ،تجهیــزات پزشــکی

  . اند
ــن • ــاوجود ای ـات  ،ب ـا و اطالعـ داده هـ

ند که اقتصاد ایـران در آنجدید حاکی از 
دست کـم . وضعیت مأیوس کننده نیست

ـا ا ـار به آن انـدازه کـه حکومـت اوبام نتظ
  :ناتوان و شکننده نیست ،دارد

ــزارش      ــر گ ـا ب ــی ژآبنـ ــین الملل ــس ب ان
 ،ناگهــان ،صــادرات نفــت ایــران ،یژانــر
 ۷بعـد از . درصد افزایش یافتـه اسـت ۳۰

ـاه کــاهش ـا  ،مـ ــدی بـ قراردادهــای جدی
ـــزرگ ـای ب چـــین و کـــره  ،مشـــتری هــ

باتوجـه بـه . امضاء کـرده اسـت ،جنوبی
ـادرات  نفتـی این امر که ارز حاصـل از ص

ایران سه چهارم ارزی است کـه ایـران از 
ایــران  ،وردآصــادرات خــود بدســت مــی 

اینــک در موقعیــت بهتــری اســت بــرای 
در  ،در حقیقت. دفاع از ارزش پول خود

ـال قسـمتی از ارزش  ،هفته های اخیـر ری
قیمـت هـر دالر کـه بـه . خود را باز یافت

ـان رســـیده بـــود ۳۷۰۰ اینـــک در  ،تومــ
بدیهی اسـت . تومان است ۲۷۰۰حدود 

ـا  تازه ترین مجازاتهائی کـه اتحادیـه اروپ
کار ایـران  ،بر ضد ایران وضع کرده است

ــردن ارز حاصــل در تقویــت  را در بکــار ب
  .دچار مشکل می کند ،پول خویش

امر غافلگیر کننده دیگر توسـعه بخـش  •
ـار مـی رود  توریسم ایـران اسـت کـه انتظ

جــزین . مــد خــوبی عایــد ایــران کنــدآدر
در مقالــه خــود کــه  واشــنگتن  رضــائیان

ـان مـی  ،پست انتشار داده است خاطر نش
ــه  ــد ک ــهای « کن ــترین بخش ــه بیش گرچ

مـد آاقتصاد ایران صدمه خورده انـد و در
امــا ارزش  ،مــده اســتآنفــت بــس پــائین 

یعنی . »پولهای خارجی افزایش یافته اند
ـام مـی  سفر توریسـتها بـه ایـران ارزان تم

  .شود
ای بین المللی حکومت ایران مجازاته •

بــا مشــتری هــای عمــده  :را دور مــی زنــد
 ،اپن و کره جنـوبیژچین و هند و  ،خود

ــود را  ــی خ ـادرات نفت ــه صـ ــرارداد بیم ق
ـان. امضاء کـرده اسـت ـا دادن  ،هـم زم ب

ـای ـای عمـــده و معاملـــه پایاپــ  ،تخفیفهــ
ـاه مـی دارد ـاال نگ . فروش نفت خـود را ب
 ،ایران ظرفیت نفتکش های خـود را نیـز

افزایش  ،اختن نفتکشهای جدیداز راه س
نفــت کــش هــای خــود را بــا . داده اســت

پرچم کشورهای دیگر به حرکـت در مـی 
بنام کشـور دیگـر نفـت خـود را مـی . وردآ

ــدین ســان. فروشــد  ــزایش  ،ب توانــائی اف
در  ۳۰صادرات نفـت خـود را بـه میـزان 

  .ورده استآبدست  ،صد در ماه نوامبر
تــأثیر بــرای کاســتن از  ،غیــر از ایــن هــا •

تدبیرهای سخت اتخاذ کرده  ،مجازاتها
درجــه بنــدی واردات و کاســتن از  :اســت

عرضــه پــول و افــزودن بــر نــرخ بهــره و 
قلم کاالی لوکس  ۷۷ممنوع کردن ورود 

قلــم کــاالئی کــه  ۵۲و کاســتن از واردات 
ســقوط ارزش ریــال نیــز . اساســی نیســتند

ســـبب کاســـته شـــدن از تـــوان رقابـــت 
  .استتجهیزات وارداتی گشته 

و نیــز بایــد دانســت کــه ایــران دخیــره   •
ـا  ۸۰ ،وردآارزی بزرگی دارد که بنا بر  بر ت

ایـن ذخیـره بـه . میلیارد دالر است ۱۰۰
ـاع  ایران امکان می دهد از پول خـود دف
کنــد و زمــان بازرگــانی خــارجی خــود را 

ـازد ـادالت .  طـــوالنی بســ ـامانه مبــ ـا ســ بــ
 ،خارجی چند گانه و با کشورهای متعـدد

ت ایران قابلیت حمایت از بخـش حکوم
ـاد خـود را حفـظ آهای  سیب پـذیر اقتص

کــرده اســت و توانســته اســت کاالهــای 
ـــد ـــه کن ـــران . اساســـی را تهی ـــورم ای و ت

ساختاری است و حاصل سیاست مالی و 
پولی ایران و نیز یارآنه هائی اسـت کـه در 

حکومــت شــروع بــه دادن  ،۲۰۱۰ســال 
  .ها به ایرانیان کرده استآن
 –مقاومــت نســبی ایــران  ،ســان بــدین •

مهارت و قابلیتش از جلوگیری از سـقوط 
توضیح می دهد چرائی عزمش   - اقتصاد

ــنگتن ـا واش ــتقیم بـ ــر گفتگــوی مس . را ب
ـافی  تهران احساس مـی کنـد بـه انـدازه ک
ــــه دادن  ــــور ب ــــه مجب ـائی دارد ک ـــ توان

امتیازهای یک جانبه نشود و گفتگوئی را  
ـا عد انجام دهـد کـه بـرای دو طـرف مس

 آنبدیهی است می خواهد پیش از . باشد
  . این گفتگو را نجام دهد ،که دیر شود

نویسنده ایـن مقالـه در  :انقالب اسالمی ــه مــی نویســداتهــر ــز مقال ن می دهـد و نـه اکشور صورت را نشتوضیح او در باره وضعیت اقتصـادی . ن تــایمز نی ـات دیگـر، در  گویائی دارد و باباوجود این، نوع توجیه او . واقعیت را ــرای گفتگــو اطالع ـائی دارداخوبــاره آمــادگی دو طــرف ب ــ ـادگی . ن ــ اطـــالع او از آم   .استیم نیز هست که مساعد با گفتگـو ژاز رآمادگی، منعکس کننده نظـر آن بخـش برای گفتگو و توجیه او از ایـن » ناایر«
  
اطالع در بـاره احتمـال  

ـــه  گفتگوهـــای دو جانب
ایـــــــران و امریکـــــــا و 

ــانات قی ــت دالر و نوس م
با افـزایش امیـد  آنربط 

بــه گفتگوهــا و کــاهش 
  :امید به گفتگوها

  
ــام  ٭ ــه انج ــمیم ب ــه ای تص خامن

گفتگـــو بـــا امریکـــا گرفتـــه و یـــا 
  :نگرفته است؟

  
اول بار کـه نیویـورک تـایمز گـزارش  ◀

ـا و خامنـه ای توافـق کـرده  کرد که اوبام
ـای دوجانبـه  ـا گفتگوه اند ایـرن و امریک

ـالحی ،انجام دهنـد خارجـه » وزیـر« ،ص
بعد از انتخاب . را تکذیب کرد آن ،ایران

 ،مجدد اوباما به ریاست جمهوری امریکا
ـام  :او گفت ـا امریکـا را مق اجازه گفتگو ب

ـادر کننــد و اینــک . معظــم رهبــری صـ
کـه  ریچارد جـواد حیـدریان مـی نویسـد

ــد ــی گوی ــذاکرات دو  :صــالحی م درب م
  !جانبه باز است

ه ای خـود کلمـه طرفه ایـن کـه خامنـ       
ــت ــه اس ـاره نگفت ــن بـ ــن . ای در ای در ای

ـای  ،فاصله مجلس سنای امریکا مجازاته
جدیدی را برضد ایران وضع کرده است 

ـاه فوریـه  بـه اجـرا  ،۲۰۱۳که از اواخـر م
  .گذاشته خواهند شد

ـامبر  ۱در ◀ ــــه گــــزارش  ،۲۰۱۲دســـ ب
ــور  ــر ام ــون، وزی ــرز، هــیالری کلینت رویت

 صـورت در :ه اسـتخارجه آمریکـا، گفتـ
ـاده گفتگـوی دو آامریکا  ،ایرانآمادگی  م

ـادگی داشـته ااگـر ایـر. جانبـه اسـت ن آم
ـاره موضـوعاباشد، آمریکا مـی تو  نـد درب

دو بـه دو گفتگـو هسته ای،با ایـن کشـور 
 . کند

ن را سـخت تـرین مسـئله اایرکلینتون      
 ،ه است که در مقام وزیر خارجهنستاای د

تــار رف علــت نیــز .پرداختــه اســت آنبــه 
است که بـرای منطقـه خطـر  نافعلی ایر
ـاه بزرگتر  خطر. در بردارد می شـود هرگ
 . مجهز شودسالح هسته ای  ایران به

ــه در       ـات، او ک ــماری از مقامـ ــع ش جم
و  ن و دیپلمات هایی از آمریکـااکارشناس

باز گفتـه  ،سخنرانی می کرده خاورمیآنه،
ـاده حکومـــ: اســـت ـا آمــ ـام ات اوبامــ نجــ

در حال  .ن استانبه با ایرامذاکره دوجآ
 ۵+۱حاضر واشنگتن هم اکنون با گروه 

ـا بـر ن اایـر برای از سـرگیری مـذاکرات ب
ـاری  سر برنامه هسته ای ایـن کشـور همک

ن ابـه ایـر می کوشـد  ۵+۱گروه  .می کند
ــد ــه کن ــن کشــور  پیشــنهادی ارائ ــه ای و ب

ـال از دسـت ازمکه توضیح دهد  ن در ح
  . رفتن است

سـه ) ۲۰۱۲دسامبر  ۴( ۹۱ذر آ ۱۴در  ◀
در  ،روز بعد از اظهارات هیالری کلینتـون

  محمد جواد الریجانی که قبال  ،تهران
  

  9در صفحه
  

 معارضه فرساینده ؟
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ـابو نیسـت و  ـا ت ـا امریک گفته بود گفتگـو ب
ـنم  هرگاه مصالح نظام اقتضا کنـد در جه

گفتـه  ،نیز با امریکا گفتگـو خـواهیم کـرد
اکنون زمآن ایستادگی است و نـه « :است

طـرح ایـن مسـئله کـه چنـد  .مدنآکوتاه 
ـار  ـا از فشــ ــ ـادی م ـائل اقتصــ درصـــد مســ
ـا را  آمریکاست منطق غلطی است زیرا آنه

در صـورتیکه مســئله  .خوشـحال مـی کنـد
این نیست ما باید مدیریت خود را اصالح 
کنیم و بر اساس پارامترهای موجود خود 

ـا . مدیریت کنیم بنابراین نسخه مـذاکره ب
ن مــی الالبتــه مســئو. آمریکــا غلــط اســت

ننــد بــه تناســب وضــعیت در تاکتیــک اتو
صحبت کنند، یعنی کاری که منافع ملی ما 

  ».نجام دهندادر آن است را 
ــر اطــالع واصــل ◀  ــه ای در  ،براب خامن

ـاتمی ـان کـه  ،ریاست جمهـوری خ آن زم
با حل  ،حکومت بوش به عراق حمله کرد

. موافــق شــد» مســئله رابطــه بــا امریکــا«
س طرحــی صــادق خــرازی و ســفیر ســوئی

تهیه کردند و موافقت خامنه ای و خاتمی 
را نیز تحصیل کردند و آن را بـرای وزارت 

ـا فرسـتادند ایـن حکومـت . خارجه امریک
.  بوش بود که به آن طرح ترتیب اثـر نـداد

خامنـه ای در  ،از گروگانگیری بدین سـو
اکتبــر ســورپرایز و (معاملــه هــای پنهــانی 

د از بی اما بع. بوده است...) ایران گیت و
او دیگر نخواست  ،اعتنائی حکومت بوش

مسئله حـل  ،در ریاست جمهوری خاتمی
توجیه ایـن بـود کـه او مـی خواهـد . شود

ـام  مسئله را در مـوقعیتی حـل کنـد کـه ج
بــه قــولی از . زهــر سرکشــیدن تلقــی نشــود

مسئله را حل کند و حـل » اقتدار«موضع 
ـام او ثبـت شـود ـال مـی . مسئله بـه ن احتم

دوم ریاســـت جمهـــوری  رفـــت در دور
ـا . احمدی نژاد مسئله حل شود برخورده

وقتـی . مکـرر شـدند ،میان او و خامنه ای 
احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در 

نوبــت از  ۵ ،اجــالس ســازمان ملــل رفــت
مــادگی بــرای مــذاکره ســخن آمــذاکره و 

ـا . در مجلس به او اعتـراض شـد. گفت ام
ظهار مد که او با موافقت خامنه ای اآخبر 

ــر زبــان آ ــرای گفتگــو را ب ورده آمــادگی ب
  . است

اطالع می یابیم که قـرار اسـت  ،و حاال      
جلیلی مسئول مستقل گفتگو با کشورهای 

رئیس « ،خامنه ای الریجنی. بگردد ۱+ ۵
. فرسـتاد... را به سوریه و لبنان و» مجلس

از کسانی که احمـدی نـژاد بـرای تصـدی 
معـین ... سیاست خارجی در خاورمیانه و

ــود ــرین خبــری نیســت ،کــرده ب در . کمت
به آنها کمترین دخالت در سیاسـت  ،واقع

خامنـه  ،از قـرار. خارجی داده نشده است
غــاز کــردن گفتگــو و یــا صــبر آای میــان 

ــس از  ـا پ ــردن تـ ریاســت » انتخابــات«ک
ــا از طرفــی . جمهـوری در تردیــد اسـت ام

ــدارد و از طــرف  ـار ن زمــان زیــاد در اختیـ
ـای گفتگـو و در صور ،دیگر ت رفـتن بـه پ

نیسـت کـه » اقتدار«از موضع  ،حل مسئله
ـام زهـر . مسئله حل می شود اگر حکم ج

مـی بایـد خـود  ،سرکشیدن را داشته باشد
تنها سر بکشد و اگر حل مسـئله از موضـع 

ـازی  ،ضعف نسبی باشد و احمدی نـژاد ب
سـودش عایـد احمـدی نـژاد و  ،در نیاورد

  .زیانش نصیب خامنه ای می شود
  
قمیت دالر تابع شدت و ضـعف  ٭

تنش و کـم و زیـاد شـدن امیـد بـه 
  :گفتگوها

  
ـائین رفـتن  ◀ اما قیمت دالر برابر باال و پ

بــاال و  ،میــزان احتمــال گفتگــو بــا امریکــا
 ۲۵۰۰قیمـت دالر کـه بـه  :پائین مـی رود

ــد ــی ش ــک م ـان نزدی ــه آ ۱۸در  ،تومـ ذر ب
ـارت . تومان نزدیک شـد ۳۰۰۰ ـا عب علته

کاهش صادرات نفت ایران بودند از خبر 
و تصویب مجازاتها  ۲۰۱۲در ماه دسامبر 

بر ضد ایران در سنای امریکا و برداشت از 
وردن یـک آصندوق توسـعه ملـی و فـرود 

هواپیمای بدون خلبان و آشکار تر شـدن 
ـام . کسر بودجه عظیم دولت بودند بهنگ

غاز گفتگوها در آسخن از  ،انتخاب اوباما
ـاه گذشـته یک ه. ماه دسامبر بود فتـه از م

  . بود و خبری از گفتگو نیز نشده بود
مقالـه  ،والـت. استفان م ،دسامبر ۹در  ◀

ـا بـر  ـار داد کـه بن ای در فارین پالیسی انتش
کشورهای خلیج فارس مـی خواهنـد  ،آن

ـا تـرس از . ایران را در انزوا نگاه دارند تنه
ـا شـیعه و  تحریکات ایـران و نـزاع سـنی ب

 ،بمـب اتمـی نیسـتمجهز شدن ایران به 
ـاز . عامل نفت نیز هسـت ایـن کشـورها نی

ـا بودجـه  ـاال بمانـد ت دارند قیمـت نفـت ب
تحـریم .  های خود را متعادل نگاه دارند

ـار سـبب  ـنش قابـل مه ایران و نیز وجود ت
  . می شود قیمت نفت باال بماند

◀   
ـاطق مشـترک اسـت کـه بســیار مهمتــر از ایــن،  :انقــالب اســالمی ن در اسیل می برند و تا وقتی ایـر چوننفت و گاز  من ن و از نظر انزوا و از نظر اقتصادی ناتوا یـم اسـتبداد، ژگیختن مردم تحت رانبر ـا بـی تـو ـای ایـن انه تنه ن کـه عامـل بق   .برد و خواهند خوردمها اسـت، ایـن ثـروت را خواهنـد یژر

  
تحریمها  مردم ایران را  :لوموند ٭

یم وابسته می کنـد و شکسـت ژبه ر
  :ز گفتگوها استغاآ آن
  
ــوامبر  ۲۷در  ◀ ــه  ،۲۰۱۲ن ــد مقال لومون

اسـتاد دانشـگاه را زیـرا  ،سباستین رینولت
مجازاتهــای وضــع شــده برضــد «عنــون 
را نتشــار داده » اثــر بخــش نیســتند ،ایــران
نظر نویسنده براینست  ،در حقیقت. است

ـاندن ر یـم ژکه مجازاتها در بـه تسـلیم کش
ــ بش بــی اثــر و در بازداشــتن مــردم از جن

   :مؤثر هستند ،زادیآبخاطر تحصیل 
ـا •  ،گمآن بر این بود که با وضـع مجازاته

یـــم جمهـــوری اســـالمی را ژسرنوشــت ر
تعیین می کنند و مردم ایران بر می خیزند 

امــا . ورنــدآرا پدیــد مــی » بهــار ایرانــی«و 
 ،هیچ اطمینانی به رسیدن به این مقصـود

ســال اســت کــه  ۳۰مــدت  :وجــود نــدارد
ضد ایـران ادامـه یافتـه انـد و  مجازاتها بر

رجزخـوانی . اثراتشان نیز معلوم گشته انـد
یم ایران را توجیه کرده ژهای ضد غرب ر

ـازار ـار تــاجران بـ ــد و  انحصـ حامیــان  ،ان
رشد یک . را تقویت کرده اند ،یمژاصلی ر

ی ژطبقه کارفرمای صنعتی رها از ایـدئولو
مردم . یم را محدود کرده استژاسالمی ر
بــیش از پــیش وابســته بــه دولتــی ایــران را 

ــه  ــد ک ـاد را در  ۸۰کــرده ان درصــد اقتصـ
ـاز سـلطه پاسـداران  دست دارد و زمینه س

  .بر صنعت و اقتصاد کشور گشته اند
مجازاتهای جدیـد ایـن اثـرات را چنـد      

ـاد  ،در واقع. برابر می کنند تورمی که اقتص
ـا  ـار اسـت و پنـداری دنی ایران بـدان گرفت

ربطـی بـه  ،کرده اسـترا کشف  آنامسال 
این تـورم مـزمن اسـت و . مجاراتها ندارد

ورده تصمیمهای  پـر آفر ،سال ۵در طول 
او کمــک بــه . زیــان احمــدی نــژاد اســت

قشرهای فقیر را چهار برابر کرده اسـت و 
. بخشی از سوبسیدها را حذف کرده است

ــران  ۱۰ ،در حقیقــت ــه ای ســال اســت ک
ـای خـود در  بخش عمده ای از دارائـی ه

ورده آرج از کشـور را بـه داخـل کشـور خا
  .است

ایران مازاد  ،به یمن افزایش قیمت نفت •
بازرگــانی خــارجی دارد و بانــک مرکــزی 

ـا بـر . ایران ذخیـره ارزی عظیمـی دارد بن
نیاز  ،بدون زحمت و برای مدتی دراز ،این

ـای  دولت بـه ارز بـرای وارد کـردن کااله
بـدون ایـن  ،وردآضرور و واسط را بر مـی 

اقتصاد گرفتار تب تورم مهار نکردنـی  که
  ... بگردد

ـــوض     ـا ،در ع ــ ـا مجازاته ــ ـــت  ،ب حکوم
ـازار مـوازی  دالرهای بسـیار کمتـری بـه ب

ـازار . عرضه مـی کنـد دالری کـه بـه ایـن ب
ـائی  عرضه می شود بکار وارد کـردن کااله

ید که قشرهای متوسط و باال مصرف آمی 
ورد اسـت آها سود آنوارد کردن . می کنند

  . چشم پوشید آنا می توان از ام
ــال ارز  • ــال در قب ـاهش شــدید ارزش ری ک

خارجی را حکومت با ممنوع کردن ورود 
کاالهــای غربــی و نیــز کاالهــای رقیــب 

ایـن . متوقف کرد ،تا حدی ،تولید داخلی
میلیــارد  ۱۲امــر بــه حکومــت امکــان داد 

تورم شدید  ،باوجود این. دالر ذخیره کند
  .هست و خواهد بود

لبته سامانه بهداشتی و بهداری ایران از ا •
چــون نمــی تــوان دارو و . هــم مــی پاشــد

ـای  ،تجهیــزات پزشــکی را وارد کــرد بهـ
برابر شـده  ۵ ،ها و هزینه مداواآنبرخی از  

برخی از داروهای ساخت غرب نیز . است
اینست که صنعت ایـران . کمیاب شده اند

بـه  ،بـیش از پـیش ،که به غرب وابسته بود
  .وردآیا روی می سآصنعت 

ایران چندین  ،برای دور زدن تحریمها •
نخسـت مـی توانـد . وسیله در اختیار دارد

ـاب کنـد کـه سـود  ـاجران حس روز طمع ت
ـا فـروش جـنس از  چربی عاید می کننـد ب

یعنـی کشـورهائی کـه  ،طریق کشـور ثالـث
.  بـه ایـران  ،ها نفت می فروشـدآنایران به 

ی و میان بانکها و شرکتهای پوششـی چینـ
ــی و  مالزیــائی و روســی و سوئیســی و عراق

رابطـه برقـرار و بـه یمـن  ،اماراتی و لبنانی
ــه ــن رابط ـامالت  ،ای ـانکی معـ عملیــات بـ

می تواند نفت  آن،غیر از . انجام می گیرند
ــیم کــه . را در ازای کــاال بفروشــد مــی دان

ـابقه  ـال س معامله پایاپای چندین هـزار س
  .دارد

رهــای ایــران پترودال ،بــه ایــن ترتیــب      
تبدیل می شوند به پترو ین و پترو روپیـه و 

ـای  آنپترو یو و پترو طال  که در معاملـه ه
اپن و ژپایاپا با هند و چین و کره جنوبی و 

  ...بکار می روند ،اوکراین
  
خاورمیانه در بحبوحـه تجدیـد  •

  :سازمان
  
ــه در بحبوحــه      ــران از یــک خاورمیان ای

ـــه در  ـازمان ک ــ ـــد س ـــ آن،تجدی ی از برخ
سود می  ،کشورهای سخت رشد می کنند

ـاآاز . برد ـاز مجازاته  ،۲۰۱۲آنویـه ژدر  ،غ
ــه ـا ترکی ــران بـ ـانی ای ـادالت بازرگـ در  ،مبـ

. دو برابر شـده انـد ،۲۰۱۱مقایسه با سال 
ــا عــراق ســخت افــزایش یافتــه  ــادالت ب مب

  ... اند
ســئوالی کــه مطــرح اســت  ،در حقیقــت    

مـی  چگونه می توانیم تصور کنیم :اینست
ـان  ـار خفق توانیم اقتصاد یک کشور را دچ

سه برابر فرانسه اسـت  آنکنیم که بزرگی 
ـاالی  ۱۰و مدت  سال است کـه در رشـد ب

ـا  اقتصادی است و وسط غرب و شرق دنی
بیشـتر از  ،قرار گرفته است و بعد از روسیه

  همسایه دارد؟ ،هر کشور دیگری در دنیا
ـاز  • ایران صاحب دومین منابع نفت و گ
ایـن تصـور کـه مـی تـوان ایـن . یا استدن

باطل  ،مد نفت محروم کردآکشور را از در
تحریم نفت ایران سبب شده است . است

ـالهای اخیـر و  ۱۰ ،که قیمـت نفـت در س
صـدور . درصد افزایش پیدا کنـد ۳۰و  ۲۰

اپـن و کـره جنـوبی ژنفت ایران به هند و 
ـار  آنکاهش یافته اسـت و علـت  در اختی

. فت کش بـوده اسـتنبودن کشتی های ن
ـائی از  بعلت ممنوع شدن شـرکتهای اروپ

  .حمل نفت ایران
اپـن و هنـد ژحاال که  :خطر ضربه نفتی •

خــود واردات نفــت از ایــران را بیمــه مــی 
کنند و صدور نفت به کره جنوبی را ایران 

در عــین  ،بیمـه مــی کنــد و ایـن ســه کشــور
درصد واردات نفـت از  ۱۸رعایت کاهش 

ـاال  ،حریم امریکابنا بر ت ،ایران ایـران از ح
همان میزآن صادرات  ،۲۰۱۳خر سال آتا 

نفــت را بــاز مــی یابــد کــه پــیش از وضــع 
واقـع بـین باشـیم و . می داشت ،مجازاتها

ــه را  ــه هســت  آنوضــعیت منطق ســان ک
پاکستان از زمان ایجادش دائم در  :ببینیم

ـار  ـا اســت و افغانســتان گرفتـ بنــد کودتـ
ـاآ آنبلبشوئی است که از  هیم و عـراق و گ

ـار جنـگ داخلـی  از این پس سـوریه گرفت
ـان دیگـری . هستند ـان بـیش از هـر زم لبن

شکننده است و نزاع اسرائیل و فلسـطین 
  .نیز پایان نمی پذیرد

مشـکل اسـت  ،با توجه به این واقعیتها      
کشوری به ایران حمله کند و منطقه ای از 

ورد که از فلسطین آبی ثباتی سیاسی پدید 

ین دامن می گسترد و در بردارد خطر تا چ
ضربه نفتی را که می تواند قیمت هر بشکه 

ـا  ۱۵۰نفــــت را  ـــ ــــد ۲۰۰ت . دالر بگردان
شکســت مجازاتهــای وضــع شــده برضــد 

ینــده بــا ایــران آغــاز گفتگوهــای آ ،ایــران
  . است

. سلطه سپاه بر اقتصاد، صحیح اسـتیــم و ژتگی مــردم بــه راو در بــاره وابســنویسنده کمی و بیشی دارند اما ارزیابی اطالعــات اقتصــادی  :انقــالب اســالمی   .هم بر اثرات تحریمها افزودنـت خـواری را امی باید بزرگ شـدن ر
  
  

مĤنور دريائي و تهديـد  
ــردن و   ــو نك ــه گفتگ ب

دو  وسياست يـك بـام   
  :هوا

  
ن را تهدید مـی اامریکا  ایر

کنـــد در صـــورت مـــآنور 
ـــت ـــا پاکس ـــائی ب  ن درادری

ــــایآ ــــود به ــــرار ناس ، ق
  :!؟فتگوها را لغو می کندگ
  
 :اتمام حجـت امریکـا بـه ایـران ٭

هرگــاه مــآنور دریــائی مشــترک بــا 
بهای سـودان انجـام آپاکستان در 

  :قرار گفتگو را لغو می کنم ،بگیرد
  
ـامبر  ۳در  ◀ ــــل  ،۲۰۱۲دســـ ـا فای ـــ دبک

کشـتی   ،نوامبر ۳۰گزارش کرده است که 
هــای جنگــی ایــران و پاکســتان در بنــدر 

ـایع  ،در خرطـوم. اشتندسودان میعاد د ش
متعلـق  Shashmirبود که کشتی جنگی 

 ،به پاکستان که حامل سـالح اتمـی اسـت
ـای سـرخ در بنـدر  ،قرار بوده است در دری

  .با کشتی جنگی ایران دیدار کند ،سودان
ـآنع از عمـل  ،خرین لحظهآدر  • امریکا م

تهران تهدید کرد که اگر . به این قرار شد
ـام بگیـرد ـا  ،این کار انج ـا ب قـرار گفتگوه
  . ایران را لغو می کنند

ـا پاکســتان •  ،تمــرین نظــامی مشــترک بـ
ـائی  ـا نیـروی دری نخستین تمرین نظامی ب
. کشوری می شـد کـه قـدرت اتمـی اسـت

قرار بود در نزدیکی عربسـتان   ،این تمرین
انجام مآنور . و مصر و اسرائیل انجام گیرد

ــور  ــک کش ـائی ی ــروی دریـ ـا نی ــترک بـ مش
این هدف را  ،ای اسلحه اتمیمسلمان دار

داشــت کــه بــه ایــران مرتبــه یــک قــدرت 
ـا . منطقه ای ببخشد ایـرن مـی خواسـت ب
ـا  ،احراز این موقعیت بر سر میز مـذاکره ب

  . امریکا بنشیند
در پاسخ به گزارشهای در  ،دسامبر ۱در  •

ـاره وجـــود اســـلحه اتمـــی در کشـــتی  ــ ب
ویر بندر پرت  ،شیبا محمد بشیر ،پاکستانی
هـیچ « :این اطالعیه را صادر کـرد ،سعید

خطـــری متوجـــه شـــهروندان کـــه مـــی 
. نیست ،خواهند کشتی ها را بازرسی کنند

  .»امنیت کامل همگان تأمین شده است
بنــا بــر منــابع نظــامی و اطالعــاتی دبکــا  •

 ،حکومتهــای ســعودی و اســرائیل ،فایــل
به حکومت اوباما هشدار دادند  ،جداگانه

ـای جنگـی ایـران و پاکسـتان  که کشتی ه
ـانور مشـترک دارد ـا زود اسـت . قرار بر م ت

ــد ــوگیری کن ــد از آن جل ــی بای ـا م . امریکـ
تهران داد  که قـرار  واشنگتن نیز پیامی به 

گفتگو در باره برنامه اتمی را لغو می کنیم 

  .اگر این مآنور انجام بگیرد
ـآنور      نتیجه این شد که ایران به جـای م

ــترک ــ ،مش ــتی جنگــی خــود را ب ه دو کش
کشـتی جنگـی . سواحل سـودان فرسـتاد

ـا . پاکستانی نیز رفـت ـنگتن ت خـرین آواش
ـآنور آلحظه مطمئن نبـود کـه  ـا تهـران م ی

ـا خیـر .  مشترک را برگـزار خواهـد کـرد ی
 ۸نتیجه این شد که قـرار گفتگـو از شـنبه 

 ،به روز دیگری در هفتـه پـیش رو ،دسامبر
  .بازگذاشته شد

معلوم نه . گفتگوها سخت محرمانه اند •
ــه  ــرف چ ــدگان دو ط ــو کنن اســت گفتگ
ـا  کسانی هستند و نـه معلـوم اسـت در کج
گفتگو می کنند و نه معلـوم اسـت در چـه 

تنها امری که . تاریخ هائی گفتگو می کنند
ست که هـیالری کلینتـون آن ،دانسته است

ـا کشـورهای « :نوامبر گفته اسـت ۳۰در  ب
کار می کنیم و عزم خود را اظهار می  ۵+۱

ـاه کنیم ب ـا آنر ایـن کـه هرگ ـا(ه ) ایرانـی ه
ـاده باشـــندآ ـای  ،مــ حاضـــر بـــه گفتگوهــ

  . »دوجانبه نیز هستیم
نماینـده  ،روبرت وود آن،روزی پیش از      

ی اتمـی ژانس بین المللـی انـرژآامریکا در 
ـا . پایان مهلت اسـت ،اول مارس :گفت ت
ـایج  ،روز آن گفتگو با ایران می بایـد بـه نت

 ،غیر ایـن صـورت در. مثبتی رسیده باشند
ــه  ــت مراجع ــورای امنی ــه ش ـنگتن ب واشـ

  .خواهد کرد
نوامبر  ۳۰در  ،۵۶۷دبکا هفتگی شماره  •

یةاللـــه علـــی خامنـــه ای آخبـــر داد کـــه 
ـا را زیــر نظــر دارد ـا امریکـ ـا بـ . گفتگوهـ

ـا و  عربستان مخالف گفتگوها میان امریک
ایـن مخالفـت در مقالـه ای . ایران اسـت 

 ۳الوسـط در انتشار یافته است کـه شـرق ا
از  ،در این مقاله. دسامبر انتشار داده است

  :مده استآجمله 
مسئله ای که حکومت کنونی امریکا با «     
ـاجرآن فـرش  ،روبرو است آن اینست که ت

ـنگتن ) ایرانی ها( خوب می دانند که واش
 ،سعی ندارد چیزی را که تغییر یافته است

ـا وضـعیت . تغییر دهد بسا بر اینسـت کـه ب
ــراین... کنــار بیایــد ،مــدهآ بوجــود  ،بنــا ب

ـا اسـت  ،امریکا و ایران ـان م به هزینه و زی
یعنـی بـه ... که با یکدیگر گفتگو می کنند

زیــان کشــورهای خلــیج فــارس و تمــامی 
... خاورمیانـه اسـت کـه گفتگـو مـی کننــد

هدف استراتژیک ایران بکار بردن سـالح 
هســته ای بــرای تحمیــل نفــوذ خــود بــه 

برای توسعه  ه وسیله ای بمثاب ،همسایه ها
ـال . دامنه نفوذ خویش ـا در قب رفتار امریک
  .بس شل است ،این هدف ایران

ــام و دو هــوای  ٭ سیاســت یــک ب
جلـــوگیری از برگـــزاری  :امریکـــا

کنفرانس برای خاورمیانـه بـدون 
  :سالح اتمی

  
امریکا مانع از برگزاری کنفرانسـی شـد  ◀

ـار  که هدفش ممنـوع کـردن داشـتن و بک
در . ح اتمـی در خاورمیانـه بـودبردن سـال
آنس بـین ژآاسرائیل تقاضای  ،همان حال
ی اتمی را رد کرد و حاضر نشد ژالمللی انر

توضــیحی در بــاره تجهیــزات اتمــی خــود 
پل پیالر بر این نظر است که هدف . بدهد

ـای بـین  امریکا حفظ اسـرائیل از انتقاده
ـا  :المللی است و می پرسد ـائی کـه ت امریک

ســبت بــه اســرائیل حســاس ایــن انــدازه ن
ـال  ،است ـاطر احتم از چه رو ایران را بخ

ــائی تولیــد بمــب اتمــی زیــر  ،تحصــیل توان
فشار مجازاتها قرار داده است و به جنگ 

ـامبر  ۸تهدیدش می کند؟نوشـته او در  دس
  :انتشار یافته است ۲۰۱۲

قــرار بــود دســامبر مــاه کنفــرانس بــین  •
ـان خلـع  المللی برای گفتگو پیرامون امک

فکــر . الح هســته ای خاورمیانــه باشــدســ
  تشکیل این کنفرانس در مجمع عمومی 

سـپس در . سازمان ملل متحد مطرح شـد
فکـر  آنی اتمـی ژانس بـین المللـی انـرژآ

ــر تشــکیل کنفــرانس  دنبــال شــد و قــرار ب
  .گشت

ایـن کشـورها نیـز دعـوت  ،به کنفرانس      
. امریکا و انگلسـتان و روسـیه :شده بودند

  ان در کنفرانس کشورهای شرکت کنندگ
  

  10در صفحه
  

 معارضه فرساینده ؟
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فنالند برعهـده گرفـت . خاورمیانه بودند
ـاکو  ــد و جـ ــکیل ده ــرانس را تش ــه کنف ک

سازمان دهنده  ،الجاوا که دیپلمات است
  .شد آن
ـاریخ        ــ ـــه ت ـــده ب ـــه ای مان ـا دو هفت ــ ام

ـا اعــآلن  ،کنفـرانس وزارت خارجــه امریک
ـــونی در  ـــرائط کن ـاطر ش ــ ـــه بخ ـــرد ک ک

فـرانس نمـی توانـد تشـکیل کن ،خاورمیانه
شرائط در این منطقه مساعد تشکیل . شود

ـالف اصـلی . چنین کنفرانسـی نیسـت مخ
کشـوری . تشکیل کنفرانس اسرائیل است

رام و قرار ندارد از ایـن کـه ایـران ممکـن آ
ـازد ـا تشــکیل  ،اســت ســالح اتمــی بسـ بـ

ـاره خلـــع ســـالح اتمـــی  کنفـــرانس در بــ
ــون  ــد و چ ــی کن ــت م ــه مخالف خاورمیان

مدعی می شود ایـن خلـع سـالح  ،همیشه
  .موکول به استقرار صلح در منطقه است

به زمان نامعلوم حوالـه کـردن تشـکیل  •
. کنفرانس سـوزاندن یـک فرصـت اسـت

ـا همـــین روش را در جلـــوگیری از  امریکــ
خانه سازی در سرزمین های فلسطینی ها 

اسـرائیل را . بکار نمی برد ،توسط اسرائیل
ی در راه صـلح نمی دارد قدم مفیـد آنبر 

  .بردارد
ـا ،بمثابه یکی از قدرتهای مـدعو        ،امریک

تنها و نیز همراه با انگلستان و روسـیه مـی 
توانســـت و مـــی توانســـتند در کنفـــرانس 

اسـرائیل بـود کـه  ،وقـت آن. شرکت کنند
ـا نمـی خواهـد در  می دید می خواهـد و ی

هرگــاه اســرائیل . کنفــرانس شــرکت کنــد
و اگــر هــم  بهتــر بــود ،شــرکت مــی کــرد
ــرد ــی ک ــرانس و  ،شــرکت نم ــکیل کنف تش

  .حاصل مباحثاتش بسی مفید بودند
هیچکس باور نمی کند که به این زودی  •
خاورمیانه منطقه ای رها از بمب اتمی  ،ها

هـیچ . ددو دیگر اسلحه کشتار جمعی بگر
عالمتــی نمــی گویــد اســرائیل قصــد دارد 
ــردارد ـان ب ــود را از میـ ــی خ ــلحه اتم . اس

کنفرانس برای ایجاد منطقه خالی از ایـن 
ـاره  ،اسلحه نبود . بـود آنبرای بحث در ب

ــی از  ــد بخش ــی توان ــه ای م ــین مباحث چن
فراگرد دراز مدت برقراری صلح و امنیت 

  .در منطقه باشد
ـای خلـع سـال • ح اتمـی ایجاد منطقـه ه

ـاده ای  ـا افت شده یک فکـر پسـندیده و ج
در افریقــا و در  ،از ایــن منطقــه هــا. اســت

سیا وجود آامریکای التین و جنوب شرقی 
اعالمیــه وزارت خارجــه امریکــا و . دارنــد

مخالفت اسرائیل با تشکیل کنفرانس  مـی 
ـاز بـه  ـا نی گوید  که انواع دیگر حـل نزاعه

نـواع موافقت بین المللی پیشکی بـر سـر ا
ـار  اسلحه ای دارد که می بایـد تولیـد و بک

  .  بردنشان محدود و یا ممنوع بگردد
اثرات مفید دیگری نیز چنـین مـوافقتی     

 ،چنانکه در دوران جنگ سرد. در بردارد
موافقــت نامــه هــا میــان امریکــا و روســیه 
ــه تنهــا ســبب کاســته شــدن از  شــوروی ن

بلکه وسیله شد بـرای  ،زرادخانه اتمی شد
  .ستن از تنشهای بین المللیکا
ــی • ــع ســالح اتم  ،در میــان منــاطق خل

ـاد آندر  ،منطقه امریکای التین چه بـه ایج
ــود ــی ش ــوط م ـا مرب ــه هـ ــه منطق  ،اینگون

قــرارداد فــی . موزنــده اســتآبخصــوص 
 آنمابین کشـورهای ایـن منطقـه پـیش از 

آنتــین و برزیــل بطــور ژرآامضــاء شــد کــه 
 کامل از تولیـد سـالح هسـته ای منصـرف

ــارچوبی را مقــرر مــی . شـوند قــرارداد چه
کند  برای شتاب بخشیدن به این فراگرد 

ـای آو  ــ ـــورهای امریک شـــتی و صـــلح کش
 . جنوبی با یکدیگر

ـاد چنـین  • فایده اول گفتگو در باره ایج
ــه نــاگزیر شــدن  ،منطقــه ای در خاورمیان

امریکا و غرب از رها کردن سیاسـت یـک 
ـا حـق دا. بام و دو هوا است رنـد ایرانی ه

بپرسند چرا به این خاطر که ممکن است 
مورد سوءظن و  ،روزی بمب اتمی بسازند
مــتهم  ،کــهآنحــال . اینهمــه فشــار هســتند

کننده اصلی و خصومت پیشه منطقه یعنی 
اسرائیل خود زرادخانه اتمی دارد و چنـد 

  .دهه است که این زرادخانه را دارد
هــر اســرائیلی کــه بجــا نگــران مجهــز       

می باید  ،ان به اسلحه اتمی استشدن ایر
ـا  ـام و دو هـوا ره بخواهد سیاست یـک ب

ــود ــرای . ش ــرین روش ب ــئن ت ــن مطم ای
منصرف کردن ایران از تولید بمـب اتمـی 

ـا اســت کــه ریاکــاری و . اســت ــر امریکـ ب
  .سیاست یک بام و دو هوا را کنار بنهد

گفتگــو پیرامــون خلــع ســالح اتمــی  •
ــه نی قــدم نهــادن در راه طــوال ،خاورمیان

ـاد امنیـــت بـــرای همـــه کشـــورهای  ایجــ
 ،اسـرائیل. از جمله اسرائیل است ،منطقه

برکشـــورهای  ،بـــدون ســـالح هســـته ای
ـا بـر ایـن. منطقه تفوق نظامی دارد در  ،بن

منطقه ای که هیچ کشـوری سـالح هسـته 
اگـر امنیـت بیشـتر پیـدا  ،ای نداشته باشد

نیـک کـه . امنیتش کمتر نمـی شـود ،نکند
در  ،داشتن ایـن اسـلحهبنگریم می بینیم 

گذشــته نیــز اســرائیل را از امنیــت بیشــتر 
  .برخوردار نکرده است

این امر که اسـرائیل مجهـز بـه اسـلحه  •
ـا نمـی خواهـد بگویـد ایـن  اتمی اسـت ام

ســبب شــده اســت کــه بــا  ،اســلحه را دارد
ــــیش ـای امنیت در هــــر  ،بررســــی نیازهـــ

ـا  ،گفتگوئی ولو در گفتگـوی خصوصـی ب
 ،در منظر جهانیان.  دموافقت نکن ،امریکا

اولین کشوری «موضع اسرائیل اینست که 
نخواهد بود که سالح اتمی را وارد منطقه 

ــد ــی کن ــه . دروغ محــض. »م وارد «کلم
معنــای خــود را از دســت داده و » کــردن

بــرای .  معنــای دیگــری پیــدا کــرده باشــد
 ،منطقـه« :این معنی را یافتـه باشـد ،مثال

ما نشــان مــایلم اســله اتمــی خــود را بــه شــ
  .»بدهم

سوری ها در پاسـخ بـه سـرو  ،و باالخره •
صداها در باره احتمال بکار بـردن سـالح 
شــیمیائی بــر ضــد مــردم ســوریه و تهدیــد 

شــکار و آدروغ  ،مثــل اســرائیل ،شــدنها
ـار بـرد. مستقیم نگفت  :جملـه شـرطی بک

اگر چنین اسـلحه ای در سـوریه وجـود «
ـا  ،داشته باشـد را برضـد مـردم خـود  آنم

  .»ار نخواهیم بردبک
ونــر کهــن کــه تــاریخ اســرائیل شــناس آ     

 :است بـه اسـرائیل نیـک انـدرز مـی دهـد
ـار  ـام را کن بسود اسرائیل است که پرده ابه
ــه اتمــی خــویش را نشــان  ــد و زرادخآن زن

  . بدهد
خودداری از گفتگو در باره خلع سالح  •

کار را بسود اسرائیل نمی  ،اتمی خاورمیانه
مجمــع  ،همــین هفتــهچنانکــه در . کنــد

عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را 
اسرائیل می باید  آن،تصویب کرد که بنا بر

انـس بـین المللـی ژآبالدرنگ به عضویت 
ـای تجهیـزات آی اتمـی درژانر یـد و دربه

انـس بـین ژآاتمی خود را بر روی مفتشان 
ــر ــی ان ـایدژالملل ــی بگشـ ــن . ی اتم ــه ای ب
ـــــه ـــــق و  ۱۷۶ ،قطعنام أی ر ۶رأی مواف

بـرای . رأی ممتنـع داده شـد ۶مخالف و 
اهمیـــت ایـــن رأی از رأی بـــه  ،اســـرائیل

شناسائی دولـت فلسـطین بعنـوان دولـت 
کشــورهائی کــه رأی . بیشــتر اســت ،نــاظر

ـا و  ،غیر از اسـرائیل ،مخالف دادند امریک
ـا  ـال و میکرونزی کانادا و شبه جزیره مارش

    .رام بودندآوپالو واقع در اقیانوس 
در تهـــران و اعـــالن خطـــر 

کتـور آمسکو در باره انفجار ر
گســـترش   - اتمـــی بوشـــهر 

 –شـــبکه جاسوســـی امریکـــا 
دولــت ایــران در ردیــف اول 

  :فاسدترین دولتها
  
در تهـران و  ،یا در اواسط اکتبرآ ٭

ــکو اعــالن خطــر داده شــده  ،مس
است در باره انفجار نیروگاه اتمی 

  :بوشهر؟
  
ـامبر  ۱در  ◀ ــــل  ،۲۰۱۲دســـ ـا فای ـــ دبک

ـار داده اسـت کـه گزارشی  انحصاری انتش
سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را   آن،بنا بر 

ـارج کـرده انـد  ـاه خ بدین خاطر از نیروگ
ـار روبـرو بـوده  ـا خطـر انفج که نیروگاه ب

  :است
نیروگاه اتمی بوشـهر  ،در نیمه ماه اکتبر •

 :از کار انداخته شد بخاطر ترس از انفجار

ـامبر ۱در  ــی  ،دسـ ــنایع اتم ـام ص ــک مقـ ی
یه لــو داده اســت کــه علــت تعطیــل روســ

ــت  ــه عالم ــود ک ــن ب ــهر ای ـاه بوش نیروگـ
ــه در درون  ــد ک ــت دادن ــدگان عالم دهن

  . مجاری قطعات خارجی بوده اند
منابع دبکا فایل در مسکو می گویند این  •

رئـیس  ،اطالع  را از دفتر سرگی کیریکنکو
ورده آبدست  ،ی اتمی روسیهژسازمان انر

ـاختمان   سازمان تحت ریاسـت او. اند س
نخستین نیروگاه اتمی ایران را تحت نظر 

  . دارد
کــه آنپــس از  ،بنــا بــر قــول ایــن منــابع      

مقامــات روســیه و شــخص پــوتین مطلــع 
شــدند کــه خطــر انفجــار نیروگــاه زیــاد 

ـان روسـیه از   ،است دانشـمندان و مهندس
نه مسکو و . مسکو به بوشهر فرستاده شدند

ــد چــه روی داده ا ــه تهــران گفتن . ســتن
ـاه را  ـا نیروگ اینک باشتاب کار مـی کننـد ت

  . ماده بهره برداری کنندآ
انفجار  ،ورد کارشناسان روسیهآبنا بر بر •

نیروگاه اتمی بوشهر می تواند سبب مرگ 
یک میلیون نفر ایرانـی بگـردد و در شـیخ 

صدها هزار تـن  ،نشین های خلیج فارس
  .  کتیو کندآرا گرفتار تششعات رادیو 

آنحــد بــزرگ بــود کــه پــوتین خطــر بد •
دستور داد نخست یک گروه امداد فوری 
ـان ـا رسـیدن کارشناس  ،به بوشهر بـرود و ت

ـــــدماتی را بعمـــــل  ـــــدامات مق . وردآاق
ـار  ـاه را از کـــ ـا نیروگـــ ـان درجـــ مهندســـ

ـــوخت  ـــدو س ـارج  آنانداختن ــ ـــه خ را ب
قطعات موجود در . نیروگاه انتقال دادند

م مجاری نیروگاه را بررسی کردند تا معلو
ـاه جـدا شـده  شود از کدام قسـمت نیروگ

اگر از میله های سـوخت جـدا شـده . اند
برای روسیه بس درد سر ساز است  ،باشند

ـأمین مـی  زیرا سوخت نیروگاه را روسیه ت
  .کند

 ،منبع روسی که ماجرا را درز داده است     
قطعه ها کوچک و از قسمتهای  :می گوید

معنی  بیرونی نیروگاه بوده اند و این بدان
است که از  میله های سوخت جدا نشـده 

  . اند
منابع ما در مسکو گزارش می کننـد کـه      

مســکو و تهــران دو علــت دیگــر خرابــی 
  :زمون قرار داده اندآنیروگاه  را موضوع 

قطعــه هــا بــه قصــد خرابکــاری وارد  – ۱
  و. درون نیروگاه شده باشند

ـا  – ۲ بــه  آنویــروس استکاســنت کــه بـ
ـــ ـات اتم ــ ـــدتأسیس ـــه ش ـــران حمل  ،ی ای

ـاه را  ـای نیروگــ لــوده کـــرده آکامپیوترهـ
  .باشند

ـات  ،ماه پـیش ۵       ایـران فعالیـت تأسیس
و علـت آن . وردآفردو را به حال تعلیق در

در پی  ،اوت ۱۷در . قطع جریان برق بود
ـاری ـآنتریفو ،خرابکـ ــماری از سـ هــای ژش

ـا در نیمـه دوم . سیب دیدندآفردو  ایرانیه
ـات ،سپتامبر ـار انداختنـد بـی  تأسیس را بک

ـا آن ـار چـه کـس ی ـاری ک که بداننـد خرابک
ایران  ،اینست که درجا. کسانی بوده است

ــوع خرابکــاری را  ،و روســیه احتمــال وق
  .دادند

یک پنجم برق ایرآن را  نیروگاه بوشهر • 
مهـم اسـت کـه  ،از ایـن رو. تأمین می کند

ــــت ــــدون مهل ــــد ،ب ـار افت ـــ  ۲۶در . بک
ـا  گــزارش  ــه در نوامبرمنــابع مـ ــد ک کردن

بـی  ،مهندسان ایرانی و روسی ،همین روز
ـارج آن که توضیح دهند چرا سوخت را خ

  . را وارد نیروگاه کردند آن ،کردند
که آنکمی پیش از  ،نوامبر ۳۰روز جمعه  •

بـرای  ،تهران ،مسکو لب به سخن باز کند
ـار ظـرف  ـال فعالیـت اتمـی  ۲۰اولین ب س

ـانی آبابت  ،خود ـای «سـیب رس حادثـه ه
هرگاه در  ،به مردم و محیط زیست» میات

ابــراز  ،تأسیســات اتمــی ایــران روی دهنــد
ـا معصـومی. نگرانی کرد رئـیس  ،غالم رض

ــه  ــوری ب ــکی ف ــداد پزش ــز ام ــیب آمرک س
 :اعالن کـرد ،دیدگان ازحوادث و سوانح 

ـامی دوایـر امـداد « ما بر این باوریم که تم
ـا آفوری ما می باید تدریب و  ماده مقابلـه ب

  .»می بگردندحوادث ات
ــاطی میــان      بــدیهی حکومــت ایــران ارتب

ــهر را  ـاه بوش ــه نیروگـ ـاری ک خطــر انفجـ

ــد مــی کــرد و ایــن ســخن گفــتن از  تهدی
 ،ماده کردن دوایر امـداد فـوریآضرورت 

  .برقرار نمی کنند
  
ــک  ٭ ــود این ــافی نب ــیا ک ــبکه س ش

ــاع امریکــا نیــز شــبکه  وزارت دف
ــی  ــترش م جاسوســی خــود را گس

  :دهد
  
ـام ۲در  ◀ خبرگـــــذاری  ،۲۰۱۲بر دســــ

فرانسه خبری راگزارش کرده که روزنامـه 
انتشار  ،دسامبر ۱واشنگتن پست در تاریخ 

وزارت دفــاع امریکــا در کــار  :داده اســت
توســعه هرچــه بیشــتر شــبکه اطالعــاتی و 

ـار  ،در واقع. جاسوسی خویش است در ک
  .دارد با سیا رقابت می کند ،جاسوسی

ــ • ـات امریک ــول مقامـ ــه از ق ــه روزنام ا ک
ـا  ،خبر می دهد کـه ،نامشان را نمی برد بن

ـامی   ،بر طرح در دست اجـرا ـات نظ مقام
صدها جاسوس دیگر را به نقاط مختلـف 

  .جهان می فرستند
ــرح • ــر ط ـا ب ـات وزارت  ،بنـ اداره اطالعـ

ـازمان مـی یابـد و  ـا تجدیـد س دفاع امریک
فعالیتهایش که در دهه گذشته متمرکز بـر 

ـا در عـــراق و افغانســـتا  ،ن بودنـــدجنگهــ
وقتـی طـرح اجـرا . گسترده خواهند شـد

ـاع  ،شد و شبکه گسـترده گشـت وزارت دف
ـا حــدود  ـا  ۱۶۰۰امریکـ  جاســوس در دنیـ
ـاتی کـه . خواهد داشت برای  اداره اطالع

ـــدانی  ـا فعالیـــت چن ــ ـارج از امریک در خــ
ـاری  ،این  شـبکه گسـتری ،نداشته است ک
  . بس مهم است

ـائی بـه روزنامـه گف • تـه اما مقامات امریک
عـالوه بـر  ،برابر نقشه در دست اجـرا :اند

ــی ـای  ،جاسوس ـأموران در جنگهـ ــن مـ ای
سـیا بـه . پنهان نیز شـرکت خواهنـد کـرد

ـار مـی آن ها آمـوزش الزم را بـرای هـردو ک
  .دهد

ـاموران تحــــت فرمانــــدهی        ایــــن مـــ
ـای  ـات ویـــژه در جنگهــ ـای عملیــ نیروهـ

ـا در . پنهان شـرکت مـی کننـد چـه بـه آنام
 ،ســی مربــوط مــی شــودفعالیتهــای جاسو

تحــت امــر اداره اطالعــات وزارت دفــاع 
  .امریکا هستند

ـا و نقـل و  • گروه های اسالم گرای افریق
انتقال اسلحه میان کره شـمالی و ایـران و 

از تقــدم اول  ،نیــز نوســازی ارتــش چــین
برخوردارند و موضوع کار این جاسوسان 
ـای  و در همان شرکت کنندگان در جنگه

  .هستند ،پنهان
ـاد  :قــالب اســالمیان ـا بـر دلیــل چنــین فسـ یـم والیـت مطلقـه فقیـه ژن ساز رابحراقتصاد کشور و اسـتبداد فسادگسـتر و گسترده ای در ایرن، سلطه مافیاه   :است
  

وقتي ايران در رديـف  
 ،اول فاسدترين هاست

كسي نمي داند صـدها  
ميليارد دالر پول كشور 

  ...چه شده است و
  
ســـازمان بـــین المللـــی شـــفاف  ٭
درجـه  ،دانی و مبـارزه بـا فسـادگر

بندی کشـورها را برحسـب میـزان 
دانمـارک اول و :انتشـار داد ،فساد

  :ایران صد و سی سوم است
  

ـامبر  ۵در  ◀  « ،۲۰۱۲دســـــــــ
Transparency International the 
global coalition against corruption 
Transparency International the 
global coalition against corruption 

ـاره انـدازه »  ـاآلنه خـود را در ب گزارش س
ـا ـار  ،فساد در کشـورهای مختلـف دنی انتش

ـای ایـن واقعیـت اسـت . داد فهرست گوی
که فساد بزرگ ترین تهدیـدی اسـت کـه 

ـا و . متوجه انسانیت است ـاد زنـدگی ه فس
ســرطان .  جامعــه هــا را ویــران مــی کنــد

تش آ. کشورها و بنیادهای جامعه ها است
را به جامعه ها می اندازد و نـزاع  خشونت

  . های خونین میان ملتها را بر می انگیزد
ـادش  • ـاخص فســ »  ۰«کشـــوری کـــه شــ

در اول فهرســت قــرار مــی گیــرد و  ،اســت
 ،اسـت ۱۰۰کشوری که شاخص فسادش 

  و. خر فهرست قرار می گیردآدر 
یـم دموکراسـی دارنـد ژکشورهائی کـه ر •

ارک چنانکه سه کشور دانم. کمتر فاسدند
. ردیـف اول هسـتند ،و فنالند و نیوزالنـد

  .است ۱ها آنشماره 
یم دموکراسی دارند اما ژکشورهائی که ر •

ـا  در جهان سابقه اسـتعمارگری دارنـد و ی
 از  ،دارای موقعیـــــت مســـــلط هســـــتند

چنآنکـه . دموکراسی های دیگر فاسدترند
و امریکا ) ۱۷ردیف (کشورهای انگلستان 

ـــف ( ـــه )  ۱۹ردی ـــفرد(و فرآنس و )  ۲۲ی
) ۳۳ردیف  (و پرتقال )   ۳۰ردیف(اسپانیا 
  .هستند

به نسبتی که  ،در میآن کشورهای اسالمی •
گرفتــار جنــگ داخلــی و یــا اســتبداد هــا 

چنانکـه  . میزتن فساد باال تر است ،هستند
ـاد خـود کاسـته اسـت  ترکیـه از میـزان فس

ردیـف (و کویت و عربسـتان )  ۵۴ردیف(
و ) ۱۳۳ردیـف (و ایرآن و قزاقسـتان ) ۶۶

  . هستند) ۱۷۴ردیف (سودان و افغانستان 
در میان کشورهائی که باالترین  ،سیاآدر  •

ــد ــرین ژ ،وزن اقتصــادی را دارن ــن کمت اپ
ردیـف (و چـین )  ۱۷ردیف (میزان فساد 

  )۹۴ردیف (و هند ) ۸۰
ـــرغم  • ـــه ب ـــتند ک ـــز هس کشـــورهائی نی

ســـــنت  ،برخـــــورداری از دموکراســـــی
ـاچنانکـ. دارنـد» فسادمندی« بـه  ،ه ایتالی

داشتن مافیا شهره است و برغم اینکـه در 
ایــن کشــور انقــالب ضــد فســاد روی داد و 
ــحنه  ــتمدارانش از ص ــل از سیاس ــک نس ی

ــــد ــــرون رفتن ـان در شــــمار  ،بی ـــ همچن
  ).۷۲ردیف (کشورهای فاسد دنیا است 

موز این که در دانمارک و فنالند آعبرت  •
دین از دولت جدا نیست و پاک هستند و 

یــم والیــت مطلقــه فقیــه ژدارای ر ایــران
است و در شمار فاسدتری کشورهای روی 

وجـــود دموکراســـی در . زمـــین اســـت
ــتبدادی  ــد و وجــود اس دانمــارک و فنالن

ـا را از دلیـل  ،نزدیک به استبداد فراگیـر م
  .گاه می کندآ آن
  
معلوم نیست صدها میلیارد دالر ٭

  :منافع نفتی کجاست؟
 
ــــزارش ای ،۹۱ذر آ ۱۹در  ◀ ــــه گ ـا، ب ـــ لن

نایب رئیس کمیسیون برنامـه  تاجگردون،
ـا در  ،در مجلـس ،و بودجه مجلس مافیاه

نیم اد می: گفته است ،نطق پیش از دستور
شرایط اقتصادی کشور خاص است اما در 

شرایط امر مطلوب آرامش و نظـم در  این 
از فهم عدم ارسال بودجه  من   .امور است
ـاجز نونی توسـط دولـت ادر موعد ق و  مع

نـد در یـک قاعـده ادولتی کـه نتو مقدمعت
ن خـود امنظم یک موضوع مهم را در زم

ـام ابه  ـاماتو ند نمیابرسـ نج ن انـد آن را س
کسی پاسخگوی این همه تاراج ارز   .دهد

  نیم چرا اد و ذخایر کشور نیست و نمی
ـامحرم  وکیل مردم  ـات ن از داشـتن اطالع

ن محـرم و صـاحب ملـک اخوار نتااما ر
   .ندن زمین هستاایر
  

  11در صفحه
  
  

 معارضه فرساینده ؟
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ـافع       معلوم نیست صدها میلیارد دالر من
ترین  با ارزشحاصل نفتی کجاست و چرا 

ـابع  ـا از منـ ــدات مـ ــرفت در  عای ــی، پس غن
رمـق،  تولید کمرنـگ و بی. اقتصاد است

ـای مختلـف  ن اقتصادی در بخشفعاال ه
ها و  ن افزایش قیمتامردم نگر سردرگم، 

ـای  تر و دالر آینده، نمودار تورم فزاینـده ه
ـــطه بی ـــه واس ـــی ب ـــی،  نفت ـاقتی برخ ــ لی

تر  ارزش تر و ریال ما روز به روز بی سوخته 
ــلاتر، صــف بیکــار حــال و بی تر و  ن طوی
به فکر آینده سیاسی  ها  ها و مجلسی دولتی

  .ستندنی
چرا در مهر ماه گذشـته تـورم نقطـه بـه     

ــه ــدد فاجع ــه ع ــه ب ــد  ۵٫۸آمیز  نقط درص
نی باز شده که در ابیکر و چه سفره رسیده 

ـارد دالر  ۱۱یک سال گذشـته قریـب  میلی
ثبــت ســفارش  برابــر ســال قبــل  ۲۰یعنــی 

 ؟خودرو صورت گرفته است
دعوای این مجلس با دولـت، بـه مثابـه     

ـــت  دعـــوای  ـا دول ــ ـاری ب ـــس قاجــ مجل
ن قلــدر اســت كــه راه بــه جــایی ارضــاخ
اینکـه   .شود نی برای ملت نمیابرد و ن نمی

ـازی بودجـه را بـه موقـع نـدهیم و  با لجب
ـام  ـایش مقـ ــرخالف فرمـ ــور را ب ــه کش هم

ـات ریاسـت امعظم رهبری معطـل   نتخاب
ـال آتــی کنــیم مشکل ـا  جمهــوری سـ گشـ

مجلـس نهـم  ماه از عمر  ۶بیش از . نیست
ها دنبــال آن  گذشــته ولــی هنــوز مجلســی

ـای  ـات و رفتاره هستند کـه جلـوی تخلف
ــ ــه  نونی را اغیرق ــت و ن ــه دول ــد و ن بگیرن

نگاهی به آینده داشته  نسته نیماجلس نتوم
   .باشد

ـار و قــوه » رهبــر«وقتــی  :انقــالب اســالمی ــه در اختیـ ــه و مقنن ـائیه و مجری ـامی قضـ ـای نظـ ـالی هســتند و  –مافیاهـ ـار خفقمـ ــز گرفتـ ــردم نی ــه ام ــد، چگون ـاب نن   ؟صدها میلیارد دالر را خواستممکـــن اســـت از حکومـــت حســ
  

هـزار  ۱۵از  نكيامطالبات معوق ب
ــال می ــان در س ــارد توم ــه  ،۸۶لی ب
در مهر ماه ن اهزار ميليارد توم۷۰
  :رسید ۹۱

 
گزارش  دنیای اقتصاد ،۹۱ذر آ ۱۵در   ◀

های مطالبات معوق کـه  رقم: کرده است
بازگشت معروفند در اولین  های بی به وام

ـاییز رکوردشـکنی کـرد و از  هـزار  ۷۰ماه پ
ـــ ـارد توم ــ ـاس امیلی ــ ـــر اس ـــت؛ ب ن گذش

ـات معـوق  برآوردهای رسمی، رقـم مطالب
ـا رشــدی  نکاب ـال، ب ــاه امس ـا، در مهـر م ه

درصــد نســبت بــه اســفند مــاه  ۱۶معــادل 
ـارد تـوم ۷۰سال گذشته بـه  ن تهـزار میلی
ـات معـــوق . رســـیده اســـت ـار مطالبــ آمــ

ــه  نکاب هــزار میلیــارد  ۷۰هــا در حــالی ب
ـال ان رسیده کـه در پایـاتوم ایـن  ۸۶ن س

ه ب. ن بوده استاهزار میلیارد توم ۱۵رقم 
عبارت دیگر، در مهر ماه امسال نسـبت بـه 

مطالبات معوق بیش از  ۸۶اسفندماه سال 
ـای  داده. درصد رشد داشته اسـت ۳۶۶ ه

ــال ــادی س ــای اقتص های  متعلـق بــه آماره
ـات  قبل گویای این است که حجم مطالب

تا شهريورماه  ۱۳۰۸نكي از ابمعوق شبکه 
ن بوده؛ اهزار ميليارد توم ۵حدود  ۱۳۸۴
بـه  ۱۳۹۱ز پنج سال، در شهريور اما پس ا

ــ ۷۰ ــه اهــزار ميليــارد توم ــزايش يافت ن اف
ـال، ۷د طـي نده ن ميانشرقمها  .است  س

) برابـر ۱۴(درصد  ۱۳۰۰ مطالبات معوق
درصـد  ۷ن ديگـر، ابه بی. رشد كرده است

سال و مابقی  ۷۶مطالبات معوق در طول 
شــکل  ۹۱تــا شــهريور  ۸۴آن، از شــهريور 
ـــت ـــه اس ـــ. گرفت ـــد  ناکارشناس معتقدن

ـــال ـــعیت ک ـــتقیم در وض ـــت مس ن دخال
ننــد تعیــین دســتوری نــرخ ااقتصــادی، م

ــه دلیــل کســری  ــدینگی ب ســود، رشــد نق
بودجــه و تــورم از جملــه دالیــل افــزایش 

  .ها هستند نکامطالبات معوق ب
استفاده از موقعیت در سلسـله مراتـب رآنت خواری، از جمله  :انقالب اسالمی

دن، از قدرت برای وام گرفتن و پس ندا   .دالیل اصلی است
  
وقتی صـدها میلیـارد دالر پـول  ٭

ــت ــت کجاس ــوم نیس ــور معل  ،کش
بـه دلیـل هـم اقتصادی  طرحهای

  :اجرا نمی شوند کمبود اعتبار
  
گـزارش  سایت پارسینه ،۹۱ذر آ ۱۹در  ◀

ن، عضـو انیـاسـید سـعید زم: کرده اسـت
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا تأکیــد بــر 

ریت دســت ن مــدیانحــالل ســازمااینکــه 
ـا بـدون  دولت را برای بسـیاری از پروژه ه
ــزی بــاز کــرد گفــت ــه ری احتمــال : برنام

ــده پروژه ــف عم ـادی در  توق ـای اقتصـ هـ
مجلــس منتظــر  .وجــود دارد ۹۲بودجــه 

ـا هـر چـه سـریعتر الیحـه  دولت هسـت ت
دولـت بایـد بـه . را ارائـه دهـد ۹۲بودجه 

وظیفه خود عمل کند و هـر چـه سـریعتر 
ینــده را بــه مجلــس الیحــه بودجــه ســال آ

 .تقدیم کند
ـارات      هنوز پیشنهادهای مربوط بـه اعتب

ـالی ــه و ردیفاسـ ـای برنام ـا  نه، محورهـ هـ
ـنهادی مبنـی . اندمشخص نشده  هیچ پیش

نی هم به مجلـس اتوم ۱۸۰۰بر نرخ دالر 
ن در مجمـوع هـیچ چیـزی نیامده؛ تا اال

ــه  ـاره بودج ــالغ،  ۹۲دربـ ــس اب ــه مجل ب
 .مطرح و بررسی نشده است

ن مدیریت و تبدیل آن بـه ابا تغییر سازم    
معاونــت برنامــه ریــزی، دســت دولــت در 
خیلی از موارد باز و همـین امـر هـم البتـه 

ــب تعریــف پروژه ـادی  موج ـای اقتصـ هـ
ریزی مناسـب  ریزی و بودجه بدون برنامه

ـادی  دولت درحالی پروژه .شد های اقتص
ـا در  ـاری بـرای آنه را تعریف کرد کـه اعتب

بود و همین هم ریشه توقـف  نظر نگرفته
ـادی خواهــد  بسـیاری از پروژه ـای اقتص ه

 .شد
های دولـت  هم اکنون بخاطر سیاست     

ـادی بسـیاری  پروژه ـاره اقتص های نیمـه ک
ـای روز  وجود دارد که بر اساس واقعیت ه
 .اقتصادی تعریف نشده بودند

  
گزارش مستند از اختصاص تنها ٭

   !نیادرصد اعتبارات عمر ۱۴٫۶
 
به گـزارش خبرگـزاری  ،۹۱ذر آ ۱۹ در◀

ـاری از  ،مهـــر ــ ـــک گـــزارش مســـتند آم ی
ـا  ـارات  ۱۴٫۶اختصــاص تنهـ درصــد اعتبـ
نی در اعمر ای به طرحهای  مصوبه بودجه

یـک : پنج ماهه اول امسال حکایـت دارد
دهد دولت  ن میاگزارش مستند آماری نش

هـزار و  ۱۶۵  در پنج ماهه اول امسال باید 
ــ ۶۰۶ ار بــه طرحهــای میلیــارد ریــال اعتب
 ۲۴داده کــه تنهــا  نــی اختصــاص مــیاعمر

ـال   ۲۶۱هزار و  ) درصـد ۱۴٫۶(میلیارد ری
  .از این رقم را تخصیص داده است

ـال  ۲۶۱هزار و  ۲۴در حالی      ـارد ری میلی
نـی در پـنج ماهـه ااعتبار به طرحهای عمر
داده که این رقم در  اول امسال اختصاص 

زار و ه ۶۳معادل  ۹۰مدت مشابه در سال 
  .میلیارد ریال بوده است ۴۰۴

به عبارت دیگر، اعتبار تخصیصی دولت    
نــی در پــنج ماهــه اول ابــه طرحهــای عمر

 ۹۰مشــابه ســال  امســال نســبت بــه مــدت 
ـادل  ـاهش نشـــ ۶۱٫۷معــ ن ادرصـــد کــ

  .دهد می
کــل  ۹۱نون بودجــه ســال ابراســاس قــ     

ـالجاری در  ــ ـــد در س ـــت بای ـــور، دول کش
ـارد  ۴۵۵هـزار و  ۳۹۷مجموع  ـال  میلی ری

نی پرداخت کند کـه بـه ابه طرحهای عمر
هــزار  ۱۰۰رســد از ایــن رقــم،  نظــر می

  .یابد میلیارد ریال تخصیص 
  
ـــه خ ٭ ـــاوت هزین ـــا در اتف نواره

و فقـری کـه  شمال و جنوب شـهر
  :مردم ایران را فرا می گیرد

  
روزنامــه بهــار گــزارش  ،۹۱ذر آ ۱۵در  ◀

پیشی گرفتن خرج از دخـل،  :کرده است
این اتفاقی است که این روزها بـه واسـطه 

ـــ ـــیش از انوس ـــزایش ب ـــرخ ارز و اف نات ن
ها در جامعـه رخ داده  صددرصدی قیمت

و مــردم را در تنگنــای معیشــتی قــرار داده 
ــتند . اســت ـا هس ـازار امـ ــفته بـ ــن آش در ای

نات و افـــزایش اافـــرادی کـــه ایـــن نوســـ
ـا را  قیمت ها نه تنها وضعیت اقتصادی آنه

ن ثروت ااست بلکه میز به چالش نکشیده
 :نات رشد کرده استاآنها با این نوس

ـارگر: دخل و خرج • ن ادخلی که برای ک
د و نــوابســتگی بــاالیی بــه دســتمزدها دار

خرج هم که این روزها سنگینی آن قامت 
تر از گذشته کرده  ن را خمیدهااکثر کارگر

ـا پـس از  افزایش چنـدباره قیمت. است ه
ـای هدفمندی و تاثیرپذیری قیم ت کااله

نات نرخ ارز ایـن ااساسی و مصرفی از نوس
ن کرده است و به نظر اسنگینی را دوچند

ـال رام شـدن  رسد قیمت می ـا دیگـر خی ه
 .ندارند

نی اهزار توم ۳۵۰میلیون و  خط فقر یک    
ـارگر) غیررسـمی(اعالم شده  ن و ابـرای ک

ــز  ــن قشــر نی ــه شــماره افتــادن نفــس ای ب
ن ازنــدگن باامفهــومی جــز اینکــه کــارگر
 .اصلی خواهند بود، ندارد

ـبد با  • ـادی و س ـاهی بـه شـرایط اقتص نگ
نوارها در شمال و جنوب شـهر، اهزینه خ

تری از وضعیت  شاید بتوآند تصویر شفاف
ـارگر و متوسـط رو بـه  این روزهای قشر ک

 :کردپایین جامعه ارایه 
براســاس ایــن گــزارش متوســط قیمــت     

ای ن بـراخرید مسکن در شمال شهر تهـر
. اسـتن امیلیون تومـ هر مترمربع هفـت

اگر از شنیدن این قیمت تعجـب کردیـد، 
ـــد بد ـاطق ابای ــ ـا در من ــ ـــن روزه ـــد ای نی
ـا سـر بـه فلـک  نشین شهر قیمت خوش ه
ـا  ند و در بسیاری از موارد قیمتا کشیده ه

تـوافقی بـوده و از عـرف و منطـق خاصــی 
 .کند پیروی نمی

ـامالت  نسان بـه آژااگر گـذرت      ـای مع ه
ـاورانیـــه، فرماملکـــی در کامر ن، انیـــه، نیــ

ـاغ  فرشــته، محمودیــه، مقصــودبیک، بـ
نیه افتاد، آمادگی شنیدن افردوس یا زعفر

ن بــرای هــر مترمربــع از امیلیــون تومــ ۳۰
ـارتمن لـوکس را داشـته باشـید در . یک آپ

ــا  ــاطق جنــوب شــهر ام طــرف مقابــل و من
ن نزدیـک بـه اقیمت هر مترمربـع آپارتمـ

ــک ــ ۸۰۰میلیون و  ی ــه ــرآورد ازار توم ن ب
 .شود می
هایی  نــه نیــز از جملــه هزینــهااجــاره خ    

ـام  ـا تم است که به تنهایی قسمت اعظم ی
. بلعــد نواده را میانــه خــادرآمــدهای ماه

ــ ۱۵متوســط  ــون توم ــک امیلی ن رهــن ی
ـالی  ۶۰واحد  متری در جنوب شهر در ح

است که واحدی به همین متراژ در شمال 
اده ن رهـــن دامیلیـــون تومـــ ۷۰شـــهر 

 .شود می
ـاس ایـن گـزارش بررسـی • ن اها نشـ براس
ــر خ می ــد اکث ـاکن در  نوادهاده ـای سـ هـ

میلیون  باالی شهر درآمدی بیش از هشت
نــه امتوســط درآمــد ماه. ن دارنــداتومــ
نی در شـمال شـهر بـرای امیلیون تومـ ۱۲
ـاغل اخ ـاب ش نواده چهارنفری و با احتس

 .بودن یک نفر در خآنواده است
فرامـوش کـرد درآمـد تمــام  البتـه نبایـد     
ـاطق  نوادهاخ ــ ـاکن در ایـــن من ـای ســ هــ

های ساکن  نوادهامیلیونی نیست و خ چند
روستاهای دیروز را که پس از توسعه شـهر 

ند، ا  ن قرار گرفتهاشهرنشین در زمره شمال
 .باید از این فهرست جدا کرد

نواده ابه هر حال درآمد ساآلنه یـک خـ    
ـاغل بـ ودن یـک چهارنفری با احتساب ش

ن امیلیـون تومـ ۱۴۴فرد ساآلنه به بیش از 
ــد می ــد ماه. رس ـآنواده ادرآم ــک خـ ــه ی ن

چهــارنفری در پــایین شــهر امــا بــه شــرط 
      شاغل بودن

هزار  700ترين حالت به  نهادو نفر در خوشبين 
 .رسد ن مياتوم
بر همين اساس درآمد ساآلنه يك قشر تنها      

. هد بودن خوااهزار توم 400ميليون و  هشت
ن اهاي بهداشت و درم بر همين اساس هزينه

ـايي اسـت كـه مـي     از جمله هزينه نـد  اتو ه

خĤنواده با درآمـد و هزينـه متوسـط را بـه     
 .يكباره به زير خط فقر سوق دهد

ـ       ـاال امتوسط هزينه بهداشت و درم نه ن س
نواده چهــارنفره در جنــوب شــهر ايــك خــ

ـاب   هزينه( هاي پزشكي جاري و بدون احتس
) هاي خاص و جراحي نپزشكي، بيمارياندد

ن است چراكه در اميليون توم نزديك به يك
ـاي   بسياري از مواقع افراد به واسطه هزينه ه

سنگين از مراجعه به پزشك خودداري كرده 
 . آورند ني روي مياو به خوددرم

ـاي   نوادهان خـ اهاي درم متوسط هزينه     ه
ـا صـرف    شمال ـاي   نظـر از هزينـه   شـهر ام ه
هاي خاص و جراحـي   نپزشكي، بيماريادند

 .رسد ن مياميليون توم 15به بيش از 
هايي به مراتب  ن اما قيمتاصيل در تهرتح    

ـ   18هزينـه  . تر دارد شنيدني ني اميليـون توم
ـتĤني    نـش ابراي تحصيل يك د آمـوز دبيرس

ن هم زياد نباشد ولي اشايد در نگاه اول چند
ـي   اني كه اين ميزازم ل ن هزينـه بـراي تحص

هاي سـرويس   شامل هزينه(آموز  يك دآنش
افـزار و   رفت و آمد، معلم خصوصي، نوشت

ني اميليون توم را در كنار هزينه يك) نام ثبت
ني در جنـوب  اآموز دبيرست براي يك دآنش
ــرار مــي ــه  شــهر ق دهيــد و ميــزآن ورود ب

هاي طـراز اول و دولتـي در ايـن     دآنشگاه
رقـم  كنيـد، ايـن    مناطق را با هم مقايسه مي

 .دهد ن ميادهنده نش بسيار زياد و آزار
ـيل كـردن در          ـال چگونـه تحص به هر ح

هاي مهم محسـوب   شمال شهر يكي از مولفه
ـاد      شود؛ مولفه مي ـايي كـه موجـب ازدي ه

نتفاعي و معلم خصوصي شـده  ا مدارس غير
هاي تغذيه در مناطق ياد  بررسي هزينه. است

ـيوه تغذيـه  . شده اما نتايج جالبي دارد در  ش
 .تر از ساير نقاط است شمال شهر بسيار متفاوت

نواده امتوسط هزينـه خـوراك يـك خـ         
نشين به واسـطه   چهارنفري در مناطق خوش

ميليون  شيوه زندگي و برخي تجمالت به سه
اي چنـد وعـده    هفته. رسد ن در ماه مياتوم

ـتور  ـبد    اصرف غذا در رس ن و پـر كـردن س
ـا مـواد لـوكس از جملـه الب     ـتر و  غذايي ب س

خاويار كافي است تا ساآلنه به طور متوسـط  
ن هزينه تغذيه يك خـĤنواده  اميليون توم 36

 .چهارنفره شود
اين هزينه در شمال شهر براي تغذيه يك     

خĤنواده چهارنفري در حالي است كه ايـن  
ه به طور متوسط انميزآن در جنوب شهر ماه

 .ن استاهزار توم 600
و حـذف آرام  خلوت بودن سبد غـذايي      

ـاثيري در  اگوشت و مرغ از آن نيز نتو نسته ت
ن هزينــه ســاآلنه تغذيــه يــك خــĤنوار اميــز

چهارنفره بگذارد و در حال حاضر اين رقـم  
ـ   200ميليون و  به هفت ـيده  اهـزار توم ن رس
 . است

باوجود فقري كه دامـن مـي    :انقالب اسالمي
ـا     ژگسترد و ر يمي كـه فلـج اسـت، زور تنه

ـاوز بـه     وسيله تنظيم رابط ه ها مـي شـود و تج
  :نبهان همه جانساحقوق 

  

مــدتها اســت كــه بــي 
كاري و فقر نيز وسـيله  
تجاوز به حقوق انسـان  

  :شده اند
  
ــع   ،91آذر  7در  ◀ ــد از حضــور و تجم بع

( مردم در مراسم دفن شاعر  معـروف خـود   
ـأموران واواك ، )ستار صياحى اقـدام بـه    م

تا كنـون ده   .نددستگيرى هاى وسيعى كرد
نه بازداشتگاه هاى مخفى اا نفر دستگير و روه

ــد اشــده  اســامي عــده اي از بازداشــت .ن
ـند      اشدگ زاهـد  :ن بـه ايـن شـرح مـي باش

مهدى زنبورى از و ن ازرگĤنى اهل قلعه كنع
خلـف حلفـى اهـل     و أهالى كوى درويشيه

شاعر عبدالرضا رفيعى از روستاى  و كوى آريا
 و صادق ناصرى از كوى خروسـي  و جنگيه
ـا و كـريم      كري ـاكن كـوى آري م مجـدم س

 .ناحزباوى اهل قلعه كنع
ابهــامي بــر ابهامــات قبلــي  ،91آذر  7در ◀

عـالوه بـر   : پرونده ستار بهشتي افـزوده شـد  
كبودي هاي بدن وي، دفن جنازه اش بي 
اجازه خĤنواده، بي تفاوتي مسئوآلن در قبال 

ــد  ـا در زن ــكايت او از بازجوهـ ــدم اش ن، ع
ـاالخره سـكوت   رسيدگي پزشكي بموقع و  ب

غير قابل توجيه كليـه اركـĤن حاكميـت در    
ــاي قتــل وي؛ مــورد  چنــد روز پــس از افش

نـد  اديگري مطرح شده كه به تنهايي مي تو
ـا  ااتهام قتل را به مامور ن و مسئوآلن پليس فت

ن مرگ، در استار بهشتي در زم: منتسب سازد
 .نوني بازداشت بوده استايك محل غير ق

ـا، حـدود   ،به گـزا 91آذر  8در ◀ رش هرآن
كارگر در پيرآنشهر كه تحـت پوشـش    300

بيمه بيكاري قرار دارند، در اعتراض به عـدم  
  دريافت حقوق بيكاري خود، در مقابل 

  
ـا     اداره بيمه پيرآنشهر تجمع كـرده بودنـد ب

 .دخالت نيروهاي امنيتي متفرق شدند
ن ، ابه گزارش صداي آلم ،91آذر  11در ◀

وگو  گفت هشتي، درگوهر عشقي، مادر ستار ب
ــا دويچــه ولــه  تهديــد و نحــوه گــرفتن  ازب

ــه توســط مــامورآن  رضــايت از واواك نام
مرا با قاتآلن : است سخن گفته ،ستار خĤنواده
ـايت     ستار روبه رو كردند و گفتنـد اگـر رض

 .كنيم ندهي دخترت را بازداشت مي
بــه گزالــرش موكريــĤن،  ،91آذر  12در ◀

ـنف ايازده تن از اعضاي كـ  ـ نون ص ن اي معلم
 ٬بها ملكي ٬ن به نام هاي رامين زندنيااكردست

 ٬نان، علي قريشي، كمال فكوريان نودينياپيم
ن، عــزت نصــرتي، پرويــز امصــطفي ســرباز

ــد صــديق صــادقي  ٬ناصــحي ــوا  ٬محم هي
احمدي و رضا وكيلي از طـرف شـعبه اول   

نقالب اسالمي سنندج به اتهام تبليـغ  ادادگاه 
ـبس بـه     عليه نظام، هر كدام به چهار ـاه ح م

  .مدت دو سال تعليق محكوم شدند
نشـجو،  ابه گزارش راه د ،91آذر  12در  ◀

ــه كــارگر  فــتح ن ااهللا بيــات رئــيس اتحادي
ــاقــراردادي و پيمــ تعــداد : ه اســتني گفت

 8ن قــراردادي در سراســر كشــور اكــارگر
اكنون اكثـر واحـدهاي    هم . هستندميليون 

ـت  ه توليدي كشور به مواد اوليه وارداتي وابس
رو، با افزايش فشارهاي تحريم  هستند از اين

ــن     ـاكنون اي ـاري تـ ـال جـ ــداي سـ از ابت
واحدهاي توليدي به تبع توقـف توليـدات   

ن قـراردادي  اخود مجبور به اخراج كارگر
  .ندا شده
ـا ،   91آذر  14در ◀ ــزارش ايلنـ ــه گ  200،ب

ن كه به نماينـدگي از  اكارگر نساجي مازندر
دنـد، بـراي   بو  ن به تهرآن آمـده انشاهمكار

ـاد  ادومين روز متوالي در مقابل ساختم ن نه
 .رياست جمهوري تجمع كردند

، به گزارش كلمه، در پـي  91 آذر 14در ◀
ن اپور به زند نتقال ناگهĤني احمدرضا احمدا

خرم آباد، وي همĤنگونه كه هشدار داده بود 
و همچنين در اعتراض به برخورد ناصـحيح  

داروهاي  ن و عدم دسترسي بهامسئولين زند
آذرمــاه دســت بــه  11خــود، از روز شــنبه 

ني اوضـعيت جسـم  .  اعتصاب غذا زده است
 .وي رو به وخامت گذاشته است

  
ـا،  91 آذر 14در ◀ ــزارش هرآنــ ــه گـ ، بـ

ـيون     ـيس كميس غالمرضا اسداللهي نايـب رئ
ـاخت دو     ـاز س برنامه و بودجه با اشاره بـه آغ

: هزار نفره در جنوب تهرآن گفت 10نازند
ـامين    ان زنـد اسازممسئوآلن  ـال ت نها بـه دنب

ن در جنـوب  ابودجه براى ساخت دو زنـد 
ن داخل شهر را منتقل اتهرآن هستند تا زندني

ن اها جايگزين زند نايكى از اين زند. كنند
 .اوين خواهد شد

 80به گزارش ايلنا، بيش از  ،91آذر  14در ◀
نه قند و تصفيه شـكر اهـواز در   اكارگر كارخ

ـا و    اعتراض به عدم دري افـت حقـوق و مزاي
ماهه خود در مقابـل درب   22ساير مطالبات 
ن براي انداري خوزستان استاورودي ساختم

   .ند اروز سوم است كه تجمع كرده 
به گزارش تارنماي حزب  ،91آذر  14در ◀
ـاريخ   انيست، سامان ايراپ ـامن در ت  17ن آري

ـامور  90آبĤن  در اهـواز  واواك ن اتوسط م
نقـالب  اند در دادگاه اسف 18بازداشت و در 

ـام از     اهواز به اتهام فعاليت تبليغـي عليـه نظ
ن ايرآنيسـت بـه   اطريق عضويت در حزب پ

ــبخــاطر شــش مــاه و  ــه بني نگزار اتــوهين ب
ـال زنــد      ن اجمهـوري اسـالمي بـه يـك س

 .ه استمحكوم شد
  15در صفحه  

  
  

 معارضه فرساینده ؟
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اميـدوارم   . كـردم  اصـل   وطن عزيـز كمـال خرسـندي  را ح    بهاز ورود
اظهار   لي بزودي شما  را مالقات كرده  از خدمات  شما حضوراًتعا انشاءاهللا

  ».شاه. رضايت نمايم 
در راه سردار سپه همه . نجا عازم اصفهان  شدآ از شاه از بوشهر به شيراز و  

ـ اطاعت و سرسپردگي بـه اوامرشـاهانه  نمـوده و ع    جا اظهار الً  خـود را  م
ت مخصوص خود را مورد محبشاه او  .  فدائي و غالم جان نثار مي خواند

از سـران ايـل    ه اي  قرارداده و بگفتة  مرتضي قليخان بختياري  كه با عد
ه اي ب  از سردار ظفر و سردار اشجع و امير مجاهد در آباده بـا عـد  مركّ
مي   بار  بختياري  به استقبال  شاه ميروندو يكي دو ساعت  بحضور  او سوار

قــدرت  ســردار ســپه  و دخالــت  او در  "  يابنــد، در ضــمن  صــحبت  از 
شاه ميرسـانند  ه اي  بعرض  اموركشور و خطرش  براي تاج و  تخت  شم" 

  :و  به شاه پيشنهاد مي كنند كه 
  سرچشمه  شايد گرفتن به بيل 
 يلپچو پر شد  نشايد گذشتن  به 

وجود سردارسپه  را از هر جهت براي حكومت مشروطه و مقام  سـلطنت  
اهند  كه در همانجا  او را توقيف  واز شاه  اجازه مي خ  ته وسنخطرناك  دا

.  بختياري او را ازميان ببرنـد  كرده و اگر مقاومت كرد بدست  تفنگداران 
جواب  مي گويد ايـن پيشـنهاد آقايـان  سـفيهانه و ناپسـند        احمد شاه در

حكومـت     عضـو دولـت و   مـن اسـت او   و نـوكر  رضا خان  وزيـر . است 
خورده ام  طبق  قانون اساسـي آن  را حفـظ     ست كه من قسم مشروطه ا

از اعمـال رضـا    بسياري . كرده و نگذارم  كسي بر خالف  آن اقدامي بكند
ولي  تنبيـه و مجـازات  او بـا    . ات و نظريات من استخان  بر خالف منوي

قصاص قبل ازجنايت  را در مملكت  ما نبايد .ي استصالح  و محلّ محاكم  
شاه يك صدراعظم مغرور بي اعتنا به مقـام    من ناصرالدين  جد.  مباب كني

ما ي  براي خانواده  اين عمل  او لعنت دائمي  . سلطنت  را به قتل  رسانيد
اگـر  . ا خان بسـازم ضديگر از ر ةايجاد كرد و من ميل ندارم  يك امامزاد

 )   1(. مي شود عايد كشور بكند  نفع او خوب كار 
هنگـام ورود شـاه  بـه تهـران ،     « : ي درادامه  مـي نويسـد  سيف پور فاطم 

هـاي   ، طبق  گزارش روزنامه احترام  و تجليل  بيسابقه اي از او بعمل آمد
،  ستاره  از طرف  كليـة  شـاهزادگان، نماينـدگان مجلـس     و شفق و ايران

بازرگانـان  و سـفراي خـارجي مقـيم پايتخـت و       هيئت دولت، اعيـان و  
در تمـام  . بعمـل  آمـد   م  شهر استقبال  بي نظيـري از او  هزاران  نفر  مرد

طول  راه  از باغشاه  تا قصرسلطنتي مـردم در دو طـرف  خيابانهـا  صـف     
كشيده  و با فريادهاي  زنده باد  پادشاه  محبوب و كف زدنهاي پي در پي   

  .گفتند مقدم  او را خوش آمد مي 
درشـكه  چنـدين  فرسـنگ     شاهزاده سليمان ميـرزا ليدرسوسياليسـتها  بـا    

مالقات  پاي شـاه  را بوسـيد و    رفته و  هنگام  درخارج تهران  به استقبال  
  .ميرساند مراتب وفاداري سوسياليستها  را بعرض  شاه  

بعدها درانتخابات تهران شاه به درباريان واطرافيانش توصيه كرد كـه بـه     
  .سويسياليستها رأي بدهند سليمان ميرزا  و 

سلطنت   ةاحمد شاه  بدست خود  ريش ": س از شنيدن اين خبر گفتمدر
قطع  مي كند  شاهي كه به سوسياليستها رأي ميدهد  سوسياليستها   ةرا با تيش

  ".زل استنعاز سلطنت م
، بيست و يك تير توپ  خبر ورود  او را به نتيطلهنگام ورود شاه به قصرس

تمام مدارس  وادارات در سرتاسر  روز بعد  بمناسبت ورود شاه مردم داد و 
. جشـن و چراغـاني و آتشـباري بـر پـا بـود       كشور تعطيل ودرهمـه جـا    

تهنيـت و خـوش آمـد     تلگرافهاي تبريك از سرتاسركشور مقـدم شـاه را   
اين تشريفات و حسن استقبال مردم به سردارسـپه نشـان كـه شـاه     . گفتند

  .ني نيستميان مردم ريشه دارد وازميان بردن او كار آسا در
ــ  ــي     ةبگفت ــتقبال ب ــاه وآن اس ــت ش ــس ازمراجع ــي پ ــراعظم بهرام دبي

سردارسپه  تصميم  گرفتنـد  از دو راه مقصـود   ،  نظيرگردانندگان دستگاه 
ق مجلس پنجم و تملّ اداره كردن انتخابات  :  عمل  بپوشانند ةخود را جام

  .از شاه
ولت دعوتي براي دي سردارسپه از شاه  وهيئت د 27روي اين نقشه روز   

قبـل ازحضـورميهمانها  قـواي    . ميدان توپخانه بعمـل آورد  سان قشون در
خـود قرارگرفتـه وچنـد     نظامي تهران ازسوار وپياده وتوپخانـه درجـاي   

. چادرهم درجلو اركان حرب براي پذيرائي ميهمان ها بر پا كرده بودنـد 
ـ   در  شـون   ت  زيـادي  بـراي تماشـاي  سـان  ق    اطراف ميدان  هـم جمعي
دو ساعت  بعد از ظهر  شاه و وليعهد  با  حدالشكل  ايران اجتماع كرده و متّ

سردار سپه  فرمـان    فوراً از طرف  .  رد ميدان مشق  شدندااقي  ولباس  قزّ
شاه و وليعهد  بر اسبهاي سفيد  كـه بـراي    .  اجراي مراسم  سالم  داده شد

جنگ و ساير صاحب منصبان آنها  حاضر  شده بود  سوار و وزير   سواري  
شاه و همراهـانش  دور ميـدان  مشـق     . افتادند قشون  از دنبال  آنان  براه 

سربازان  فضـاي  ميـدان    سربازان را سان ديده  وازهمه جا فريادهوراي  
ـ د.  و احترام  بيسابقه اي باو نشـان  دادنـد   لمشق  را پر كرده و تجلي   ةفيل

اعت طـول كشـيد وبـيش از ده  روزنامـه     نروز ها چندين  سآنظاميان  در 
ل  انتشـار  و سـردار   با عكس هاي مختلف  در صفحة  او شرح آن  روز را  
ستودند سپه  را بيش از حد.   

 

  سقوط  کابینه قوام السلطنه ◀
 

حمله به سردار سـپه  و حضـور ا و در مجلـس  تـا      زكابينة قوام  كه پس ا  
كرد ، پس از مراجعت  احمد شاه  مـورد    پيدا اندازه اي  دوام  و استقرار  

سقوط  كه  اميدوار بود  سردار سپه  . شديد  سوسياليستها قرار گرفت   ةحمل
در صورتيكه  سـليمان ميـرزا  و سـيد    .  كابينه و بحران  آن به نفع او است

مستوفي    ةصادق طباطبائي اميدوار بودند با روي كار  آوردن كابين د  محم

توانند انتخابات را تحت  نظر گرفته  و با سازش  مجلس  مي  ةدر آخر  دور
قوام هم كه .  بيرون  بياورند با سردار  سپه  طرفداران  خود  را از صندق  

روز نامـه   پي در پي سوسياليستها در مجلس  و   ةاز دسيسه در داخل و حمل
  .ها خسته شده بود  با وجود اكثريت تصميم  به استعفا  گرفت

ليستها با آنكه درمجلس اكثريـت نداشـتند ولـي بـا سفسـطه وجـار       سوسيا
كرده ويك روز پاي شـاه  را مـي   بدولت ها حمله  وجنجال و لجن مالي 

 سـپه   كرده وپرچم جمهوري سردار بوسيدند، روز ديگر با سردارسپه بيعت 
و قـراري   هيچوقت بقـول   "بهار"را بدوش كشيده و بقول  ملك الشعراء 

  ".و پيوسته جر مي زدند در پي مجهول مطلق بودند پاي بست نبوده
با وجود پافشاري مدرس واكثريت، قوام عطاي وكالء را بلقايشان بخشيد و 

مشـكالت زيـاد قادربـه ادامـه      ةاطـالع داد كـه بواسـط    روز پنجم بهمـن  
  .كارنيست

مجلس ، شاه ازمجلس خواست كه بكانديداي تازه اي  رأي  تمايل بدهند
و پنج رأي تمايل بـه مسـتوفي داد و روزهشـتم     ي پنجاه خصوص ةدرجلس

رفتـه وتمايـل  مجلـس را     بهمن رئيس مجلس شورايملي به حضـور شـاه   
  )   2( .برياست وزرائي مستوفي اعالم كرد

 
در اين دوره از صدارت قوام مشكل اصلي كشـور وجـود   « به بيان ديگر  

و خفقان زور و قلدري  اختناق رضاخان بود كه به هيچ اصلي پايبند نبود و 
اشاعه داده  و ارعاب و وحشت را با ايجاد حكومت نظامي در سراسر كشور 

كرد، مردم را به بـاد   هاي ماليه و نظميه دخالت مي بود، در امور وزارتخانه
  .  گرفت مي كتك و تازيانه 

و همچنـين    ها عليه رضاخان در مجلس و ميـان مـردم   اوجگيري مخالفت
كرد، قوام  ي نخست وزير را نيز خشمگين ميحتّ او كه ةاناقدامات خودسر

اقدامات رضاخان به  شاه به دليل آن كه . را دچار مشكل عجيبي كرده بود
عنوان گامي درجهت ايجاد امنيت در كشور لقـب گرفتـه بـود، قـدرت     

،  هرچند اگر چنين قدرتي را نيز داشـت . ديد را در خود نمي بركناري او 
قوام از يـك سـو بـا حمـالت     . شدند مي اجراي تصميم او  ها مانع انگليسي

كـه   ديـد   نمايندگان مجلس عليه رضاخان مواجه بود و از سوي ديگر مي
از . كننـد  ها نيز بيش از او از وزير جنـگ وي حمايـت مـي    ي انگليسيحتّ

ديـد،   راه قـدرت خـود مـي    كـه قـوام را سـد    سوي ديگر رضاخان نيـز  
تندي منتشر  ار كرده بود كه عليه او مقاالت مطبوعات طرفدار خود را واد

 قوام و ناتواني وي در حلّ ةاين مقاالت، بي اعتقادي مردم به كابين. سازند
كشور، سبب شد نماينـدگان مجلـس تصـميم بـه استيضـاح وي       مشكالت 
   )3(  ».گيري قوام از قدرت شد كناره اين تصميم موجب استعفا و. بگيرند

روزهـا گربـه راه    يـن درآن روزها هم مثل ا«: سدنوي يم يعبداهللا مستوف
 يـده وعق يمـان ا يو مـردم كشـورما از رو    گرفـت  يخدا موش نم يرضا

خـود   يدنرس  يدكه افراد آن به ام يتياكثر، هالبتّ. شدند ينم يطرفداركس
جمـع   يـدري مـال، دور ل  و رساندن كس و كار ودوستان خود به جاه  يا
ــ ــدند يم ــيخ ش ــرف اطم  يل ــانط ــد، و لنبود ين ــدرن ــياكثر ينچني  يت

مواظـب   يشههم يدبا وازهم نپاشد، ، اوراق نشده يتشاكثر خواست ياگرم
افراد باشد كه افـرادش را نربـوده    يها و برآورده شدن تقاضاها خواهش

 طرفـدار  و يـت اكثر يـدر س كـه ل مدر. ل نكنندمبد يترا به اقل يتشاكثر 
 يداشـت وازرو  يمـان ا يطرفـدار  يـن ا خود به  ونالسلطنه بود، چ قوام
 پنداشـت  يم  ينطوررا هم هم يتافراد اكثر يبود، باق يدهبه او گرو يدهعق

ـ  بـه . آنهـا نبـود   يو چندان در بند برآورده شدن تقاضـاها  جهـت   ينهم
ــرزام يمانســل ـ   يــتاقل يــدرهايل ــائمحم يدو ســ ي ـ   يدصــادق طباطب
ده بـه قـول   ربو يدنو را به وعده و  يتاكثر هاي النفس يفضع توانستند يم

كنند يترا اقل يتشس، اكثرمدر.  
 

 يس رومدر يتاكثر يبانيالسلطنه هم كه به پشت ل قواماو ينةكه كاب چنان
ق دكترمصـد  »يمـوت واحـد   «ت اوراق شد و علّ  ينكار آمده بود به هم

ـ   اتهام  ةاوبخصوص در مسأل هاي يريوسختگ آن  ةغضنفرخان، باعـث تفرق
 يآور جمع خود را  ةس بازعدمدر يرالدوله،مش ينةبعد ازكاب يول* يدگرد
وزراء  ياسـت ر  او را بـه  يگرالسلطنه نمود و بـارد  به قوام يلاظهار تما ردهك

 ةواسط  وقت به يندرا يول. ماهه هم او را نگهداشت هشت ينا رساند و در 
وآش وپلـو   هـا  يطبعـاً ناراضـ   ياليسـت، سوس سردارسـپه بـه حـزب     يلتما

 ينـه كاب داً شـدند و مجـد   يـل متما يـت جانـب اقل بـه   يـت اكثر يها طلب
وقوام السلطنه هـم مطلـب  را دانسـت ودر پـنجم دلـو،        ماند پشتيبان بي

 )  4(  ».استعفاي خود را به شاه تقديم داشت
 

سقوط قوام  «: نويسد يم مي باشد و يدهعق ينبرهميزننظرملك الشعراء بهار 
بـه   ياليسـت حزب سوس يدنتن ازبند و بست احمدشاه با سردار سپه و ـ اگر 

  .داشته است ياصل ةـ چند ماد يمبگذر يهمشارال  ياحمدشاه و ضعف روح
ـ   يدولت نتوانست روابط خارج رئيس بـه   هـا  يسخود را با روسـها و انگل

ـ  بدارد و   نگاه يحالت خوش  يكـي موضـوع مـزدوج،    يـن ا يقـي ت حقعلّ
 ةمسأل يگربود، د  يرانروس و ا يناختالفات مربوط به امرتجارت ب يايقضا
ـ  يةو حل نشدن قض يتترانز از ( ينشـتورك و و يوزسانترسـا  ةدو تجارتخان

ـ خود با تج يلم  روس كه به هاي تجارتخانه  و اسـباب   كردنـد  يار معامله م
بحرخـزر كـه    يگيريمـاه  ةمسأل يگر،و د) بودند شده  يرانا ياقتصاد يفنا

  شـود و مسـكو رضـا     به رفتـار  دولت اصرار داشت بر طبق قـرارداد مصـو
  .داد ينم

بـود   اي يهانتظارات سـرّ  يا نفت شمال و پاره ةم مربوط به مسألدو قسمت
بـا   يتآنان به ضـد  يدةشد ياتو عمل يگانهمسا دو طرف  كه كدورت هر

  .دولت را موجب شد
مؤتلفـه در مجلـس و خـارج مجلـس موجـب آن شـد تـا         يأته فعاليت

 يچشود وچون هـ  ياداز دولت ز يزن  يتطلب اكثر افراد منفعت يتقاضاها
 يجتدر به اثر دهد،  يبترت يگروه درپي يپ يبه تقاضاها تواند ينم يدولت

و بـه   يعمل را با نوشـتن كاغـذ   ينو ا يوستندپ يتبه اقل يتاز افراد اكثر
 يانجام دادنـد و درامضـا گـرفتن ازافـراد ناراضـ      يدنرسان  افراد يامضا
 يروز پنجشنبه پنجم دلو مسـتعف  السلطنه  قوام ينابنابر. كاربردند به يريتداب
دادن  و همان روز برحسب نظر  يافتل نفر تنزّ 35او به  يتو اكثر يدگرد
 اليهدولت بـه مشـار   يلازطرف شاه تشك الممالك يمستوف يبه آقا يتاكثر
  )   5(»...شد يفتكل
  
  

  الممالک یمستوفحسن  حکومت
  
يت جديد طرفدارمستوفي الممالـك  ، اكثر شاه  تمايل  مجلس را پرسيد« 

شد، ودرنهم دلو دستخط  رياست  وزرايي او صادرگرديد، با اينكه مجلس، 
 )   6( » درانتخاب وزراء آقاي مستوفي الممالك را بالمرّه آزاد گذاشت

 26(ق به تشكيل كابينه شدالممالك موفّ بيست روزطول كشيد تا مستوفي« 
  :في كردخود را معرّ و وزراي ) 1301بهمن 
 الممالك مستوفي: الوزرا و وزير داخله رئيس

 سردار سپه: وزير جنگ
 السلطنه حاجي محتشم: وزير معارف
 ممتازالملك: وزير عدليه
 ذكاءالملك: وزير خارجه
 نصرالملك: وزير ماليه

    
  :نوشت» نوبهار«جديد، روزنامة  دولت و    دربارة مستوفي

فكـر و تقـوايي هسـتند      اسي صاحبالممالك يك مرد سي آقاي مستوفي« 
ي است و به افكار تنـد يـك فيلسـوف و    و كلّ ولي افكار ايشان بيشتر فلسفي 

است كه ايشان در  اين . تر است تا يك رجل سياسي  شاعر بزرگواري شبيه
گاهي . اند چهار دفعه زمامداري خود امتحانات يكنواخت و مشابهي نداده

گـاهي ترديـد رأي    . اعتنايي زياد ي بياند و گاه شديد بروزداده رشادت 
. تكاري و گاهي هم خشونت و شد مالحظه العاده، گاهي محافظه و  فوق

در عـين  (بيني كرد  پيش توان دربارة ايشان  و خالصه، آنچه بطور قطع مي
اين است ) ترند تا يك قاعدة رياضي ساده  ا شبيهاين كه ايشان به يك معم

ه دارند و غالباً در مواقـع سـختي و   لزوم توج حديات زيادتر از در كلّ كه 
كنند و در همان حـال ممكـن    خالي مي هاي سياست خارجي جا  اشكال

خـرج   كفايـت رشـادت بـه    حد آمد سياست داخلي به است در يك پيش
بدهند و از گردة يكي دو كار كوچك كه قبل از تشكيل كابينه از ايشـان   

هم شده و بدان معتقد شده ) عمل(ياست س كنيم داراي  ر ميايم تصو ديده
  »!...باشند

دولـت جديـد   «چنين پيشگويي شده بود » نوبهار«آيندة دولت، در مقاله 
مطالعه در مشكالت خارجي از قبيل قضية تجارتي  در ظرف يك ماه بعد از

ايجاد يك اكثريت ثابـت   بين روس و ايران و مسألة نفت شمال و يأس از 
  !»كند جويي مي هدر مجلس از كار كنار

ا در تمـام  ه عمردولت جديد بيش ازيك ماه بود و به چهار ماه كشيد امالبتّ
سياسـي در داخـل و خـارج مجلـس فرصـت       هـاي   ت، كشمكشاين مد
  .داد كشيدن و حلّ و عقد مسائل اساسي را به دولت نمي نفس

 دولت مسـتوفي، چنـين آمـده   ) پروگرام(اصطالح آن روز  در برنامه، يا به
  :بود

حوائج مملكت و اصول ضروريه و اقداماتي كـه بايـد از طـرف دولـت     « 
هاي سابق از براي اداره  پروگرامهاي دولت . هركس معلوم است بشود، به

در واقـع همـان    كردن مملكت بسيار خوب است و هيأت دولت حاليه نيز 
ها را تعقيب خواهد كرد ولكن بايد معلوم شود كـه دولـت چـه     پروگرام

به اين علـت  . از براي اصالح مملكت چه در نظر دارد كند و  اماتي مياقد
رسـاند و تقاضـاي مسـاعدت از     مي عرض مجلس  دولت اين پروگرام را به

شود و اين هيأت اميـدوار اسـت    ت در انجام آن ميآقايان نمايندگان ملّ
  :ي اين مسائل را انجام دهدكه با مساعدت مجلس شوراي ملّ 
به و بستن معاهدات و قراردادهاي پسـتي و   ات با دول متحاـ حفظ مناسب1 

  .تجارتي و غيره
  .ـ  تسهيل وسايل تسريع در انتخابات دورة آتيه2 
 ـ پيشنهاد اليحة قانون سربازگيري و اصالح امور قشوني و اسلحه و غيره3 
 4 آهـن و   مات راهـ سعي درانجام گذراندن امتياز نفت شمال و تهية مقـد

صين بـراي فوايـد   اقتصاديه و استخدام متخص ر ايجاد نظام امور كوشش د
هعام.  

 5  قـة    ـ تدارك بودجه، اصالح ادارات ماليه و تهية پرداخـت حقـوق معو
  .ايران ب كردن بانك ادارات و مرتّ

 عمومي ةالصح ـ اهتمام در امر حفظ 6 
اسناد و ـ تكميل قانون اصول محاكمات حقوقي و قانون تجارت و ثبت   7 

  ).مطبوعاتي(منصفه  محاكمة وزرا و هيأت 
  ).دكتر ميلسپو و همكاران آمريكايي او(ـ مساعدت با مستشارهاي ماليه  8 
   .ـ توسعة معارف در كلية نقاط مملكت9 

  
را وسيلة عدم  اعتماد و   ]حكومت[دولت  ناطقين ، پروگرام 1301) اسفند 

   .انتقاد  بر دولت قرار دادند
  13در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

13 

 

 
 

2012دسامبر   30تا  17از  1391دي 10آذر تا81727شماره   

 

               حـوت  15روز  سـه شـنبه     مطـابق  معمـول ،  مسـتوفي  دولت  پروگرام .. 
اساس انتقادات مبتني  بر كم  كاري  و پرحرفي  و اصول  عـوام فريبـي    ( 

هائي  بود كه در رئيس  دولت و غالب  همكاران  مجلسي  ايشـان سـراغ    
  )   7(» .مي رفت

روش عجيب اكثريـت  از اين  جلسه نخستين «  بهاردرادامة آن مي نويسد 
اهالي  پايتخت آشكار ه ب   - يعني اقليتي كه حاال اكثريت مدار شده بود   –

  !گرديد وآن اصل تهديد وايجاد ترور براي اسكات اقليت بود
مخـالف  (س، يكي از افراد اكثريت كه از نطق ناطقين اقليـت  درموقع تنفّ

هم نكرده بود كه شده بود ومشق اين كاررا  ت اوقاتش تلخ شدّ  به) دولت
بنـابراين  بـر آشـفته     در برابرانتقادات اقليت  خونسـرد ي بخـرج دهـد ،    

درضمن اعتراض به يكي ازناطقين اقليت كه مذكور افتـاد ، دشـنامي بـه    
عضو اقليت هـم سـيلي سـختي بـه او     . سابق و هواداران او داد حكومت 

ته بود اما نظر صف اقليت قرار گرف نواخت زيرا اين عضو با آن كه تازه در 
بــه آن كــه از وكــالي دورة قــديم بــود درس خــود را روان داشــت و 

دانست كه فرد عضو اكثريت حق ندارد عوض دفاع از دولت خـود،   مي 
ديگر وجود ندارد و جزء  رفتگان است  دشـنام   به دولت قديم  كه امروز 

  !بدهد و يا بهتان ببندد
  او سيلي  را نواخت ؟ 

هنوزغالب افراد اكثريت ازعادت معهود پانزده شانزده ماهه . اما معلوم شد  
همان حين كه رئـيس مجلـس بـا حضورشـهود      خارج نشده اند، زيرا در 

اكثريت با حـال   واقعه، مشغول تحقيق اين مسئله بود، ديگري ازليدرهاي 
شديد عصبي ازسرسرا پائين دويده جمعي ازياران موافق را از واقعـه اي  

و كيـف آن   طة دروني مجلـس رخ داده و هنـوز كـم   محو كه درداخل  
  و فريادهـائي   دنمـود و  و بـا دا   معلوم  نيست بهر طريق  كه دانست  آگاه 

گفـتن و هنگامـه راه انـداختن      دبـا  هبمرد،  آنجماعت را تحريك كرده 
جنـگ    ، در نتيجه، بين گروه  مردم  در صحن  بهارستان  وادار ساخت، و 
  ! راه افتاد ت  اكثريت  واقليت يماحو زدو خورد  ب

بعـد از شـرح  واقعـة  مـذكور  چنـين         351صـفحة   21نوبهار  در شمارة 
  : نوشت

ما منتظريم رياست محترم مجلـس تحقيقـات كامـل  نمـوده  تشـخيص       «  
با فحش  بايد بنده را سياهكاريها كجاست آيا  اقليت  بدهند كه  منبع  اين 

امروزه  در تمـام  عـالم     كه  » اكثريت « ة  ا قوو مطيع اكثريت  نمود ؟  آي
اوه است بايد در ايران  بوسيله  هتّلين  قوتهديـد   اشي  وافتـرا و اكي وفح

ت  اين بت هاي طالئي  با هـم   معبودي ةاظهارشود؟  آيا  براي  ادام ابراز و 
   »!د؟زاين جامعه ، قربانيهاي گرانبها  تقديم كننمبرّ ه  و بايد افراد منزّ

كه برياست و زعامـت  » اجتماعيون« يا » سوسيال اونيفيه« نقشة حزب ** 
سليمان ميرزا و طباطبائي  در آغاز مجلس چهارم رسميت يافته  بود، خوب  

  .نقشه اي بود
قبل از اعالن رسميت اين  –ما اشاره كرديم كه درابتداي مجلس چهارم  

» سوسـياليزم « ن حزب كه بعدها از سرا»  دموكرات«حزب برفقاي قديم 
شدند،  پيشنهاد شد كه اكثريت مجلس  را مي تـوان بـا سـرجمع كـردن     
دموكراتها ي مجلس در يك فراكسيون بدست گرفت و دولتـي ازخـود   

و روحـاني  وسـايرمخالفان    » اعتـدالي  « اين حزب  بوجود آورد و افراد 
  .اين حزب  را در اقليت  افكند

زمينة ايجاد چنين فراكسـيوني   » ين تاريخ مؤلّف ا« و نيزگفتيم كه چگونه 
را فراهم  آورده بود؛ من در ضمن تاريخي كه درنو بهار هفتگـي راجـع    

مكرّر به ايـن معنـي اشـاره كـرده و درآنجـا       . به مجلس  چهارم نوشته ام 
توضيح داده ام كه بعضي ازسر جنبانان غير دموكرات به بمحض احسـاس  

وچون يقـين بـه خطيربـودن تشـكيل      اين معني حساب كارخود را كرده
چنين فراكسيوني داشتند گفته بودند كه اگر دموكراتها  فراكسيون تشكيل 
دهند  ما هم  داخل  مي شويم ، چه  ما در فالن  تاريخ  متمايـل بـه ايـن    

امروز مي توانم  بگويم كه يكي از گويندگان اين عبارت  ... حزب  شديم 
بـود كـه  از افـرادي قـوي و اليـق      ) سردارمعظم خراساني ( تيمورتاش 

  .مجلس  شمرده ميشد
معذالك آقايان صالح ندانستند ازحزب  تازه ساز خود در صورت ، متّكي  
به سياست دولت شوروي  شده بود ، دست بردارنـد  و چنـين  نقشـه اي     
كشيدند  كه در قسمتي از طول مجلس صورت  اقليت و لحـن  نـافي بـه    

ة قوت اجتماعي و به اصطالح خودشان كه مـي  خويش بگيرند، تا درنتيج
بعد از خرد كردن  حريفـان  يعنـي   !  ما  شما را خرد خواهيم كرد: گفتند

دموكراتها و مدرس و ساير افراد قوي اكثريت ، خود  در اواخـر مجلـس   
زمام اكثريت را بدست آوردند و انتخابات  را كه سه مـاه بـه آخـر  دوره     

  .حزب  خود ببرند شروع گرديد  بنفع خود و
  .از قضا  اين نقشه درست به جامعه رفت 

چه حضرات اوايل مجلس دراقليت ماندند، دراواسط  مـدتي  نسـبت  بـه    
مشيرالدوله  با ساير افراد ائتالف  ورزيدند وازاو حمايت كردند ، ودرهمين 

مشـيرالدوله  تصـور   . بينها چنانكه ديديم بناگاه مشيرالدوله استعفا داد، چـه 
كرده بود كه حضرات  با وزير جنگ  بر ضـد  اوهمكـاري دارنـد  و بهـر     
صورت  كه بود بعد از رفتن پيرنيا و آمدن قوام السلطنه  بار دوم ، حضرات  
بازدراقليت افتادند تا اين  بود كه پس از  نزديـك شـدن بـا وزيرجنـگ     

ا كـه  موفّق شدند  بوسيلة  امضا كردن ورقه اي چندتن ازافراد ناراضي  ر
از  اكثريت بوده و كابينة مستوفي الممالك را با اكثريت مذكور روي كار 

  .آوردند و انتخابات را دردست گيرند
اين نقشه بسيارخوب پيشرفت كرد، و براستي هرگاه  روا باشد كه جمعـي   

از رجال كار كشته ومطّلع  كه وجـداناً وعقـالً وصـورةً وحقيقـةً  مسـئول      
محو كردن رقيبان خود كه آنها هـم  ازجـنس    امورمملكت هستند  براي

خودشان وسروته يك كرباس اند  تا اين حد خود دوستي به خـرج داده   
كـه  »  منفي  بـافي  « از قبول اداره كردن  مجلس سرباز زنند و به اصول 

شيمة  يك اقليت حقيقي است قناعت  ورزند وشـانه  اززيـر بارمسـئوليت    
ردمي پاكيم و با خائنان  نمي تـوانيم  دمسـاز   ادارة  مملكت  بعذراينكه ما م

شويم ، تهي سازند ويكدورة  يك سال  واند ماه عمداً دركنج انزوا خزيده 
فعاّليت هاي سري  وانتشارات عـوام  فريبانـه ونوحـه سـرا ئيهـاي صـرف       

آنهـا را  ( ومذمت ودشنام  برقيبان اكتفا كنند وعاقبت به قـول خودشـان   
يعني  نزديك  به پيـان  دوره و هنگـام    ) رّه كشيب( درموقع) خراب كرده 

نقشـة   ... اگر ايـن مقدمـه روا باشـد   .... انتخابات  دورة  بعد  زمامدار  شوند
  )    8!( سوسياليستها بسيار خوب  پيش  رفت كرد

  
  مستوفی حکومت از استيضاح ◀
  

  :اينگونه شرح مي دهد»  استيضاح از حكومت مستوفي« بهاردربارة  
طوالني شد، عاقبت اكثريت مجلس حاضرشد ازدولـت مسـتوفي    مسامحه

  !استيضاح  بعمل بياورد)  با آنكه بهيچ روي  مصلحت  نبود( الممالك 
اينكه مي گويم مصلحت نبـود از آنـروي اسـت  كـه طرزعمـل حـزب        

درايجاد  روح طغيان و انقـالب وتوليـد   ) اجتماعيون( سوسياليست اونيفيه 
يـك شـورش سياسـي برعليـه مسـلك و روش       حالتي شبيه بـه مقـدمات  

دموكراسي معاصرازقبيل انتقادات زنده برضد روحانيون واعيان واشـراف  
)  سواي  آقاي  مستوفي  و معدودي  دوستان  مشاراليه(وهمة رجال كشور 

و تهديد  به قتل و محو  و تخريب  كه از حدود  انتقادات  بين دو حـزب   
بود و حساب  نكردن  اين معني كه بعد از   متقارب المشرب  فرسنگها  بدور

و  - انقالب روسيه وقضاياي قفقازكه تازه بيخ گوش ايرانيان صدا مي كرد 
باالخص  با بودن مردي  چون  سردار سپه  با مسلكي  دگرگون  كه بـوي  
ديكتاتوري از حركات وسكنات او هويدا  است،  راه انداختن ايـن سـرو   

به حمايت دولتي كه بر سركاراست از ناحية   صداهاي انقالب جويانه آنهم
اكثريت  مجلس و درحين انتخابات،  ساده به نظر نمي رسيد ، و عالوه  بـر  
اين جاي شبهه نبود كه تكيه  داشتن  اين هنگامه ها و ليدرهاي اين بازي 
مخوف به سياست يك طرف ، ممكن است طرف ديگر را طوري  تهديـد  

ات موجب خطر نباشد واكنش  آن از طرف كند كه هرگاه خود اين عملي
  .رقباي سياسي موجب  خطر گردد

شـد  ) اصالح  طلبـان  ( اين مقدمات موجب عدم اعتماد اكثريت مجلس  
جدا شده بودنـد و بـه   ) سوسياليستها ( وغالب افرادي كه ازاكثريت  سابق 

پـس اگـر بايسـتي    . اصالح طلبان پيوسـته درنتيجـة همـين نگرانيهـا بـود     
حي از چنين دولتي بعمل بيايـد ناگزيربايـد بـه خـبط آن دولـت      استيضا

درسياست خارجي باشد و  بازي كـردن يكجانبـة دولـت وهـواداران او     
مورد استيضاح قرار بگيرد وحق اين بود كه دولت نمي بايست بگذارد كه 
از او استيضاح به عمل آيد وكاري برخالف نزاكت صورت بندد، زيرا، مـا  

ايجاد روابط حسنه ودوستي صميمانه با دولـت شـوروي   احتياج مبرمي به 
   داشتيم وهنوز قرارداد تجارتي بين ما و آنها بسته نشده و گفتگوهـاي مهـم

و مسـائل  ) مربوط به صيد ماهي دربحـر خـزر  ( ديگر مانند مسئلة ليانازوفها 
متعدد ديگردرميان بود كه با دوستي وحسن روابط دوسـتانه ممكـن بـود    

اين استيضاح ضرورت  نداشت، زيرا برخشـونت و مخالفـت   انجام پذيرد و
  .دولت شوروي در نهان مي افزود

ليكن پافشاري ولجاج حزب مزبورمقاومت  مرحوم مستوفي  را كـه خـود   
بهترازهمه ازين امور واقف بود سبب گرديد وراستي اينست كـه اوضـاع   
بواسطة تحريكات جرايد وتوليد جنگ عصـبي وآشـوب  فكـري بقـدري     

ته وغيرقابل اصالح شـده بـود كـه مـردي چـون مسـتوفي را بـدين        آشف
پافشاري واداركرد و عاقبت او را به ايراد نطقي كه از متانت و آقـائي دور  
بود و رجالي  چون مشير الدوله  ومؤتمن الملك  و غيره  را برنجش افكند 

  !مجبور ساخت 
استيضاح  را كه  باالخره مرحوم مدرس  وعده اي از رفقاي  ايشان  ورقة   

بود  توسـط  رئـيس    »  روية دولت  نسبت به سياست خارجي « مربوط  به 
  .مجلس  به دولت دادند

جوزا  وزير خارجه در جلسة  علني حاضر  شد و در مـورد    20روز يكشنبه  
استيضاح  اظهار داشت  كه هروقت مجلس معين كند براي روز استيضـاح   

فقط  چون استيضاح  راجع بر روية دولت  دولت  حاضر خواهد بود ولي 
نسبت  به سياست خارجي است و مـواد  مخصـوص  كـه دولـت بتوانـد      
جواب آنرا قبالً  حاضر كند معين نكرده اند من تقاضـا مـي كـنم مـوادي     

  .معين  شود تا  دولت  مطّلع شود
وزير امور خارجه خوب مي دانست كـه استيضـاح  كننـدگان  چـه مـي      

و او هم به  اشكاالتي  كه حضرات در پيش  داشتند واقـف  بـود،    گويند ،  
اما بحكم لزوم  مقاومت  و مبـارزة سياسـي  مـي خواسـت  خصـم  را بـه       

  .زحمت  بيندازد
مراد  مـن  كلّياتسـت  و شـايد  محتـاج      : مدرس  در پاسخ  فروغي  گفت 

  .بذكر بعضي جزئيات  نشوم
د،  زيـرا  مسـائلي در پـيش     مدرس نمي خواست داخل بحث  صريح  شو

بود كه  نمي شد گفت، ايـن  بـود كـه سـعي مـي كردنـد بـدون دادن        
استيضاح و گفتگو دولت سقوط  كند ولي باالخره ناچاركار بـه استيضـاح    

خرداد  استيضاح  بعمـل   21كشيد، و عاقبت  قرار براين  شد كه  روز شنبه  
  .آيد

« و »  مـدرس « مترين  آنهـا  روز مزبور از طرف  ناطقين  دو طرف  كه مه
بودند سخنهائي  رد و بدل گرديد اما همه در لفّافها پيچيده و با »  فروغي 

كمال  احتياط  ادا شد و عاقبت  رئيس الوزرا پشـت تريبـون  رفـت ودر    
آغاز  كالم بياني ماليم  اظهار داشت  ولي باالخره  نتيجة  حاالت عصـباني   

درآن مرد شريف نيز بروزكرد وخالصه اين كه درمملكت  ايجاد شده بود 
موقع  بره كشي فرارسيده  است و معدة من  براي  بـرّه  : معني آن بود كه

  ...من  نه آجيل  مي دهم و نه آجيل  مي خورم - خوردن  مستعد نيست

اين نطق  كه ازمردي مانند مستوفي الممالك قدري تند و زننـده  بنظـر    
كه قطعاً غالب آنها از ديگران  كمتر آجيل ( مي رسيد  به اكثريت مجلس 

خورده  ودر مدت عمراز خزانـة دولـت پـول نگرفتـه بودنـد و  سـاعات       
  .برخورد) عمرشان كمترصرف شكار وعياشي وخوشگذاراني  مي شد

مستوفي نطقش را تمام كرد و منتظرجواب  نشد ونيزصبرنكرد ورقة سفيد با 
داده شود و ازهمـان كرسـي خطابـه     كبود به نشانة عدم اعتماد  به ايشان

پائين آمد و ازدر تاالر جلسه بيرون رفت و وزراي ايشان  هم از پشت سـر  
دويدند و تنها سردار سـپه وزيـر جنـگ استوارنشسـت     رئيس خود بيرون 

وسپس  برخاسته براي حفظ انتظامات پائين  رفت و قبل از رفتن از رئيس 
نم؟ و در پائين هم عده اي  نظامي  من  هم بروم  يا بما: مجلس  پرسيد كه 

  .را فرمان داد  تا براي حفظ  انتظامات آماده باشند
بعد از رفتن دولت همهمه درقسمتي از تماشاچيان افتاد  و رئـيس مجلـس   

  .مؤتمن الملك  امر كرد بعضي آنها را گارد توقيف كند
  )   9!(دولت  رفت و منتظر انجام  تشريفات  نشد 

  
    الممالک مستوفی حکومت تزلزل ◀
 

كابينـة  «: نويسـد  عبداهللا مستوفي در بارة حكومت  مستوفي الممالك مـي 
هـا روي   ميرزا و سوسياليسـت  سعي سليمان الممالك، درحقيقت به  مستوفي

از دسـت   س عدة مخصوص خـود را در مجلـس   كار آمده بود ولي مدر
. شكلي نبـود اي كه اقليت را اكثريت كند، كار م هآوري عد نداده و جمع

ة طرفدار سردار عد اكبرخان داور ليدر آنها بود،  ي عليسپه هم، كه تا حد
بـرهم زدن اكثريـت    پـس،  . شـد  اي همـراه مـي   طبعاً با هر مخالف كابينه

الممالك كاري نبود كه خيلي به اشكال بربخورد و بهمين  طرفدار مستوفي
، بعد از ايراد  نطق  هس در موقع  گذشتن برنامة  كابينبود ، كه مدر جهت 
را ممتنع وا نمود كرده ، موافقت و مخالفت   دار  خود ،  خويش شل نيمفص

آينـده  اگـر خـالف      خود را منوط  به عمليات  بعدي كابينه  نمود، كه در 
  . انتظاري  مشاهده  كند ، مخالفت خود را اظهار  نمايد

ه همين طورها گذشت ب 1302) فروردين(و حمل ) اسفند(دو ماه، حوت   
مذاكرات تجديدشدة پيمـان تجـارتي   . صورت نداد و كابينه كار نماياني 

و بـدل نشـده و    رد اي نرسيد و قراردادي  هم به نتيجه) ايران و شوروي(
اي سپاهي در سواحل خلـيج   هانگليسها باز عد. باب تجارتي مفتوح نگرديد

الممالـك، نسـبت    به مستوفيبيني روسها   كردند و نظر به نيك فارس پياده 
اي مـذاكرات   روسي در ايران پاره به او بدبين شدند و راجع به مأمورين 

ايـن   . ميـان آوردنـد   خارج از نزاكت، كه نسبت به ايران هم سبك بود، به
مقدمات سبب شد كه مدر   ه بـه فعـل   س مخالفت موعـود خـود را از قـو

ه پرداخـت  آوري عد جمع در مجلس به 1302  درآورد، و از اوايل حمل 
  . كه از اين حيث خود را مجهز نموده باشد

قـواي حريـف شـد، بـه     ) گردآوري(ه تحشيد سليمان ميرزا هم كه متوج
ها كه نزديك مجلس دائـر   سوسياليست پكلو ت سنّية هو و جنجال، از سنّ

فرستاد كـه طرفـداري    عنوان تماشاچي، درجلسه ها مي  اي را به هبود عد
س هـم،  مـدر . ا، نسبت بكابينة مستوفي الممالك، برخ حريف بكشندت رملّ

.  ة خود را، بهمان عنوان تماشاچي بجلسات مـي آورد ه بيكارننشسته  عدالبتّ 
و جمعيت بيكار، معلوم است صحن بهارستان چه ميـدان   هاي رمضان  شب

ساعت سه وچهارازشـب گذشـته    همين كه مجلس در. شود اي مي مبارزه
. كـرد  مـي  نمود، ازدحام تماشاچي در طاالر جلسه بيداد  دا ميرسميت پي

خبـر بودنـد،    مات و تداركات طـرفين بـي  طرف كه از مقد مردم آرام بي
اقدامات بـراي چـه منظـوري اسـت، وهـركس       ماندند كه اين  رميمتحي

   . نمود تظاهرات مي برحسب تمايل خود به طرفين، تعبير و تفسيري از اين 
ها افتـاد و در اطـراف    نداشتن كابينه در مجلس، به دهن كم، اكثريت كم

. شـد كـه تـا آن روز سـابقه نداشـت      مي اين موضوع چيزهايي هم گفته 
ديگـر،   و دو سـه نفـر   )  اصانلو( گفتند وكيل خمسه بيان الدولة  ازجمله مي

خود را پارسنگ اكثريت واقليـت كـرده هـر دو روزي بـه يـك سـمت       
كـه  بيـان الدولـه  بـراي برگشـتن بسـمت         ه ي  شنيده شدروند و حتّ مي

ابتـدا كـه بـاو     ه شخصي  كرده  بود،  و طرفداران  دولت،  شرايطي بالمرّ
وعدة  مساعدت داده بودند، اسم خود را ازصورت اسامي اضداد دولـت  

وچون  تقاضاهايش برآورده  نديـده بـود،  مجـدداً بطـرف      حك كرده، 
.  اين كار تكرار  پيـدا كـرده بـود    ار  اضداد دولت  رفته،  و گويا يكي دوب

سراسر ماه رمضان، وقت به همين طورهـا گذشـت تـا بـاالخره، اضـداد      
اي رسيدند كه اكثريت نداشتن دولت در مجلس  هدولت به عد) مخالفان(  

  . محرز گرديد
ة كرد كه در عد هميشه رسم براين بود همين كه رئيس دولت احساس مي

داد و  تزلزلي حادث شده است، خود استعفا مي هواخواهان او در مجلس 
اضداد . كبود بكشد فاق مي افتاد كه كار به استيضاح و ورقة سفيد و كمتر اتّ

الممالـك كـه هيچوقـت خـود را بـراي       دولت هم منتظر بودند مستوفي
اين بار » آقا«داد، همين كار را بكند ولي  نشان نمي) حريص(  لع ارياست و

   . اين كار را نكرد
منزلة حمله به  قدر ترديد وجاهت كه به الملّه را هيچ چيز به اشخاص وجيه

  بادهـاي پيشـرس    بـاد و مـرده   اين زنده. كند نمي سرماية آنهاست عصبي 
راه انداخته و  كابينه به صحن بهارستان كه سليمان ميرزا براي همراهي با 

 بـذبي ايـن  اضداد كابينه را هم به اين كار واداشته و باالختصـاص، مذ 
  طرفي متمايل  رروز بههحراج گذاشته و وجاهت آقا را به چند نفر كه 

  
  

  14صفحه در
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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ـ    ركرده مـي شدند اين مرد شريف را بسيار متـأثّ  مي ت خواسـت بـه ملّ
جنجال و سر و صدا، اضـداد او تقصـيري    بفهماند كه با اين همه هو و

كه يقين هـم   همين جهت بعد ازاين به. توانند ثابت كنند او نمي براي 
اند، استعفا نكرد تا اضداد  افتاده حاصل كرد كه طرفداران او در اقليت 

ـ     ت خود را به استيضاح وادار كرده و بيگنـاهي خـود را در پيشـگاه ملّ
   . ثابت كند 

دانست  خواست استيضاح كند زيرا بهتر از هر كس مي س هم نميمدر
راي آن بود كه آقا را او در اين مورد ب يت ضد. كه آقا تقصيري ندارد

خـودش   قـول   ديد و بـه  در اين موقع براي رياست وزراء مناسب نمي
كـار   خواست شمشير جواهرنشاني را كه براي مواقـع تشـريفات بـه    مي

تبديل كند و اين اكثريت را براي اين مقصـود   است به شمشير برّاتري 
قـانون    67اصـل   يك چند  هم ، تفسير  و تعبيـر   .ساخته و پرداخته بود

اضداد كابينه  به اين اصل  .  اساسي در ميان  طرفين  مورد مباحثه  بود
ة ك  جسته،  مي خواستند بگوينـد،  كـه چـون عـد    اساسي تمس قانون 

، كابينـه طـرف اعتمـاد  مجلـس       اضداد  كابينه از نصف  گذشته است 
ند، تا گفت مي   ولي  طرفداران دولت ، حقا.  نيست، و طبعاً منعزل است

رأي عدم  اعتماد  بورقة  كبود  داده نشده است، كابينه داراي  قدرت 
  .قانوني است

ـ   ولو قب  رد در سر ة  خـود را  در  اين دونظريه، طرفين  هريك ، ادلّ
مجلس ، با حرارت  زياد ، مذاكره  مـي   مجالس  خصوصي  و كولووار 

بادهـاي   و مـرده   ت  هم ، در صحن  بهارستان  با زنده بـاد  ملّ. كردند
بـه آنجـا  رسـيد كـه       اركـ .  خود، داد فصاحت  و قانون داني مي داد

وكالي مجلس  و نطقهاي آنها  هم ، نطق ها    طرفداران طرفين، برضد
گذشت ، وشوال  و  ماه رمضان  و ثور . و بيانات زننده اي  مي كردند 

اسـي  بجـائي    قانون اس  67جوزا  رسيد ، هنوز  مباحثه  در تعبير اصل  
  .بود نرسيده 

چوني  مجلس  نت   قاسر رسيد  مد   س  هارم  نزديك  بـود،  اگـر مـدر
مي كرد، عمـرمجلس   67صرف  تعبيراصل  وقت  خود را  بيش از اين  

گشت و بر ضررش  تمـام   مد ، و خالف  مقصود  او حاصل  مي آسرمي 
ـ يت  بيشـتر مت بزرگـوار ، در ايـن  ضـد    دمقصـود  سـي  . مي شـد  ه  وج

ع، آن برش  را نمـي  زيرا  در اين شمشير مرص.دورة  بعد بود انتخابات  
ميان  حفظ  كنـد، و  ادر مقابل  نظ ديد ، كه  بتواند آزادي انتخابات  را 

اعمـال   بـات   اماً  در انتخكار بكام  سردار سپه  و طرفداران  او كه مسلّ
  .نفوذ مي كردند مي شد

نامه هم، ممكن بـود دولـت از    تيضاحاز طرف ديگر درصورت دادن اس
قبل از رسيدن موعد استيضـاح و تعيـين    فُرجة قانوني استفاده كرده و 

كابينه سر كار  ت مجلس سرآمده و طبعاً منحل شود و تكليف كابينه، مد
باقي مانده و مقصود، كه اطمينان از سرنوشت انتخابات است، حاصـل  

  . ه و طرفداران او بشودهم كار به كام سردار سپ و باز . نگردد
ه بـي  اما سردارسپه ، دراين گير ودار ، چنين بنظر مي رسيد  كـه بـالمرّ  

زيـرا بـا وجـود    . اين بود كه بي طرف باشـد   طرف  است ، و حق  هم 
نتيجة  انتخابات  كشورداشت درهرحال ، از پادگانهاي نظامي كه دركلّ

يـن حيـث ضـرر و    برنفع خود مطمئن بود، و درعوض شدن كابينه، از ا
با وجود اين، چون تغيير كابينـه، او را  . نمي كرد  او حاصل نفعي  براي 

برد ، از اين دعوا  كه مـي دانسـت    يك قدم برياست وزراء نزديكتر مي 
س ختم خواهد شد ، بدش نمي آمدبنفع  مدر .  

الممالـك   س حساب كار را كرده و دانست كه مسـتوفي باري، سيد مدر
استفاده ) مهلت پاسخ دادن به استيضاح(  از فُرجة قانوني كسي نيست كه 

مجلـس،   كرده و خود را كسي بشناساند كه بخواهد خويش را در غياب 
بنابراين، از محاجة قانوني صرفنظر كرده و . الوزراي زوركي كند رئيس

جانب نسبت به روية دولت  اين«را با اين چند كلمه  نامة خود   استيضاح
مجلس تقـديم داشـت و    به رياست » رجي استيضاح دارمدر سياست خا

روز بعد، آقاي فروغي وزير امور خارجه به مجلس آمد و روز استيضـاح  
  .  ن گشتفرداي آن روز معي براي 

، پيش از ظهر و بعد از ظهر، در يك جلسه با يـك  1302جوزاي  21روز   
س و ستيضاحي مدرفاق افتاد نطق اساعته كه در ميان اتّ س چهار، پنج تنفّ

   . امورخارجه شنيده شد جواب سليمان ميرزا و دفاع وزير 
مدرل خود كه قسمتي از آن راجع به تـاريخ سياسـي   س، در نطق مفص

ة دولت با دو همساية اخير، و طرز و روي سالة   ايران در اين يكصدوپنجاه
كـت،  نزا قوي بود، آقا را داراي قدرت منع ندانسته با كمـال متانـت و   

جا نياورد، و ايشان را قاصر شناخت نه  ايشان را براي اين موقع، مناسب به
قول خودش، استعداد منعي آقا را بـراي مقاومـت يـا      به مقصر و اجماال 

در عـداد هنـد و    هاي دولت انگليس، كه دولـت ايـران را    روي   زياده
ودند كه افغانستان قلمداد كرده و سياستمداران آن دولت اظهار داشته ب

همچنين از اين . روس از اين سه دولت بروند، كم دانست بايد مأمورين 
يكـي از طـرفين عالقـة     كه چرا بايد دولت ما طوري رفتـار كنـد كـه    

زيادتري نسبت به آن نشان دهد، شكوه كرده نطـق جـامع پرمغـز كـم     
  . پايان آورد نزاكت و متانت خود را به حملة با 

عنوان ليدر حزب مدافع كابينـه بـه مـدرس     بهجوابي كه سليمان ميرزا 
ـ   گشتي گل اي  داده است جز پاره ي هاي حزبي و خصوصي چيـز مهم

بود كـه دفـاعي    ه كابينه ندانسته س هم تقصيري متوجاساساً مدر. ندارد
الممالـك بـراي ايـن     خواست بگويد مسـتوفي  الزم داشته باشد بلكه مي

استعداد منعش كم اسـت و  «ا به رساست و اين جمله ر نا موقع كوتاه و 
چنان كه دفاع فروغي وزيـر   . قصور است، نه تقصير، تلويحاً فهمانده بود

ه بـوده و در      امور خارجه هم بيشتر متوج ه وجهـة كابينـه درانظـار عامـ
ديديد كه ما كاري نكرده بوديم، پس اين همه هو و «گفت  حقيقت مي 

   »جنجال براي چه بود؟

  
  
  مالك  رئيس الوزراءنطق مستوفي الم◀

 
الممالك پشت تريبون رفتـه و بعـد از زدن    در اين موقع، آقاي مستوفي

چپ و پيش سينة لباس بـراي گردگيـري    به آستين دست  رچند تا تلنگ
  : داشت، گفت موهوم، كه آقا در موارد شروع به صحبت عادت به آن 

فتخـار و  ي و مملكت مشروطه بنده ابا اين كه به كوچكترين خدمات ملّ
ت عمل و اجراي قانون و اين كه براي صح اشتياق داشته و دارم، نظر به 

اين طرف چنـدان   پاكدامني و بيطرفي صرف، مخصوصاً از چند سال به 
ام و هـيچ   بينم، هميشه دوري از خدمت كـرده  هاي زيادي نمي مشتري

دخول خدمات نداشتم، و هر وقت داخـل در خـدمت    وقت اصرار در 
اي  تمايل يـك انـدازه   اگر با حضور مجلس بوده و باز برحسب ام،  شده

ت و امر اكيد اعليحضرت بوده است و هيچ وقت بـه اصـرار و   ارادة ملّ
چيني و برانگيختن وسايل نيامدم مصدر كار شوم و هـيچ وقـت    اسباب 

در . عرض كردم، نداشـته و نـدارم   عللي كه  اصرار به دخالت در كار، به
انـد   اند هميشه مشاهده فرموده ياني كه تشريف داشتهساير مواقع هم آقا

هـاي   ميلـي، يـا از طـرف مجلـس در دوره      يك بـي  د حسمجرّ  كه به 
گيري نمـوده و هـيچ وقـت      كناره گذشته، يا از طرف اعليحضرت فوراً 

اين مرتبه، علل اسـتقامت همـان بـود كـه آقـاي      . كردم استقامت نمي
ام و اشتياق بـه   واالّ من عوض نشده ذكاءالملك همكار من بيان كردند، 

واالّ كمال افتخار به كـوچكترين خـدمات    كار هم، به همان علل ندارم 
   . دارم

جهات استقامت من همان بود كه آقاي ذكاءالملك بيان كردند و خيلي 
آقايان استيضـاح فرمودنـد، حاضـرين     كنم كه پس از اين كه   ر ميتشكّ

نيامده و  تي، خطائي نسبت به دولت وارد استماع كردند كه باالخره خيان
س فرمودند بنده قبول نـدارم و تصـديق   قصوري را هم كه آقاي مدر

كنم كابينة بنده قصوري در وظايف  عرض مي كنم و با كمال جرأت  نمي
ام     انجـام داده  خود نكرده است و آنچه توانسته ام  و ممكن بوده است 

س هـم  ه است ، و خود بيانات آقاي مدرف  انجام بودرُويا اينكه ، در شُ
حقيقتاً اعتـراض واردي نداشـته و فقـط يـك قـدري       داد كه  نشان مي

بنده هم كمـال   ) س ـ بنده كمال اخالص را دارم مدر(لطف بودند  بي
لطفي بيش از چيزي كه فرمودند نفرمودند  ر را دارم كه در عين بيتشكّ

  . اي ذكاءالملك گفتندسياست خارجه هم آن بود كه آق و راجع به 
يك فرمايشي هم آقاي مدرام س فرمودند راجع به قضاياي گذشته و اي

مـن   لطفي نمودند و نسبت قصور به بي مهاجرت، كه در آنجا هم قدري 
ر تصو دانم و  ر نميدر آنجا هم پيش وجدان خودم خود را مقص. دادند
سـت و چـون   ام عين صالح مملكت بـوده ا  كنم آنچه كه من كرده مي

دانم اين حق ممكن است داده  نيستم، نمي به نظامات مجلس آشنا  كامالً
آن  شود يا خير، كـه تقاضـا كـنم يـك كميسـيوني تشـكيل شـود و در        

كميسيون راجع به آن قسمت آنچه حقايق بـوده اسـت عـرض كـنم و     
 حاال كه مطالب كامالً.خيانتي نكرده است  معلوم شود كه دولت خبط و 

عمل  كردند به و حفظ اصولي هم كه آقاي ذكاءالملك اشاره روشن شد 
با اين كـه  . آمد، من هيچ اصراري به ماندن ندارم و اشتياقي هم ندارم

لطفـي   آقايان معلوم شد كه مخالفت آقايان ناطقين بـي  تا يك درجه به 
يكـي دو نفـر از   (  آمـده اسـت    بوده است كه از اين دولت بدشان مـي 

دانم وضـعيات امـروزه طـوري اسـت      مي) ور نيستط نمايندگان ـ اين 
و دخالتشان در امور چنـدان پيشـرفتي نـدارد     من اصالً اشخاصي امثال 

خواهند داخل كار  مي فانه و بدبختانه در اين مملكت هم اشخاصي متأس
اصـراري  . دهـم  گيرم، نه مي من نه مي. هايي هم بدهند بشوند و آجيل
عقيدة بعضـي   م غيبت مجلس را كه شايد بهاندارم و اين اي هم به ماندن 

كـنم و   اشتها دارند واگذار مي كشي فرض شود به اشخاصي كه  ام برّهاي
و از اينجـا هـم    متـوانم هضـم كـن    معدة من هم خـراب اسـت و نمـي   

روم خدمت اعليحضرت همايوني، بـراي حفـظ احتـرام     مي گذارم  مي
  ».كنم اكثريت استعفاي خودم را تقديم مي

اين بيانات سرا پا عصبي، ازكرسي خطابه پـائين آمـده ، خطـاب    پس از
وهمگي ، باستثناي  سردار سپه ، از مجلس   . بوزراء  گفت آقايان بفرمائيد

  .خارج شدند
بـاد   اي تماشاچي صداي زنده هدر همين حين از طرف عد! سابقه كاربي

س بلنـد  مدرباد   ي مردهمخالفين كابينه و حتّ باد  الممالك، مرده مستوفي
بـاد   فرياد زنده هاي آنها هم براي آن كه از حريف بازنمانند  رقيب. شد
س كشيدندمدر .   

سردار سپه، وقتي اين صدا از جمعيت بلند شد، برخاسـت جلـو رئـيس    
الملك چيزي پرسـيد، و ايشـان    مؤتمن مجلس آمد و با يكي دو كلمه از 

   . او هم از در خارج شد. هم جوابي گفتند
الملك رئيس گارد مجلس را احضار، و به مجلـس پيشـنهاد كـرد     نمؤتم

نظمـي مجلـس    راه انداخته و باعـث بـي   تمام آنها كه اين سر و صدا را 
آراء  فاق اتّ  اين پيشنهاد به. رين آنها تعقيب گردنداند توقيف و مقص شده

هـا را   امر رئـيس، هـوچي   به. تصويب و رئيس گارد هم حاضر شده بود
  . س تعطيل شدبه تنفّ ند و جلسه قهراً توقيف كرد

  اي وكـال   پـاره . داً جلسـه تشـكيل گشـت   پس از يكي دو سـاعت مجـد
كـه چـون خـود را هـدف      السـلطنه   ازجملـه قـوام  . هايي كردنـد  نطق

الممالك دانسته بود شـرحي   نطق مستوفي» خوري آجيل«و » كشي هبرّ«
ظهار، و دارائي اين نطق و كندي دندان خود در آجيل خوردن ا  برضد

ثابت كند كه ايشان و اشخاصي كه  خود را گرو داد كه اگر كسي بتواند 
مشيرالدوله  نسبت به . اند اند، آجيل خورده از نزديك با ايشان كار كرده

الـوزرا شـود همـين گـرو را داد و      هم كه ممكن بود در آينده رئـيس 
ـ      باالخره ضمن تغير بسيار  ت در ايـن  بـه موضـوع ديگـر پرداختـه و گف

ـ    دوماهه عرصة تهران نمايشگاه هوچي در صـحن   ي ها شـده بـود، و حتّ
و بـاالخره  . كردند گوئي مي ت ياوهبهارستان هم نسبت به نمايندگان ملّ

به تحسين از اقدام اخير آقـاي رئـيس مجلـس در     شريطة نطق خود را 
كابينـة   برضـد  حفظ انتظامات قرار داده و افزود كه من خيال نداشـتم  

ها كـه   الممالك ورقة كبود بدهم ولي بعد از استماع اين جمله ستوفيم
تراوش كرد، ورقة كبود خود را تقـديم رئـيس مجلـس     امروز از ايشان 
  . خواهم نمود

ها هم سرايت كرد و هـر يـك از آنهـا     معلوم است اين جنگ اعصاب به روزنامه
نفع خـويش و    ده، بهمسلك و پارتي خود واقعات را آب و تاب دا ه و برطبق روي

خـي در  آقـاي فرّ . نمودند سوء استفاده مي ي برضرر رقيب، از آن استفاده، و حتّ
س را بـه  مـدر  طوفان خود باز هم رباعيات زادة طبع خـويش را منتشـر كـرده    

آنها كه برحسب امر و پافشاري رئيس مجلس گرفتار توقيف . بوقلمون تشبيه كرد
ني شـده بودنـد، چنـد كلمـه سـؤال و جـواب       تعقيب، و بالنتيجه حبس قـانو  و 

توجيه كرده و اقدامات سردار سپه را براي حفـظ   الملك را با سردار سپه  مؤتمن
جواب دانسته تـا توانسـتند در    نظم در خارج از بهارستان مربوط به اين سؤال و 

  . فرسائي كردند اطراف آن قلم
ا براي اين نطق كه جـز  الممالك ر هاي طرفدار سوسياليست سر مستوفي روزنامه

خالصه اين كه تا چند روزي . چيزي نبود به عرش برين رساندند زادة عصبانيت 
و  ه رواج كامـل يافـت و طـرفين حـقّ    طرفين قضي بازار تهمت و افترا نسبت به 

هـم پيـدا كـرده     نسبت بـه  عقيدة خود  هاي يكي دوماهة گذشته را كه به حساب
الملك بـراي تشـريح مطلـب، در     ي كه مؤتمنحد بودند بطور كامل وابستند به

جلسة بعد مجبور شد در ضمن گزارش عملياتي كه مجلس، در جلسة قبل، رئيس  
و در ايـن خصـوص    بدان مأمور كرده بود، توضيح بدهـد  فاق آراء اتّ خود را به

  :گفت 
در آنروز كه  آقاي سردار سپه نزديك كرسي خطابه  آمدند، ازمـن  پرسـيدند   

وم، يا بمانم ؟ من بـه ايشـان گفـتم ، اختياربـا خودتـان  اسـت مـي        كه من  بر
نه ايشان از من دستوري خواستند ، و نه  من مأموريتي دادم ، . خواهيد بمانيد 

اگردرخارج زد و خوردي اتّفاق افتاده ، وايشان متعرّض كسـي شـده  باشـند ،    
ظهـار  حتّـي آمدنـد، ا  : مربوط به صحبت آن روز نيست و سـپس، اضـافه كـرد   

گفـتم رأي مجلـس   . داشتند كه جمعي هم در پائين  مشغول  بي نظمي هستند
فقـط  آن هـا را، كـه درطـاالر  جلسـه بـي       . منحصر به طاالرجلسه  بوده است 

نظمي كرده اند، توقيف كنيد و مطابق  گزارشي كه بعد از تحقيقـات  رسـيده   
م، آقايـان  ايـن   تصـورمي كـن  . است، سيزده نفر  از آنها محرّكين اصلي هستند

اندازه  توقيف  را، در بارة  آنها كافي بدانند ، و اجازه  بدهند،  كه آنها  را هـم  
همگاني  خود ، پيشنهاد  ايشان » صحيح است« مستخلص  كنند، مجلس هم ، با 
  .را پذيرفت  و سر غائله هم آمد

با وجود خصوصيت هاي صـد وچهـل پنجـاه سـالة خـانوادگي، بـا مسـتوفي          
الك  براي اينكه دمكراتها آقا را از يخة خود خواهي پـائين  انداختـه و او   المم

را ،  با همة  آريستوكراسي كه  داشت ، بخود  منسوب  مي داشتند، من آنقـدر  
ها با ايشان رايگان نبوده ام ، كه هدف نطـق ايـن  روز  را از ايشـان  استفسـار     

رايگان بوده اند،  بخود اجـازه  كنم، و تصور نمي كنم آنها هم كه  با آقا خيلي 
  .داده باشند، كه  اين نطق  عصبي اين روز آقا را بخاطرش  بياورند

آقا قبالً مي دانسته است كه مشير الدوله كانديـداي رياسـت وزراء اسـت ، و      
هيچكس ولو فرّخي آنروز ، و توده اي هاي امروز هم، معتقد نبوده ، و نيسـتند  

همچنـين ،  . ادن وآجيل گرفتن وبرخ كشي  باشدكه مشيرالدوله اهل آجيل د
نه درآنروز و نه قبل و نه بعد  كسي را نشنيده ام ،  كه نسبت به مدرس ، چنـين  

آقا هم متين تـر  . دعوي  را داشته باشد ، كه  مثالً او را آجيل و برّه كشي بداند
 و با وقارتر از آن بـود،  كـه آنهـائي  را هـم  كـه اهـل آجيـل  و بـرّه كشـي         

بقـدري  » اسـتعداد مـنعش   « حتّي ، بقول مدرس . ميدانست، بروي آنها بياورد
كم بود، كه بروي آنها كـه از مـال  شخصـي  و مـوروثي  او ، داراي  آالف و     
الوف  شده بودند، نيز چيزي  نمي آورده  پس چه  شده، كه  در ايـن مـورد ،   

  حرف  آجيل  خوران  و برّه كشي  را بميان آورده است؟
تصورمي رود ، كه در اين  يكي دوماهه، مرده باد و زنده  بادهائي كه رجالـه    

هاي حزبي ،  در صحن  بهارستان و درمحافل  مـي گفتـه انـد، بـا آب و تـاب      
هائي كه رؤسا مي توانسته اند  به آنهـا  بدهنـد ؛، بـاطّالع  مسـتوفي الممالـك       

صـورتي  كـه ،  ريشـة       در. رسيده ، و آقا را خيلي عصباني كرده بوده  اسـت 
تمام  اين هو وجنجال ها ، جز سليمان  ميرزا ي طرفدار آقـا كسـي نبـود، در    

خيلــي درلفّافــة اســتعارات و كنايــات ايــن  روز هــم ، مــدرس اگــر چــه 
را »  اسـتعداد منـع  « مخصوص بخود ، ولـي درهـر حـال، كـم بـود      

ــ  ــدازه ، توضــيح داده  و در حقيق ــادتر از ان ــدري زي ت  درايشــان ، ق
حقيقتــي را كــه همــه بــدان معتقــد  بودنــد، يــك دو ســه  بــاري بــه 

را درايشـان تحريـك كـرده، و    »  استعداد منع« خاطرايشان آورده  و 
آقا را برآن داشته است  كه موقّتاً  چيـزي غيرازآنچـه جبلـي اوبـوده     
است ، بشود ودرحال عصباني  بدون اين كه هدف  معيني  را در نظـر  

جمله هاي زننده  را برزبان  رانـده اسـت، واگـرهم     آورده  باشد اين
هدفي در نزد  خود داشته ، همـان  نظاميـان بـوده انـد،  كـه آجيـل       

 )  10(» .خوران و برّه كشي  به آنها  مي چسبد
     

بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی، ادامـۀ   :يحتوض
     .هد آمدمتن خوا این بخش در سایت انقالب اسالمی همراه با 
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در بوته  یجمهور یاستانتخابات ر
   ۲ -ابهام ؟ 

 يـين در سـازمان ملـل، تع   ينفلسط يشناساندن دولت رسم يتدر به رسم    
و قریب الوقوع سـر نوشـت مـردم سـوریه، بحرانهـای  تکلیف نهایی

جدید در عراق در رویارویی هـای نظـامی المـالکی و تنشـهایی کـه از  
ســوی غــرب بوســیله ســران کردهــا، خــود را در گیریهــای احتمــالی 

نشان میدهند،  همه و همه در بیرون مرزهای ایران توجهـات  نظامی 
ضعیت بشـدت بحرانـی از سوی  دیگر و. را به خود جلب نموده است

ایران، آینده رژیم جمهوری اسالمی را تیـره و تـار سـاخته و  در داخل 
خامنه ای در بن بست انتخابـات، . در چنبره مشکالت فرو برده است

این که مهره مطلوب او باالخره چه کسی خواهد بود؟ و  باز مانده در 
سـت این پیشکار آینده او کیست که از یک طرف گوش بـه فرمـان سیا

ایشـان باشـد و بتوانـد موضـوع  و مشـکل کلیـدی سیاسـی  بین المللی 
روی میز رژیم، یعنی ماجرای اتمی و تحریمهای شکننده اقتصادی را 

همزمان ماجرای الینحل رابطه با امریکـا را، کـه ایـن  پیش ببرد و هم 
بار میرود که مسئله تعیین تکلیف کـردن رژیـم را علیـرغم انتخابـات 

کـار آمـدن کاندیـد مـورد دلخـواه رژیـم  یعنـی  و روی  ایاالت متحده
موضوع یک سره کردن تنازع و برخـورد هـا  .  آقای اوباما را رقم بزند

موضـوع رابطـه بـا امریکـا را بسـیار جـدی تـر  با ایران، این بار از قضا 
بنابر ایـن آقـای خامنـه ای مانـده سـر در گـم کـه در ایـن . کرده است

کـدام مهـره را انتخـاب کنـد تـا بتوانـد   خره شرایط تعیین کننده، باال
پاسخ مشکالت را در این گردنه های خطرناک و سـخت از طریـق او 

  پیش ببرد؟ 
در نوشته پیشین بخشی از بحرانهای پیش روی رژیم از جمله بحـران 
اختالفات درونی، بحران اتمی، بحران سوریه که رژیم را در تالطمـی 

بن بست  العالج دست بـه گریبـان  سخت فرو برده و حاکمیت را در 
نموده است،  بر شمردیم ولی بحرانها و مشکالت اداره امور جامعـه و  

تحریم های  رو به افزایش،  بقول سر دمـداران خـود رژیـم، حملـه و  
در پیش خواهد بود کـه لـرزه  را بـر انـدام "  لشگر گرسنگان" هجوم 

را از آنهـا گرفتـه والیت مطلقـه و حاکمیـت انداختـه و مهـار اوضـاع  
  .است

تهدیدها  و هشدارهای پی در پی خامنه ای به سران سـه قـوه و کـار   
پردازان خود و گروههای رقیـب پیوسـته ادامـه دارد و ایـن تهدیـد و 

آخـرین آن حکـم حکـومتی . هشدارها روند روزانـه پیـدا کـرده اسـت 
جدید ایشان بـه مجلـس در رابطـه بـا فرمـان جلـوگیری از استیضـاح 

نژاد می باشد، ولی علیرغم خط و نشان کشیدن ایشان بـرای  حمدی ا
در سکوت نگهداشتن احمدی نژاد و کل بانـدهای مافیـایی قـدرت، 

بلکه از عصر همان روز هشـدار، کـه خامنـه ای گفتـه  متوقف نشدند،  
! از امـروز تـا روز انتخابـات، هـر کـس دم بـر آورد خیانـت اسـت: بود

تشدید .  دت پیدا کرده و هنوز ادامه داردمراتب ش جنگ و دعواها به 
اختالفات میـان دولـت و دیگـر مسـئوالن بـه رویـارویی و بـه چـالش 

در رابطه با انتخابات کـه حـاال بـر سـر آزادی  کشیدن یکدیگر، نه تنها 
سر بـر آورده  اسـت، تـا  ۱۳۶۰ها، حقوق بشر و حتی کشتار های سال 

ی هـم از قتـل عـام سـال جنایـت، رفسـنجان شاه مهره فسـاد و جائیکه 
نگاهی بـه مطبوعـات حکـومتی، بـاز تـاب . شصت باز خواست میکند
آقای احمـدی "با تیتر کردن " نیوز دی . "این چالشها را نشان میدهد

در ایـن : نوشـت) ۱( !نژاد فاصله شما تا بنی صدر شدن یک قدم است
 طرف دولت بودیم  و در آینده نیـز چند روز شاهد اتفاقاتی عجیب از 

شاهد آن خواهیم بود، از عزل و نصب های جدید تا اظهارات رئیس 
مجریه در حقوق اساسی جمهوری  جمهور در اولین همایش ملی قوه 

آذر عـزل و نصـب شـدند کســانی  ۱۱افـرادی کــه روز    . اسـالمی ایـران
می دادند و اظهـارات جنجـالی  بودند که اکثر اوقات بوی انحراف را 

به راستی این بازی شـطرنج گونـه احمـدی . رندرا در کارنامه خود دا
ماه مانده به انتخابات ریاست   ۷نژاد با این مهره ها، آنهم در کمتر از  

جمهوری شروع کرده برای چیسـت؟ جنـاب  مشـایی بـه ایـن دلیـل 
کـه اوالً او وقـت الزم را  عزل و در جایگاهی بین المللی منصوب  شد  

ــاتی  داشــت ــه بــرای فعالیــت هــای انتخاب ــا راحــت تــر ب ه باشــد و ثانی
احمدی نژاد    . دارد سفرهای خارجی برود که این موضوع جای تامل 

ایـن : "امروز در روز همایش ملـی قـوه مجریـه در بـاب مجلـس گفـت
هستند و این هجمـه  درصد مردم   ۳۰جماعت مجلسی صرفا منتخب 

حملـه بـه همـه ملـت ایـران ) یعنـی رئـیس جمهـور(به نماینده ملـت 
  ."است

دخالت در حـوزه اجـرا قابـل قبـول نیسـت :  احمدی نژاد اضافه کرد
چرا که رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخـاب میشـود و رای 

ــران را دارد ۵۰حــداقل   ــردم ای ــل م ــک ک ــالوه ی ــه ع ــا . درصــد ب ام
نماینــدگان کــه بــا حــداقل رای مــردم بــه مجلــس میرونــد نمیتواننــد 

  .سازندجمهور را محدود  وظایف رئیس 
بله آقای احمـدی نـژاد ضـمن گـردن کشـی بـه رهبـرش و ممیـزی در 
انتخابــات بــه ســود خــودش، واقعیــت انتخابــات دو در صــدی را نیــز 

درصـد اشـاره ایشـان بـه انتخابـات دوره  ۳۰منتخـب . میکند تصدیق 
اول و دوم مجلس  نهم است  کـه جـزء  بـه جـزء کالبـد شـکافی و در 

طشت رسوایی انتخابات از بام افتاده کـه آنقدر : نوشتیم همین نشریه 
اخبار رسمی حاکمیت نیز مجبور به بیـان گوشـه هـایی از آنهـا شـد و  

دو نفر از حقوقدانهای شورای نگهبـان در ديـدار : نوشت سحام نيوز 
نوروزی با رئيس مجمـع تشـخيص مصـلحت رژیـم، ميـزان مشـارکت 

 ۱۳۹۰سـفند نهمين دوره مجلس شورای اسالمی ا مردم در انتخابات 
واجـدان شـرايط و نـرخ ) سی و هشـت درصـد(٪  ۳۸: را در کل کشور

واجـدان شـرايط و ميـزان ) هجـده درصـد( ٪۱۸  : مشارکت در تهران
آرای اخـذ شـده بـوده اسـت و ) هشت درصد(٪  ۸: آراء سفيد و باطله

 چه نیازی به دور دوم دارد؟) دو در صدی (  %   ۲پرسیدیم انتخابات 
احمدی نژاد با اشاره به مطالب طرح شـده ): ۲(ش داد ایسنا  نیزگزار

در نظام اجتماعی ما مهمتـرین رکـن و : در این همایش اظهار داشت
همـه . قانون اساسی است و ما از قـانون اساسـی مهمتـر نـداریم نهاد، 

ــات و آرزوهــای  اندیشــهها، نظریههــای اجتمــاعی، حکــومتی، مطالب
ناسبات و نظامـات اجتمـاعی و مفاهیم دینی مرتبط با م چندین ساله، 

شیوه زمامداری همه در قانون اساسـی منـدرج اسـت و اگـر حقـوق و 
گسترش پیدا میکند، باید بـر اسـاس قـانون اساسـی  ارزشها در جامعه 

  . باشد
:  در یک موضوع جنجـالی تـر در مـورد رهبـری  دی نیـوز مـی نویسـد 

امثال مشایی جناب احمدی نژاد اگر خط قرمز شما افراد کابینه شما 
ما برای . می باشد، خط قرمز ما والیت فقیه و رهبر عزیزمان است ها 

رهبرمان جان هم می دهیم، پس در مـورد نحـوه  صـحبت کردنتـان 
در اوایــل انقــالب : و اضــافه مــی کنــد) ۳(  . تجدیــد نظــر داشــته باشــید 

شخصی به نام ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور کشـور مقدسمان نیز 
کارهایی انجام می داد که باعث بلوا و آشوب  ده کل قوا شد وفرمان و 

خودتـان ! پـس مواظـب باشـیدسیاسی در جامعـه آن زمـان مـی شـد، 
     !انتخاب کنید بنی صدر باشید یا رجایی 

آقای رییس جمهور طی اظهارات بـی سـابقه در اولـین همـایش ملـی 
بـه  قوه مجریه در حقوق اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران، سـخنانی

بـه گـزارش    . راند که باعث حیـرت نـاظران سیاسـی شـده اسـت زبان 
ــوز"ســرویس سیاســی  وی کــه در ایــن اظهــارات ظــاهراً ) ۴" (دی نی

کسـانی کـه مـردم را "می رسید، ضمن حمله شدید به  عصبانی به نظر 
، از ضــرورت "محــدود مــی کننــد تــا خودشــان ســر جایشــان بماننــد

به طعن گفـت کـه دوسـتی شـوخی گفت و حتی  انتخابات آزاد سخن 
را مینوشـتند و  ۹۲گفته یک دفعـه نـام فـرد پیـروز انتخابـات  کرده و 

  ! کردند خیال همه را راحت می 
بعضـیها خیـال میکننـد هنـوز در زمـان قاجـار : احمـدی نـژاد گفـت   

هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کـردیم و ایـن مجلـس 
ر نیسـت، دسـتاوردهای ملـت و انقـالب مردم است، خیر این طو پناه 

حتی در ایران مقـام معظـم رهبـری    . فقط در مجلس خالصه نمیشود
واسطه انتخاب میشود اما رئیس جمهور به شکل مستقیم توسط  با نیز 

وی  باید منتظر واکنش های شـدید نهادهـای   .مردم انتخاب میشود
  .مختلف باشد 

 
گذاشته به فرا فکنی هائی که ویژگـی  احمدینژاداز این هم پا را فراتر  

از  اوست پرداخت و در حالیکه خودش با  دستبوسی خامنه ای وعبور 
جاده خون بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و هـیچ اعتراضـی بـه  
کشــتار و ســرکوب کســانی کــه خواهــان انتخابــات آزاد بودنــد  نکــرد، 

زاد هــم انتخابــات آزاد حــق مــردم اســت و انتخابــات آ: مــدعی اســت 
اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئـیس جمهـور بـر 

اعتقادات یک گروهی محدود شود درست نیست و این مغـایر  اساس 
اینکـه رئـیس جمهـور کاغـذ : او می افزاید   . با روح قانون اساسی است

بگیرد و برای تایید مذهبی بـودن و یـا سیاسـی بـودنش امضـا  دستش 
ون است و بـا ایـن طـرح مجلـس قـانون اساسـی جمع کند خالف قان

تغییر قانون اساسی راه خود را دارد و مـا نبایـد کـاری  تغییر میکند اما 
  .بکنیم که حضور مردم کم رنگ شود

مجلس چطـور : احمدی نژاد در ادامه با ریختن اشک تمساح میگوید
میخواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور اسـت بگیـرد و بـه 

سـال گذشـته وزارت کشـور  ۳۳در طـول . دادستان کـل بدهـددست  
انتخابات را بر عهده داشته و اگـر اشـتباهی داشـته اسـت بـرای همـه 

اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این  و  بوده
این طرح تمام کارها و انتخابات : وی افزود. سیستم انتخاب شدهاند

   ....و  در این مقطع کار درستی نیست و را زیر سوال میبرد   گذشته 
  
 

   !تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک فاجعه سیاسی؟
 

این روزها بحث بسیاری از مسـئوالن در مصـاحبه هـا و گفتگـو هـای 
. رادیو تلویزیـونی و مطبوعـات بـر سـر تغییـر قـانون انتخابـات اسـت

پارلمـانی سید علی خامنـه ای صـحبت از ریـیس جمهـور  هنگامی که 
کرد مشخص بـود کـه انتخـاب ایـن دوره ریاسـت جمهـوری بـا دوره 

خواهـد بـود و حاکمیـت بـه لحـاظ مشـروعیت  های دیگـر متفـاوت  
اعتبــار خــود را از دســت داده و هــر کســی  را او بــرای کاندیــداتوری 

نماید با قاطعیت از سوی مـردم رد خواهـد  ریاست جمهوری معرفی 
حداد عادل  یا قالیبـاف و یـا والیتـی و یـا شد،  چه الریجانی باشد چه 

  . هر کس دیگر
حاکمیت، در رأس آن سـید علـی و مجتبـی مطمـئن هسـتند کـه هـر 
کاندیدایی را که معرفی نمایند در برابر کاندیدای جناح مقابـل، اگـر 

درانتخابات شـرکت کننـد بازنـده خواهـد شـد بنـابراین از هـم  مردم 
  .نداکنون باید بفکر تقلبی بزرگ باش

ریاســت » انتخابــات«مــاه بــه  ۷بــه همــین دلیــل بــا ایــن کــه کمتــر از 
ــت  ــامزد ریاس ــود را ن ــیچکس خ ــوز ه ــت، هن ــده اس ــوری مان جمه

است و  بخاطر تشـدید برخوردهـا، تعیـین نامزدهـا  جمهوری نکرده 
خامنه ای می داند . برای شرکت در بازی انتخابات، میسر نشده است

بنـا بـر ایـن، موافـق بـا نـامزد . سـتنفـرت مـردم ا که الریجانی مورد 
بیـت «هرچند شنیده مـی شـود کـه . ریاست جمهوری شدن او نیست

امـا . الریجانی و حداد عادل نامزد شوند می خواهد قالیباف و » رهبر
هم بخاطر بیزاری مردم از او و هم بخاطر . با الریجانی موافق نیست

ابط شخصی از شبکه های تارعنکبوتی رو رعایت قاعده ای اساسی که 
یعنــی کــانون اصــلی قــدرت همــواره مــی بایــد .  آن پیــروی مــی کننــد

ی حاشـیه  قـوت را پیـدا نکنـد کـه  مراقبت کند تا که یکی از کانونهـا 
  .رقیب کانون اصلی شود

ــات، حــداقل ســن را  ــانون انتخاب ــا تصــویب ق ســال و  ۴۵مجلــس ب
ره پس هاشمی رفسنجانی و برخـی مهـ. سال معین کرد ۷۵حداکثر را 
  .نمی توانند نامزد شوند های دیگر 

کمیسیون شوراهای مجلس شورای : ۱۳۹۱روز چهار شنبه سوم آبان 
اسالمی، طـرح اصـالح مـوادی از قـانون انتخابـات را تصـویب کـرده 

طبق ایـن . که باعث شگفتی و تأثر عوامل خود رژیم شده است است 
رجل مـذهبی مصوبه درون کمیسیونی، کاندیداها برای اثبات این که 

نماینده مجلـس خبرگـان را دریافـت کننـد و  ۲۵هستند، باید امضای  
نماینـده مجلـس  ۱۰۰برای اثبات رجل سیاسی بودنشان بایـد سـراغ 

این تدبیر بدین علت اتخاذ شده است . از آنها تأییدیه بگیرند بروند و 
کــه از آنجــا کــه ترکیــب سیاســی نماینــدگان مجلــس، در دوره هــای 

است، بسیار پیش می آید کـه یـک جریـان سیاسـی در  ر مختلف، متغی
اکثریت و جریان رقیب در اقلیت مطلق باشد، کما  این که در همـین 

اصولگرایان بخش اعظم مجلس را تشکیل می دهند و  مجلس کنونی، 
در چنـین وضـعی، کاندیـدای . اصالح طلبان، بسیار انگشـت شـمارند

، دچـار مشـکل جـدی و گرفتن امضا از مجلسـی هـا طیف اقلیت، در 
عمالً حذف مـی شـوند، بـا ایـن اصـالحیه انتخابـات بـا کاندیـداهای 

اکثریـت و بـه صـورت کـامالً یکسـویه  مطلوب نماینـدگان فراکسـیون 
حذف این چنینی کاندیدای رقیب، اعتراض خود . برگزار خواهد شد

  . برانگیخته است مجریان صحنه گردان ها  را نیز 
نماینــده عــالی رهبــر و رصــدگر اصــالح ) ۵(آری بقــول حــداد عــادل 

که خامنه ای برای انتخابات " زنجیری" طلبان در انتخابات مجلس 
به دست و پای ملت بسـته اسـت، نبایـد  گذاشـت ایـن  ۱۳۸۱  از سال 

را پیش چشمانمانشـان  ۸۸زنجیر پاره شود زیرا آنها  تجربه  فتنه سال 
جددا خود را نشان مـی دهـد فتنه و انحراف روز به روز  م دارند و این 

و دشمن چشم دوخته تا جریانی را به راه بیاندازد تا در برابـر رهبـری 
شـروع شـده و  ۸۱زنجیره پیروزی اصولگرایان از سـال  . نظام بایستد

  . نباید از هم گسیخته شود
حال سوال اینجاست که وقتی چندین زنجیر و فیلتر از جمله تائیـد    

هبان، سپاه پاسدار  و انواع نهـاد هـا ی ریـز و والیت فقیه، شورای نگ
درشت دیگر، برای در انحصار در آوردن انتخابـات در کارنـد، اساسـا  

ــازی  ــان آورد و وارد ب ــه می ــات ب ــوان ســخنی از انتخــاب و انتخاب میت
   مشروعیت برای  والیت فقیه شد؟  

 
  ادامه دارد

 
  : پی نوشت ها

   ۱۳۹۱آذر  ۱۲دی نیوز، یکشنبه     -   ۱ 
  ۱۳۹۱آدر  ۱۲ایسنا   -   ۲ 
 خط کشی ها از ماست   -   ۳ 
 همان منبع   -   ۴ 
حداد عادل، مشاور عالی : ۹/۱۳۹۱/ ۱۷خبرگزاری مهر، مشهد،   -   ۵ 

رهبر  گفت انتخابات ریاسـت جمهـوری یـازدهم بـا سـایر انتخابـات 
را پیش چشمانمان داریم،  مـن  ۸۸سال  فرق دارد ما تجربه انتخابات 

مجلس جریان اصالح طلب را رصـد مـی کـردم بـا قـدرت گـرفتن در 
بــه راه  فتنــه ای  ۸۸اصـولگرایان ســکوالرها  ناکــام ماندنـد و در ســال 

اما ایـن  فتنـه و انحـراف روز . انداختند که البته با شکست مواجه شد
بــه روز  مجــددا خــود را نشــان مــی دهــد و دشــمن چشــم دوختــه تــا 

زنجیـره . ا در برابـر رهبـری نظـام بایسـتدتـ جریانی را به راه بیانـدازد 
شـروع شـده و نبایـد از هـم گسـیخته  ۸۱پیروزی اصولگرایان از سال 

  . شود
 

  
  ؟ یندهمعارضه فرسا

  
ن همسـر  ابه گزارش كلمه، متعاقب ديـدار رضـا خنـد    ،91آذر  14در ◀

ـ انسرين ستوده اين زند ن بـا برخـي از   اني سياسي و گروهي از فعاآلن زن
پيگيري هاي محمدرضا تابش و ابوترابي فرد و مذاكره آنها با  نمايندگĤن و

رييس مجلس و قوه قضاييه و بـا برداشـتن محـدوديت هـاي قضـايي از      
ـ   امهراوه خند ن ان، دختر نسرين ستوده، وي به اعتصاب غـذاي خـود پاي

  .داد
ن ان سياسي محبوس در زندانيا، بيش از پنجاه تن از زند91آذر  15در ◀

ها كه عدم رعايت  نان زنداوشش اجباري و گزينشي سازماوين به طرح پ
ن ااي براي عدم اعزام ايشن به بيمارسـت  نهان سياسي بهانياآن از سوي زند

 .شده است، اعتراض كردند
، روي به گزارش نداي سـبز آزادي، محمـود طـراوت    ،91آذر  15در ◀

نقـالب  اآذر با مراجعه به دادگاه   13وكيل مريم بهرمن صبح روز دوشنبه 
شيراز حكم صادر شده توسط اين دادگاه را براي مريم بهرمن رويت كرد 

بـه گفتـه   . ماه حبس به اتهام تبليغ عليه نظام براي موكلش خبر داد 8و از 
 .طراوت روي اين حكم براي مدت سه سال تعليق شده است

 1390به گزارش كلمه، مهرداد سرجوئي در ديماه سال  ،91آذر  17در ◀
سال حبس تعزيـري محكـوم    10نقالب تهرآن به ادادگاه  26ه توسط شعب

دادگاه تجديد  54با قرار وثيقه توسط شعبه 1391شده بود و در فروردين 
با ابن حال، دادگاه تجديد نظـر در   .ماه بازداشت آزاد شد 10نظر پس از 

مردادماه سال جاري ضمن تاييد حكم دادگاه بدوي و رد اليحه اعتراضي 
 8سال تعليقـي تغييـر داد و در    7سال تعزيري و  3وي را به وكيل، حبس 

اين  350به شعبه اجراي احكام دادسراي اوين احضار و به بند  91آذر ماه 
  .ن منتقل شدازند
 3» نافعالين حقوق بشر و دمكراسي در اير« به گزارش  ،91آذر  18در ◀
متاهـل و   35ساله، محمود براهويي  46ني به نام هاي ايرج محمدي ازند

 .ن به دار آويخته شدندان مركزي زاهدان در زندايكي از اتباع پاكست
زاده اشرفي صاحب امتياز و  به گزارش هرآنا، رضاحسن ،91آذر  18در ◀

ن كه چندي پيش شكايتي را ان مازندرامدير مسئول روزنامه ديار سبز است
كـرده بـود   ن دولت ارائه اندار شهرستĤن بهشهر به دادگاه كاركناعليه فرم

 .بازداشت شد
ن اينكه امروز ا،به گزارش كلمه،  محمدصالح خزعلي با بي91آذر  18در ◀

پدرش پس از چهل روز با خĤنواده  خود تماس داشته اعـالم ميكنـد كـه    
 .مهدي خزعلي از امروز وارد اعتصاب غذاي تر شده است

ر  هـزا  3پرونده كهريزك مشتمل بر : »فردا«به گزارش  ،91آذر  19در ◀
دادگاه دوم پرونـده كهريـزك مراحـل     .صفحه كيفرخواست است 85و 

دادگاه كيفري استĤن تهرآن به رياسـت   76بررسي نهايي خود را در شعبه 
كيفرخواست عليه سه قاضي از  .نداني مي گذراقاضي سيامك مدير خراس

 .جمله قاضي مرتضوي است
نشگاه، در پي ادبه گزارش هرآنا، هاشم آقاجري، استاد  ،91آذر  20در ◀

ني در منزل مصطفي تاجزاده عضو ارشد جبهه مشاركت، به دادگاه اسخنر
 . احضار شد
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 رابطه حكومت با دولت؟
 

ـان  ،حکم زور است ،عمل به حقی نباشد ـا و آبه یمن جری زاد اندیشـه ه
دین از خود بیگانه در بیان قدرت و تکلیف مـدار  ،اطالع ها و دانش ها
ض حقوق انسان و حقوق جمعی جامعـه مقـرر مـی که تکلیفهائی را ناق

ـان اسـتقالل و  ،کند  نقد پذیر می شود و می تواند طبیعت خود را که بی
زادی و حقوق و کرامت انسانی است را باز یابد و می توانـد نقـش خـود آ

  .را در تکامل دموکراسی برعهده بگیرد
وده تـ«مـدن آبا توجه به ترسی کـه از بـه خـدمت قدرتمـدارها در - ۵/۲
لمان و ایتالیا  و مورد آمورد روسیه و مورد های (وجود داشته است » ها
) در غـرب بعـد از جنـگ دوم(دو راه کار جدید  ،در ایران» حزب الله«

  :به اجرا گذاشته شده اند
ـا  -  ـالیتر و ی دموکراسی حق دارد نگذارد حزبی با اندیشه راهنمای توات

ـــی دارای اینگ ـای سیاس ــ ـــه ای از گروهه ـامجموع ــ ـــه ه ـــه اندیش  ،ون
حزبهــائی دارای اینگونــه  ،از ایــن رو. موجــودیتش را بــه خطــر اندازنــد

  . قابل انحالل هستند ،مرام که خشونت را نیز روش می کنند
ـاط  -  حزبهای دموکرات صاحب بودجه و حق اسـتفاده از وسـائل ارتب

  . جمعی می شوند
ـالهای اخیـر     ـا تروریسـم ،در س ـارزه ب ـام مب ـار محـد ،بن ود کــردن راهک
  .زادیها نیز درپیش گرفته شده اندآ

این راهکارها می گویند کـه دولـت مـرام دارد و ایـن مـرام لیبرالیسـم     
ـالف  ،از ایـن رو. ی سرمایه داری اسـتژبمثابه ایدئولو ـای مخ ـا مرامه ب

ـادی و اجتمـاعی و فرهنگـی  ،خود ـای سیاسـی و اقتص در همه عرصه ه
ـار مـی بـرددولـت را نیـز بعنـوا. مبارزه می کنـد  ،از ایـن رو. ن وسـیله بک

به . تقویت شده اند ،افراطی راست ،در حال حاضر ،گرایشهای افراطی
نخست مـی بایـد دولـت را از دسـت سـرمایه داری  ،جای این راه کارها

ـا کــرد ــرامش کــه لیبرالیســم اســت رهـ ــرال و م ــسآاز . لیب دولــت  ،ن پ
تـی کـه در دول.  حقوقمدار بمعنای درست کلمه قابـل تحقـق مـی شـود

ـای محرکـه را بـه اسـتخدام  ،خدمت سرمایه داری لیبـرال ن در آنیروه
ـام اجتمـاعی مـی شـدآمی   ،ورد و خود مانع باز و تحول پـذیر شـدن نظ

ـای  ـادن نیروه اینک عامل باز و تحول پذیر شدن این نیروها و بکار افت
دموکراسـی بـدین راه و روش اسـت کـه مـی . محرکه در رشـد مـی شـود

ـادها نگـردد. د دفاع کنـدتواند از خو ـار فس تکامـل بجویـد و بـه . گرفت
  .مردم ساالری شورائی نزدیک بشود

خالی کردنش از دین و  ،نجا که دولت بدون مرام نمی شودآاما از  - ۵/۳
گوئیم مرام . نستآبمعنای ناممکن کردن  ،لیبرالیسم و هر مرام دیگری

ـاالر ه ـا . سـتنددولت حقوق و اصول راهنمای ارکان دولـت مـردم س ام
مگـر نـه ایـن  :پرسش کننـده و خواننـدگان گرامـی حـق دارنـد بپرسـند

ـاه  ،ن اندیشه راهنما بیان می شوندآحقوق و اصول در این و یا  پس هرگ
ـا  ـان کنـدآیک اندیشـه راهنم . ن مـرام مـی شـودآدولـت دارای  ،ن را بی

چنانکه مالکیت خصوصی در لیبرالیسم حق است و در مارکسیسـم ضـد 
ـانون اساسـی. نارشیسـم دزدی اسـتآحق و در  ـاه در ق  ،در اصـلی ،هرگ

یکـی از  ،اگر نشود. لیبرالیسم مرام دولت می شود ،پذیرفته و تبیین شود
  . دو مرام دیگر  مرام دولت می گردند

ـاری  ،تعمیم الئیسیته در معنای بی طرف کـردن دولـت ،بدین قرار      ک
ئیسـیته را حربـه ای مـی از این رو است که بسـیاری ال. ناممکن می نماید

ـار بـرده اسـت . انگارند برای تصرف دولـت ایـن حربـه را لیبرالیسـم بک
ســپس بــا . رویــارو بــود ،بــرای ایــن کــه نخســت بــا دیــن بعنــوان رقیــب

مدعی شـد کـه خـود . بعنوان رقیب روبرو شد ،مارکسیسم و سوسیالیسم
انـزوا  در. یک بگـرددژدولت نباید ایدئولو ،بنا بر این ،ی نیستژایدئولو

ـار  ،نگاه داشتن حزب های کمونیست ـا بک روش دومی است کـه لیبراله
حــزب هــای سوسیالیســت کــه اصــول  ،مــی بردنــد و بــرای مــدتی دراز

را ...) مالکیــت خصوصــی و کارفرمــائی و بــازار و(راهنمــای لیبرالیســم 
  . از هرگونه همکاری با احزاب کمونیست باز می داشتند ،پذیرفته اند

دولت الئیک بمعنای بی طـرف کـه مـرامش حقـوق و  ،اینباوجود        
 ،اصول راهنمائی باشند که دولت را به خدمت مرام خاصـی در نیاورنـد

  توضیح این که . میسر است
حقــوق در اندیشــه هــای راهنمــا بیــان مــی  ،برابــر منطــق صــوری - ۵/۴

می بینیم نه چـون ایـن  ،اما چون از صورت به محتوی گذرکنیم. شوند
. حقوق وجود دارنـد ،ورندآم از حق و حقوق سخن بمیان می ن مراآیا 

ن اندیشه راهنما از حقوق صحبت می آچون حقوق وجود دارند این و 
ـات او هسـتند ،حقـوق هـر موجـود زنـده. کنند اگـر حقـوق . ذاتـی حی
ـا سـخن بگویـدآهیچ اندیشه راهنمائی نمی توانست از  ،نبودند ایـن . نه

حیات بستگی مستقیم دارد بـه عمـل بـه حقوق ذاتی انسان هستند، زیرا 
یـک . ن جامعه هستندآچنانکه حقوق یک جامعه نیز ذاتی حیات . نهاآ

می میرد و یـک جامعـه چـون وطـن از دسـت  ،انسان چون نفس نکشد
  . برجا نمی ماند ،بدهد

ـات  ،بنا بر این       ن موجـود آحقوق هر موجود زنده با مراجعـه بـه حی
ژگی های حق نیز این امکان را مـی دهنـد کـه وی. قابل شناسائی هستند

بحث بر سر  ،باوجود این. تعریف هر حق و مجموع حقوق دقیق شود
پزیتویسـتهای لیبـرال دولـت را  :ذاتی بودن و نبودن حقوق ادامه دارند

 :همان مـی گوینـد کـه افالطـون مـی گفـت). ۲(منشاء حقوق می دانند 
کـه  ،کلسـن. »و مـی سـتاند حقوق و منزلتها را دولت به افراد می دهد«

دولــت و حقــوق را دارای ذات  ،وردآنحلــه پزیتویســم اتریشــی را پدیــد 
ـاز  ،اال اینکه در تحلیل نهائی. مشترک می داند حقوق به تشکیل دولت ب

ـاد. بر نظر او انتقادها وارد دانسته اند. می گردد پـیش  :از جمله این انتق

اشـکال . د بـوده اسـتانسان وجود داشـته و حقوقمنـ ،از تشکیل دولت
ـایش بـر جانشـین کـردن  حقـوق «دوم بر لیبرالیسم وارد کرده اند که بن

ـانگر ایـن مـرام اسـت» طبیعی چنانکـه مالکیـت . با حقوق موضـوعه بی
ـان بـر اشـیاء  شخصی انسان بر سعی خویش را با مالکیت خصوصـی انس

  ...و. جانشین می کند
با موافقـت نماینـدگان سـه اعالمیه جهانی حقوق بشر  ،باوجود این        

هـم حقـوق ذاتـی و هـم  ،در آن. دین و نیز حقوقدانان لیبرال تهیه شد
لنینیســتها بــا اعالمیــه جهــانی  - مارکسیســت . حقــوق موضــوعه هســتند

ـار ژن را ساخته بورآ. حقوق بشر مخالف بودند و هستند وازی بـرای مه
ـاآدسـت آویـز . پرولتاریا می دانند ر ایـن حقـوق موضـوعه منـدرج د ،نه

بدیهی است که چون نمی . بخصوص مالکیت خصوصی است ،اعالمیه
ـانند ـان بپوش ـا حقوقمنـدی انس بابـت  ،توانند تضاد جبرگرائی خـود را ب

تمـامی ایـن  ،حقوق موضـوعه منـدرج در اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر
چـون پـذیرفتن ایـن اعالمیـه را نفـی  ،مالتاریـا. حقوق را نفی می کننـد
» حقـوق بشـر اسـالمی«مدعی می شود کـه  ،ی یابدوالیت مطلقه فقیه م

ـاطر کــه  ،بهــر رو! دیگـر هسـتند اعالمیـه  جهــانی حقـوق بشـر بــدین خ
بدیهی است می تـوان . یک دست آورد است ،مقبولیت جهانی نیز یافته

ایـن .  حقوق موضوعه را با حقوق ذاتی جانشـین کـرد ،در قانون اساسی
  .نون اساسی را میسر می کنداکثریت نزدیک به اجماع جانبدار قا ،کار
و نیز حقوق ملی و حقوق بین المللی تا جائی که بتوان قانون اساسی       

نها را بـه آمی توانیم  ،با اینهمه. شناخته شده اند ،نها گرداندآرا ترجمان 
نقد کنیم و بر اصل موازنه عدمی ایـن حقـوق را  ،یمن ویژگی های حق

  . وریمآتبیین و در اصول قانون اساسی باز
هم رابطه دین ها و مرامهای دیگـر از قیـد دولـت بمثابـه  ،بدین قرار      

قدرت رها می شوند و اندیشه های راهنمائی می گردند از آن باورمندان 
نها و هم تشکیل دولت حقوقمدار میسر می شود و هم رابطه دولـت آبه 

  .تعیین و تنظیم می گردد ،با دقت و صراحت و شفافیت ،با حکومت
  
   

  

سازی مردمی، رکن  برای آلترناتيو ای وسيله

  قسمت چھارم. چھارم دموکراسی

  
سـحر و  . است يســاحـر ييمو بهتر بگو يگريباز ينا يمثالها ينتر از تازه
در قرآن . يدهدم شب را روز، و روز را شب جلوه  يكه به سادگ ييجادو

وابسته بـه   يعارتباط جم يلوسا. سخن رفته است ياراز سحر و ساحران بس
  ؟ يستندعامالن آن، ساحران عصر ما ن قدرت، سحر، و آمران و  يكانونها

و ضـد   يـب از جمله روشها، اشاعه ترس و وحشت توسـط پخـش اكاذ       
 يختنقصد برانگ دشمن با  ياطالعات و اطالعات سوء و اغراق در نكات منف

كار،  يندر ا .اضطراب بود يجادخصم و ا ييتوانا ييو خشم، بزرگنما ينهك
 يفـة داشتند كـه وظ  ينقش مهم يتانيابر پروپاگندا و ضد اطالعات  ينمسئول
ـ  هـا  يكـايي آنهـا امر . دانستند يم »يادن يةبق يفكر يتهدا«را  خود  يو حت

 يـد و معتقد بودنـد كـه با   دانستند يرا مادون خود م يكاييامر روشنفكران 
ـ   كـرد كـه آنهـا     يرا خط ده يكاكشور آمر» روشنفكران« خـود   ةبـه نوب
 يتمطلوبشان، چون گوسفندان، هدا يرا در خط فكر يمردم يها توده 

ــد ــده. كنن ــودم دي ــروه   يش ــه در گ ــنفكران«ك ــان«  و » روش و » چوپان
و البـد  ( » تـر  چوپـان «و » روشـنفكرتر «خـود را   يبعضـ » هوشمندتران«
تـو   يبا شعارها( دانند يم و خود را موظف  پندارند يم) »!!ينهوشمندتر«
 يهـا  دروازه«... »حفظ نظـام «...  »يشرع يفتكل«چون  يو ناشفاف يلخا

...  »يدموكراسـ «... »يسـم كمون يشـرفت پ از  يريجلوگ«... »تمدن بزرگ
  . كنند يتچوپانان را هدا يةبق... ) »يشگيرانهپ ةحمل«
كـه بـدنبال اسـمش    )   Walter Lippmann 1889-1979 ( يپمنل      

روشـنفكران   از جمله  يكشيد،م يدكه هاروارد را از دانشگا يليالتحص فارغ
 گذاران ياناو از بن. جمهور بود يسرئ ينا يروشها يو حام يلسندوران و

ـ «  بـود و  » هـاروارد  ياليستانجمن سوس« را در دسـت  » هـاروارد  ةماهنام
ـ  گـذاران  يـان او از بن 1914در سال . داشت  New ( يپابليـك ر يـو ن ةمجل

Republic  (يجمهـور  ياسـت بـه ر  يلسـن مجـدد و  خاب بود كه در انت 
كلنـل   يلسـن، و ينمشاور يكتريناثنا، او با نزد يننقش داشت و در ا يكاآمر

دوست و  صلح يپمنگرچه ابتدا ل. مرتبط شد)  Colonel  House (هاوس 
نظر داد و بـر   ييرتغ يگرانبعدا توسط كلنل هاوس و د يضد جنگ بود، ول

 يبه ارزشها يابيدست يبرا يا يلهوس«ن شد كه به جنگ به عنوا يدهعق ينا 
اطالعات و تفكـر،   يانجر بودن  يزهبا توجه به كانال. بنگرد »خواهانه يآزاد

هـم بـه    يگـر د رو يانـه م يبرالهـاي باعث شد كـه ل  يپمننگرش توسط ل ينا
ــشتابند   يتحما بـاالتر   يهـا  در جامعـه از رده  يدهـ  خـط  . از جنـگ ـب

. شـود  يم ينتلق»  گوسفندترها«به » رهات چوپان«و از  يو فرهنگ ياجتماع
جنـگ   يـر وز يـار رسما بـه سـمت هم   يلسنتوسط و  يپمنل 1917در سال 

ـ  ياو فعاالنـه در پروپاگنـدا  . منصوب شـد  نقـش داشـت و آن را    يدولت
 يـد تول«در مـردم   توانـد  يكه مـ خواند يم »يدموكراس در هنر  يانقالب«

بلكـه   يده،را نه تنها پسـند  يمش يناو ا! كند »يتخلق ِ رضا« ياو  »يترضا
زمـان و مكـان    گـون،  يو فكر راهبـر خـدا   ينظام ارزش. دانست يم الزم 

كه  كرد يم را تا آنجا منقوش  اش يتراوشات فكر يتفرعن ِ و. شناسد ينم
ـ  يرخ به يافكار عموم«: گفت يم و  »يسـتند خـود واقـف ن   يو صالح جمع
كـرده و   يـل و تحل يهتجز مسائل را  يدبا» خاص ِ مردان مسئول ةطبق يك«
» ِ منگ يلخ« يناو ا يداز د. فرو كنند يمردم عاد »يجگ ةكل«را به  يجهنت

 يا. را دارنـد » مشـاهده گـر  «فقط نقش  نقش شركت كننده كه  ينه حت
ـ  ي،فكـر  يفسر ط نو در آ ياعجب كه در آن سر دن هـم   ينو اسـتال  ينلن

دو  يـن ا ايِ يـه پابـودن   يكسـان  يـل بـه دل  يـن ا ياآ ! نظر را داشتند ينهم
بـت قـدرت، هـم داسـتان      يدنهر دو در پرست يست؟ن» قرن يدئولوژيا«

كه باورمندان به تعادل قوا، در صورت منفعل نشدن  يستن  يبنبودند؟ عج
 يجنتا بعدها از  يپمنل. يكنندعوض م هو از گود كناره نگرفتن، به تكرار، جبه

 يدگز يدور لسن،يجمهور و يساز رئ 1919جنگ ناخشنود شد و در سال 
در مخالفت با  يافكار عموم خود، در جهت دادن  يپابليكر يون ةو در مجل

كـه   يغالب يِا اكثرا با امكانات رسانه يول. يدكوش يورسا ةو معاهد يلسنو
 ياغالب،  ياناز جر يدهدارند، افراد بر اختياردر  پرست  گروه مسلط ِ قدرت
ـ  ا يشانو صدا يشوندم يكامال طرد و منزو  يو بـه گوشـ   افتـد  يز نفـس م

و  يـر مختلف زده و آنهـا را بـه غـل و زنج    يبه آنها برچسبها  ياو  رسد ينم
و حـذف   يدتوسط چرخ ِ خشن ِ خشونت، كشته و ناپد ياو . يكشندزندان م

ِ  يمغـز  ياطالعـات ِ جاافتـاده، چـون شستشـو     ضد يرتاث يول. گردند يم 
گذشـت چنـد    ال امروز، بعـد از  مث. يماندم يتا سالها در اذهان باق ي،موثر

آن  يتعداد تلفات انسان يكاهنوز اكثر مردم آمر يتنام،جنگ و ياندهه از پا
اسـت كـه    يدر صورت ينا. يزنندم  ينتخم» حدود صدهزار نفر«جنگ را 
نفـر   يليـون سه تا چهار م ينب يو ارقام واقع ميليونحدود دو  يارقام رسم

 يبـار اعـالم رسـم    ينچند يرغمعل ،يگرد يمثال . كنند يكشته را گزارش م
ـ   ةمقـدار اســلح   ينكـوچكتر  ينشدن حت يدابر پ يمبن در  يكشـتار جمع

وجـود   يحاتتسل ينباورند كه ا ينبر ا يريكث ةعد يكاآمر عراق، هنوز در 
چـه   يگـر د يكا،در امر اي يـلـهوسـ ينوجود چن با. اند داشته و كشف شده

تمام  يران،است؟ گرچه، در ا.... ..و يب يج يبه ساواك و واواك و ك يازن 
 ةاست، سـه قـو   متمركز  يهمطلقه فق يپرستان و در ول قوا در دست قدرت

ـ   يكا،دولت امر» مردمساالر« ـ  يتحت امـر ول ـ  ةمطلق ـ   ي،غرب  ةقـو  ةبـا پنب
 يـا، كـه در دن  يكـا امر وسته سر مـردم را نـه تنهـا در    يپ ي،گروه يها رسانه
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  تکذیب آقای موسی احسان
  

  سالم
 

ـايت انقـالب اسـالمي در       بنده از طريق دوستان به صـفحه اينترنتـي در وبس
ارجاع داده شده ام كه در عين ناباوري مطالب خنده دار و كـذبي   هجرت

  .ذكر شده است درباره اينجانب
بنده هم مانند بسياري از دانشجويان ايراني از طريـق كنكـور كارشناسـي       

ـياري    درارشد  دانشگاه صنعتي شريف مشغول به تحصيل بوده ام و ماننـد بس
بنده يك . دكتر رسول جليلي استاد راهنماي بنده بوده اند ديگر از دوستان،

ـتم كـه پـس از        دانشجوي دكتري مانند ـياري ديگـر از دانشـجوياني هس بس
ـاجرت مـي     فراغت از كارشناسي و يا كارشناسي ارشد به خارج از ايـران مه

ـيل مـي     حتي در دانشگاه استوني بروك درس .دكنن نمي دهم بلكـه تحص
سـطوري را پـر كنـد     در اين متن كه به نظر مي رسد تنها تالش شده،. كنم

  :قرار دهد بجاي اينكه اطالعات درست و يا با ارزشي در اختيار خواننده
ـار    » زيردست«القا شده است كه بنده به عنوان يك جاني   -1 ـان بـه ك ايش

  مشغول بوده ام خالفي
ـار ديگـري ماننـد      -2 القا شده است كه هم اكنون در حال تحقيق براي ك

  وبسايت هستم سانسور
با بيان دو مليتي بودن اينجانب، تالش براي درست وانمود كردن ايـن    -3

  خنده دار شده است مطالب
ـا . بنده قويا تمام مطالب فوق را تكذيب مي كنم      بنده هيچگونه ارتباطي ب
خواهشمندم سريعا اين مطلـب را  . يلترينگ و موارد فوق الذكر ديگر ندارمف
وب سايت خود حذف و در صورت چاپ به هرشكل غير مكتوب و يا غير  از

رسانه تكذيب گرديده و سند آن در اختبار اينجانب قـرار   مكتوبي در همان
ـاي الز  اينصورتدر غير. دگير م از طرق قانوني و قضايي به شدت پيگيري ه

  با تشكر .را انجام خواهم داد
  موسی احسان

  
قای موسی احسان ما را بسیار شاد می کند آتکذیب  :انقالب اسـالمی ـان ید، برای آکه علم وقتی به خدمت قدرت در می چرا که همان اندازه  دانشجو است کـه علـم استاد و  برپس . بکار رود، سودمند می گرددحیات حقوقمند زیانمنـد اسـت چـون در اسـتقالل و آزادی انس   .نیاورند را به خدمت قدرت در
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